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Voorontwerp van decreet tot oprichting van het intern verzelfstandigd 
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1.  Si tuering adviesvraag 

Op 12 november 2003 ontving de SERV de adviesvraag met betrekking tot het voorontwerp 
van oprichtingsdecreet van het Intern Verzelfstandigd Agentschap met Rechtspersoonlijkheid 
“Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGIOn)”. De SERV kreeg de gebruikelijke 
adviestermijn van één maand. 
 
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 EVA en is niet van toepassing op AGIOn. Het advies van 15 mei 2002 
daarentegen is wel relevant. In dit advies is de SERV uitgebreid ingegaan op het voorontwerp 
van kaderdecreet van bestuurlijk beleid. Daarbij gaf de raad een aantal belangrijke elementen 
aan waaraan de operationalisering van het kaderdecreet kan afgetoetst worden.  
 

2.  Samenvatt ing 

De hoofdlijnen van het advies zijn: 

 er zijn nog onduidelijkheden waaruit blijkt dat het dossier niet rijp is, o.m. inzake de verschil-
len tussen gefinancierde en gesubsidieerde instellingen, de pedagogische verantwoording 
van infrastructuurwerken en de mogelijkheden inzake PPS; 

 samenstelling en opdracht van het Raadgevend comité moeten in het decreet worden ge-
specificeerd; 

 de oprichting van een college van algemene directeurs van hogescholen houdt een discri-
minatie in ten aanzien van de directeurs van basis- en secundaire scholen, bovendien 
strookt de beslissingsbevoegdheid van dit college niet met het kaderdecreet BBB.  
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3.  Advies 

De SERV maakt de globale vaststelling dat dit dossier nog niet geheel rijp is en nog vele vra-
gen onbeantwoord laat.  
 
Het voorontwerp van decreet werd door de Raad beoordeelt aan de hand van de principes die 
in het advies van 15 mei 2002 werden vooropgesteld als criteria om de operationalisering aan 
te toetsen.   
 

3 . 1 .  D e  h e r v o r m i n g  m o e t  e e n  d u i d e l i j k e  m e e r w a a r d e  h e b b e n  

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. 
 
De SERV maakt een aantal bemerkingen bij de nieuwe structuur: 

 Het verschil inzake bevoegdheid ten aanzien van de gefinancierde en de gesubsidieerde 
instellingen is niet duidelijk in artikel 5.  Het is niet duidelijk of AGIOn al dan niet de volledige 
kost van infrastructuur voor gesubsidieerde instellingen zal dragen. De Raad vindt het aan-
gewezen om dit te verduidelijken in het nieuwe ontwerpdecreet. 

 In de opdrachtverklaring van AGIOn (artikel 4) is er te weinig aandacht voor de pedagogi-
sche verantwoording ten aanzien van infrastructuurwerken. AGIOn dient zich op dit vlak als 
deskundigheidscel op te stellen. 

 Wat betreft de invoering van de mogelijkheid voor AGIOn om publiek-publieke en publieke-
private partnerships af te sluiten verwijst de raad naar zijn advies van 15 mei 2002. Hierin 
staat dat de SERV zich niet verzet tegen PPS, maar dat het omzichtig moet gebruikt worden 
en de meerwaarde duidelijk moeten zijn ten opzichte van het publieke alternatief.  
 
De raad stelt vast dat artikel 32 van het kaderdecreet BBB intern verzelfstandigde agent-
schappen met rechtspersoonlijkheid de mogelijkheid geeft om instellingen, verenigingen en 
ondernemingen op te richten of erin deel te nemen, voorzover die oprichting of participatie 
niet gepaard gaat met een bevoegdheidsoverdracht, m.a.w. IVA’s met rechtspersoonlijkheid 
mogen participaties nemen op voorwaarde dat er geen bevoegdheidsoverdracht plaatsvindt.  
Gaat het evenwel om participaties in het kader van Vlaamse PPS-projecten1, dan is artikel 
14 van het PPS-decreet van toepassing, dat bepaalt dat in het kader van Vlaamse PPS-

                                                           
1  Vlaamse PPS-projecten zijn projecten van de Vlaamse Gemeenschap, van het Vlaamse Gewest, van de intern 

verzelfstandigde met rechtspersoonlijkheid en van de extern verzelfstandigde agentschappen, die na het ad-
vies van het Vlaams Kenniscentrum PPS, door de Vlaamse regering als Vlaamse PPS-projecten worden er-
kend.  Het facilitair kader voorzien in het PPS-decreet is enkel van toepassing op Vlaamse PPS-projecten. 
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projecten IVA’s met rechtspersoonlijkheid participaties kunnen nemen die wel gepaard kun-
nen gaan met een bevoegdheidsoverdracht, mits machtiging van de Vlaamse regering.  
De raad stelt verder vast dat AGIOn opgericht wordt als een intern verzelfstandigd agent-
schap met rechtspersoonlijkheid.  Rekening houdend met voorgaande vaststellingen impli-
ceert dit dat AGIOn binnen de draagwijdte van het PPS-decreet participaties kan nemen in 
ondernemingen die gepaard kunnen gaan met een bevoegdheidsoverdracht.  De raad is 
hier geen voorstander van en meent dat AGIOn enkel participaties kan nemen in instellin-
gen en ondernemingen, wanneer deze deelneming niet gepaard gaat met een overdracht 
van de beslissingsbevoegdheid, m.a.w. dient ook een participatieve PPS van AGIOn vol-
gens de raad steeds gesitueerd te worden binnen de context van het kaderdecreet BBB.  
Een gegronde reden om de touwtjes enkel in de handen te leggen van deze IVA die boven-
dien onder hiërarchisch gezag staat van de Vlaamse regering, is volgens de raad gelegen in 
de mission statement (artikel 4 van het voorontwerp van decreet) van het Agentschap, dat 
een cruciaal maatschappelijk belang reflecteert waarvoor de overheid verantwoordelijkheid 
draagt.  De raad is van oordeel dat de private partijen ook zonder bevoegdheidsoverdracht 
een belangrijke bijdrage kunnen leveren in de realisatie van de mission statement. 
Wat de concrete PPS-projecten betreft, vindt de raad het cruciaal dat de in artikel 5, §1, 5° 
aan het Agentschap toebedeelde sturings- en regiefunctie ook effectief op het terrein wordt 
gerealiseerd.  Dit vormt volgens de raad trouwens een van de essentiële uitgangspunten 
van PPS in het algemeen, nl. het behoud van de publieke verantwoordelijkheid.  De raad 
meent dan ook dat de overheid streng moet waken en toezien op de voorwaarden waaron-
der PPS kan plaatsvinden. 
Een andere bekommernis is dat er volgens de raad moet over gewaakt worden dat er geen 
belangenvermenging ontstaat tussen de rol van AGIOn als regisseur van investeringen in 
schoolgebouwen enerzijds en de betrokkenheid van AGIOn in concrete investeringsmaat-
schappijen. 

 

3 . 2 .  N o o d  a an  e e n  c o h e r e n t  b e l e i d ,  z o w e l  i n t e r n  a l s  e x t e r n  

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. 
 

3 . 3 .  G e b r e k k i g e  r e g e l g e v i n g  i n z a k e  r a a d g e v e n d  c o m i t é  

Wat het raadgevend comité bij AGIOn betreft, herinnert de raad aan zijn vraag dat decretaal 
voldoende garanties worden ingebouwd voor een behoorlijke werking van dit raadgevend co-
mité. De raad stelt vast dat deze geheel ontbreken en dat samenstelling en opdracht door de 
Vlaamse regering zullen worden bepaald.   
De raad acht het aangewezen dat minimale waarborgen worden ingebouwd met het oog op 
onder meer: 
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 verplichtingen advies te vragen over de voorbereiding, evaluatie en uitvoering van het be-
heerscontract en alle niet-strategische besluiten en reglementen en meer algemeen een 
precieze formulering van de bevoegdheden; 

 een behoorlijke ondersteuning; 

 toegang tot informatie; 

 motiveringsverplichting bij afwijking van adviezen; 

 overenigbaarheidsvoorwaarden 
 
De raad merkt ook op dat er naast het raadgevend comité, een college van algemene direc-
teurs van hogescholen wordt opgericht waarvan de bevoegdheid duidelijk afwijkt van het 
raadgevend college (artikel 13). De Memorie van Toelichting zegt over artikel 13 dat ‘…de 
Vlaamse decreetgever (…) beslist heeft een beslissingsbevoegdheid te verlenen aan voormel-
de colleges, en dus niet een adviesbevoegdheid’. De mate van autonomie voor de autonome 
hogescholen (en vooral van de directeurs) in het geheel van AGIOn steekt dus schril af tegen-
over die van het leerplichtonderwijs. Bovendien strookt het feit dat dit college beslissingsbe-
voegdheid krijgt niet met het kaderdecreet BBB. 


