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Raad van Bestuur SYNTRA Vlaanderen 
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Adviesvraag: Voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het 
publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap “Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming – 
Syntra Vlaanderen”, wat betreft de beginselen van deugdelijk bestuur in de Vlaamse publieke sector 

Adviesvrager: Philippe Muyters - Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport 

Ontvangst adviesvraag: 2 februari 2018 

Adviestermijn: 30 dagen 

Decretale opdracht: SERV-decreet 7 mei 2004 art. 20 (SAR-functie) 

Goedkeuring raad: 26 februari 2018 

 

 

   

Contactpersoon:  Niels Morsink - nmorsink@serv.be 
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De heer Philippe MUYTERS 

Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport 

Martelaarsplein 7 

1000 BRUSSEL 

 

contactpersoon ons kenmerk Brussel 

Niels Morsink SERV_ADV_20180226_SYNTRA_nm 26 februari 2018 

nmorsink@serv.be   

SYNTRA Vlaanderen  

Mijnheer de minister 

 

Artikel 4 van het decreet van 22 november 2013 betreffende deugdelijk bestuur in de Vlaamse 

publieke sector voorziet in de mogelijkheid om vanwege gegronde redenen een uitzondering 

toe te staan op de regel dat één derde van het aantal stemgerechtigde leden van de leden van 

de raad van bestuur een onafhankelijke bestuurder is1. 

In de memorie van toelichting bij artikel 4 van het decreet van 22 november 2013 betreffende 

deugdelijk bestuur in de Vlaamse publieke sector wordt als gegronde reden voor een 

uitzondering het voorbeeld gegeven van entiteiten “waar de raad van bestuur paritair is 

samengesteld zoals de VDAB (de helft van de bestuurders zijn vertegenwoordigers van de 

werkgevers, de andere helft zijn vertegenwoordigers van de werknemers) (…)”. De raad van 

bestuur van SYNTRA Vlaanderen is paritair samengesteld en daarom genoot SYNTRA 

Vlaanderen een uitzondering. Deze redenering werd ook overgenomen in de memorie van 

toelichting (MvT) bij het voorontwerp van bestuursdecreet. 

In de MvT bij dit voorontwerp van bestuursdecreet staat ook het volgende: Het spreekt voor 

zich dat de uitzonderingen die werden toegestaan door de Vlaamse Regering vóór de datum 

van inwerkingtreding van deze bepaling en van de opheffing van artikel 4 van het decreet van 

22 november 2013 betreffende het deugdelijk bestuur in de Vlaamse publieke sector, 

behouden blijven.” 

Ook de Vlaamse sociale partners vinden dit vanzelfsprekend en vragen daarom dat de huidige 

samenstelling van de raad van bestuur wordt behouden.  

 

                                                
1  Hetzelfde artikel is opgenomen in Art. III40 van het voorontwerp van bestuursdecreet 
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Hoogachtend 

  

Pieter Kerremans Hans Maertens 

administrateur-generaal  voorzitter 

 


