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DE VLAAMSE MINISTER VAN ECONOMIE, INNOVATIE, WERK, SOCIALE ECONOMIE EN LANDBOUW EN DE 
VLAAMSE MINISTER VAN ONDERWIJS, SPORT, DIERENWELZIJN EN VLAAMSE RAND 
 
 

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING 
 
Betreft: Besluit van de Vlaamse Regering over de ontbinding zonder 
vereffening van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd 
agentschap “Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming – Syntra 
Vlaanderen” en tot wijziging van de naam “Hermesfonds” 
 
 
Het Vlaams Regeerakkoord 2019 - 2024 stelt dat het Vlaams Agentschap voor 
Ondernemersvorming – Syntra Vlaanderen wordt opgeheven. Om uitvoering te geven aan deze 
beslissing heeft het Vlaams Parlement op 17 juni 2020 het decreet van 19 juni 2020 tot opheffing 
van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap “Vlaams Agentschap 
voor Ondernemersvorming – Syntra Vlaanderen”, tot regeling van taken en bevoegdheden en tot 
wijziging van de naam “Hermesfonds” goedgekeurd. De opheffing van Syntra Vlaanderen en de 
inkanteling van het agentschap binnen de drie entiteiten is voorzien tegen 1 januari 2021. Voor de 
verdere uitwerking van de inkanteling moeten de nodige uitvoeringbesluiten worden opgesteld. 
Dit besluit bepaalt in uitvoering van artikel 3 en artikel 6 van het opheffingsdecreet de nadere 
voorwaarden, de procedure en de gevolgen van de ontbinding zonder vereffening samen met de 
nodige maatregelen voor de wijziging van de naam van het agentschap.  Ook worden de namen 
“Hermesfonds” en “Fonds voor Flankerend Economisch en Innovatiebeleid” in diverse regelgeving 
vervangen door de naam “Fonds voor Innoveren en Ondernemen”. 

1. SITUERING  

A. BELEIDSVELD/BELEIDSDOELSTELLING 

Beleidsdomeinen: Werk en Sociale economie, Onderwijs en Vorming, Economie, Wetenschap 
en Innovatie  
Beleidsveld: competenties, kleuter- en leerplichtonderwijs & ondersteuning van het 
onderwijsveld, economie & innovatie.  

B. VORIGE BESLISSINGEN EN ADVIEZEN 

 
Het Vlaams Regeerakkoord 2019-2024 voorziet de opheffing van het Vlaams Agentschap 
voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen en de inkanteling van de door Syntra 
Vlaanderen uitgevoerde taken in diverse entiteiten van de Vlaamse overheid. 
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In opvolging van dit Vlaams Regeerakkoord keurde het Vlaams Parlement op 17 juni 2020 
het decreet van 19 juni 2020 tot opheffing van het publiekrechtelijk vormgegeven 
verzelfstandigd Agentschap “Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming – Syntra 
Vlaanderen”, tot regeling van de taken en bevoegdheden en tot wijziging van de naam 
“Hermesfonds” goed. Dit decreet regelt in het eerste hoofdstuk de voorwaarden en de wijze 
waarop het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming – Syntra Vlaanderen wordt 
ontbonden.  Het komt de Vlaamse Regering toe om de nadere voorwaarden, de procedure 
en de gevolgen van de ontbinding zonder vereffening te bepalen. De Vlaams Regering 
bepaalt de plaats en de datum of de data van de overdrachten van het hele vermogen, de 
activiteiten en de rechten en de plichten van Syntra Vlaanderen samen met de nadere 
voorwaarden voor de overdracht van het personeel. Het decreet bepaalt bovendien dat de 
Vlaamse Regering de nodige maatregelen neemt voor de wijziging van de naam van het 
Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming – Syntra Vlaanderen. 

 
Dit besluit bepaalt in uitvoering van artikel 3 en artikel 6 van dit decreet de nadere 
voorwaarden, de procedure en de gevolgen van de ontbinding zonder vereffening samen 
met de nodige maatregelen voor de wijziging van de naam van het agentschap. Ook worden 
de namen “Hermesfonds” en “Fonds voor Flankerend Economisch en Innovatiebeleid” in 
diverse regelgeving vervangen door de naam “Fonds voor Innoveren en Ondernemen”. 

 
Het ontwerp werd aangepast aan het wetgevingsadvies nr. 2020/220 van 25 juni 2020.  

 
Het positief advies van de Inspectie van Financiën werd verleend op 25 juni 2020. 

 
Het [akkoord] van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting werd verleend op 
[datum]. 

 

2. INHOUD 

A. ALGEMENE TOELICHTING 

Het Vlaams Regeerakkoord 2019 - 2024 stelt dat het Vlaams Agentschap voor 
Ondernemersvorming – Syntra Vlaanderen wordt opgeheven. Om uitvoering te geven aan deze 
beslissing heeft het Vlaams Parlement op [datum] het decreet tot opheffing van het 
publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap “Vlaams Agentschap voor 
Ondernemersvorming – Syntra Vlaanderen”, tot regeling van taken en bevoegdheden en tot 
wijziging van de naam “Hermesfonds” aangenomen.  Het “Vlaams Agentschap voor 
Ondernemersvorming – Syntra Vlaanderen” wordt hierna aangeduid met de roepnaam “Syntra 
Vlaanderen”. 

 
De opheffing van Syntra Vlaanderen en de inkanteling van het agentschap binnen het 
departement Werk en Sociale Economie, VDAB en het Agentschap Innoveren en Ondernemen is 
voorzien tegen 1 januari 2021.  Voor de verdere uitwerking van de inkanteling moeten de nodige 
uitvoeringbesluiten worden opgesteld. Dit besluit bepaalt in uitvoering van artikel 3 en artikel 6 
van het opheffingsdecreet de nadere voorwaarden, de procedure en de gevolgen van de 
ontbinding zonder vereffening samen met de nodige maatregelen voor de wijziging van de naam 
van het agentschap. 
 
Om die ontbinding door te voeren moeten een aantal formaliteiten worden vervuld. Om zicht te 
krijgen op het hele vermogen, de activiteiten en de rechten en de plichten van Syntra Vlaanderen 
die worden overgedragen, moet een tussentijds overzicht worden opgemaakt. De gegevens die 



Pagina 3 van 10 

dit overzicht moet bevatten worden in dit besluit nader gespecifieerd en vormen de basis voor 
de verdere juridische afwikkeling. 
 
Daarnaast worden een aantal besluiten waarin Syntra Vlaanderen of het Hermesfonds als 

dusdanig wordt genoemd, aangepast aan de nieuwe situatie.  

 

B. TOELICHTING BIJ DE ARTIKELEN 

Artikel 1: definieert een aantal begrippen. 
 

Artikel 2 tot en met 7: regelen de procedure van de overdracht 
 

De opheffing van Syntra Vlaanderen gebeurt door een ontbinding zonder vereffening. 
 

Artikel 2 stelt dat de ontbinding zonder vereffening van Syntra Vlaanderen wordt 
geïnitieerd op basis van: 

- een tussentijds overzicht bestaande uit de jaarrekening 2019, aangevuld met 
de meest recente overzichtsinformatie zoals gerapporteerd aan de raad van bestuur 
van het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming in het jaar 2020, met 
inbegrip van een gedetailleerde inventaris van alle rechten en verplichtingen van het 
Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming en met vermelding van de waarde 
van die rechten en verplichtingen op de voormelde datum, alsook, voor zover 
relevant, van de voor die waardebepaling gehanteerde waarderingsregels; 
- een bijzonder verslag van de waarnemend gedelegeerd bestuurder van het 
Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming, waarin nadere toelichting wordt 
gegeven bij dit tussentijdse overzicht. 

 
Het tussentijdse overzicht geeft in vier aparte rubrieken een opsomming van de 
vermogensbestanddelen en activiteiten van het Vlaams Agentschap voor 
Ondernemersvorming, waarvan voorgesteld wordt om ze over te dragen aan respectievelijk 
het Departement Werk en Sociale Economie, de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en 
Beroepsopleiding, het Agentschap Innoveren en Ondernemen en het Fonds voor Innoveren 
en Ondernemen. Dit betekent dat uit het tussentijds overzicht duidelijk moet blijken welk 
vermogensbestanddeel van Syntra Vlaanderen naar welke overheidsentiteit gaat.  Dit 
tussentijdse overzicht moet steunen op de voorschriften die gelden voor het Vlaams 
Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen. Dit is immers een 
publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap, met een raad van 
bestuur. Er zijn diverse interne financiële controlemechanismen voorzien, waaronder een 
bedrijfsrevisor, een afgevaardigde van de Vlaamse minister bevoegd voor Financiën en 
Begroting en een commissie Audit.  Zij kunnen hun adviezen en verslagen enkel baseren op 
de regels die gelden voor de publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd 
agentschappen, die enigszins verschillen van hun interne tegenhangers.  Het spreekt voor 
zich dat de interne boekhouddienst eveneens de wettelijke en deontologische regels moet 
naleven, waaronder een accurate informatieplicht naar de andere entiteiten toe. 

 
Artikel 3 regelt de bestanddelen van de inventaris, met name en in voorkomend geval: 

- een gedetailleerde inventaris van de samenstelling van het onroerend 
patrimonium van het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming; 
- een gedetailleerde inventaris van de intellectuele rechten waarvan het 
Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming titularis is; 
- een gedetailleerd overzicht van de lopende voortdurende overeenkomsten 
en, in voorkomend geval, de lopende voortdurende verbintenissen uit een andere 
bron van recht die het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming verbinden; 
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- een gedetailleerd overzicht van het personeelsbestand van het Vlaams 
Agentschap voor Ondernemersvorming, met vermelding van de rechtspositie van elk 
van de personeelsleden; 
- een gedetailleerd overzicht van de juridische geschillen waarin het Vlaams 
Agentschap voor Ondernemersvorming betrokken is, met een gedetailleerde 
beschrijving van de identiteit van de tegenpartijen en van de aard van het geschil 
en, in voorkomend geval, het rechtscollege waarbij het geschil al aanhangig is 
gemaakt, alsook een overzicht van de uitspraken die al gedaan zijn, met opgave van 
de strekking daarvan. 

 
Artikel 4 stelt dat een kopie van het tussentijdse overzicht en van het bijzonder verslag, 
samen met de rekeningen van het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming over de 
laatste twee boekjaren voor 2020, wordt bezorgd aan de minister, alsook aan de Vlaamse 
minister, bevoegd voor het budgettair beleid. 

 
Artikel 5 stelt dat de Vlaamse minister, bevoegd voor het budgettair beleid zijn opmerkingen 
bij het tussentijdse overzicht onverwijld overmaakt aan de minister, die zijn goedkeuring 
verleent aan het tussentijdse overzicht. De minister kan daarbij wijzigingen aanbrengen al 
dan niet in het licht van de eventuele opmerkingen van de Vlaamse minister, bevoegd voor 
de financiën en de begrotingen.  De beslissing tot goedkeuring heeft van rechtswege tot 
gevolg dat de rechtsopvolging onder algemene titel van het Vlaams Agentschap voor 
Ondernemersvorming overgaat naar respectievelijk het Departement Werk en Sociale 
Economie, de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding en het 
Agentschap Innoveren en Ondernemen samen met de overdrachten van de activiteiten en 
de daarvoor bestemde vermogensbestanddelen van het Vlaams Agentschap voor 
Ondernemersvorming aan het Departement Werk en Sociale Economie, de Vlaamse Dienst 
voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, het Agentschap Innoveren en Ondernemen en 
het Fonds voor Innoveren en Ondernemen. 

 
Artikel 6 stelt dat bij de definitieve goedkeuring van de jaarrekening over het jaar 2020 door 
de Raad van Bestuur van het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming, met 
desgevallend ook de kwijting van de bestuurders, gecontroleerd door een erkende 
bedrijfsrevisor, het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming een bijzonder verslag 
toevoegt dat duiding geeft bij de belangrijkste aandachtspunten en verschilpunten tussen 
de afgesloten jaarrekening en het tussentijdse overzicht. 

 
Met toepassing van artikel 7 worden de overdrachten aan derden tegenstelbaar vanaf 1 
januari 2021. 

 
Artikel 8: regelt mogelijke bijzondere maatregelen. 

 
Als uit het tussentijdse overzicht en de inventaris blijkt dat er in het vermogen van het 
Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming vermogensbestanddelen aanwezig zijn 
waarvan de tegenstelbaarmaking aan derden bijzondere nadere maatregelen vergt, machtigt 
artikel 8 de minister om in persoon of bij delegatie aan de bevoegde leidend ambtenaar die 
bijzondere maatregelen en de nodige formaliteiten hiertoe, te treffen. 

 
Artikel 9 tot en met 71: bevatten een aantal wijzigingsbepalingen: 

 
Deze artikelen brengen wijzigingen aan aan diverse besluiten van de Vlaamse Regering.   
 
Een aantal van deze wijzigingen zijn louter technisch van aard, met name de vervanging van 
de namen “Hermesfonds” en “ Fonds voor Flankerend Economisch en Innovatiebeleid” door 
de naam “Fonds voor Innoveren en Ondernemen”. Dit is het geval in de volgende artikelen: 
9 t.e.m. 18, 31 t.e.m. 33, 37 t.e.m. 56, 58 t.e.m. 61, en 71. 
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Bij een aantal andere artikelen is de aanpassing hoofdzakelijk maar niet louter technisch 
van aard. De wijzigingen geven gevolg aan het Vlaams regeerakkoord 2019-2024. De 
toelichting gebeurt verder artikelsgewijs. 

 
Artikel 19 tot en met 21: wijzigen het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met 
betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie.  

 
Artikel 6 van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 definieert de inhoud van 
de beleidsvelden en bevoegdheden binnen het beleidsdomein Economie, Wetenschap en 
Innovatie.  Aan dit beleidsdomein wordt, binnen het beleidsveld ‘economie’, de bevoegdheid 
inzake “ondernemersvorming met inbegrip van bezoldigde stages in dit kader” toegevoegd. 

 
Artikel 10 van hetzelfde besluit definieert de inhoud van de beleidsvelden en bevoegdheden 
binnen het beleidsdomein Werk en Sociale Economie. De middenstands- en 
ondernemersopleidingen vallen niet meer onder dit beleidsdomein, en moeten hier bijgevolg 
worden opgeheven. Bijkomend wordt aan de zinsnede “met uitzondering van de land- en 
tuinbouwvorming” de zinsnede “en de ondernemersvorming met inbegrip van bezoldigde 
stages in dit kader” toegevoegd. 

 
Artikel 25 van hetzelfde besluit geeft een overzicht van de agentschappen met 
rechtspersoonlijkheid die tot het beleidsdomein Werk en Sociale Economie behoren. Het 
Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming – Syntra Vlaanderen moet hier worden 
opgeheven. 

 
Artikel 22: voegt “het stimuleren van Ondernemersvorming” toe aan de missie van het 
Agentschap Innoveren en Ondernemen. 

 
Artikel 23 en 24: wijzigen het besluit van de Vlaamse Regering van 21 oktober 2005 
betreffende de samenstelling van de Vlaamse Onderwijsraad. 

 
In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 oktober 2005 wordt in punt 6°bis 
de definitie van het departement Werk en Sociale Economie toegevoegd en wordt punt 15°, 
met de definitie van Syntra Vlaanderen, opgeheven. 

 
In artikel 5, 1°, van hetzelfde besluit worden 11 vertegenwoordigers van de inrichtende 
machten en opleidingsverstrekkers op een totaal van 31 leden van de Vlaamse 
Onderwijsraad aangeduid.  Syntra Vlaanderen kan van die 11 vertegenwoordigers er samen 
met VDAB en SOCIUS 3 aanduiden.  Syntra Vlaanderen wordt hier vervangen door het 
departement Werk en Sociale Economie. 

 
Artikel 25: wijzigt het besluit van de Vlaamse Regering van 10 november 2006 tot 
vaststelling van de goedkeuringscriteria en indieningsmodaliteiten van de leerplannen. 

 
Het eerste lid van artikel 7 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 november 2006 
stelt dat er een beroepscommissie van acht leden wordt opgericht. Gaat het om een 
leerplan voor de algemene vorming van de leertijd, dan worden vier afgevaardigden van 
deze beroepscommissie vandaag aangeduid door Syntra Vlaanderen. Met de inkanteling van 
deze bevoegdheid in VDAB moet Syntra Vlaanderen dan ook door VDAB worden vervangen. 

 
Artikel 26: wijzigt het besluit van de Vlaamse Regering van 9 maart 2007 tot regeling van de 
vergoedingen van de bestuurders van de publiekrechtelijk vormgegeven extern 
verzelfstandigde agentschappen van de Vlaamse overheid, en van de 
regeringsafgevaardigden die toezicht uitoefenen bij deze agentschappen. 
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In artikel 7 van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 maart 2007 wordt in punt 1° het 
Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming _ Syntra Vlaanderen ingedeeld in categorie III 
voor de toepassing van dit besluit. Het punt 1° wordt opgeheven. 

 
Artikel 27 en 28: wijzigen het besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2007 tot 
vaststelling van de nadere voorwaarden en regels volgens welke subsidies worden verleend 
voor permanente vorming en opleidingen voor werkenden en bedrijven, luik “flankerend 
beleid”. 

 
De vertegenwoordiger van Syntra Vlaanderen in de ad hoc commissie “Vlaams 
monitoringscomité” wordt vervangen door de vertegenwoordiger van het Agentschap 
Innoveren en Ondernemen. 

 
Artikel 29 en 30: wijzigen het besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2007 tot 
vaststelling van de nadere voorwaarden en regels volgens welke subsidies worden verleend 
voor permanente vorming en opleidingen voor werkenden en bedrijven, luik 
“Hefboomkrediet - Opleidingen”. 

 
De vertegenwoordiger van Syntra Vlaanderen in de ad hoc commissie “Vlaams 
monitoringscomité” wordt vervangen door de vertegenwoordiger van het Agentschap 
Innoveren en Ondernemen. 

 
Artikel 34 tot en met 36: wijzigen het besluit van de Vlaamse Regering van 11 januari 2013 
houdende de uitvoering van het decreet betreffende de kwalificatiestructuur van 30 april 
2009 inzake de erkenning van beroepskwalificaties en inzake de erkenning van 
onderwijskwalificaties voor het secundair na secundair onderwijs. 

 
Artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 januari 2013 vervangt de definitie 
van Syntra Vlaanderen in punt 11° door deze van het Agentschap Innoveren en Ondernemen.   

 
Artikel 8 van hetzelfde besluit definieert de samenstelling van de valideringscommissie. Er is 
telkens een effectief lid en een plaatsvervanger. Van de stemgerechtigde leden worden twee 
effectieve leden aangeduid door SERV, Een effectief lid wordt aangeduid door VDAB en een 
vierde effectief lid door Syntra Vlaanderen. Syntra Vlaanderen wordt hier vervangen door 
het Agentschap Innoveren en Ondernemen. 

 
Artikel 11 van hetzelfde besluit definieert de samenstelling van de inschalingscommissie. Er is 
telkens een effectief lid en een plaatsvervanger. Van de stemgerechtigde leden worden zeven 
effectieve leden aangewezen door de SERV en vijf effectieve leden door de VLOR. Een 
effectief lid wordt aangeduid door VDAB en een veertiende effectief lid door Syntra 
Vlaanderen. Syntra Vlaanderen wordt hier vervangen door het Agentschap Innoveren en 
Ondernemen. 
Het Agentschap Innoveren en Ondernemen neemt in eerste instantie zelf de rol over van 
Syntra Vlaanderen in de validerings- en inschalingscommissie. De continuïteit alsook de 
kennis worden in deze gewaarborgd doordat de betrokken medewerkers bij Syntra 
Vlaanderen worden overgedragen naar het Agentschap Innoveren en Ondernemen.  Het 
Agentschap Innoveren en Ondernemen zal bekijken of het in de toekomst aangewezen kan 
zijn dat Syntrum dit voor hen opneemt. 
 
Artikel 57: wijzigt het besluit van de Vlaamse Regering van 23 februari 2018 tot uitvoering 
van het decreet van 22 december 2017 houdende een premie om de transitie van 
werkzoekenden naar ondernemerschap te stimuleren. 

 
Artikel 12 van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 februari 2018 bepaalt de 
samenstelling van de Commissie Transitiepremie. Deze commissie is samengesteld uit 
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telkens één lid van het departement, de VDAB, het Vlaams Agentschap Innoveren en 
Ondernemen en het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming – Syntra Vlaanderen. 
Syntra Vlaanderen wordt hier opgeheven. 

 
Artikel 62: wijzigt het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 2018 houdende sommige 
maatregelen betreffende de modernisering van het secundair onderwijs 

 
In artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 2018 wordt de adviserende 
bevoegdheid van de raad van bestuur van “Syntra Vlaanderen” in deze vervangen door de 
adviserende bevoegdheid van de raad van bestuur van “de Vlaamse Dienst voor 
Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding”.   

 
Dit gebeurt omwille van de nieuwe bevoegdheid van VDAB inzake de leertijd. 

 
Artikel 63: wijzigt het besluit van de Vlaamse Regering van 29 juni 2018 houdende de 
uitvoering van het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur, wat 
betreft de erkenning van beroepskwalificaties voor maatschappelijke rollen. 

 
Artikel 10, tweede lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 juni 2018, geeft de 
samenstelling weer van de inschalingscommissie. Het lid van Syntra Vlaanderen wordt hier 
vervangen door het lid van het Agentschap Innoveren en Ondernemen. 
 
Het Agentschap Innoveren en Ondernemen neemt in eerste instantie zelf de rol over van 
Syntra Vlaanderen in de validerings- en inschalingscommissie. De continuïteit alsook de 
kennis worden in deze gewaarborgd doordat de betrokken medewerkers bij Syntra 
Vlaanderen worden overgedragen naar het Agentschap Innoveren en Ondernemen. Het  
Agentschap Innoveren en Ondernemen zal bekijken of het in de toekomst aangewezen kan 
zijn dat Syntrum dit voor hen opneemt. 

 
Artikel 64: wijzigt het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2018 tot uitvoering 
van afdeling 6 – toekenning van betaald educatief verlof in het kader van voortdurende 
vorming van de werknemers – van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 
houdende sociale bepalingen en tot wijziging van artikel 4 van het besluit van de Vlaamse 
Regering van 17 mei 2013 betreffende de loopbaanbegeleiding 

 
Artikel 42 van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2018 handelt over de 
uitwisseling van gegevens met de opleidingsverstrekker - Syntra Vlaanderen. Deze bepaling 
wordt opgeheven.  
 
In de toekomst zal de gegevensuitwisseling gebeuren met de Syntra-centra in plaats van 
met Syntra Vlaanderen. Dit kan worden ingebed in de beheersovereenkomst die tussen de 
Vlaamse overheid en de Syntra-centra zal worden afgesloten. 

 
Artikel 65 tot en met 66: wijzigen het besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2019 tot 
uitvoering van het decreet van 29 maart 2019 betreffende het kwaliteits-en registratiemodel 
van dienstverleners in het beleidsdomein Werk en Sociale Economie 

 
Punt 13° , van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2019 wordt uit het 
toepassingsgebied van het besluit van 24 mei 2019 gehaald en  punt 15° wordt aangepast. 
Hierdoor worden de opleidingen en begeleidingen in het kader van de toegewezen trajecten 
van ondernemerscompetenties en het opleidingsaanbod in de ondernemerschapstrajecten 
uit het toepassingsgebied van dit besluit gehaald en wordt de verwijzing naar het 
opleidingsaanbod in de leertijd geherformuleerd.  
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Artikel 13 van hetzelfde besluit regelt de verwerking van persoonsgegevens. Syntra 
Vlaanderen wordt hier in de definitie geschrapt, samen met de uitwisseling van 
persoonsgegevens aan dit agentschap. 

 
In de toekomst zal de gegevensuitwisseling gebeuren met de Syntra-centra in plaats van 
met Syntra Vlaanderen. Dit kan worden ingebed in de beheersovereenkomst die tussen de 
Vlaamse overheid en de Syntra-centra zal worden afgesloten. 

 
Artikel 67 tot en met 70: brengen wijzigingen aan in het besluit van de Vlaamse Regering 
van 19 juli 2019, dat het decreet van 26 april 2019 betreffende het kwaliteitstoezicht voor 
beroepskwalificerende trajecten op basis van een gemeenschappelijk kwaliteitskader 
uitvoert. 
 
Syntra Vlaanderen wordt hier telkens vervangen door het Agentschap Innoveren en 
Ondernemen, behalve voor wat artikel 67 betreft. De inspectiebevoegdheid is immers 
toegewezen aan het departement Werk en Sociale Economie, waardoor de woorden Syntra 
Vlaanderen in artikel 67 kunnen worden geschrapt. 

 
Artikel 72 tot en met 75: bevatten een aantal slotbepalingen 

 
Artikel 72 heft de volgende besluiten op: 

 
- het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 1991 tot vaststelling van het 
presentiegeld en de vergoedingen van de voorzitters, de 
gemeenschapscommissarissen, de leden van de raad van bestuur en de 
praktijkcommissie van het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming – Syntra 
Vlaanderen; 
- het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 1991 houdende nadere 
regelen voor de uitoefening van de opdracht van de gemeenschapscommissarissen 
bij het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming – Syntra Vlaanderen; 
- het besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 1993 tot vaststelling 
van de vergoedingen van de voorzitters en leden van de commissie van het Vlaams 
Agentschap voor Ondernemersvorming – Syntra Vlaanderen; 
- het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 betreffende de 
erkenning en het statuut van de leersecretaris; 
- het besluit van de Vlaamse Regering van 18 september 2015 houdende de 
goedkeuring van het huishoudelijk reglement van het Vlaams Agentschap voor 
Ondernemersvorming – Syntra Vlaanderen. 

 
Artikel 73 stelt een aantal bepalingen van het decreet van 19 juni 2020 tot opheffing van het 
publiekrechtelijk vormgegeven verzelfstandigd Agentschap “Vlaams Agentschap voor 
Ondernemersvorming – Syntra Vlaanderen”, tot regeling van de taken en bevoegdheden en 
tot wijziging van de naam “Hermesfonds” in werking. 
 
Via dit besluit worden de bepalingen van het decreet van 19 juni 2020 tot opheffing van het 
publiekrechtelijk vormgegeven verzelfstandigd Agentschap “Vlaams Agentschap voor 
Ondernemersvorming – Syntra Vlaanderen”, tot regeling van de taken en bevoegdheden en 
tot wijziging van de naam “Hermesfonds” in werking gesteld die algemeen van aard zijn. De 
inwerkingtreding van de andere bepalingen gebeurt via diverse inhoudelijke besluiten. 

 
Artikel 74 bepaalt dat dit besluit in werking treedt op 1 januari 2021. 

 
Artikel 75 bepaalt dat de Vlaamse minister, bevoegd voor de economie, de Vlaamse minister, 
bevoegd voor werk, en de Vlaamse minister, bevoegd voor competenties belast zijn met de 
uitvoering van dit besluit.  
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3. BESTUURLIJKE IMPACT 

A. BUDGETTAIRE IMPACT VOOR DE VLAAMSE OVERHEID 

Er is geen impact voor de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Overheid gezien de 
inkanteling van Syntra Vlaanderen binnen drie Vlaamse entiteiten (VLAIO, VDAB, Departement 
WSE) waarbij het budget volgt.   

 

B. ESR-TOETS 

Niet van toepassing 

C. IMPACT OP HET PERSONEEL VAN DE VLAAMSE OVERHEID 

Voorliggend ontwerp van besluit heeft geen impact op het algemene niveau van de Vlaamse 
Overheid, en dit zowel op het niveau van het aantal personeelsleden als op dat van het aantal 
VTE’s. 
 

D. IMPACT OP DE LOKALE EN PROVINCIALE BESTUREN 

Voorliggend ontwerp van besluit heeft geen impact op de lokale en provinciale besturen. 
 

4. VERDER TRAJECT 

Na de principiële goedkeuring van het ontwerp van besluit wordt het voorgelegd voor advies aan 
de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV), de Vlaamse Onderwijsraad (VLOR) en de Raad 
van bestuur van Syntra Vlaanderen.  
  

Het voorontwerp van besluit wordt eveneens voorgelegd aan de Raad van Bestuur van de VDAB en 
aan het Vlaams Partnerschap Duaal Leren.  
  

Ten slotte wordt het voorontwerp voor advies aan de Raad van State voorgelegd.  
  

5. VOORSTEL VAN BESLISSING 

 
De Vlaamse Regering beslist: 
 
1°  haar goedkeuring te geven aan het bijgaande ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering over de 

ontbinding zonder vereffening van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd 
agentschap “Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming – Syntra Vlaanderen”  
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2° de Vlaamse minister, bevoegd voor de competenties, en de Vlaamse minister, bevoegd voor 
Onderwijs en vorming, te gelasten over voornoemd ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering 
het advies in te winnen van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV), van de Vlaamse 
Onderwijsraad (VLOR) en van de Raad van Bestuur van het publiekrechtelijk vormgegeven extern 
verzelfstandigd Agentschap “Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen”. 

 
 
 

De Vlaamse minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en landbouw    
 
 
 
 

Hilde CREVITS 
 
 

De Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand 
 
 
 
 

Ben WEYTS 




