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Regiodecreet en impact op de CAW

Geachte heer,
Geachte mevrouw,

Op 1 februari 2023 keurde het Vlaams Parlement het regiodecreet goed. Daarmee wordt het Vlaamse Gewest 
ingedeeld in 15 referentieregio’s. Elke gemeente behoort tot 1 referentieregio.
 
Onder het toepassingsgebied van het decreet vallen samenwerkingsverbanden die door de gemeenten van 
onderuit opgericht worden met het oog op de gemeenschappelijke behartiging van doelstellingen van 
gemeentelijk belang. Om congruentie te bekomen op alle bestuursniveaus engageert ook de Vlaamse overheid 
zich om de samenwerkingsverbanden die door Vlaanderen gestimuleerd of opgelegd worden, te organiseren 
volgens de referentieregio’s. Op 12 maart 2021 keurde de Vlaamse Regering daarvoor volgende algemene 
aanpak goed1:

• alle nieuwe samenwerkingsverbanden die door Vlaanderen worden opgelegd of gestimuleerd, worden 
meteen gealigneerd met de referentieregio’s;

• alle bestaande samenwerkingsverbanden die door Vlaanderen worden opgelegd of gestimuleerd worden 
tegen ten laatste 1 januari 2025 gealigneerd met de referentieregio’s (het eerste jaar van de nieuwe lokale 
bestuursperiode);

• het regelgevend kader voor de door Vlaanderen opgelegde of gestimuleerde samenwerking moet uiterlijk 
begin 2024 in die zin aangepast zijn dat de werkingsgebieden van de samenwerkingsverbanden binnen de 
afgesproken overgangstermijn gealigneerd worden met de referentieregio’s (al dan niet via toekomstige 
oproepen/aanvraagprocedures);

• de Vlaamse Regering kan voor een heel specifiek samenwerkingsverband (dus op het niveau van een 
concrete structuur) tijdelijk uitstel of een definitieve afwijking toestaan indien de bevoegde minister 
daarvoor een gemotiveerd voorstel indient en dit wordt goedgekeurd door de Vlaamse Regering.
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De impact van de afbakening van de referentieregio’s op de gebiedsafbakeningen binnen het beleidsdomein 
Welzijn, Volksgezondheid en Gezin kan worden samengevat aan de hand van de volgende uitgangspunten:

• de eerstelijnszones fungeren als bouwsteen voor de gebiedsafbakeningen;
• de afbakening van de eerstelijnszones wordt aangepast aan de contouren van de referentieregio’s, 

rekening houdend met de toegestane uitzonderingen;
• in functie van de noden van een bepaalde sector is het mogelijk verschillende eerstelijnszones te 

aggregeren tot op het niveau van een of meerdere referentieregio’s.

De opheffing van het Zorgregiodecreet van 23 mei 2003 wordt in het vooruitzicht gesteld. Sectoren die voor 
gebiedsafbakeningen een beroep doen op het Zorgregiodecreet, zullen de overstap maken naar een nieuwe 
gebiedsafbakening die gebaseerd is op de bovenstaande principes.

Bovenstaande uitgangspunten hanteren we ook in de afbakening van de werkingsgebieden van de CAW. De 
eerstelijnszones vormen de basisbouwstenen voor het werkingsgebied. Rekening houdend met de afbakening 
van de eerstelijnszones wordt het globale werkingsgebied van het CAW vervolgens geaggregeerd op het 
niveau van een of meerdere referentieregio’s. De sectorale regelgeving wordt aangepast om uiterlijk 1 januari 
2025 de werkingsgebieden te aligneren op deze principes.

Mijn administratie zal in overleg gaan met de vertegenwoordigers van de CAW om de verdere 
operationalisering van bovenstaande hervormingen te bespreken. 

Vriendelijke groeten,

Karine Moykens
Secretaris-generaal
Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
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