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Betreft: Advies VLOR betreffende het ontwerp van bijzonder decreet tot
wijziging van het bijzonder decreet van 26 juni 1991 betreffende de
Universiteit Gent en het Universitair Centrum Antwerpen, wat betreft het
toezicht
Geachte Mevrouw,

Het ontwerp van bijzonder decreet tot wfiziging van het bijzonder decreet
van 26 juni ]991 betreffende de Universiteit Gent en het Uníversitair Centrum
Antwerpen, wat betreft het toezicht werd op 20 juli 2019 principieel
goedgekeurd door de Vlaamse Regering.
Het document wordt u hierbij, samen met de nota aan de Vlaamse regering en
de memorie van toelichting, overgemaakt.
De documenten zullen u ook dígitaal worden bezorgd.
Conform artikel 70 van het participatiedecreet vernam ik graag binnen een
termijn van 30 dagen het advies van de VLOR in verband met dit

ijke

ts
ister-president van de Vlaamse Regering
minister van Onderwijs

,/N Vlaanderen
verbeelding werkt
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DE VLAAMSE MINISTER VAN ONDERWIJS

NOTA AAN DE VLAAMSE

Betreft:

R,EGER,ING

- Voorontwerp van bljzonder decreet tot wijziging van het
bijzonder decreet van 26 juni 1991 betreffende de Universiteit
Gent en het Universitair Centrum Antwerpen

- Principiële goedkeuring
1. INHOUDELIJK
De Vlaamse Regering keurde op 30 september 2016 een conceptnota goed die de krijtlijnen van een
vernieuwd en modern toezicht hoger onderwijs vastlegt. Het nieuwe toezicht zal van start gaan
vanaf het academiejaar 2019-2020.

Het ontwerp van decreet tot wijziging van de wet van 27 juli197l op de financiering en de controle
van de universitaire instellingen, van diverse decreten en van de Codex Hoger Onderwijs van 11
oktober 2013, wat betreft het toezicht op en bepaalde organisatorische aspecten van het hoger
onderwijs, bevat de decretale grondslag voor het nieuwe toezichtmodel en herschr'tjft de
betreffende bepalingen in de Codex Hoger Onderwijs. Ditzelfde ontwerp van decreet conformeert
ook het toezicht op het Universitair Ziekenhuis Antwerpen aan de nieuwe krijtlijnen door de
betrokken bepalingen in het decreet van 4 april 2003 houdende bepalingen tot de oprichting van
een Universiteit Antwerpen en tot wijziging van het decreet van22 december 1995 houdende
wijziging van diverse decreten met betrekking tot de Universiteit Antwerpen aan te passen.

Voorliggend ontwerp van bijzonder decreet zorgt ervoor dat het toezicht op de Universiteit. Gent,
inclusief het Universitair Ziekenhuis Gent, eveneens volgens dezelfde krijtlijnen zal verlopen.

2. WEER,SLAG VAN HET VOOR,STEL OP DE BEGR,OTING VAN DE VLAAMSE
GEMEENSCHAP
Er is geen budgettaire weerslag.

Het gunstig advies met voorwaarden van de lnspectie van Financiën werd verleend op

27

juni

2016.

Het begrotingsakkoord werd verleend op

....

3. WEERSLAG VAN HET VOOR,STEL OP DE LOKALE BESTUR,EN
Het voorstel heeft geen weerslag op de financiën van de lokale besturen noch op personeelsvlak,
noch op het vlak van de werkingsuitgaven, de investeringen en schuld, en de ontvangsten.
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4. WEER,SLAG VAN HET VOOR,STEL OP HET PER,SONEELSBESTAND EN DE
PER,SONEELSBUDGETTEN
Het voorstel van beslissing heeft geen weerslag op het personeelsbestand en op het
personeelsbudget, zodat het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de bestuurszaken,

niet vereist

is.

5. KWALITEIT VAN DE R,EGELGEVING

1 Het bijgaande voorontwerp van decreet werd waar nodig aangepast aan het
wetgevingstechnisch en taalkundig advies nr.2018/263 van 15 juni 2018.
2 Dit ontwerp van besluit bevat hoofdzakelijk regelgeving met een louter formeel karakter. Er
werd dan ook geen RIA opgesteld.

6. VOOR,STEL VAN BESLISSING
De Vlaamse Regering beslist:

lo

haar principiële goedkeuring te hechten aan het bijgaande voorontwerp van bijzonder decreet
tot wijziging van het bijzonder decreet van 26 juni 1991 betreffende de Universiteit Gent en het
Universitair Centrum Antwerpen en aan de bijhorende memorie van toelichting;

2o de Vlaamse minister bevoegd voor onderwijs te gelasten over voornoemd voorontwerp van
bijzonder decreet het advies in te winnen van de VLOR en de SERV, binnen de hiertoe
vastgelegde term ij nen;
3o de Vlaamse minister, bevoegd voor het Onderwijs te machtigen:
3.1 de minister-president van de Vlaamse Regering te verzoeken voormeld voorontwerp van
decreet op de agenda te plaatsen van een gemeenschappelijke vergadering van het
Sectorcomité X en van de onderafdeling Vlaamse Gemeenschap van afdeling 2 van het Comité
voor de provinciale en de plaatselijke overheidsdiensten;
3.2 voormeld voorontwerp van decreet op de agenda te plaatsen van een vergadering van het
overkoepelend onderhandeli ngscomité van het vrij gesubsidieerd onderwijs;
3.3 voormeld voorontwerp van decreet op de agenda te plaatsen van een vergadering van het
Vlaams onderhandelingscomité voor het hoger onderwijs..

De Vlaamse minister van onderwijs,

HiIde CREVITS
Bijlagen:

-

het principieel goed te keuren voorontwerp van bijzonder decreet en bijhorende memorie van
toelichting
het advies van de lnspectie van Financiën
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Ontwerp van bijzonder decreet tot wijziging van het
bijzonder decreet van 26 juni 1991 betreffende de
Universiteit Gent en het Universitair Centrum Antwerpen,
wat betreft het toezicht
DE VLAAMSE REGERING,

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs;
Na beraadslaging,

BESLUIT:

De Vlaamse minister van Onderwijs is ermee belast, in naam van de Vlaamse

Regering, bij het Vlaams Parlement het ontwerp van decreet in te dienen,
waarvan de tekst volgt:

Artikel 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid
Art. 2. Artikel 47 van het bijzonder decreet van 26 juni 1991 betreffende

de

Universiteit Gent en het Universitair Centrum Antwerpen wordt vervangen
door wat volgt:

"Art. 41. Het toezicht op de Universiteit Gent wordt uitgeoefend door een
commissaris van de Vlaamse Regering conform de bepalingen van deel 4,
titel 4, van de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2073.".

Art.3. Artikel

41bis van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het bijzonder
decreet van 3 februari 2017, wordt vervangen door wat volgt:

"Art. 41bis. De commissaris van de Vlaamse Regering ziet in het kader van
het wettigheidstoezicht toe op de correcte financiële werking van het UZ
Gent. De commissaris controleert daarbij ook of er geen afwending van
onderzoeks- en onderwijsmiddelen naar het ziekenhuis plaatsvindt. De
Pagina 1 van 2

commissaris ziet er ook algemeen op toe dat de financiële relaties tussen het
ziekenhuis en de universiteit geen ongewenste ESR-implicaties inhouden.
De commissaris ziet erop toe dat de inkomsten die voortvloeien uit de
vervreemding of de terbeschikkingstelling van de gronden en gebouwen aan
derden conform artikel 15 van het decreet van 3 februari 2017 betreffende de
re-integratie van het Universitair Ziekenhuis Gent in de Universiteit Gent
uitsluitend worden aangewend voor investeringen in infrastructuur voor
ziekenhuisactiviteiten. ",

Art. 4. Dit decreet treedt in werking op 1 augustus 2019.
Brussel, (datum).

De minister-president van de Vlaamse Regering,

Geert BOURGEOIS

De Vlaamse minister van Onderwijs,

Hilde CREVITS
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ONTWERP VAN BIJZONDER DECREET TOT WIJZIGING VAN HET
BIJZONDER DECREET VAN 26 JUNI 1991 BETREFFENDE DE
UNIVERSITEIT GENT EN HET UNIVERSITAIR CENTRUM ANTWERPEN

MEMORIE VAN TOELICHTING

A. Algemene toelichting
De Vlaamse Regering keurde op 30 september 2016 een conceptnota goed die de

krijtlijnen van een vernieuwd en modern toezicht hoger onderwijs vastlegt. Het
nieuwe toezicht zal van start gaan vanaf het academiejaar 2019-2020.

Het ontwerp van decreet

tot wijziging van de wet van 27 juli

1977 op de

financiering en de controle van de universitaire instellingen/ van diverse decreten
en van de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2073, wat betreft het toezicht
op en bepaalde organisatorische aspecten van het hoger onderwijs, bevat de
decretale grondslag voor het nieuwe toezichtmodel en herschrijft de betreffende
bepalingen in de Codex Hoger Onderwijs, Ditzelfde ontwerp van decreet
conformeert ook het toezicht op het Universitair Ziekenhuis Antwerpen aan de
nieuwe krijtlijnen door de betrokken bepalingen in het decreet van 4 april 2003
houdende bepalingen tot de oprichting van een Universiteit Antwerpen en tot
wijziging van het decreet van 22 december 1995 houdende wijziging van diverse
decreten met betrekking tot de Universiteit Antwerpen aan te passen.
Voorliggend ontwerp van bijzonder decreet zorgt ervoor dat het toezicht op de
Universiteit Gent, inclusief het Universitair Ziekenhuis Gent, eveneens volgens
dezelfde krijtlijnen zal verlopen.

B. Toelichting bij de artikelen

Artikel 2
Dit artikel stroomlijnt het toezicht op de Universiteit Gent met de nieuwe
toezichtregeling zoals die is ingeschreven in de Codex Hoger Onderwijs. Het
dubbele toezicht op de Universiteit Gent door zowel een regeringscommissaris als
door een afgevaardigde van financiën zal vanaf 2O19-2O2O verdwijnen. Vanaf dat

academiejaar berust
reg eri n gscom m issa ris.

het toezicht op de Universiteit Gent enkel bij

een

Artikel

3

Het Universitair Ziekenhuis Gent bestaat sinds 1 januari 2018 niet meer als aparte
rechtspersoon maar is opgenomen in de rechtspersoon van de Universiteit Gent.
Dit artikel voorziet in een toezicht door de commissaris op het financieel evenwicht
van het universitaire ziekenhuis zoals bij de andere universitaire ziekenhuizen en
omschrijft tevens een aantal aandachtspunten voor het toezicht op de Universiteit
Gent naar aanleiding van deze recente re-integratie.

De minister-president van de Vlaamse Regering,

Geert BOURGEOIS
De Vlaamse minister van onderwijs,

Hilde CREVITS

