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In de Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen werd op datum van donderdag 13
februari 2014 overgegaan tot bespreking en stemming van het ontwerp van decreet tot
aanpassing van enkele hogeronderwijsbepalingen die de organisatie en controle van het
onderwijs faciliteren en de plan- en implementatielasten verminderen.
I.

INLEIDENDE UITEENZETTING DOOR DE HEER PASCAL SMET, VLAAMS
MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL

Minister Pascal Smet wijst er bij de aanvang van zijn uiteenzetting op dat het algemeen
bekend is dat het hoger onderwijs de laatste jaren voortdurend in beweging is geweest. De
snelle opeenvolging en veelheid aan decreten waarmee nationale zowel als internationale
ontwikkelingen werden geïmplementeerd, hebben qua uitvoering geleid tot een aantal problemen voor het onderwijsveld. Met het vandaag voorliggende ontwerp van decreet – overigens het eerste Planlastenverminderingdecreet voor het hoger onderwijs – wordt beoogd
om de implementatielasten voor de instellingen te verlagen. Tevens wordt de regelgeving
op bepaalde punten vereenvoudigd en verduidelijkt en worden mogelijke interpretatieproblemen weggewerkt. Op die manier wordt tot een meer transparante regelgeving gekomen.
De minister preciseert dat bij het opstellen van de decretale aanpassingen de principes
en de basisfilosofie van de betrokken regelgeving ten volle gerespecteerd werden. Het is
dus zeker niet de bedoeling om al te veel in te grijpen in de onderwijsorganisatie en de
onderwijsprocessen van de hogeronderwijsinstellingen zoals die nu bestaan en zoals die
ingevolge de nieuwe regelgeving op vele vlakken recent nog zijn aangepast.
De minister overloopt daarna de verschillende bronnen die input leverden voor het voorliggende ontwerp van decreet. Hij vermeldt daarbij vooreerst dat een werkgroep samengesteld uit vertegenwoordigers van de instellingen, de studenten en de overheid, een evaluatie
heeft uitgevoerd van de implementatielasten naar aanleiding van de flexibilisering van
het hoger onderwijs. Dit gebeurde in uitvoering van de engagementen van de overheid,
gemaakt in het Vlaams Onderhandelingscomité voor het Hoger Onderwijs (VOC). Door
de Hogeschool Gent werd eveneens een onderzoek uitgevoerd naar planlastvermindering.
Dit onderzoek spitste zich toe op het proces van kwaliteitszorg en op het systeem van
personeelsevaluatie.
Daarnaast werd ook aan de regeringscommissarissen gevraagd voorstellen te doen met
betrekking tot vereenvoudiging van de regelgeving. Vanuit hun controletaak op de uitvoering van de regelgeving door de hogeronderwijsinstellingen en hun dagdagelijkse confrontatie met verscheidene interpretatieproblemen van de regelgeving of moeilijk uitvoerbare
regelgeving, zijn zij immers goed geplaatst om vereenvoudigingsvoorstellen en aanpassingen aan de regelgeving voor te stellen. Uiteraard werd, als antwoord op hun klachten
over administratieve lasten ten gevolge van de regelgeving, ook aan de instellingen zelf
gevraagd om een lijst te maken van deze lasten en vereenvoudigingsvoorstellen te doen. Al
deze bronnen samen hebben geleid tot de voorliggende aanpassingen, die dus ook breed
gedragen worden.
Het moge ook duidelijk zijn dat het voorliggende ontwerp van decreet slechts een eerste
stap vormt in de vereenvoudiging van de regelgeving op het hoger onderwijs. Het gaat om
‘quick wins’ die niet ingrijpen op de basisprincipes van flexibilisering en de onderwijsprocessen aan de instellingen, maar toch een reële verlaging van de implementatielasten voor
de instellingen betekenen.
Minister Pascal Smet komt dan tot de inhoudelijke aspecten van het ontwerp van decreet.
Het gaat daarbij onder andere over aanpassingen aan het systeem van evaluatie van het
personeel. Over de opname van het vormingsfonds in de werkingsuitkeringen van de uniV L A A M S P A R LEMENT
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versiteiten en hogescholen evenals het schrappen van de afzonderlijke rapportering hierover. En over aanpassingen aan het systeem van toezicht door de regeringscommissarissen
en aan de procedure van goedkeuring van de begroting van instellingen.
Het grootste inhoudelijke luik betreft aanpassingen aan de onderwijsorganisatie van de
instellingen. Het gaat daarbij meer bepaald over: vereenvoudiging van het complexe systeem van examencommissies en hun bevoegdheden, aanpassingen aan de regelgeving rond
inschrijving en toelating, aanpassing van de regelgeving rond wijzigbaarheid van studiecontracten, vereenvoudiging van de procedure rond overmacht en leerkrediet enzovoort.
Er kwamen daarbij echter ook knelpunten naar voor die verband houden met grotere thema’s zoals examencontracten, leerkrediet en studievoortgangsbewaking die diepgaandere
pedagogische implicaties hebben. Deze thema’s worden verder aangepakt in een daartoe
opgerichte, nieuw samengestelde werkgroep. Hopelijk kan deze nog voor het einde van de
legislatuur zijn voorstellen daaromtrent openbaar maken.
Tot slot vestigt de minister de aandacht van de commissieleden op het feit dat dit ontwerp
van decreet ook voorziet dat elke Vlaamse Regering, minstens om de vijf jaar, een evaluatie aangaande mogelijke vereenvoudiging in de regelgeving op het hoger onderwijs zal
moeten uitvoeren. Waarmee de minister opnieuw een van zijn beloftes gestand gedaan
heeft. Afsluitend verzoekt hij de commissieleden dan ook om het hen voorgelegde ontwerp van decreet te willen goedkeuren.
II. BESPREKING
De heer Jos De Meyer verklaart dat de CD&V-fractie het voorliggende voorstel van decreet met overtuiging zal goedkeuren.
Mevrouw Kathleen Deckx meldt dat er, staande ter zitting, door de meerderheid een
amendement (amendement nr. 1) werd neergelegd, waarmee beoogd wordt een artikel 23/1
in te voegen in het ontwerp van decreet. Het betreft hier een technisch amendement.
De heer Kris Van Dijck kan zich volledig terugvinden in de betrachting van de minister
om tot een vereenvoudiging van de regelgeving te komen. Dit is een bekommernis die de
meeste politieke fracties delen en die ook het onderwijsdomein overstijgt. Een en ander
effectief in de praktijk brengen blijkt echter vaak sneller gezegd dan gedaan. Door de
complexiteit van onze regelgeving botst men immers op allerhande niet-voorziene problemen en bezwaren. Het vergt dan ook behoorlijk wat studiewerk en overleg om tot een
daadwerkelijke vereenvoudiging van de regels te komen. Ervaringen op het domein van
de onderwijsregelgeving leren daarenboven dat onoordeelkundig snoeiwerk al eens onbedoelde neveneffecten durft te sorteren. Hij hoopt dan ook dat men met de hier voorliggende vereenvoudiging alles zoveel mogelijk heeft afgedekt, maar vreest dat er links of
rechts toch nog wel iets zal moeten worden rechtgezet. Hoe dan ook is wat hier voorligt
alleszins verdienstelijk. De N-VA-fractie zal het ontwerp van decreet dan ook goedkeuren.
De heer Wim Wienen wijst erop dat uit het advies van de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor)
bij dit ontwerp van decreet toch een zeker gebrek aan vertrouwen in de effectiviteit ervan
blijkt. Volgens de Vlor zal de ontworpen regeling essentieel niet zoveel veranderen aan de
planlast en andere vermelde problemen. De vereenvoudiging is alleszins minder groot dan
nodig en dan de minister wil laten uitschijnen. Derhalve zal de Vlaams Belangfractie zich
bij de stemming onthouden.
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Minister Pascal Smet antwoordt daarop dat aan het voorliggende ontwerp van decreet
heel wat overleg is voorafgegaan, waaruit mee gebleken is dat de betrokken instellingen
vaak zelf ook niet goed wisten hoe men de planlasten zou moeten verminderen. Over het
principe is iedereen het eens (cf. ook de unanimiteit binnen het VOC), maar over de concrete aanpak blijft men nogal eens in het vage. Overigens heeft de minister er geen moeite
mee om te erkennen dat met dit ontwerp van decreet het probleem zeker niet in zijn totaliteit zal opgelost worden. Maar het vormt wel een eerste belangrijke stap in een proces
dat ongetwijfeld nog zal moeten worden verdergezet. Hij dringt er dan ook op aan om het
ontwerp van decreet goed te keuren.
III. STEMMINGEN
1.

Artikelsgewijze stemming

Artikel 1
Ter stemming gelegd, wordt het eerste artikel – bevoegdheidsartikel – van het ontwerp van
decreet aangenomen bij unanimiteit van 8 stemmen.
Artikel 2 tot en met 23
Ter stemming gelegd, worden de artikelen 2 tot en met 23 aangenomen met 7 stemmen
voor, bij 1 onthouding.
Artikel 23/1 (nieuw) (vernummerd artikel 24)
Er werd vanuit de meerderheidsfracties een amendement ingediend (amendement nr. 1),
dat ertoe strekt in het ontwerp van decreet een artikel 23/1 in te voegen, via hetwelke
wordt overgegaan tot de schrapping van het tweede lid van artikel II.240 van de Codex
Hoger Onderwijs.
Als eerste indiener van het amendement, legt mevrouw Kathleen Deckx uit dat het hier
een louter technische aanpassing betreft. Conform met het schrappen (via artikel 2 van
het onderhavige ontwerp van decreet) van het actualiseringsprogramma in artikel I.3, 4°,
van de Codex Hoger Onderwijs, wordt nu ook het tweede lid van artikel II.240 van de
Codex Hoger Onderwijs, dat insgelijks handelt over het opleggen van een actualiseringsprogramma, maar dan in het kader van een bewijs van bekwaamheid, geschrapt.
Ter stemming gelegd wordt het amendement aangenomen met 7 stemmen voor, bij 1 onthouding. Dientengevolge wordt een nieuw artikel ingevoegd in het ontwerp van decreet.
Artikel 24 tot en met 47 (vernummerde artikelen 25 tot en met 48)
Ter stemming gelegd, worden de artikelen 24 tot en met 47 aangenomen met 7 stemmen
voor, bij 1 onthouding.

V L A A M S P A R LEMENT

Stuk 2399 (2013-2014) – Nr. 3
2.

7

Stemming over het geheel

In zijn geheel ter stemming gelegd, wordt het ontwerp van decreet tot aanpassing van
enkele hogeronderwijsbepalingen die de organisatie en controle van het onderwijs faciliteren en de plan- en implementatielasten verminderen ten slotte eveneens aangenomen met
7 stemmen voor, bij 1 onthouding.
Boudewijn BOUCKAERT,
voorzitter
Jos DE MEYER,
verslaggever
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TEKST AANGENOMEN DOOR DE COMMISSIE
Hoofdstuk 1. Inleidende bepaling
Artikel 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.
Hoofdstuk 2. Wijzigingen van de Codex Hoger Onderwijs van 20 december 2013
Art. 2. In artikel I.3 van de Codex Hoger Onderwijs van 20 december 2013 worden de
volgende wijzigingen aangebracht:
1° punt 4° wordt opgeheven;
2° in punt 48°, b), wordt de zinsnede “, en/of de instelling waar de opleiding wordt georganiseerd” opgeheven;
3° in punt 69° wordt punt i) opgeheven.
Art. 3. In artikel II.170, §3, van dezelfde codex wordt het tweede lid vervangen door wat
volgt:
“De opmaak en de actualisering van het Hogeronderwijsregister gebeurt door de bevoegde
dienst van de Vlaamse overheid.”.
Art. 4. Artikel II.181 van dezelfde codex wordt opgeheven.
Art. 5. In artikel II.182, §2, van dezelfde codex wordt tussen het eerste en het tweede lid
een lid ingevoegd, dat luidt als volgt:
“Het instellingsbestuur kan voor afgestudeerden van soortgelijke bacheloropleidingen als
de bacheloropleiding, vermeld in het eerste lid, die gevolgd werden aan een andere onderwijsinstelling, het programma van de masteropleiding differentiëren naargelang van de
graad van inhoudelijke verwantschap, zonder dat de studieomvang aangepast wordt.”.
Art. 6. In artikel II.186 van dezelfde codex wordt tussen het woord “bacheloropleidingen”
en de woorden “van studiegebieden” de zinsnede “, de schakelprogramma’s en voorbereidingsprogramma’s” ingevoegd.
Art. 7. In artikel II.189, §2, van dezelfde codex wordt tussen het eerste en het tweede lid
een lid ingevoegd, dat luidt als volgt:
“Het instellingsbestuur kan voor afgestudeerden van soortgelijke bacheloropleidingen
als de bacheloropleiding, vermeld in het eerste lid, die gevolgd werden aan een andere
onderwijsinstelling, het programma van de bachelor-na-bacheloropleiding differentiëren
naargelang van de graad van inhoudelijke verwantschap, zonder dat de studieomvang
aangepast wordt.”.
Art. 8. In artikel II.190, §2, van dezelfde codex wordt tussen het eerste en het tweede lid
een lid ingevoegd, dat luidt als volgt:
“Het instellingsbestuur kan voor afgestudeerden van soortgelijke masteropleidingen als de
masteropleiding, vermeld in het eerste lid, die gevolgd werden aan een andere onderwijsinstelling, het programma van de master-na-masteropleiding differentiëren naargelang van
de graad van inhoudelijke verwantschap, zonder dat de studieomvang aangepast wordt.”.
V L A A M S P A R LEMENT
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Art. 9. Aan artikel II.192 van dezelfde codex wordt een derde lid toegevoegd, dat luidt als
volgt:
“Het instellingsbestuur kan personen die hun studiebewijs niet meer kunnen voorleggen,
om humanitaire redenen toelaten tot de vervolgopleiding na onderzoek naar de bekwaamheid van de student om de vervolgopleiding te volgen.”.
Art. 10. Aan artikel II.199 van dezelfde codex wordt een derde lid toegevoegd, dat luidt
als volgt:
“De instellingen kunnen in hun onderwijsregeling vastleggen dat stages, bachelorproeven
en masterproeven wegens hun aard niet in aanmerking komen voor een creditcontract. Dit
moet worden gemotiveerd.”.
Art. 11. In artikel II.200 van dezelfde codex worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° aan paragraaf 1 wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt:
“De overeenstemming kan tot stand komen via elektronische weg.”;
2° in paragraaf 3 wordt het eerste lid vervangen door wat volgt:
“De instellingen bieden voor de bacheloropleidingen en de masteropleidingen ten minste één studietraject met een studieomvang van 54 tot 66 studiepunten per academiejaar aan. Voor de masteropleidingen van 90 studiepunten bieden de instellingen ten
minste een studietraject aan binnen een aaneensluitende periode van drie semesters.”.
Art. 12. Artikel II.202 van dezelfde codex wordt vervangen door wat volgt:
“Art. II.202. §1. Tijdens het academiejaar zijn wijzigingen van het type en de inhoud van
het contract mogelijk.
Deze wijzigingen kunnen enkel worden doorgevoerd als overeenstemming wordt
bereikt tussen het instellingsbestuur en de student.
Ingeval van een modeltraject kan overleg gevoerd worden via de werking van de studentenraad.
§2. De instelling bepaalt in het onderwijs- en examenreglement onder welke voorwaarden
en volgens welke modaliteiten wijzigingen mogelijk zijn.”.
Art. 13. In artikel II.204, §3, van dezelfde codex wordt het woord “beroepsprocedure”
vervangen door het woord “procedure”.
Art. 14. In artikel II.221 van dezelfde codex worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in punt 4° wordt de zinsnede “en het niveau van het opleidingsonderdeel (inleidend,
uitdiepend, gespecialiseerd)” opgeheven;
2° in punt 5°, a), worden de woorden “de mogelijkheden om de keuze voor een bepaald
contract te wijzigen” vervangen door de woorden “de voorwaarden en modaliteiten om
de inhoud of het type van contract te wijzigen”.
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Art. 15. Aan artikel II.223, §2, eerste lid, van dezelfde codex worden de woorden “om een
creditbewijs te behalen” toegevoegd.
Art. 16. In artikel II.225 van dezelfde codex worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in paragraaf 1 wordt het derde lid opgeheven;
2° in paragraaf 3 wordt het tweede lid opgeheven;
3° er wordt een paragraaf 4 toegevoegd, die luidt als volgt:
“§4. De hogeronderwijsinstellingen garanderen dat een student bij aanpassingen aan
het curriculum zijn reeds verworven studiepunten kan valideren binnen het vernieuwde
studieprogramma. De instellingen voorzien hiertoe in de noodzakelijke overgangsmaatregelen in het onderwijs- en examenreglement als vermeld in artikel II.222, 13°.”.
Art. 17. In deel 2, titel l4, hoofdstuk 4, afdeling 1, van dezelfde codex wordt het opschrift
van onderafdeling 3 vervangen door wat volgt:
“Onderafdeling 3. Toekenning van een graad of een diploma”.
Art. 18. Artikel II.227 van dezelfde codex wordt vervangen door wat volgt:
“Art. II.227. Een student verwerft een graad of een diploma van een opleiding als hij voor
het geheel van de opleiding geslaagd wordt verklaard.”.
Art. 19. Artikel II.228 van dezelfde codex wordt vervangen door wat volgt:
“Art. II.228. De student wordt automatisch geslaagd verklaard als hij alle examens die
horen bij het opleidingsprogramma, heeft afgelegd en als alle examens geleid hebben tot
een creditbewijs of tot een deliberatiecijfer als vermeld in het onderwijs- en examenreglement.”.
Art. 20. Artikel II.229 van dezelfde codex wordt vervangen door wat volgt:
“Art. II.229. De student wordt door de examencommissie voor het geheel van de opleiding
geslaagd verklaard als die op gemotiveerde wijze van oordeel is dat de doelstellingen van
het opleidingsprogramma globaal verwezenlijkt zijn.
Het feit dat een student globaal geslaagd wordt verklaard, betekent niet dat hij in aanmerking komt voor een creditbewijs voor die opleidingsonderdelen waarvoor hij niet is
geslaagd.”.
Art. 21. Artikel II.230 van dezelfde codex wordt vervangen door wat volgt:
“Art. II.230. Een graad van verdienste wordt automatisch toegekend overeenkomstig de
voorwaarden in het onderwijs- en examenreglement, bepaald door de instelling, of wordt
vastgesteld door de examencommissie voor het geheel van de opleiding.”.
Art. 22. Artikel II.231 van dezelfde codex wordt vervangen door wat volgt:
“Art. II.231. Het instellingsbestuur voorziet in een diploma voor de student die geslaagd
is verklaard voor het geheel van de opleiding. Door het diploma te verlenen krachtens dit
decreet is het van rechtswege erkend en bekrachtigd.”.
V L A A M S P A R LEMENT
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Art. 23. Artikel II.238 van dezelfde codex wordt opgeheven.
Art. 24. In artikel II.240 van dezelfde codex wordt het tweede lid geschrapt.
Art. 25. In artikel II.246 van dezelfde codex worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in paragraaf 1, 1°, wordt de zinsnede “examencommissie als bedoeld in artikel II.230,
ook al is dergelijke examencommissie niet op algemene wijze voorgeschreven” vervangen door de woorden “het orgaan of de persoon die verantwoordelijk is voor de bepaling van de studievoortgang”;
2° er wordt een paragraaf 3 toegevoegd, die luidt als volgt:
“§3. Het instellingsbestuur kan in bijzondere gevallen en op objectieve gronden de
stage of een ander praktisch opleidingsonderdeel vroegtijdig beëindigen, als de student
door zijn gedragingen blijk heeft gegeven van ongeschiktheid voor de uitoefening van
een beroep waartoe de opleiding die hij volgt, hem opleidt.
De student van wie de stage of het praktische opleidingsonderdeel met toepassing
van het eerste lid is beëindigd, heeft geen recht op een tweede examenkans als vermeld
in artikel II.223, tenzij aan de opgelegde bindende voorwaarden is voldaan.
De beslissing om een stage of praktisch opleidingsonderdeel vroegtijdig te beëindigen, wordt omstandig gemotiveerd.”.
Art. 26. In artikel II.252, §2, derde lid, van dezelfde codex wordt punt 6° opgeheven.
Art. 27. In deel 2, titel 4, van dezelfde codex wordt een hoofdstuk 9 ingevoegd dat luidt
als volgt:
“Hoofdstuk 9. Evaluatie
Art. II.272/1. De Vlaamse Regering evalueert elke vijf jaar de wijze waarop de associaties en instellingen omgaan met de kwaliteitsborging van hun EVC/EVK-procedures en
de vrijstellingsprocedures. De Vlaamse Regering werkt de nodige maatregelen uit om die
evaluatie uit te voeren.
De kwaliteitsborging heeft betrekking op de transparantie, toegankelijkheid, betrouwbaarheid en regelmatigheid van de gehanteerde procedures en methoden.
De uitkomsten van de evaluatie worden samengebracht in een openbaar verslag.
Elk bestuur geeft gevolg aan de uitkomsten van de kwaliteitsbeoordeling in zijn beleid.
Art. II.272/2. De Vlaamse Regering voert elke vijf jaar een evaluatie uit naar mogelijke
vereenvoudigingen in de regelgeving op het hoger onderwijs.
De uitkomsten van de evaluatie worden samengebracht in een openbaar verslag.”.
Art. 28. Aan artikel II.285, tweede lid, van dezelfde codex wordt de volgende zin toegevoegd:
“De Raad doet als administratief rechtscollege uitspraak over de verzoeken die studenten
in uitvoering van artikel II.204 rechtstreeks bij hem indienen om hun leerkrediet aan te
passen omdat ze zich in een overmachtsituatie bevonden en de instelling voor hen geen
aangepaste examenregeling heeft geboden.”.
V L A A M S P A R LEMENT
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Art. 29. Aan artikel II.298 van dezelfde codex wordt een paragraaf 4 toegevoegd, die luidt
als volgt:
“§4. Als het verzoek een aanpassing van het leerkrediet betreft, kan de Raad bij de betrokken instellingen van het hoger onderwijs informatie opvragen met het oog op de verificatie
van de voorgelegde feiten.”.
Art. 30. Artikel II.344, eerste lid, van dezelfde codex wordt vervangen door wat volgt:
“De stuvoraad is paritair samengesteld uit minstens acht leden. De helft van de leden
wordt aangewezen door het instellingsbestuur. De andere helft wordt aangeduid door en
onder de studenten en de leerlingen en cursisten uit hbo5-opleidingen die krachtens artikel II.338 toegang hebben tot studentenvoorzieningen van de instelling. Die aanduiding
gebeurt door middel van rechtstreekse verkiezing of door middel van getrapte verkiezing,
in welk geval de betrokken studenten worden verkozen door de leden van de studentenraad. De keuze voor de wijze van aanduiding wordt gemaakt door de studentenraad. De
stuvoraad streeft bij zijn samenstelling naar diversiteit. Maximum twee derde van zijn
leden mag van hetzelfde geslacht zijn.”.
Art. 31. Aan artikel III.34 van dezelfde codex wordt een paragraaf 6 toegevoegd, die luidt
als volgt:
“§6. Vanaf het begrotingsjaar 2015 ontvangen de hogescholen en de universiteiten een
bedrag van 899.000 euro voor de vorming en opleiding van het personeel aan de hogescholen en universiteiten. Dat bedrag wordt onder de universiteiten en hogescholen
verdeeld naar rato van het aandeel van elke instelling in de werkingsuitkering voor het
voorgaande begrotingsjaar. Het bedrag dat zo verkregen wordt, wordt met behoud van de
bestemming ervan toegevoegd aan de werkingsuitkering.
De universiteiten en hogescholen onderhandelen jaarlijks binnen het lokale medezeggenschapsorgaan met de afgevaardigden van het personeel over de geplande vormingsinitiatieven en rapporteren over het resultaat van de vormingsinitiatieven van het voorgaande
begrotingsjaar.”.
Art. 32. In deel 3, titel 2, van dezelfde codex wordt hoofdstuk 7, dat bestaat uit artikel
III.85 tot en met artikel III.96, opgeheven.
Art. 33. In artikel IV.13 van dezelfde codex wordt het tweede lid vervangen door wat volgt:
“Het universiteitsbestuur stelt een beleidsbegroting op voor het volgende begrotingsjaar
en bezorgt die vóór 15 november aan de Vlaamse Regering. De regeringscommissaris en
de afgevaardigde van financiën bezorgen hun analyse en advies vóór 31 december aan het
universiteitsbestuur en aan de Vlaamse Regering. Als de regeringscommissaris en de afgevaardigde van financiën vaststellen dat de begroting is opgesteld conform de meegedeelde
cijfers, dat de wettelijke voorschriften nageleefd zijn en dat de begroting het financiële
evenwicht van de universiteit op korte en lange termijn niet in het gedrang brengt, behoeft
de begroting geen verdere goedkeuring van de Vlaamse Regering.”.
Art. 34. Artikel IV.17 van dezelfde codex wordt vervangen door wat volgt:
“Art. IV.17. Als de Vlaamse Regering op basis van het gezamenlijk advies en de analyse van de regeringscommissaris en de afgevaardigde van financiën de begroting niet kan
goedkeuren omdat zij van oordeel is dat deze strijdig is met het bij of krachtens de wet of
decreet bepaalde of het financieel evenwicht van de universiteit in gevaar brengt, doet zij
hiervan binnen een termijn van een maand na ontvangst van het advies van de regeringsV L A A M S P A R LEMENT
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commissaris en de afgevaardigde van financiën mededeling aan de instelling onder opgave
van haar bezwaren.
In dit geval verzoekt de Vlaamse Regering het universiteitsbestuur de nodige wijzigingen aan te brengen aan de begroting en haar deze binnen twee maanden na deze mededeling opnieuw voor te leggen.
Binnen een termijn van een maand keurt de Vlaamse Regering de begroting goed.
Indien zij nog bezwaren heeft tegen de gewijzigde begroting, dan deelt zij dit binnen de
maand aan het universiteitsbestuur mee op dezelfde wijze als voorgeschreven in het vorige
lid.
Zolang de Vlaamse Regering de begroting niet heeft goedgekeurd worden de maandelijkse uitkeringen herleid tot een twaalfde van de uitkeringen van het vorige begrotingsjaar.
Als de in het eerste en derde lid bepaalde termijnen verstreken zijn, wordt de begroting
geacht te zijn goedgekeurd.”.
Art. 35. In artikel IV.21 van dezelfde codex wordt het tweede lid vervangen door wat volgt:
“Het hogeschoolbestuur stelt een begroting op voor het volgende begrotingsjaar en
bezorgt die vóór 15 november aan de Vlaamse Regering. De regeringscommissaris bezorgt
zijn analyse en advies vóór 31 december aan het hogeschoolbestuur en aan de Vlaamse
Regering. Als de regeringscommissaris vaststelt dat de begroting is opgesteld conform
de meegedeelde cijfers, dat de wettelijke voorschriften nageleefd zijn en dat de begroting
het financiële evenwicht van de hogeschool op korte en lange termijn niet in het gedrang
brengt, behoeft de begroting geen verdere goedkeuring van de Vlaamse Regering.”.
Art. 36. In artikel IV.24 van dezelfde codex wordt het tweede lid vervangen door wat volgt:
“Het hogeschoolbestuur draagt zorg voor de wijziging van de begroting, overeenkomstig
de nadere regels voor de vormgeving van de begroting en de procedure van de wijziging
die de Vlaamse Regering in uitvoering van artikel IV.23 bepaalt.”.
Art. 37. Artikel IV.25 van dezelfde codex wordt vervangen door wat volgt:
“Art. IV.25. Als de Vlaamse Regering op basis van het advies en de analyse van de regeringscommissaris de begroting niet kan goedkeuren, omdat zij van oordeel is dat deze
strijdig is met het bij of krachtens de wet of decreet bepaalde of het financieel evenwicht
van de hogeschool in gevaar brengt, doet zij hiervan binnen een termijn van een maand na
ontvangst van het advies van de regeringscommissaris mededeling aan de instelling onder
opgave van haar bezwaren.
In dit geval verzoekt de Vlaamse Regering het hogeschoolbestuur de nodige wijzigingen aan te brengen aan de begroting en haar deze binnen twee maanden na deze mededeling opnieuw voor te leggen.
Binnen een termijn van een maand keurt de Vlaamse Regering de begroting goed.
Indien zij nog bezwaren heeft tegen de gewijzigde begroting, dan deelt zij dit binnen de
maand aan het hogeschoolbestuur mee op dezelfde wijze als voorgeschreven in het vorige
lid.
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Zolang de Vlaamse Regering de begroting niet heeft goedgekeurd worden de werkingsuitkeringen herleid zoals bepaald in artikel IV.26.
Als de in het eerste en derde lid bepaalde termijnen verstreken zijn, wordt de begroting
geacht te zijn goedgekeurd.”.
Art. 38. In artikel IV.26, eerste lid, van dezelfde codex worden na de woorden “jaarlijkse
werkingsuitkering” de woorden “bij een goedgekeurde begroting of de werkingsuitkering
van het vorige begrotingsjaar bij een niet goedgekeurde begroting” toegevoegd.
Art. 39. In artikel IV.99 van dezelfde codex worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° aan paragraaf 1 wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt:
“Aan de commissaris van de Vlaamse Regering kunnen binnen zijn decretaal omlijnde
opdrachten bijkomende controletaken worden toegewezen door de Vlaamse Regering.”;
2° paragraaf 2 wordt opgeheven.
Art. 40. Aan artikel IV.100 van dezelfde codex worden de woorden “binnen het kader van
zijn controleopdracht” toegevoegd.
Art. 41. Aan artikel IV.110, §1, van dezelfde codex wordt een tweede lid toegevoegd, dat
luidt als volgt:
“Aan de commissaris van de Vlaamse Regering kunnen binnen zijn decretaal omlijnde
opdrachten bijkomende controletaken worden toegewezen door de Vlaamse Regering.”.
Art. 42. Aan artikel IV.111 van dezelfde codex wordt de volgende zin toegevoegd:
“Ze oefenen hun raadgevende stem uit binnen het kader van hun controletaken.”.
Art. 43. Artikel IV.113 van dezelfde codex wordt opgeheven.
Art. 44. In artikel V.46, tweede lid, van dezelfde codex worden de woorden “en na elke
benoeming of bevordering” opgeheven.
Art. 45. In artikel V.62, tweede lid, van dezelfde codex worden de woorden “en na elke
benoeming of bevordering” opgeheven.
Art. 46. In artikel V.93, §2, van dezelfde codex wordt de zinsnede “, of na benoeming of
bevordering” opgeheven.
Hoofdstuk 3. Opheffingsbepalingen
Art. 47. De volgende besluiten worden opgeheven:
1° het besluit van de Vlaamse Regering van 5 april 1995 betreffende de taken van de commissaris-coördinator en de commissarissen van de Vlaamse Regering bij de hogescholen, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 september 2011;
2° het besluit van de Vlaamse Regering van 5 september 2003 houdende vaststelling van
de lijst van de controletaken van de commissarissen van de Vlaamse Regering bij de
universiteiten, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 september 2011.
V L A A M S P A R LEMENT

Stuk 2399 (2013-2014) – Nr. 3

15

Hoofdstuk 4. Inwerkingtreding
Art. 48. Dit decreet treedt in werking vanaf het academiejaar 2014-2015, met uitzondering
van artikel 3 dat in werking treedt op een door de Vlaamse Regering nader te bepalen
datum en de artikelen 31 en 32 die in werking treden op 1 januari 2015.
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