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1 Situering
Het Vlaams Regeerakkoord 2019-2024 stelt dat het Vlaams Agentschap voor
Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen wordt opgeheven.
Op 21 februari 2020 bracht de Algemene Raad van de Vlor het advies uit over het voorontwerp
van decreet tot opheffing van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd
Agentschap “Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming – Syntra Vlaanderen”, tot regeling
van de taken en bevoegdheden en tot wijziging van de naam “Hermesfonds”. 1
Op 17 juni 2020 keurde het Vlaams Parlement het decreet van 19 juni 2020 tot opheffing van
Syntra Vlaanderen goed. Voor de verdere uitwerking van de inkanteling moesten de nodige
uitvoeringsbesluiten worden opgesteld.
Op 20 juli 2020 ontving de Vlor van de minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale
Economie en Landbouw, Hilde Crevits, vier adviesvragen met betrekking tot de verdere
uitwerking van de opheffing van Syntra Vlaanderen. Die adviesvragen hebben betrekking op:
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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”;
Besluit van de Vlaamse Regering over de erkenning van een centrum
ondernemersvorming;
Besluit van de Vlaamse Regering houdende de oproep ondernemerschapstrajecten;
Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het decreet van 10 juni 2016
tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleidingen.

Dit advies betreft het besluit van de Vlaamse Regering over de erkenning van een centrum
ondernemersvorming.

2 Advies
De Vlor vindt het opportuun dat ook de onderwijsraad, naast de VDAB, een advies uitbrengt over
de statuten en eventuele wijzigingen van statuten. Dat is ook logisch, gezien de werking van deze
centra, onder meer, betrekking heeft op onderwijskwalificerende trajecten.
Artikel 4 en 7 van het besluit beschrijven dat VLAIO bij eventuele bezwaren over respectievelijk
de statuten en de code deugdelijk bestuur, overlegt met het betrokken centrum, VDAB en het
departement. De Vlor vindt het niet opportuun om dit overleg te organiseren met al deze partners
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en adviseert om enkel te overleggen over het bezwaar met de instantie aan wie de opdracht, die
onderwerp is van het bezwaar, toegewezen werd.
Daarnaast wordt in deze artikels respectievelijk gesproken over een termijn van een of twee
maanden na het ontvangen van de statuten of van het voorstel tot wijziging ervan om deze goed
te keuren of de gemaakte bezwaren aan het centrum te betekenen. De Vlor is van mening dat
hier best wordt opgenomen wat precies de gevolgen zijn bij een eventuele overschrijding van
deze termijnen.
In artikel 6 verwijst men naar Brussel-Hoofdstad. De Vlor adviseert om deze term te vervangen
door Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
De Vlor kan verder akkoord gaan met de technische wijzigingen die zijn opgenomen in dit besluit.
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