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1. Situering en context van de opdracht



4

Verkennen van de mogelijkheden op vlak van verzelfstandiging, inkanteling en consistentie binnen de Vlaamse Overheid 

1. Situering en context van de opdracht

Vlaamse Brede Heroverweging          

De Vlaamse Brede Heroverweging (VBH) voorziet

in een doorlichting van uitgavenposten binnen

de Vlaamse Begroting. Dit heeft tot doel om de

kwaliteit van de publieke financiën te verbeteren op

vlak van efficiëntie en effectiviteit.

Deze onderzoeksopdracht wordt getrokken vanuit

het Agentschap Overheidspersoneel. Deloitte

Consulting & Advisory werkt de onderzoeks-

opdracht samen met het Agentschap Overheids-

personeel uit.

Verkennende studie

De onderzoeksopdracht bestaat uit een verkennend

onderzoek naar mogelijkheden om het landschap van

entiteiten binnen de Vlaamse Overheid (ook buiten de

Diensten van de Vlaamse Overheid - DVO) verder te

optimaliseren.

De uit te werken resultaten zijn:

• Algemene inzichten o.b.v. analyse van het landschap;

• Inzichten in mogelijkheden voor het verder

verzelfstandigen van entiteiten (vanuit fiscaal

oogpunt, op basis van analyse van economische

activiteiten binnen verschillende rechtsvormen);

• Inzichten in mogelijkheden voor het verder inkantelen

van entiteiten (vanuit efficiëntie en effectiviteit

oogpunt, rekening houdend met schaalvoordelen,

democratische controle, type activiteiten);

• Inzichten in mogelijkheden voor het verder consistent

maken van het landschap van entiteiten (incl. andere

opmerkingen).

Onderzoeksvragen

Concreet vertaalt de verkennende studie zich in een

aantal onderzoeksvragen:

• Wat zijn vaststellingen bij de analyse van het

landschap van Vlaamse Overheid (entiteiten binnen en

buiten MVG en DVO)?

• Welke mogelijkheden blijken uit de verkenning op vlak

van verzelfstandiging, inkanteling, consistentie en

andere?

• Wat zijn de fiscale aspecten om rekening mee te

houden bij verzelfstandiging en inkanteling?

• Welke voordelen, kwalitatief en kwantitatief,

zouden gerealiseerd kunnen worden?

• Voor welke entiteiten zou het interessant kunnen zijn

om dit verder te bekijken?

• Hoe groot worden de besparingsmogelijkheden

t.g.v. inkanteling ingeschat (efficiëntiewinsten en

schaalvoordelen)?
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2. Aanpak en methodologie
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Er werd in drie stappen gewerkt om tot de uitkomsten van de opdracht te komen

2. Aanpak en methodologie

Analyse van het landschap van 

entiteiten van VO

Verkenning op vlak van 

verzelfstandiging, inkanteling en 

consistentie

Definiëring van volgende 

stappen 

1 2 3

Het landschap van entiteiten binnen Vlaamse

Overheid (ook de entiteiten buiten de diensten

van de Vlaamse Overheid binnen de begroting)

werd geanalyseerd. De algemene bevindingen

werden samengevat.

Op vlak van verzelfstandiging, inkanteling en

consistentie/ analogie/ andere werd een

verkennende analyse uitgevoerd. Hierbij werden

mogelijkheden, voordelen (kwalitatief en

kwantitatief) en een eerste identificatie van

mogelijk relevante entiteiten om de redeneringen

verder op toe te passen in kaart gebracht.

Op basis van de preliminaire resultaten uit deze

verkennende studie werden de volgende stappen

voor zowel verzelfstandiging als inkanteling

samengevat.

• Eindrapport hoofdstuk 3

• Excel document voor onderliggende analyse

• Eindrapport hoofdstuk 4-5-6

• Memo m.b.t. verzelfstandiging

• Excel document voor onderliggende analyse

• Eindrapport hoofdstuk 7

Het gaat om een verkennende studie met preliminaire bevindingen uit eerste analyses van het landschap. Tot nu toe werden de entiteiten zelf nog niet betrokken. 
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Er werd nauw samengewerkt met AgO en op verschillende manieren input verzameld

2. Aanpak en methodologie

Samenwerking met 
AgO

DocumentanalyseStrategisch interview 
met IF 

Deloitte richtcijfers

Het gaat om een verkennende studie met preliminaire bevindingen uit eerste analyses van het landschap. Tot nu toe werden de entiteiten zelf nog niet betrokken. 

Er werd nauw samengewerkt met de

projectgroep binnen AgO voor het realiseren

van de opdracht (delen en interpreteren van

informatie, bespreken en verder uitwerken

van (tussentijdse) resultaten, enz). Aan het

begin van de opdracht vond eveneens een

strategisch interview met de administrateur-

generaal plaats om de objectieven en

verwachte uitkomsten van de opdracht

scherp te stellen.

In kader van de opdracht vond tussentijds

een interview met de IF plaats om de aanpak

en eerste inzichten op vlak van analyse van

het landschap, verzelfstandiging en

inkanteling te bespreken. Op basis van de

bespreking werd de opdracht nadien verder

gefinaliseerd.

Relevante documenten m.b.t. het landschap

van entiteiten van de Vlaamse Overheid,

recente en geplande evoluties, regelgeving/

decreten/ akkoorden en afspraken over de

werking (kwalitatief en kwantitatief), enz.

werden geanalyseerd en meegenomen als

input voor de opdracht.

Op vlak van inkanteling werden een aantal

berekeningen gedaan om het theoretisch

besparingspotentieel van inkanteling te

bepalen. Voor deze berekeningen werd naast

de ontvangen informatie beroep gedaan op

standaard richtcijfers die doorgaans gebruikt

worden door Deloitte voor gelijkaardige

berekeningen (aangepast i.f.v. de context van

de opdracht) .
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3. Analyse van landschap van entiteiten van de 
Vlaamse Overheid
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Het landschap van entiteiten van de Vlaamse overheid is uitgebreid en divers

3. Analyse van landschap van entiteiten van de Vlaamse Overheid

Het landschap van de entiteiten van de Vlaamse Overheid werd geanalyseerd. Hierbij werden alle entiteiten die binnen de begroting van de Vlaamse overheid vallen in

beschouwing genomen. Het gaat dus om entiteiten die deel uitmaken van de Ministeries van de Vlaamse Gemeenschap (MVG) en/ of van de Diensten van de Vlaamse

Overheid (DVO) alsook om de entiteiten die daarbuiten vallen maar wel mee in de begroting vervat zitten (periferie). Er werd bij de analyses vertrokken van beslist beleid. De

algemene bevindingen en onderbouwing daarvan worden op de volgende pagina’s samengevat.

Het landschap van entiteiten van de Vlaamse Overheid is uitgebreid en divers;

Er zijn in totaal 92 entiteiten met personeelsleden binnen de verschillende beleidsdomeinen van verschillende omvang (222 entiteiten indien
de sub-entiteiten zonder personeelsleden meegerekend worden);

In totaal werden er 24 verschillende rechtsvormen geïdentificeerd waarvan een aantal meer verzelfstandigd zijn dan andere;

40 van het totaal aantal entiteiten valt buiten de diensten van de VO maar wel binnen de begroting;

Er zijn recente trends m.b.t. samenvoegen van beleidsdomeinen en entiteiten, inkanteling, verzelfstandiging;

Deze trends vonden voornamelijk plaats binnen de diensten van de VO (en binnen MVG), ook in de periferie (buiten MVG en/ of DVO maar
binnen begroting) kunnen mogelijke optimalisaties verkend worden.

ALGEMENE BEVINDINGEN
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Het landschap van entiteiten van de Vlaamse overheid is uitgebreid en divers

3. Analyse van landschap van entiteiten van de Vlaamse Overheid

IVA met 

rechtspersoonlijkheid

DAB’s

IVA zonder 

rechtspersoonlijkheid

DepartementenEVA publiekrechtelijk

EVA privaatrechtelijk

Binnen de ministeries 
van de Vlaamse Gemeenschap

Binnen de diensten van de 
Vlaamse Overheid

Binnen de begroting

Eigen vermogens

Strategische adviesraden

VZW’s

Vlaamse Openbare 

Instellingen 

Naast bovenvermelde rechtsvormen bestaat het landschap ook nog uit volgende rechtsvormen: commanditaire vennootschappen op aandelen, CVBA, entiteit sui generis op niveau van een

departement, financiële vennootschap, instelling openbaar nut sui generis, instelling van openbaar nut type A, OFP, onderlinge verzekeringsvereniging, NV’s, publieke persoon sui generis,

rechtspersoon sui generis en stichting openbaar nut (3).

#15.318 personeelsleden

#15.024 personeelsleden

#27.698 personeelsleden

Totaal: 42.722 personeelsleden
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RECENTE EVOLUTIES*

✓ Tijdens de vorige en huidige regeerperiode vonden reeds verschillende bewegingen plaats binnen het landschap van de VO;

✓ Er vonden verschillende fusies en inkantelingen van beleidsdomeinen en entiteiten plaats;

✓ Een aantal entiteiten werden hervormd en/ of ontbonden (o.a. door oprichting/ samenvoeging in een nieuwe entiteit);

✓ Een aantal entiteiten werden verzelfstandigd;

✓ Analyses en evoluties van de entiteiten die zich in de periferie van de VO bevinden (buiten DVO binnen begroting) dateren al van

langer geleden.

Over de jaren heen vonden reeds heel wat veranderingen en optimalisaties plaats

3. Analyse van landschap van entiteiten van de Vlaamse Overheid

*Vlaamse Regering (2019). Regeerakkoord van de Vlaamse Regering 2019 – 2024. https://publicaties.vlaanderen.be/view-file/31742. 
Vlaamse Regering (2014). Regeerakkoord van de Vlaamse Regering 2014 – 2019. https://publicaties.vlaanderen.be/view-file/31742

De opdracht hier heeft als objectief om op een gelijkaardige manier als de recente evoluties naar het landschap te kijken met specifieke focus op a)

verzelfstandiging, b) inkanteling van entiteiten buiten DVO binnen begroting, en c) consistentie en andere vaststellingen binnen het landschap.

https://publicaties.vlaanderen.be/view-file/31742
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Naast de algemene analyse werd gefocust op mogelijkheden op vlak van verzelfstandiging, inkanteling en consistentie 

3. Analyse van landschap van entiteiten van de Vlaamse Overheid

Verzelfstandiging Inkanteling

Consistentie, 

analogie en 

andere 

• Vanuit fiscaal oogpunt;

• Toelichting van relevante btw-aspecten;

• Definiëring van verzelfstandiging en bijhorende

mogelijke voordelen en implicaties;

• Preliminaire identificatie van entiteiten waarvoor

verzelfstandiging relevant zou kunnen zijn.

• Vanuit oogpunt van efficiëntie (schaalvoordelen) en

democratische controle;

• Definiëring van inkanteling en bijhorende mogelijke

voordelen en implicaties;

• Preliminaire identificatie van entiteiten waarvoor

inkanteling wel/ niet relevant zou kunnen zijn;

• Theoretische berekening van maximaal besparings-

potentieel t.g.v. inkanteling.

• Overige concrete vaststellingen i.k.v. analyse van het

landschap op vlak van consistentie, analogie en

andere bevindingen.

In de volgende hoofdstukken wordt verder ingegaan op de beschrijving, mogelijkheden, (financiële) voordelen van verzelfstandiging, inkanteling en consistentie/

analogie/ andere. Er werd een eerste identificatie gedaan van entiteiten die mogelijks in aanmerking komen voor deze bewegingen. Op vlak van inkanteling werd

eveneens een eerste berekening gemaakt van het theoretische maximale besparingspotentieel.
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4. Uitkomsten van verkenning op vlak van verzelfstandiging
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4.1. Relevante btw-aspecten
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Vooraleer in te gaan op de uitkomsten op vlak van verzelfstandiging, lichten we enkele basis btw-begrippen toe

4.1. Relevante btw-aspecten

Vooraleer volledig in te gaan op verzelfstandiging geven we graag een korte toelichting van de relevante btw-aspecten om rekening mee te houden. Aangezien de redenering

rond verzelfstandiging voornamelijk vanuit een fiscaal oogpunt benaderd wordt, is dit van belang. We verwijzen hierbij eveneens naar de memo die hieromtrent afzonderlijk

opgesteld werd. Daarin kan meer toelichting bij de btw-aspecten teruggevonden worden.

Het begrip ‘belastingplichtige’ voor btw-doeleinden

Principieel vallen enkel handelingen die worden verricht door belastingplichtigen binnen het toepassingsgebied van btw. De definitie van ‘een belastingplichtige’ is voor

btw-doeleinden echter zeer ruim en omvat (artikel 4 Wetboek btw) :

• eenieder

• die in de uitoefening van een economische activiteit

• geregeld en zelfstandig,

• met of zonder winstoogmerk,

• hoofdzakelijk of aanvullend,

• leveringen van goederen of diensten verricht die in het btw-wetboek zijn omschreven, ongeacht op welke plaats de economische activiteit wordt uitgeoefend.

Eénmaal men kwalificeert als ‘btw-plichtig’ conform voorgaande definitie, zijn de gebruikelijke btw-regels van toepassing. Het is niet zo dat btw-plicht automatisch leidt tot

de afdracht van verschuldigde btw. Er zijn immers vrijstellingen voorzien in het Wetboek btw : vrijstellingen voornamelijk gerelateerd aan het internationaal handelsverkeer

van goederen en diensten of aan internationale instellingen, vrijstellingen voornamelijk gerelateerd aan de sociale / culturele sector of aan de financiële / onroerend goed

sector.
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Vooraleer in te gaan op de uitkomsten op vlak van verzelfstandiging, lichten we enkele basis btw-begrippen toe

4.1. Relevante btw-aspecten

Als uitzondering op deze algemene definitie bepaalt artikel 6 van het Wetboek btw echter dat publiekrechtelijke lichamen (‘openbare instellingen’) principieel niet

worden aangemerkt als belastingplichtigen voor de handelingen die zij verrichten als overheid. Echter, indien (i) deze publiekrechtelijke lichamen ook handelingen

zouden verrichten die kunnen leiden tot concurrentieverstoring van enige betekenis, of (ii) wanneer zij handelingen verrichten die niet van onbeduidende omvang zijn

en die zijn opgenomen in een specifieke lijst, dan worden deze publiekrechtelijke lichamen voor deze handelingen toch als belastingplichtige voor btw-doeleinden

beschouwd. Gelieve op te merken dat de analyse om na te gaan of een publiekrechtelijk lichaam al dan niet belastingplichtig is voor btw-doeleinden voor elke activiteit

afzonderlijk dient te worden gemaakt. Bijgevolg kan het zijn dat een publiekrechtelijk lichaam slechts voor enkele specifieke activiteiten als een belastingplichtige wordt

beschouwd, en dat de andere activiteiten buiten het toepassingsgebied van btw blijven. In dit geval spreekt men van een ‘gedeeltelijke belastingplichtige’ of een

‘gedeeltelijke btw-plichtige’.

Voor de volledigheid: interne handelingen die binnen dezelfde rechtspersoon worden verricht (bijvoorbeeld tussen twee entiteiten binnen de rechtspersoon ‘Ministeries

van de Vlaamse Gemeenschap’) blijven principieel buiten het toepassingsgebied van btw.

In verband met al het voorgaande willen wij opmerken dat het al dan niet kwalificeren als een belastingplichtige voor btw-doeleinden geenszins een optioneel regime

is. Indien zou blijken dat een publiekrechtelijk lichaam activiteiten verricht waarvoor zij wordt beschouwd als een btw-belastingplichtige, dan is dit publiekrechtelijk lichaam

ook verplicht om alle gevolgen van deze btw-plicht te dragen. Indien de handelingen waarvoor het publiekrechtelijk lichaam toch als belastingplichtige wordt beschouwd

onderworpen zouden zijn aan btw, dan is het publiekrechtelijk lichaam bijgevolg ook verplicht om (onder meer) zich te registreren voor btw-doeleinden, en om btw aan te

rekenen op deze handelingen (rekening houdende met de gebruikelijk btw-regelgeving). Daarnaast kan het publiekrechtelijk lichaam wanneer het belaste handelingen

verricht ook een recht op aftrek uitoefenen van de btw die het heeft betaald op de kosten en investeringen aangewend voor deze btw-belaste activiteit.



17

Wie wordt beschouwd als publiekrechtelijk lichaam (‘openbare instelling’) voor de toepassing van de btw-regelgeving

4.1. Relevante btw-aspecten

In het btw-wetboek worden expliciet de Staat, de Gemeenschappen en

de Gewesten van de Belgische Staat, de provincies, de agglomeraties

en de gemeenten vernoemd als publiekrechtelijke lichamen.

Daarnaast worden ook nog de ‘openbare instellingen’ vermeld.

Om beschouwd te worden als een ‘openbare instelling’ dient

cumulatief aan onderstaand voorwaarden te zijn voldaan:

• De instelling heeft een afzonderlijke rechtspersoonlijkheid van de

overheidsinstelling die haar heeft opgericht

• De instelling is opgericht door een door een wet, een koninklijk of

ministerieel besluit, een decreet of een

• verordening (oprichting bij wijze van stichting)

• De instelling wordt opgericht met als doel bepaalde collectieve

behoeften van algemeen belang te bevredigen

• De instelling geniet een autonomie in de uitoefening van haar

activiteiten en dit meer bepaald voor de organisatie en het beheer

ervan

• De betrokken instelling blijft in meer of mindere mate onderworpen

aan diverse controles, waaronder het toezicht van de overheid

Wie is 
publiek-

rechtelijk
lichaam?

Belgische Staat
Openbare instellingen:

❖ Onderscheiden RP

❖ Opgericht bij wijze van stichting

❖ Bevredigen van collectieve
behoeften van algemeen belang

❖ Autonomie in organisatie en
beheer van activiteiten

❖ Toezicht van overheid

Gemeenschappen

Gewesten

Provincies

Agglomeraties

Gemeenten

Federaties gemeenten
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De btw-regels die van toepassing zijn op publiekrechtelijke lichamen worden samengevat in onderstaande tabel. Zoals reeds gesteld dient deze analyse voor elke activiteit

afzonderlijk te gebeuren.

Gevolgen statuut ‘btw-plichtige met recht op aftrek’

De basisimplicatie is de aanrekening en afdracht van (Belgische) btw, rekening houdende met de integrale (gebruikelijke) btw-regels (bv. toepassing van btw-vrijstellingen

voorzien in artikel 39 – 42 Wetboek btw is nog steeds mogelijk). Dergelijke btw-plichtigen worden nog geconfronteerd met allerlei verplichtingen, zoals: het indienen van een

periodieke btw-aangifte, het voeren van een btw-boekhouding, het uitreiken van btw-conforme facturen (voor hun btw-handelingen),… Dergelijke btw-plichtige kan uiteraard

genieten van een (gedeeltelijk) recht op aftrek van btw op kosten en investeringen gedaan om de btw-activiteit te voeren.

Btw-regels van toepassing op publiekrechtelijke lichamen in specifieke gevallen, te bekijken voor elke activiteit

4.1. Relevante btw-aspecten

Concurrentieverstoring Jaarlijkse omzet werkzaamheid Hoedanigheid

Handelingen als overheid Niet van toepassing Niet van toepassing Niet-belastingplichtige

Specifieke werkzaamheden (artikel 6 derde lid 
WBTW)

Niet van toepassing
< of = 25.000 EUR Niet-belastingplichtige

> 25.000 EUR Belastingplichtige met recht op aftrek

Artikel 44 WBTW vrijgestelde handelingen Ja

< of = 25.000 EUR Niet-belastingplichtige

> 25.000 EUR
Vrijgestelde belastingplichtige zonder recht 
op aftrek

Andere werkzaamheden

Neen Niet van toepassing Niet-belastingplichtige

Ja

< of = 25.000 EUR Niet-belastingplichtige

> 25.000 EUR
Lokaal btw-dienst beslist (al dan niet met 
centrale diensten) a.d.h.v. feitelijke 
elementen
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4.2. Btw-statuut Ministeries van de Vlaamse 
Gemeenschap en verzelfstandiging uitkomsten
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Btw-statuut en btw-regels toegepast op Ministeries van de Vlaamse Gemeenschap

4.2. Btw-statuut Ministeries van de Vlaamse Gemeenschap en verzelfstandiging uitkomsten

› Alle entiteiten die ressorteren onder de rechtspersoon ‘Ministeries van de Vlaamse Gemeenschap’ (i.e. inclusief DAB’s en IVA’s zonder rechtspersoonlijkheid) worden

beschouwd als publiekrechtelijke lichamen voor btw-doeleinden

› De rechtspersoon ‘Ministeries van de Vlaamse Gemeenschap’ is principieel niet btw-plichtig voor de handelingen die het als overheid verricht

› De ‘Ministeries van de Vlaamse Gemeenschap’ is gekend bij de btw-administratie onder het nummer BE 0316.380.841 voor het indienen van een bijzondere btw-aangifte

(op kwartaalbasis) louter met betrekking tot de afdracht van Belgische btw op het intracommunautair verwerven (aankopen) van goederen of voor het ontvangen van

(bepaalde) diensten die worden verricht door een niet in België gevestigde belastingplichtige

› De ‘Ministeries van de Vlaamse Gemeenschap’ hebben voor hun handelingen géén recht op aftrek van btw voor gedane kosten / investeringen

Indien de rechtspersoon ‘Ministeries van de Vlaamse Gemeenschap’ alsnog effectief belaste handelingen stelt zal in principe de volledige rechtspersoon voor

deze activiteiten worden beschouwd als een gedeeltelijke btw-plichtige en verplicht zijn (gewone) periodieke btw-aangiftes in te dienen, tenzij deze

activiteiten worden verzelfstandigd
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Btw-statuut en btw-regels toegepast op overige entiteiten buiten Ministeries Vlaamse Gemeenschap

4.2. Btw-statuut Ministeries van de Vlaamse Gemeenschap en verzelfstandiging uitkomsten

Wat de entiteiten betreft die niet tot de rechtspersoon ‘Ministeries van de Vlaamse Gemeenschap’ behoren, dient vooreerst te worden nagegaan of deze entiteiten voor btw-

doeleinden worden beschouwd als een ‘openbare instelling’ (en dus slechts voor specifieke handelingen kunnen worden beschouwd als btw-belastingplichtige) dan wel als

een ‘gewone’ belastingplichtige (die principieel alle handelingen aan btw dient te onderwerpen indien zij niet kunnen worden vrijgesteld).

Openbare instellingen:

❖ Onderscheiden RP

❖ Opgericht bij wijze van stichting

❖ Bevredigen van collectieve
behoeften van algemeen belang

❖ Autonomie in organisatie en
beheer van activiteiten

❖ Toezicht van overheid

Gemeenschappen

Gewesten

Provincies

Agglomeraties

Gemeenten

Federaties gemeenten

Publiekrechtelijk lichaam* 
Te bepalen o.b.v. specifieke 

omstandigheden
Gewone belastingplichtige

• Eigen Vermogen

• DAB (deel van rechtspersoon Ministeries 
van de Vlaamse Gemeenschap)

• IVA zonder rechtspersoonlijkheid (deel 
van rechtspersoon Ministeries van de 
Vlaamse Gemeenschap)

• IVA met rechtspersoonlijkheid

• …

• EVA van publiek recht • EVA van privaat recht

• NV van publiek recht

• VZW

• …

* Als uitgangsprincipe, elk individuele casus te verifiëren
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Er worden twee vormen van verzelfstandiging onderscheiden

4.2. Btw-statuut Ministeries van de Vlaamse Gemeenschap en verzelfstandiging uitkomsten

Onder het verzelfstandigen van entiteiten wordt begrepen dat bepaalde afdelingen / activiteiten / entiteiten die zich op heden bevinden binnen de rechtspersoon ‘Ministeries

van de Vlaamse Gemeenschap’ op een ‘zelfstandige basis’ verdergezet worden. Er zijn verschillende vormen van verzelfstandiging mogelijk. Zo kan er al sprake zijn van

‘verzelfstandiging’ door het afbakenen van een specifieke activiteit binnen de rechtspersoon ‘Ministeries van de Vlaamse Gemeenschap’. Bij de meest vergevorderde vorm

van verzelfstandiging zal er sprake zijn van het oprichten van een nieuwe rechtspersoon, waarin de (deel)activiteit wordt ingebracht. Tussen deze twee uitersten van

verzelfstandiging bevinden zich echter nog (mogelijke) tussenvormen.

• Een afdeling / activiteit / … wordt afgezonderd binnen de rechtspersoon MVG

• Een afdeling / activiteit / … wordt ondergebracht in een afgescheiden vehikel buiten de rechtspersoon MVG

Ministeries van de 
Vlaamse Gemeenschap

Ministeries van de 
Vlaamse Gemeenschap

Aparte 
rechtspersoon

• Duidelijk afgebakend

• Eigen administratief bestuur

• Budgettaire en financiële 
autonomie

• Eigen boekhouding

• Zal in elk geval kwalificeren 
als een ‘openbare instelling’

OF

• Kan mogelijks wel nog 
binnen de ‘diensten van de 
Vlaamse Overheid’ of 
binnen ‘begroting’ vallen

• Kan kwalificeren als een 
‘openbare instelling’ of een 
‘gewone’ belastingplichtige
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Er zijn enkele overwegingen die voor verzelfstandiging kunnen pleiten (of omgekeerd)

4.2. Btw-statuut Ministeries van de Vlaamse Gemeenschap en verzelfstandiging uitkomsten

Er zijn een aantal belangrijke overwegingen die verzelfstandiging wel/ niet interessant maken vanuit financieel oogpunt:

1. Vermijden btw-verplichtingen voor de volledige rechtspersoon ‘Ministeries van de Vlaamse Gemeenschap’

Wanneer een entiteit die zich binnen de rechtspersoon ‘Ministeries van de Vlaamse Gemeenschap’ bevindt een handeling uitoefent die onderworpen is aan btw (rekening

houdend met de specifieke regelgeving voor ‘openbare instellingen’) dan zal principieel de volledige rechtspersoon van de Ministeries van de Vlaamse Gemeenschap zich

moeten registreren voor btw-doeleinden (als ‘gedeeltelijke btw-plichtige’). Wanneer een dergelijke entiteit echter wordt verzelfstandigd (intern dan wel extern) in een aparte

btw belastingplichtige en aldus (btw-technisch) wordt afgezonderd van de rechtspersoon ‘Ministeries van de Vlaamse Gemeenschap’, dan zal enkel deze aparte entiteit

dienen te registreren voor btw-doeleinden. Bijgevolg zijn de gevolgen van de btw-belastingplicht dan ook enkel van toepassing op deze aparte entiteit.

2. Genereren van btw-aftrek op kosten en investeringen

Zoals hierboven reeds uiteengezet blijven ‘openbare instellingen’ principieel voor hun activiteiten buiten het toepassingsgebied van btw. Dit in tegenstelling tot ‘gewone’

belastingplichtigen waarvoor in principe alle handelingen zich situeren binnen de btw-sfeer. In bepaalde gevallen kan het dus voordelig zijn om via een externe

verzelfstandiging over te schakelen van het statuut van ‘openbare instelling’ naar het statuut van een ‘gewone’ belastingplichtige. Door op deze manier bepaalde handelingen

binnen het toepassingsgebied van btw te brengen, dient er op de uitgaande handelingen btw te worden aangerekend. Anderzijds kan hierdoor ook een recht op aftrek

worden gegenereerd op de kosten en investeringen die betrekking hebben op deze uitgaande handelingen. Afhankelijk van de specifieke omstandigheden (grootte van btw-

bedrag op kosten en investeringen, mogelijkheid tot aftrek van aangerekende btw door afnemers, etc.) kan het onderwerpen van activiteiten aan btw bijgevolg toch voordelig

zijn.
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Er zijn enkele overwegingen die voor verzelfstandiging kunnen pleiten (of omgekeerd)

4.2. Btw-statuut Ministeries van de Vlaamse Gemeenschap en verzelfstandiging uitkomsten

3. Het btw-statuut van de afnemers

Indien de afnemers van de handelingen enkel of voornamelijk andere entiteiten zijn binnen de rechtspersoon ‘Ministeries van de Vlaamse Gemeenschap’ dan blijft deze

activiteit op dit moment principieel buiten het toepassingsgebied van btw. Het verzelfstandigen van een entiteit zou dan ook tot gevolg hebben dat de handelingen

principieel aan btw dienen te worden onderworpen. Op deze manier zouden de btw op de kosten en investeringen met betrekking tot deze handelingen (gedeeltelijk)

kunnen worden gerecupereerd, maar zou er anderzijds aan de Ministeries van de Vlaamse Gemeenschap btw dienen te worden aangerekend die voor hen niet aftrekbaar is.

De verzelfstandiging van entiteiten die (voornamelijk) handelingen verrichten voor andere entiteiten binnen de rechtspersoon van de Ministeries van de Vlaamse

Gemeenschap is vanuit btw-oogpunt dus enkel voordelig in het geval dat de te recupereren btw op de kosten en investeringen met betrekking tot deze handelingen hoger is

dan de btw die wordt aangerekend aan de Ministeries van de Vlaamse Gemeenschap.

Wanneer de afnemers ‘externen’ zijn (i.e. geen entiteiten binnen de rechtspersoon Ministeries van de Vlaamse Gemeenschap) dient in eerste instantie nagegaan te worden of

een gegeven entiteit binnen de rechtspersoon van de Vlaamse overheid niet reeds de facto btw-belaste handelingen stelt. Een entiteit die nog geen btw-handelingen stelt,

maar door het aannemen van een aparte rechtspersoonlijkheid alsnog btw-handelingen stelt, kan dan voordelig zijn zeker indien de externe afnemers (derden) de

aangerekende btw kunnen recupereren.
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Op basis van relevante criteria werden potentieel te verzelfstandigen entiteiten in kaart gebracht

4.2. Btw-statuut Ministeries van de Vlaamse Gemeenschap en verzelfstandiging uitkomsten

Op basis van voorgaande overwegingen zijn wij tot een lijst gekomen van entiteiten van de Vlaamse Overheid waarvoor omwille van btw-technische redenen kan overwogen

worden om deze te gaan verzelfstandigen. Deze lijst kan op de volgende pagina teruggevonden worden. De onderliggende details van de analyse om tot deze lijst te komen

kunnen in het afzonderlijk bezorgde Excel document teruggevonden worden.

Volgende criteria werden in acht genomen bij de analyse:

- De entiteit maakt deel uit van de rechtspersoon Ministeries van de Vlaamse Gemeenschap: op basis van de definitie van verzelfstandiging zijn de entiteiten

die deel uitmaken van Ministeries van de Vlaamse Gemeenschap mogelijk relevant voor verzelfstandiging. Entiteiten met eigen rechtspersoonlijkheid zijn reeds

verzelfstandigd.

- De entiteit voert mogelijks reeds een activiteit uit die onderworpen is aan btw: dit wordt ingeschat op basis van de inhoudelijke activiteiten van de entiteiten

binnen de Ministeries van de Vlaamse Gemeenschap. Op basis hiervan wordt het risico op dit soort activiteiten ingeschat (laag versus hoog risico).

- De combinatie van bovenstaande criteria leidt tot de aanbeveling of verzelfstandiging mogelijk is of niet, i.e. interne of externe verzelfstandiging is mogelijk

vanuit een btw-oogpunt indien de entiteit deel uitmaakt van de Ministeries van de Vlaamse Gemeenschap en er een hoog risico is dat de entiteit mogelijks nu

reeds een activiteit uitvoert die onderworpen is aan btw.

Gelieve op te merken dat deze lijst van criteria van algemene aard is en bijgevolg slechts een eerste indicatie geeft met betrekking tot de

gevolgen van verzelfstandiging. Wij willen dan ook benadrukken dat elk geval individueel in detail dient te worden onderzocht om te bepalen of

verzelfstandiging (en welke vorm van verzelfstandiging) werkelijk voordelig zou zijn.
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Op basis van relevante criteria werden potentieel te verzelfstandigen entiteiten in kaart gebracht

4.2. Btw-statuut Ministeries van de Vlaamse Gemeenschap en verzelfstandiging uitkomsten

Dit is een eerste opsomming op basis van de criteria en beschikbare informatie. Dit is een preliminair overzicht dat in een vervolg verder onderzocht kan worden en

waarvoor de financiële impact geval per geval berekend kan worden (geïdentificeerd potentieel te bevestigen of te weerleggen).

Entiteit Juridische vorm Beschrijving economische activiteit

Agentschap Facilitair Bedrijf 
(inclusief DAB’s Catering en Schoonmaak, Digitale Drukkerij en ICT)

• IVA zonder rp
• DAB

• Ondersteunende facilitaire diensten aan entiteiten VO

Agentschap Digitaal Vlaanderen • IVA zonder rp • Digitale producten, diensten en ondersteuning

Frans Masereel Centrum • DAB • Toerisme - culturele activiteiten

Landcommanderij Alden Biesen • DAB • Toerisme - culturele activiteiten

Departement Mobiliteit en Openbare Werken (DMOW) • Departement • Mobiliteitsvergoedingen

Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) 
(inclusief DAB’s Loodswezen en Vloot)

• IVA zonder rp
• DAB

• Vloot van het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust +
opleidingen
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Naast het fiscale dienen eveneens andere aspecten overwogen te worden als het gaat over verzelfstandiging 

4.2. Btw-statuut Ministeries van de Vlaamse Gemeenschap en verzelfstandiging uitkomsten

Uiteraard zijn er naast de btw-technische criteria ook nog talloze andere criteria die in rekening dienen te worden gebracht om te bepalen of het voordelig is om over te gaan

tot verzelfstandiging. Wij denken hierbij aan de gevolgen voor de personeelskost, politiek/strategische overwegingen, financiering van de activiteiten, enz. Concreet gaat het

o.a. over volgende implicaties die mogelijks leiden tot een negatieve financiële impact van verzelfstandiging:

• Personeelsstatuut en personeelskost: door verzelfstandiging vallen personeelsleden mogelijks niet langer onder het Vlaams Personeelsstatuut wat andere

arbeidsvoorwaarden met zich meebrengt. Ook op parafiscaal vlak kunnen er implicaties zijn. Wat betreft het statutair personeel begrijpen wij immers dat de weerslag van

de aanwervingskost tussen de 37% en 40% hoger ligt indien het een extern verzelfstandigde entiteit betreft, dan bij de entiteiten die vallen binnen de rechtspersoon

Ministeries van de Vlaamse Gemeenschap*

• Sturende processen en ondersteunende dienstverlening: door meer verschillende structuren te creëren door verzelfstandiging (afzondering in autonome gehelen) zal

er aparte sturing voorzien dienen te worden. Hierdoor ontstaat er efficiëntie verlies. Bovendien zal er door verzelfstandiging mogelijks niet meer afgenomen kunnen

worden van de ondersteunende dienstverlening van de VO. Het gaat dan om de diensten (dienstencentra) van AgO, Departement Financiën en Begroting, Het Facilitair

Bedrijf, enz. De verzelfstandigde entiteit zal deze ondersteuning zelf dienen te voorzien en door het dalen van het volume bij de dienstencentra zullen er daar

schaalvoordelen verloren gaan.

• Beheersstructuur en governance: in geval van het aannemen van een andere meer verzelfstandige rechtsvorm zal de beheersstructuur en governance er vaak anders

gaan uitzien. Met bepaalde structuren (bv. Raden van Bestuur, Regeringscommissaris, andere) komen bepaalde vergoedingen voor leden kijken. Deze dienen eveneens

gefinancierd te worden.

Wat de netto financiële impact is van verzelfstandiging dient geval per geval becijferd te worden in een aparte business case op basis van reële cijfers.

*Document “20200803_085471_wervingskost01022021.xls” via https://overheid.vlaanderen.be/personeel/regelgeving/aanvullende-info#aanwervingskost
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Behalve de twee vormen van verzelfstandiging kunnen eveneens tussenvormen overwogen worden

4.2. Btw-statuut Ministeries van de Vlaamse Gemeenschap en verzelfstandiging uitkomsten

Naast de vormen van verzelfstandiging waarbij een volledige entiteit wordt verzelfstandigd bestaan er ook talloze ‘tussenvormen’.

Indien er eventueel zou worden nagedacht over tussenvormen dient er steeds specifiek voor de situatie te worden nagegaan of er eventuele btw-gevolgen zijn. Wanneer

bijvoorbeeld een bepaalde entiteit wordt verzelfstandigd, maar (een deel van) het personeel binnen de Vlaamse Overheid blijft en gedetacheerd wordt naar de nieuw

opgerichte entiteit (bijvoorbeeld tegen doorrekening van de loonkost) ontstaat er een nieuwe inkomst in hoofde van de rechtspersoon ‘Ministeries van de Vlaamse

Gemeenschap’. De btw-kwalificatie van deze inkomst dient geanalyseerd te worden en kan mogelijks leiden tot een btw-plicht van de rechtspersoon ‘Ministeries van de

Vlaamse Gemeenschap’.
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5. Uitkomsten van verkenning op vlak van inkanteling
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Er zijn verschillende redenen voor het overwegen van inkanteling

5. Uitkomsten van verkenning op vlak van inkanteling

Inkanteling gaat over het inkantelen van entiteiten, die zich momenteel buiten de diensten van de VO maar binnen de begroting

bevinden, in de diensten van de VO. Er kunnen verschillende vormen van inkanteling onderscheiden worden (zie verder).

Redenen voor het overwegen van inkanteling

Verder vereenvoudigen van het landschap van entiteiten van de VO

Realiseren van efficiëntiewinsten door integreren van beheersstructuren en sturende processen

Verder aansluiten op de ondersteunende diensten van de VO (HR/ personeel, facilitaire diensten, financiën en begroting, 

enz.) waardoor schaalvoordelen gerealiseerd kunnen worden

Garanderen dat democratische controle/ toezicht behouden wordt

Bovenstaande voordelen dienen afgewogen te worden tegen de eventuele redenen voor het verzelfstandigd houden van de entiteiten buiten de diensten van de 

VO. Zie ook hoofdstuk 4 rond verzelfstandiging voor relevante overwegingen in dat kader.  
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Er kunnen verschillende vormen van inkanteling onderscheiden worden 

5. Uitkomsten van verkenning op vlak van inkanteling

Op basis van de analyse van het landschap van de entiteiten van de VO werden er verschillende categorieën en gradaties van inkanteling/ integratie

geïdentificeerd (zie ook visuele voorstelling op pagina 34).

• Er werd vertrokken van de entiteiten buiten DVO binnen begroting. Een aantal van deze entiteiten werden geïdentificeerd als niet relevant voor inkanteling

(categorie 0) omwille van de redenen voor het oprichten van de entiteit (bv. om expertprofielen te kunnen werven buiten het VPS, omwille van de mate van

verzelfstandigde economische activiteit/ grootteorde, enz.).

• De overige entiteiten buiten DVO binnen begroting werden mee in beschouwing genomen voor inkanteling (categorie 1 – 2 – 3). Er kan een onderscheid

gemaakt worden tussen verschillende gradaties/ trapjes van inkanteling. Voor deze verkennende studie werden de entiteiten niet toegewezen aan de

verschillende gradaties (onderscheid tussen categorie 1 – 2 – 3). Hiervoor is bijkomende analyse nodig, o.a. op vlak van (economische) activiteiten, btw-

plicht, financiering, business model, andere).

• Bij de minimale vorm van inkanteling (categorie 1) worden enkel de personeelsleden ingekanteld binnen DVO. De entiteit en diens economische activiteiten

blijven buiten DVO. Deze inkanteling heeft tot gevolg dat het personeel onder het VPS valt en gedetacheerd wordt uit DVO naar de desbetreffende entiteit.

• Indien er nog een stapje verder wordt gegaan inzake inkanteling kan beslist worden om de volledige entiteit aan te sluiten op DVO (categorie 2). In dat

geval kan beroep gedaan worden op de ondersteunende diensten van de VO (AgO, HFB, DFB, andere).

• Er kan ook overgegaan worden tot de inkanteling binnen MVG (categorie 3). In dat geval zal de entiteit de eigen rechtspersoonlijk verliezen en deel

uitmaken van de rechtspersoon MVG. Het zou kunnen dat de beheersstructuur en governance hierdoor eveneens vereenvoudigd kan worden.
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Er kunnen verschillende vormen van inkanteling onderscheiden worden 

5. Uitkomsten van verkenning op vlak van inkanteling

• Daarenboven is het ook mogelijk dat er, doorheen de verschillende categorieën van inkanteling, een integratie plaatsvindt. Dit leidt tot bijkomende

integratie van sturende processen alsook een vereenvoudiging van de beheersstructuur en governance.

Op de volgende pagina worden de verschillende categorieën en gradaties van inkanteling ook visueel voorgesteld. Nadien wordt het overzicht gegeven van de

verschillende entiteiten buiten DVO en binnen begroting, ingedeeld volgens categorie 0 en categorie 1 – 2 – 3. Voor de meer uitgebreide analyse onderliggend

aan dit overzicht verwijzen we graag naar het apart bezorgde Excel document met analyse van het landschap van entiteiten, verzelfstandiging, inkanteling en

consistentie/ analogie/ andere.
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Binnen begroting Binnen diensten van VO Binnen MVG

Entiteiten buiten de diensten 
van de Vlaamse Overheid 
waarvoor een inkanteling binnen 
de diensten van de Vlaamse 
Overheid niet wenselijk is 
(omwille van o.a. bestaansreden en mate 
van economische activiteit) 

0

1

2

3

Entiteiten waarvan enkel het 
personeel binnen de diensten 
van Vlaamse Overheid 
ingekanteld worden

Entiteiten die volledig binnen 
de diensten van de Vlaamse 
Overheid worden ingekanteld
(maar buiten de ministeries van 
de Vlaamse Gemeenschap)

Entiteiten die volledig binnen 
de ministeries van de Vlaamse 
Gemeenschap worden 
ingekanteld

• Behoud van 
rechtspersoonlijkheid

• Personeel behoort tot VPS en 
wordt gedetacheerd naar de 
entiteit 

• Entiteit kan eventueel beroep 
doen op ondersteunende 
diensten van AgO voor het 
ingekantelde personeel

• (Eventueel herbekijken van 
rechtspersoonlijkheid)

• Entiteit wordt ook aangesloten op 
overige ondersteunende diensten 
van de Vlaamse Overheid (vb. HFB, 
Dept. Fin, …)

• Verlies van rechtspersoonlijkheid

• Optimaliseren van 
beheersstructuur/ governance van 
de entiteit door verandering van 
rechtsvorm/ integratie

Binnen deze categorieën kunnen ook mogelijkheden voor verdere integratie onderzocht worden. Hierdoor kunnen efficiëntiewinsten door integratie van sturende 
processen verder gerealiseerd worden.  

5. Uitkomsten van verkenning op vlak van inkanteling
Er kunnen verschillende vormen van inkanteling onderscheiden worden 
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Er werd een eerste identificatie gedaan van entiteiten waarvoor inkanteling wel/ niet relevant zou kunnen zijn

5. Uitkomsten van verkenning op vlak van inkanteling

Van de 40 entiteiten buiten DVO en binnen begroting, werden 15 entiteiten geïdentificeerd als relevant voor één van de gedefinieerde categorieën van
inkanteling binnen het kader van deze studie.

Vlaamse Vereniging voor 
ICT-personeel

Fonds Wetenschappelijk Onderzoek
Agentschap Integratie en 

inburgering

Sociaal- Economische 
Raad van Vlaanderen 

Limburgse 
Reconversiemaatschappij

Participatie Maatschappij 
Vlaanderen 

VZW Vlaams Interuniversitair 
Instituut voor de Biotechnologie

Vlaamse Vervoers-
maatschappij –

De Lijn 

Vlaamse 
Hogescholenraad

Vlaamse 
Interuniversitaire Raad

Vlaamse Radio- en 
Televisieomroep (VRT)

deSingel

Kunsthuis Opera Vlaanderen 
Ballet Vlaanderen

Museum van 
Hedendaagse Kunst 

Antwerpen 

Eigen vermogens met 
personeelsleden (#4)

Koninklijke Vlaamse Academie 
van België voor 

Wetenschappen en Kunsten 
Koninklijke Academie 

voor Nederlandse Taal-
en Letterkunde

Tunnel Liefkenshoek

Vlaamse Instelling voor 
Technologisch Onderzoek

Lantis

Koninklijke Museum voor Schone 
Kunsten Antwerpen

Buiten scope (categorie 0) vanuit 
invalshoek “inkanteling”

Toegankelijk Vlaanderen

Flanders, District of 
Creativity

Vlaams Instituut voor 
de Zee

MOEV (Stichting 
Vlaamse Schoolsport)

Vlaams Audiovisueel Fonds

Vlaams Woningfonds

VZW “De Rand”

Beheer Kunstsite

Vlaams-Europees 
Verbindings-
agentschap

Literatuur Vlaanderen

Muntpunt

Vlaamse Stichting voor 
Verkeerskunde 

Vlaams 
Informatiecentrum voor 

Land- en Tuinbouw

Vlaamse Vereniging voor 
Ontwikkelingssamenwerking 

en Technische Bijstand

Flanders Technology 
International

Mogelijks relevant voor inkanteling
(Categorieën 1, 2 of 3)

#15 entiteiten

#873 personeelsleden

In hoofdstuk 6 worden bijkomende mogelijkheden inzake inkanteling, vanuit de invalshoek “consistentie en analogie”, opgesomd.

Vlaams Centrum voor Agro-
en Visserijmarketing
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Inkanteling (categorie 1 – 2 – 3) kan financiële voordelen opleveren op niveau van de Vlaamse Overheid 

5. Uitkomsten van verkenning op vlak van inkanteling

Er zijn een aantal overwegingen die inkanteling (categorie 1 – 2 – 3) interessant maken vanuit financieel oogpunt (op niveau van VO) en op basis waarvan een

theoretische berekening van het maximaal besparingspotentieel t.g.v. inkanteling gemaakt kan worden:

PERSONEELSSTATUUT EN         
-KOST

• Aansluiting bij VPS en bijhorende 

arbeidsvoorwaarden en loonkost. 

ONDERSTEUNENDE 

PROCESSEN

• Gebruik maken van 

ondersteunende diensten/ 

dienstencentra van de VO (AgO, 

HFB, DFB, enz.) i.p.v. deze zelf te 

voorzien (eigen personeel, sociaal 

secretariaat, boekhoudkantoor).

• Schaalvoordelen, efficiëntiewinsten 

binnen ondersteunende diensten 

van de  VO. 

STURENDE 

PROCESSEN

• Vereenvoudigen van structuren en 

bundelen van sturende processen 

i.p.v. deze apart te voorzien binnen 

elke entiteit.

• Efficiëntiewinsten door integratie 

van de sturende processen.

BEHEERSSTRUCTUUR & 

GOVERNANCE

• Vereenvoudigen van 

beheersstructuur en governance

door verandering van de 

rechtsvorm en/ of integratie;

• Verminderen van het aantal 

vergoedingen verbonden aan de 

governance/beheersstructuren. 

De mate waarin deze aspecten van toepassing zijn verschillen tussen categorie 1, 2 en 3 en afhankelijk van eventuele integratiemogelijkheden.
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Inkanteling (categorie 1 – 2 – 3) kan financiële voordelen opleveren op niveau van de Vlaamse Overheid 

5. Uitkomsten van verkenning op vlak van inkanteling

In wat volgt wordt de theoretische berekening gemaakt van het maximale besparingspotentieel t.g.v. inkanteling. Er wordt hierbij uitgegaan van de

volgende principes:

• De mate waarin het besparingspotentieel van toepassing is, is afhankelijk van de mate waarin de entiteiten buiten DVO binnen begroting thuis horen in

categorie 1, 2 of 3 en afhankelijk van de mate waarin integratiemogelijkheden van toepassing zijn. Aangezien deze inschatting niet mogelijk is tenzij er een

diepgaande analyse geval per geval kan gebeuren, wordt er voor de berekeningen gewerkt met een vork.

• Hierbij wordt vertrokken van alle entiteiten die als relevant voor categorie 1, 2, of 3 beschouwd worden en al hun bijhorende personeelsleden.

• Aan de onderzijde van de vork wordt ervan uit gegaan dat voor al die entiteiten enkel besparingsmogelijkheden door het inkantelen van personeel en

schaalvoordelen bij de dienstencentra van AgO van toepassing zijn.

• Aan de bovenzijde van de vork wordt ervan uit gegaan dat dat voor al die entiteiten ook andere besparingsmogelijkheden door schaalvoordelen bij de

andere dienstencentra (HFB, DFB, andere), integratie van sturende processen en vereenvoudiging van governance en beheersstructuren en verlaging van

bijhorende vergoedingen van toepassing zijn.

• De berekeningen van het besparingspotentieel zijn gebaseerd op informatie van de Vlaamse Overheid (bezorgd door AgO) gecombineerd met beschikbare

richtcijfers van Deloitte.

• Op de volgende pagina’s kunnen de redeneringen, assumpties en uitkomsten van de berekeningen teruggevonden worden. Voor de gedetailleerde

berekeningen verwijzen we graag naar het apart bezorgde Excel document.
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Redenering en berekeningen op vlak van personeelsstatuut en -kost

5. Uitkomsten van verkenning op vlak van inkanteling

PERSONEELSSTATUUT EN – KOST

Impact en mogelijke besparing t.g.v. inkanteling

Wanneer het personeel van een entiteit buiten de diensten van de Vlaamse Overheid ingekanteld wordt binnen de

diensten van de Vlaamse Overheid zullen de personeelsleden onderworpen worden aan het Vlaams Personeelsstatuut

(VPS). Er dient o.m. rekening gehouden te worden met:

› Andere arbeidsvoorwaarden en bijhorende loonkost

› Financiële implicaties/ gevolgen m.b.t. het behoud van verworven rechten buiten het VPS

› Het verschil in parafiscaliteit op vlak van verloning en pensioenopbouw

Toepassing categorieën 
inkanteling

2 31

Integratie

Berekening besparingspotentieel

In het kader van deze verkennende studie wordt er vanuit gegaan dat de impact door de inkanteling van de personeelsleden binnen de diensten van Vlaamse

Overheid (binnen VPS) minimaal zal zijn aangezien het binnen de entiteiten mogelijks relevant voor inkanteling voornamelijk gaat over contractuele

personeelsleden. Bij inkanteling zullen hun arbeidsvoorwaarden, loonkost, verworven rechten en parafiscale aspecten grotendeels dezelfde blijven.
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Redenering en berekeningen op vlak van ondersteunende processen

5. Uitkomsten van verkenning op vlak van inkanteling

ONDERSTEUNENDE PROCESSEN 

Impact en mogelijke besparing t.g.v. inkanteling

Onder (management-)ondersteunende processen worden verstaan: HR processen (talent en personeelsadministratie,

financiële processen (incl. begroting), facilitaire processen (facilitair beheer, gebouwbeheer, aankoop, documentbeheer),

ICT, juridische processen, communicatie, enz. Deze (management-)ondersteunende diensten en processen worden binnen

de VO aangeboden via een aantal gemeenschappelijke dienstencentra bij het Agentschap Overheidspersoneel (AGO), het

Departement Financiën en Begroting (DFB), Het Facilitair Bedrijf (HFB), andere. Wanneer entiteiten (buiten DVO binnen

begroting) aansluiten op de diensten van de Vlaamse Overheid kan men afnemen van deze gemeenschappelijke

dienstencentra wat leidt tot o.m. de volgende besparingsmogelijkheden voor deze ‘ingekantelde’ entiteiten*:

› Wegvallen van de kost voor het afnemen van de diensten van een sociaal secretariaat

› Wegvallen van de kost voor het afnemen van de diensten van een boekhoudkantoor

› Schaalvoordelen en efficiëntiewinsten m.b.t. personeelsleden die bezig zijn met (management-)ondersteunende

diensten doordat deze gecentraliseerd en gebundeld worden (overdracht aan dienstencentra)

Toepassing categorieën 
inkanteling

2 31

Integratie

*Voor het eigen personeel dat bezig is met ondersteunende processen wordt ervan uitgegaan dat er een gedeeltelijke overdracht is aan de dienstencentra (andere deel blijft in de entiteit). Het

werk dat door het sociaal secretariaat/ boekhoudkantoor opgenomen werd en wegvalt zal ook meerwerk genereren bij de dienstencentra aan een hogere efficiëntie door schaalvoordelen. De

exacte impact van dit laatste werd i.k.v. deze verkennende studie niet meegenomen (vergelijking is moeilijk aangezien de dienstencentra typisch een verregaandere dienstverlening realiseren).
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Redenering en berekeningen op vlak van ondersteunende processen

5. Uitkomsten van verkenning op vlak van inkanteling

ONDERSTEUNENDE PROCESSEN 

Berekening besparingspotentieel

› Wegvallen van de kost voor het afnemen van de diensten van een sociaal secretariaat: er wordt voor de berekeningen vanuit gegaan dat elke entiteit

aangesloten is bij een sociaal secretariaat. Voor het berekenen van de kostprijs wordt gebruik gemaakt van een online simulator* waarbij de kost

berekend wordt rekening houdend met het aantal personeelsleden per entiteit (totale gesimuleerde jaarlijkse kost per entiteit, zie bijlage voor

uitgebreide berekening).

› Wegvallen van de kost voor het afnemen van de diensten van een boekhoudkantoor: er wordt voor de berekeningen vanuit gegaan dat elke entiteit

aangesloten is bij een boekhoudkantoor. Voor het berekenen van de kostprijs wordt gebruik gemaakt van publiek beschikbare informatie online**. Er

wordt conservatief gerekend met een gemiddelde jaarlijkse kost van €2.500 per entiteit.

› Schaalvoordelen en efficiëntiewinsten m.b.t. personeelsleden die bezig zijn met (management-)ondersteunende diensten doordat deze

gecentraliseerd en gebundeld worden (overdracht aan dienstencentra): er wordt gerekend met een aantal assumpties, zie volgende pagina.

*https://scwitch-be.appspot.com/kosten_socsec                                                                                   

**https://onlineboekhouders.be/tarieven/vennootschappen/  Kostprijs vanaf € 175 per maand > vanaf € 2.100 op jaarbasis 

**https://www.boekhouderstotaal.be/faqdetail.asp?id=1039&foto1=geld_spaarvarken.jpg&titel=Hoeveel%20kost%20een%20boekhouder? Kostprijs van ± € 3.000 op jaarbasis 
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Redenering en berekeningen op vlak van ondersteunende processen

5. Uitkomsten van verkenning op vlak van inkanteling

ONDERSTEUNENDE PROCESSEN 

Schaalvoordelen en efficiëntiewinsten:

Assumpties Bronnen

› % personeelsleden bezig met ondersteunende 

processen = 10% 

• Gemiddeld 20% van het totaal aantal personeelsleden voor ondersteunende processen (grote organisaties, Deloitte 

richtcijfer)

• Mededeling van de Vlaamse Regering*: Evolutie van 10% naar 8,5% tijdens vorige regeerperiode

• Steekproef op basis van een aantal entiteiten geïdentificeerd als “mogelijks relevant voor inkanteling”: 5,5%

➔ Bijgesteld percentage voor de berekeningen = 10% 

› % personeelsleden dat typisch wordt overgedragen 

naar de gemeenschappelijke diensten van de VO = 40%

• Mededeling van de Vlaamse Regering*: 60% van het totaal aantal personeelsleden blijft te werk gesteld binnen deze 

processen in de eigen entiteit terwijl 40% mee wordt ingekanteld binnen de gemeenschappelijke dienstencentra

› % efficiëntiewinst = 12% 

• Gemiddeld 10% - 25% efficiëntiewinsten gerealiseerd door centraliseren van activiteiten en standaardisatie binnen 

deze processen, schaalvoordelen (Deloitte richtcijfer)

• Mededeling van de Vlaamse Regering5: Gerealiseerde efficiëntiewinst van 14,6% op de management 

ondersteunende processen tijdens de vorige regeerperiode

➔ Bijgesteld percentage voor berekeningen = 12%

› Gemiddelde jaarlijkse loonkost profielen A1 en B2 =                

€ 72.312,55

• Overzicht aanwervingskost contractuelen VO**

*Mededeling van aan de Vlaamse Regering betreft de stand van zaken over de rationalisering van de management-ondersteunende diensten

**Overzicht aanwervingskost contractuelen VO:  https://overheid.vlaanderen.be/personeel/regelgeving/aanvullende-info#aanwervingskost

https://overheid.vlaanderen.be/personeel/regelgeving/aanvullende-info#aanwervingskost
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Redenering en berekeningen op vlak van sturende processen

5. Uitkomsten van verkenning op vlak van inkanteling

STURENDE PROCESSEN 

Impact en mogelijke besparing t.g.v. inkanteling

De sturende processen omvatten alle processen inzake de aansturing van de organisatie (leidinggevende functies bezig

met strategieontwikkeling, planning en monitoring & evaluatie, andere). Wanneer entiteiten ingekanteld worden binnen

DVO en/ of MVG en bijkomend geïntegreerd worden leidt dit tot een bundeling van deze sturende processen en

efficiëntiewinsten m.b.t. de personeelsleden die bezig zijn met de sturende processen.

Toepassing categorieën 
inkanteling

2 31

Integratie

Berekening besparingspotentieel

› Efficiëntiewinsten m.b.t. personeelsleden die bezig zijn met sturende processen doordat deze geïntegreerd worden*: er wordt gerekend met een

aantal assumpties, zie volgende pagina.

*Er wordt voor de berekeningen (maximum vork) vanuit gegaan dat voor elke entiteit buiten DVO binnen begroting de efficiëntiewinsten op vlak van sturende processen door

inkanteling gerealiseerd kunnen worden. In realiteit zullen deze efficiëntiewinsten hoogstwaarschijnlijk niet volledig gerealiseerd worden aangezien er hoogstwaarschijnlijk geen

volledige integratie van al deze entiteiten zal plaatsvinden. Om dit gedeeltelijk op te vangen werd er met conservatieve efficiëntie percentages gerekend.
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Redenering en berekeningen op vlak van sturende processen

5. Uitkomsten van verkenning op vlak van inkanteling

STURENDE PROCESSEN 

Efficiëntiewinsten:

Assumpties Bronnen

› % personeelsleden bezig met sturende processen 

= 8% 

• Gemiddeld 10% van het totaal aantal personeelsleden voor sturende processen (grote organisaties, Deloitte 

richtcijfer) 

• Steekproef op basis van een aantal entiteiten geïdentificeerd als “mogelijks relevant voor inkanteling”: 5,5%

➔ Bijgesteld percentage voor de berekeningen: 8% 

› % efficiëntiewinst = 10% • Gemiddeld 10%-20% efficiëntiewinsten gerealiseerd door bundelen van sturende processen > sterk afhankelijk 

van integratiemogelijkheden die er zijn (Deloitte richtcijfer)

➔ Conservatieve inschatting van een efficiëntiewinst van 10%

› Gemiddelde jaarlijkse loonkost A2= € 105.010,17 • Overzicht aanwervingskost contractuelen VO*

*Overzicht aanwervingskost contractuelen VO:  https://overheid.vlaanderen.be/personeel/regelgeving/aanvullende-info#aanwervingskost

https://overheid.vlaanderen.be/personeel/regelgeving/aanvullende-info#aanwervingskost
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Redenering en berekeningen op vlak van beheersstructuur & governance

5. Uitkomsten van verkenning op vlak van inkanteling

BEHEERSSTRUCTUUR & GOVERNANCE

Impact en mogelijke besparing t.g.v. inkanteling

Hierbij gaat het over de vereenvoudiging en optimalisatie van de beheersstructuur en governance van entiteiten met name

de vergoedingen aan de leden van de Raad van Bestuur, de regeringscommissaris, enz. Wanneer entiteiten ingekanteld

worden binnen DVO en bijkomend geïntegreerd worden en/ of ingekanteld worden in MVG en veranderen van rechtsvorm

vallen deze vergoedingen mogelijks grotendeels weg*:

› Wegvallen van prestatiegeld voor vergaderingen

› Wegvallen van vaste vergoeding op jaarbasis

Toepassing categorieën 
inkanteling

2 31

Integratie

*Er wordt voor de berekeningen (maximum vork) vanuit gegaan dat elke entiteit buiten DVO binnen begroting door inkanteling verandert van beheersstructuur en governance

waardoor deze kosten wegvallen. In realiteit zullen deze kosten hoogstwaarschijnlijk niet volledig wegvallen aangezien niet al deze entiteiten van beheersstructuur en governance zullen

veranderen en er bovendien eveneens andere structuren zijn waarbij vergoedingen van toepassing zijn. In kader van deze verkennende studie werd hier geen rekening mee gehouden

voor de berekeningen.
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Redenering en berekeningen op vlak van beheersstructuur & governance

5. Uitkomsten van verkenning op vlak van inkanteling

BEHEERSSTRUCTUUR & GOVERNANCE

Berekening besparingspotentieel

› Wegvallen van prestatiegeld voor vergaderingen*: er wordt uitgegaan van een aantal gemiddelden (rekening houdend met de rechtsvormen van de

entiteiten buiten DVO binnen begroting) op vlak van aantal bestuursleden (15), aantal vergaderingen op jaarbasis (10), prestatiegeld per vergadering

voor publiekrechtelijke EVA’s, instellingen en ondernemingen (€ 200)

› Wegvallen van vaste vergoeding op jaarbasis*: er wordt uitgegaan van een aantal gemiddelden (rekening houdend met de rechtsvormen van de

entiteiten buiten DVO binnen begroting) op vlak van aantal bestuursleden (15), jaarlijkse vergoeding voor publiekrechtelijke EVA’s, instellingen en

ondernemingen (€ 2000).

*Gemiddelden bepaald op basis van een aantal besluiten van de Vlaamse Regering: https://codex.vlaanderen.be/PrintDocument.ashx?id=1005098&datum=&geannoteerd=false&print=true; 
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg_2.pl?language=nl&nm=1988029691&la=N; https://codex.vlaanderen.be/PrintDocument.ashx?id=1015724&datum=&geannoteerd=false&print=false; 
https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1015720&amp;param=inhoud
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Theoretische berekening gemaakt van het maximale besparingspotentieel t.g.v. inkanteling

5. Uitkomsten van verkenning op vlak van inkanteling

De besparingsmogelijkheden werden berekend op basis van de entiteiten mogelijks in scope voor inkanteling. De totale toelagen die deze 15 entiteiten

momenteel van de Vlaamse Overheid ontvangen bedraagt € 88.635.000. Hieronder kan de berekening van het besparingspotentieel teruggevonden worden

uitgedrukt in een vork tussen minimum- en maximumscenario. Verder onderzoek is nodig om deze eerste theoretische inschatting verder te verfijnen.

Huidige kost Besparing*

Minimale inschatting
Categorie 1 zonder integratie

Maximale inschatting*
Bijkomend vanaf categorie 2  

(zonder of met integratie)

Dotatie € 88.635.000

Wegvallen van kost sociaal secretariaat € 137.414

Efficiëntiewinsten m.b.t. personeelsleden in HR 
processen

€ 89.996
(29,7% van totale efficiëntiewinst voor ondersteunende 

processen)**

Wegvallen van kost boekhoudkantoor € 37.500

Efficiëntiewinsten m.b.t. personeelsleden in 
ondersteunende processen (excl. HR)

+ € 213.022

Efficiëntiewinsten m.b.t. personeelsleden in sturende 
processen 

+ € 733.391

Vergoeding aan leden van bestuursorganen + € 900.000

Totale besparing € 227.410 (0,26%) € 2.111.323 (2,38%)

*Er werd gerekend vanuit de veronderstelling dat maximaal wordt samengenomen en geïntegreerd wat niet altijd mogelijk zal zijn. De effectieve besparing zal reëel lager liggen en dient geval 

per geval onderzocht te worden. ** Mededeling van aan de Vlaamse Regering betreft de stand van zaken over de rationalisering van de management-ondersteunende diensten
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6. Uitkomsten van verkenning op vlak van consistentie, 
analogie en andere 
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Vanuit de analyse van het landschap werden nog een aantal andere mogelijkheden geïdentificeerd

6. Uitkomsten van verkenning op vlak van consistentie, analogie en andere 

Naast de mogelijkheden inzake verzelfstandiging (hoofdstuk 4) en inkanteling (hoofdstuk 5) werden er, vanuit de analyse van het

landschap aan entiteiten binnen de Vlaamse Overheid (ook in de periferie) bijkomend nog een aantal andere mogelijkheden

geïdentificeerd voor de verdere optimalisatie.

Deze kunnen geclusterd worden rond:

› Consistentie waarbij het gaat over bepaalde bewegingen/ redeneringen die reeds doorgevoerd werden in het verleden en die 

mogelijks verder doorgetrokken kunnen worden naar andere entiteiten met een gelijkaardige rechtsvormen en/ of activiteiten

› Analogie waarbij het gaat over gelijkaardige/ dezelfde activiteiten die uitgevoerd worden door verschillende entiteiten in het 

landschap die mogelijks verder geïntegreerd zouden kunnen worden

Redenen voor het overwegen van deze bijkomende mogelijkheden zijn m.a.w. dus het verhogen van de uniformiteit binnen het 

landschap van entiteiten van de Vlaamse overheid (ook in periferie). 

Bovenstaande voordelen dienen afgewogen te worden tegen eventuele andere overwegingen op vlak van verzelfstandiging en inkanteling. 
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De eventuele mogelijkheden op vlak van consistentie en analogie om verder te onderzoeken werden in kaart gebracht

6. Uitkomsten van verkenning op vlak van consistentie, analogie en andere 

EIGEN VERMOGENS

Een aantal entiteiten binnen de Vlaamse Overheid hebben een eigen vermogen. Zo’n eigen vermogen heeft een eigen rechtspersoonlijkheid en een eigen financiële

begroting en boekhouding, de activiteiten binnen het eigen vermogen worden vaak meegefinancierd worden door externe middelen (buiten VO). Daarenboven valt

een eigen vermogen typisch buiten de diensten van de Vlaamse Overheid waardoor de personeelsleden gelinkt aan dit eigen vermogen niet onder het Vlaams

Personeelsstatuut vallen. EV KMSKA en EV Digitaal Vlaanderen hebben geen personeelsleden.

Beleidsdomein Entiteit

LV EV Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek

MOW EV van het Departement MOW (Flanders Hydraulics)

OMG EV Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO)

OMG Het ondersteunende centrum van het agentschap natuur- en bos
(Natuur Invest)

Vaststelling & opmerkingen:

Recent werden de personeelsleden van een aantal van deze eigen

vermogens (vb. EV Flanders Hydraulics) ingekanteld binnen diensten

van de Vlaamse Overheid (en dus onder toepassingsgebied van VPS).

Er zou onderzocht kunnen worden in welke mate deze beweging

interessant kan zijn voor alle eigen vermogens.

Op die manier worden meerdere personeelsstatuten (binnen de entiteit

zelf en het EV) vermeden en wordt verdere consistentie in het landschap

van de entiteiten van VO verzekerd.
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De eventuele mogelijkheden op vlak van consistentie en analogie om verder te onderzoeken werden in kaart gebracht

6. Uitkomsten van verkenning op vlak van consistentie, analogie en andere 

STRATEGISCHE ADVIESRADEN

Recent werd het aantal strategische adviesraden binnen de Vlaamse Overheid verminderd. Zo werden o.m. de MINA-raad en de SARO samengevoegd tot de

Omgevingsraad, de SARiV en Vlabest opgeheven en de MORA en SAR WVG ingebed in de SERV.

Beleidsdomein Entiteit Buiten DVO

KBBJ Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen 
(SERV)

X

OMG Omgevingsraad (MINA-raad en SARO) 

OV Vlaamse Onderwijsraad

Vaststelling & opmerkingen:

Er wordt vastgesteld dat de SERV momenteel buiten DVO valt terwijl de

andere strategische adviesraden erbinnen vallen. Verdere inkanteling van

adviesraden in SERV en van SERV in DVO (bv. als apart agentschap zonder rp)

zou verder bekeken kunnen worden, mits het behoud van

onafhankelijkheid van advies. Dit zou verder toelaten om een eenduidige

aanpak toe te passen voor alle adviesraden.

KONINKLIJKE ACADEMIES

Recent werd de koninklijke academie voor Geneeskunde van België ingekanteld in het Agentschap Zorg & Gezondheid.

Vaststelling & opmerkingen:

Er wordt vastgesteld dat er ook nog andere koninklijke academies zijn die

momenteel buiten DVO zitten. Deze beweging (inkanteling) zou ook bekeken

kunnen worden voor deze koninklijke academies (KVAB en KANTL). Dit zou

kunnen bijdragen aan verdere consistentie in het landschap van entiteiten van

VO.

Beleidsdomein Entiteit Buiten DVO

EWI/DWSE/LV Koninklijke Vlaamse Academie van België voor 
Wetenschappen en Kunsten (KVAB)

X

WVG Koninklijke Academie voor Geneeskunde van 
België

CJSM Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal-
en Letterkunde (KANTL)

X
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De eventuele mogelijkheden op vlak van consistentie en analogie om verder te onderzoeken werden in kaart gebracht

6. Uitkomsten van verkenning op vlak van consistentie, analogie en andere 

MUSEA/ ENTITEITEN MET CULTURELE ACTIVITEITEN

Het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA) werd recent uitgekanteld buiten de diensten van de VO.

Beleidsdome
in

Entiteit Buiten 
DVO

CJSM Frans Masereel Centrum

CJSM Kasteel - Domein van Gaasbeek

CJSM Landcommanderij Alden Biesen

CJSM deSingel X

CJSM Kunsthuis Opera Vlaanderen Ballet Vlaanderen X

CJSM Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen (M HKA) X

CJSM Koninklijke Museum voor Schone Kunsten Antwerpen 
(KMSKA)

X

Vaststelling & opmerkingen:

Er wordt vastgesteld dat een aantal musea/entiteiten die culturele

activiteiten uitvoeren binnen DVO vallen terwijl andere entiteiten

erbuiten vallen

Er zou onderzocht kunnen worden in welke mate eenzelfde beweging

(ofwel binnen ofwel buiten DVO) relevant kan zijn voor alle entiteiten die

culturele activiteiten aanbieden rekening houdend met economische

activiteiten en BTW plicht.

ANDERE

Naast bovenstaande redeneringen inzake consistentie werden ook nog enkele entiteiten geïdentificeerd die gelijkaardige (inhoudelijke) activiteiten uitvoeren. Hierbij

kan onderzocht worden in welke mate deze entiteiten verder samengenomen kunnen worden:

› Limburgse Reconversiemaatschappij & Participatiemaatschappij Vlaanderen

› Vlaamse Hogescholenraad (VHLORA) & Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR)

› De Watergroep & andere drinkwaterbedrijven (vb. FARYS, IWVA, Pidpa, …)
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7. Conclusies en volgende stappen 
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Verder aan de slag gaan met de eerste resultaten van deze verkennende studie, o.a. door selectie van cases

7. Conclusies en volgende stappen

De resultaten uit deze verkennende studie vatten de eerste vaststellingen uit de analyse van het landschap van de VO en op vlak van

verzelfstandiging, inkanteling en consistentie/ analogie/ andere samen. De analyse van het landschap toont aan dat het landschap van

entiteiten uitgebreid en divers is. Op vlak van verzelfstandiging werden relevante btw-aspecten toegelicht, werden verzelfstandiging en

bijhorende mogelijke voordelen en implicaties gedefinieerd, en werden entiteiten waarvoor verzelfstandiging relevant zou kunnen zijn

geïdentificeerd. Op vlak van inkanteling werden inkanteling en bijhorende mogelijke voordelen en implicaties gedefinieerd, werden

entiteiten waarvoor inkanteling wel/ niet relevant zou kunnen zijn geïdentificeerd en werd een eerste theoretische berekening van maximaal

besparingspotentieel t.g.v. inkanteling gemaakt. Tenslotte werden overige concrete vaststellingen i.k.v. analyse van het landschap op vlak van

consistentie, analogie en andere bevindingen geformuleerd. De eindresultaten werden gebundeld in dit eindrapport, ondersteund door een

aparte memo (verzelfstandiging) en apart Excel document voor onderliggende analyses.

Zoals aangegeven doorheen het eindrapport gaat het hier om een verkennende studie waarbij algemene redeneringen gevolgd werden 

en er op basis van verschillende assumpties gewerkt werd. Verdere verdieping en uitwerking is nodig om de uitkomsten van deze eerste 

verkennende opdracht te bevestigen of te weerleggen en concrete, reële berekeningen te maken (geval per geval, entiteit specifiek). 
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Verder aan de slag gaan met de eerste resultaten van deze verkennende studie, o.a. door selectie van cases

7. Conclusies en volgende stappen

› Voor verzelfstandiging wil dit zeggen dat er een aantal van de entiteiten van de geïdentificeerde lijst geselecteerd kunnen worden

als cases. Voor elke case kan de reële financiële impact van verzelfstandiging dan berekend worden. Dit zal toelaten om de

berekeningen te baseren op reële cijfers en om alle verschillende aspecten van verzelfstandiging (+ en -) tegen elkaar af te zetten. Er

zal dan ook bekeken kunnen worden hoe een meer verzelfstandigde vorm wel/ niet aansluit bij het business model en

dienstverlening van de entiteit (nog niet in beschouwing genomen in deze studie). Samenwerking met de entiteiten (geselecteerd

voor de cases) is hierbij cruciaal om: de impact van verzelfstandiging op het business model/ dienstverlening verder te bespreken,

concrete cijfers verder te interpreteren, enz.

› Voor inkanteling wil dit zeggen dat er voor de geïdentificeerde entiteiten bevestigd en verder bepaald kan worden welke categorie

van inkanteling het meest relevant is (1, 2 of 3), welke andere rechtsvorm relevant kan zijn en (indien van toepassing) op welke

entiteiten er kan worden aangesloten in geval van integratie. Op basis daarvan kunnen dan ook enkele cases geselecteerd worden

om de concrete berekeningen (reëel) op toe te passen en om alle verschillende aspecten van inkanteling (+ en -) tegen elkaar af te

zetten. Ook hiervoor is nauwe samenwerking met de entiteit noodzakelijk.
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Overzicht gebruikte documenten Vlaamse Overheid 

8. Bijlagen

› Lijst Deelstaatoverheid op 31 december 2019

› Export toepassingsgebied VO op 19 maart 2021

› Verschillende besluiten van VO:

o https://codex.vlaanderen.be/PrintDocument.ashx?id=1005098&datum=&geannoteerd=false&print=true;

o https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg_2.pl?language=nl&nm=1988029691&la=N;

o https://codex.vlaanderen.be/PrintDocument.ashx?id=1015724&datum=&geannoteerd=false&print=false;

o https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1015720&amp;param=inhoud

› Mededeling van aan de Vlaamse Regering betreft de stand van zaken over de rationalisering van de management-ondersteunende diensten

› Overzicht aanwervingskost contractuelen VO:  https://overheid.vlaanderen.be/personeel/regelgeving/aanvullende-info#aanwervingskost

› Beslist beleid uit de Regeerakkoorden van 2019- 2024 en 2014-2019. 

› …

https://codex.vlaanderen.be/PrintDocument.ashx?id=1005098&datum=&geannoteerd=false&print=true
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg_2.pl?language=nl&nm=1988029691&la=N
https://codex.vlaanderen.be/PrintDocument.ashx?id=1015724&datum=&geannoteerd=false&print=false
https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1015720&amp;param=inhoud
https://overheid.vlaanderen.be/personeel/regelgeving/aanvullende-info#aanwervingskost
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Overzicht entiteiten buiten diensten VO binnen begroting mogelijks relevant voor inkanteling (categorie 1, 2 & 3)

8. Bijlagen

Beleidsdomein Entiteit Rechtsvorm Aantal 
personeelsleden

KBBJ VZW ‘de Rand’ EVA privaatrechtelijk 69

KBBJ Muntpunt EVA privaatrechtelijk 58

KBBJ Toegankelijk Vlaanderen EVA privaatrechtelijk 38

KBBJ Vlaams- Europees Verbindingsagentschap VZW 10

EWI Flanders, District of Creativity VZW 18

EWI Flanders Technology International VZW 77

EWI Vlaams Instituut voor de Zee VZW 114

LV Vlaams Informatiecentrum voor Land- en Tuinbouw VZW 3

LV Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing EVA privaatrechtelijk 73

OV MOEV (Stichting Vlaamse Schoolsport) Stichting van openbaar nut 72

OV Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking en Technische Bijstand VZW 195

CJSM Beheer Kunstsite VZW 36

CJSM Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) VZW 27

CJSM Literatuur Vlaanderen (Vroeger: Vlaamse Fonds voor de Letteren) Instelling van openbaar nut sui generis 19

MOW Vlaamse Stichting voor Verkeerskunde Rechtspersoon sui generis 64

TOTALEN 15 entiteiten 873

De uitgebreide analyse en classificatie van de verschillende entiteiten buiten DVO binnen begroting in categorie 0 en categorie 1/2/3 voor inkanteling kan teruggevonden worden in het apart 
opgeleverde Excel document. 
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