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1.  In le iding 

Op 2 februari 2004 ontving de SERV de adviesvraag met betrekking tot het ontwerp van de-
creet betreffende de investeringsmaatschappijen van de Vlaamse overheid.  Het gaat om een 
normale adviesprocedure, hetgeen impliceert dat het advies binnen de termijn van 1 maand 
moet overgemaakt worden. 
 
Deze adviesvraag maakt deel uit van het hervormingsproces Bestuurlijk Beleid. In opvolging 
van het kaderdecreet Bestuurlijk beleid ondergaan de Vlaamse administratie en de Vlaamse 
instellingen een reorganisatie, ondermeer door de oprichting van Intern Verzelfstandigde 
Agentschappen (IVA’s) en Extern Verzelfstandigde Agentschappen (EVA’s).  
In het kader van deze reorganisatie heeft de SERV reeds een advies geformuleerd op 15 mei 
2002 over het kaderdecreet bestuurlijk beleid en een aanbeveling over de operationalisering 
van het kaderdecreet bestuurlijk beleid (5 maart 2003). 
 
De aanbeveling van 5 maart 2003 betrof een aantal instellingen die volgens de raad dienen 
opgericht te worden als een EVA en is niet van toepassing op de investeringsmaatschappijen.  
Het advies van 15 mei daarentegen is wel relevant.  In dit advies is de SERV, zoals reeds 
aangestipt, uitgebreid ingegaan op het voorontwerp van kaderdecreet inzake bestuurlijk be-
leid.  Daarbij gaf de raad een aantal belangrijke elementen aan waaraan de operationalisering 
van het kaderdecreet kan afgetoetst worden.  Dit advies beperkt zich tot de evaluatie van het  
voorliggende decreet in het licht van de principes die de SERV in het advies van 15 mei 2002 
naar voor heeft geschoven. 
 
Het ontwerp van decreet heeft tot doel de nog operationele investeringsmaatschappijen, die 
momenteel onderworpen zijn aan het decreet van 13 juli 1994, te kwalificeren als privaatrech-
telijk vormgegeven externe verzelfstandigde agentschappen.  Het gaat om de Vlaamse Parti-
cipatiemaatschappij, de Participatiemaatschappij Vlaanderen en de Limburgse Reconversie-
maatschappij.  Als privaatrechtelijke EVA’s zijn zij onderworpen aan de bepalingen van het 
kaderdecreet bestuurlijk beleid, in het bijzonder deze van de artikelen 29 tot en met 31. 
Samengevat komt deze kwalificatie erop neer dat de werking van de investeringsmaatschap-
pijen voortaan volledig aan het privaatrecht onderworpen wordt, met dien verstande dat zij nog 
steeds als uitvoeringsinstrumenten van het Vlaamse overheidsbeleid in het algemeen en het 
Vlaamse investeringsbeleid in het bijzonder dienen beschouwd te worden.  Dit laatste wordt 
decretaal gegarandeerd door te stellen dat het Vlaamse Gewest te allen tijde de vennoot-
schapsrechtelijke controle over elk van de bedoelde investeringsmaatschappijen blijft voeren. 
Om de integrale toepassing van het Wetboek van Vennootschappen op de investeringsmaat-
schappijen mogelijk te maken, wordt het decreet van 13 juli 1994 op de investeringsmaat-
schappijen, dat nog een aantal publiekrechtelijke aspecten regelde, opgeheven. 
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2.  Kracht l i jnen van het  advies 

De raad vindt het positief dat het economisch overheidsinitiatief een verlengstuk krijgt met dit 
ontwerp van decreet.   De invulling van de missie en de taken door de investeringsmaat-
schappijen dient complementair te gebeuren aan de bestaande marktwerking en moet gericht 
zijn op het corrigeren van marktimperfecties 
De raad dringt evenwel aan op een daadwerkelijke uitwerking van een structureel overleg 
tussen de Vlaamse regering en de sociale partners over deze beleidsmaterie. 
De raad kan zich in grote lijnen akkoord verklaren met de motivering en de filosofie die schuil-
gaan achter de kwalificatie van de investeringsmaatschappijen als privaatrechtelijke EVA’s. 
Deze rechtsvorm – een volwaardig publiek alternatief is niet voorhanden - moet de investe-
ringsmaatschappijen toelaten hun bestuur op een doelmatige wijze te organiseren, zodat op 
onafhankelijke en autonome wijze een optimale strategie kan uitgestippeld worden.  Dit vereist 
wel een raad van bestuur die samengesteld is uit leden die de nodige affiniteit hebben met de 
bedrijfswereld.  Uiteraard dient vermeden dat de publieke functie van de investeringsmaat-
schappijen in het gedrang komt door louter particuliere belangen. 
De raad is van oordeel dat de investeringsmaatschappijen uitvoeringsinstrumenten zijn van 
het Vlaamse economisch overheidsbeleid.  .  Dit impliceert volgens de raad dat de Vlaamse 
overheid de volle en uiteindelijke verantwoordelijkheid draagt voor de uitvoeringsstrategie van 
haar investeringsmaatschappijen.  Deze bedenking slaat zowel op artikel 11 van het kaderde-
creet bestuurlijk beleid als op de juridische constructie die in de memorie van toelichting wordt 
aangereikt om tegemoet te komen aan artikel 646 van het Wetboek van vennootschappen.  In 
verband met dat laatste stelt de raad zich ook vragen rond de ware toedracht over de taakstel-
ling van de VPM, zoals verwoord in artikel 6, §2, 2°. 
 
De andere opmerkingen zijn gebaseerd op de principes die in het advies van de SERV van 15 
mei 2002 werden vooropgesteld om de operationalisering van het kaderdecreet te toetsen. 
 
 

3.  Advies 

De raad vindt het positief dat met voorliggend ontwerp van decreet een verlengstuk wordt 
gebreid aan het economisch overheidsinitiatief in Vlaanderen.  De invulling van de missie en 
de taken door de  investeringsmaatschappijen dient complementair te gebeuren aan de  de 
bestaande marktwerking en moet gericht zijn op het corrigeren van marktimperfecties..  Bij de 
uitwerking van haar concrete acties en de keuze van het te hanteren instrumentarium moet 
deze bekommernis steeds voor ogen gehouden worden.  In verband hiermee moet tevens 
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verwezen worden naar het Europese kader voor dergelijk economisch overheidsinitiatief dat 
veel stringenter is geworden sinds de regionale publieke investeringsmaatschappijen zich 
ontwikkeld hebben. 
 
De raad wijst erop dat de investeringsmaatschappijen een belangrijke rol gespeeld hebben en 
nog te spelen hebben in de realisatie van het economisch overheidsinitiatief.  Dit is ondermeer 
gebleken uit de SERV-studie van 13 februari 20021 waarin dit beleidsthema aan een diep-
gaande analyse werd onderworpen. 
De raad wijst er in dit verband op dat het economisch overheidsinitiatief – precies omwille van 
de grote maatschappelijke-economische impact - een materie is die door de Vlaamse sociale 
partners nauwgezet op de voet gevolgd wordt.  Hoewel artikel 18 van het decreet van 13 juli 
1994 bepaalt dat inzake het economisch overheidsinitiatief het overleg met de sociale partners 
wordt georganiseerd, waarbij de modaliteiten door de Vlaamse regering worden bepaald, stelt 
de raad vast dat er van dit overleg de laatste jaren niets terecht is gekomen.  De motivering in 
de memorie van toelichting dat het niet opportuun wordt geacht om de bedoelde decretale 
bepaling te weerhouden, omdat het voormeld overleg voldoende verzekerd wordt in de schoot 
van het VESOC, staat haaks op deze vaststelling van de raad.  De raad dringt erop aan dat de 
Vlaamse regering in de toekomst deze beleidsmaterie daadwerkelijk op regelmatige basis 
agendeert op het VESOC-overleg. 
 
De raad kan zich in grote lijnen akkoord verklaren met de argumentatie en filosofie die aange-
houden wordt om de investeringsmaatschappijen te kwalificeren als privaatrechtelijke EVA’s.  
De hervorming in het kader van BBB dient in de eerste plaats beoordeeld te worden op de 
bestuurskracht die door de oprichting van de nieuwe organen bereikt zal worden en aan de 
hand van de dienstverlening die aan de stakeholders van de maatschappij vanuit de nieuwe 
organisatie zal verleend worden. De verwachte baten van de nieuwe structuur moeten duide-
lijk aangegeven worden. 
In dat verband stelt de raad vast dat de kwalificatie als privaatrechtelijke EVA hoofdzakelijk op 
volgende doelmatigheidsoverwegingen is gebaseerd :  

 Het beogen van een flexibelere en meer functionele operationele werking van de in-
vesteringsmaatschappijen.  De investeringsmaatschappijen opereren onder de toe-
passing van het decreet van 13 juli 1994 reeds grotendeels als privaatrechtelijke enti-
teiten, zij het met bepaalde publieke randvoorwaarden.  De omvorming tot een 
privaatrechtelijke EVA moet de investeringsmaatschappijen toelaten hun bestuur op 
een doelmatige wijze te organiseren, zodat in een klimaat van verregaande autonomie 
en onafhankelijkheid een consequente en optimale koers kan uitgestippeld worden ter 
uitvoering van het Vlaamse overheidsbeleid. 

                                                           
1 Risicokapitaal en het economisch overheidsinitiatief : rol en instrumenten van de Vlaamse overheid, SERV, 13 

februari 2002 
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  er is geen volwaardig publiek alternatief voorhanden, ook niet in het kaderdecreet be-
stuurlijk beleid, dat de specifieke activiteiten en de geëigende bedrijfscultuur van een 
investeringsmaatschappij kan vorm geven. 

 
Het professionaliseren van de beleidsvoering en het uitwerken van een kwalitatieve, coherente 
en efficiënte uitvoeringsstrategie is volgens de raad slechts mogelijk indien de Raad van Be-
stuur van de privaatrechtelijke investeringsonderneming samengesteld is uit leden die over de 
nodige kennis, competentie en  ervaring inzake ondernemerschap, bedrijfsbeheer en bedrijfs-
wereld, ook inzake het KMO-gebeuren, beschikken. 
Uiteraard dient vermeden dat de publieke functie van de investeringsmaatschappijen in het 
gedrang komt door loutere particuliere belangen. 
 
De raad stelt vast dat artikel 11 van het kaderdecreet bepaalt dat een van de voordelen die 
inherent is aan de oprichting van een verzelfstandigd agentschap betrekking moet hebben op 
het mogelijk maken van een structurele medezeggenschap of een financiële participatie van 
een andere overheid of andere personen.  De raad wijst erop dat de investeringsmaatschap-
pijen uitvoeringsagenten zijn van het economisch beleid dat door de Vlaamse regering uitge-
zet wordt.  .  Dit impliceert volgens de raad dat de Vlaamse overheid de volle en uiteindelijke 
verantwoordelijkheid draagt voor de uitvoeringsstrategie van haar investeringsmaatschappijen.  
De passus “of andere personen” dient door de raad dan ook zeer strikt geïnterpreteerd te 
worden in de zin van “andere publieke personen”.  
 
De raad stelt vast dat de keuze voor een privaatrechtelijke EVA tot gevolg heeft dat het 
Vlaamse Gewest, dat momenteel enige aandeelhouder is van de bedoelde investeringsmaat-
schappijen, op basis van artikel 646 van het Wetboek van vennootschappen hoofdelijk borg 
moet staan voor alle verbintenissen van de investeringsmaatschappijen tot op het ogenblik dat 
een nieuwe aandeelhouder in de vennootschap wordt opgenomen.  Uit de memorie van toe-
lichting leest de raad af dat een mogelijke denkpiste erin bestaat dat telkens één aandeel van 
de investeringsmaatschappijen PMV en LRM wordt overgedragen aan de investeringsmaat-
schappij VPM, dan wel aan de Vlaamse Gemeenschap.  In dezelfde geest wordt er overwogen 
om één aandeel van VPM over te dragen aan de Vlaamse Gemeenschap. 
De raad acht het zowel om budgettaire als bedrijfseconomische motieven aangewezen dat de 
moederholding – in casu het Vlaamse Gewest - niet hoofdelijk borg moet staan voor de verbin-
tenissen die aangegaan worden door de dochtermaatschappijen.  De raad dringt aan op een 
adequate juridische oplossing terzake.  In dat verband wil de raad twee bedenkingen formule-
ren : 

 de opsplitsing van het aandeelhouderschap moet volgens de raad voorbehouden blij-
ven aan een publieke personen.  De investeringsmaatschappijen zijn uitvoeringsin-
strumenten van het Vlaamse overheidsbeleid en dienen enkel door de overheid aan-
gestuurd te worden (zie ook supra); 
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 de raad vraagt zich af of in hoeverre de taakomschrijving van de VPM, zoals bedoeld 
in artikel 6, §2, 2°, in verband staat met bovenstaande problematiek en wat er pre-
cies bedoeld wordt met Vlaamse investeringsmaatschappijen. 

 
De nieuwe structuur van de Vlaamse overheid in departementen, IVA’s en EVA’s dient ook te 
resulteren in een duidelijke taakverdeling die leidt tot een coherent beleid. De raad oordeelde 
in zijn advies over het kaderdecreet positief over de één op één relatie tussen het beleidsdo-
mein en de minister, maar ook binnen het beleidsdomein moet er een duidelijke taakverdeling 
zijn. Daarnaast moet er ruimte blijven om de horizontale dwarsverbindingen op een juiste ma-
nier te integreren in het beleid.  De raad heeft hierbij geen specifieke bemerkingen meer met 
betrekking tot het voorliggende ontwerpdecreet. 
 
Een derde beoordelingscriterium is dat er voldoende samenhang moet zijn tussen de verschil-
lende fasen van de beleidscyclus. De concrete vormgeving van IVA’s en EVA’s evenals hun 
relatie met de rest van het beleidsdomein moet uiting geven aan deze integrale benadering. 
 
In zijn advies van 15 mei 2002 over het kaderdecreet BBB stelde de raad dat een ander ele-
ment om de operationalisering van het hervormingsproces te beoordelen bestaat in de mate 
waarin het oprichtingsdecreet van een EVA een aantal bepalingen opneemt over de structure-
le betrokkenheid van het personeel bij de totstandkoming van samenwerkingsovereenkomst 
en het functioneren van het auditcomité. Aangezien deze bepalingen niet zijn opgenomen in 
het kaderdecreet dient het oprichtingsdecreet hiervoor een goede regeling te voorzien. 
Wat de samenwerkingsovereenkomst betreft vraagt de raad om een in het oprichtingsdecreet 
een structurele betrokkenheid van het personeel te voorzien bij de totstandkoming van de 
samenwerkingsovereenkomst en de evaluatie van de uitvoering ervan.  Structurele betrokken-
heid betekent in dit geval volgens de raad dat op regelmatige basis informatie wordt gegeven 
en dat overleg wordt gehouden over de opmaak en de uitvoering van de samenwerkingsover-
eenkomst. Zoals in het advies van de SERV over het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 15 
mei 2002 reeds is opgenomen, kan hiervoor verwezen worden naar de waarborgen die terzake 
werden voorzien in de wetgeving op de economische overheidsbedrijven inzake de totstand-
koming en uitvoering van de beheerscontracten. 
 
De grotere verantwoordelijkheid die aan de bestuurders van de EVA verleend wordt, dient 
gepaard te gaan met voldoende waarborgen voor de bestuurders. Meer concreet dient een 
EVA zoals de investeringsmaatschappijen te beschikken over een auditcomité dat rechtstreeks 
werkt voor de raad van bestuur. Het voorontwerp van decreet dient in deze zin aangevuld te 
worden. 
 
      


