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Advies over het ontwerpbesluit betreffende de oprichting van het EVA 

KMSKA 

Op 14 december 2018 keurde de Vlaamse Regering het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering 

tot wijziging van diverse besluiten wat betreft de oprichting van het privaatrechtelijk vormgegeven 

extern verzelfstandigd agentschap Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA) in 

de vorm van een vereniging zonder winstoogmerk principieel goed. Vlaams minister van Cultuur Sven 

Gatz vroeg de SARC op 17 december 2018 om advies. De Sectorraad Kunsten en Erfgoed brengt 

advies uit via de schriftelijke procedure. 

 

Situering 

Momenteel vormt KMSKA een Dienst Afzonderlijk Beheer binnen het Departement Cultuur, Jeugd en 

Media van de Vlaamse Gemeenschap. De verzelfstandiging van de DAB KMSKA maakt de wijziging 

van een aantal besluiten van de Vlaamse Regering noodzakelijk. De Vlaamse Regering wijzigt daarom 

principieel een aantal besluiten die betrekking hebben:  

 op de huidige commissie van beheer van het Eigen Vermogen van KMSKA;  

 op de organisatie van de Vlaamse administratie, de  operationalisering van het 

beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media en het bepalen van de bevoegde minister.  

 

Advies 

De Sectorraad Kunsten en Erfgoed gaf in zijn advies van 8 september 20171 reeds enkele 

opmerkingen in verband met de samenstelling van bestuursorganen van het KMSKA en de 

deskundigheid van de bestuursleden.  

De sectorraad wenst te herhalen dat alle bestuurders over de nodige culturele/financiële/juridische 

kennis en expertise moeten beschikken om in de raad van bestuur te zetelen. De sectorraad pleit dan 

ook voor competentieprofielen voor alle leden van de raad van bestuur, niet enkel voor de 4 

experten functies. Als het KMSKA een voorbeeldfunctie wil vervullen is dit een uitgelezen kans om de 

                                                           
1 SARC – Sectorraad Kunsten en Erfgoed, Advies over de oprichting van het EVA KMSKA, 8 september 2017. 
https://cjsm.be/sarc/SR_ke/adviezen/20170908_advies_kmska_oprichtingsdecreet.pdf  

https://cjsm.be/sarc/SR_ke/adviezen/20170908_advies_kmska_oprichtingsdecreet.pdf
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kwaliteit van de bestuurders te verankeren in een procedure die tot voorbeeld kan strekken voor 

andere EVA’s. 

Bovendien wordt nu verondersteld dat de Raad van Bestuur slechts 6 maal per jaar vergadert. 

Idealiter zou dit moeten volstaan, maar de realiteit leert dat dit niet altijd het geval is. De Raad van 

Bestuur beslist zelf wanneer en hoeveel ze samenkomt, hetgeen zou kunnen leiden tot een 

substantiële verhoging van de impact op het budget.  

 

 

 

Namens de Sectorraad Kunsten en Erfgoed, 

Herman Baeten, voorzitter 

Jorijn Neyrinck, ondervoorzitter 

Liesbeth Lemiere, secretaris a.i. 


