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Agenda nr. 3/7 APB CVST. Evaluatierapport over de verzelfstandiging van 
het APB Campus Vesta. Goedkeuring.

Artikel 221 van het provinciedecreet bepaalt dat elk provinciaal verzelfstandigd 
agentschap in de loop van het eerste jaar na de volledige vernieuwing van de 
provincieraad een evaluatierapport opmaakt over de uitvoering van 
samenwerkingsovereenkomst. Dit rapport omvat ook een evaluatie van de 
verzelfstandiging. De provincieraad spreekt zich binnen de drie maanden uit over 
deze evaluatie.

Concreet wordt, nadat de besluitvorming binnen de verzelfstandigde entiteiten werd 
afgerond, de evaluatierapporten van alle APB’s en EVAP’s voorgelegd aan de 
provincieraad in vergadering van heden (18 entiteiten).

In casu wordt aan uw raad het evaluatierapport voorgelegd van het Autonoom 
Provinciebedrijf Campus Vesta. De Raad van Bestuur van het APB Provinciaal 
Vormingscentrum heeft in haar zitting van 26 juni 2019 het evaluatierapport 
goedgekeurd.

Het rapport bevat samengevat de volgende elementen:
• Een situering van de huidige context en werking 
Wat doet het APB?
• De keuze en redenen voor de verzelfstandiging
Zijn die redenen van deze verzelfstandiging nog steeds aanwezig?
Heeft de verzelfstandiging bijgedragen tot de realisatiegraad van de doelstellingen 
en actieplannen?
• Een overzicht van de financiële situatie op het einde van de vorige 
legislatuur.
Dit bevat een opgave van de dotatie 2018, het aantal VTE en de opgebouwde 
reserves einde 2018.
• Een slotconclusie over de verzelfstandiging

Evaluatierapport:

1. Situering APB Campus Vesta

Sedert zijn oprichting als APB in 2010 staat Campus Vesta in voor de organisatie 
van opleidingen die bijdragen tot een optimale hulpverlening en het verhogen van 
de veiligheid in de provincie Antwerpen. De drie prioritaire doelgroepen zijn politie, 
brandweer en dringende medische hulpverleners.



Het APB Campus Vesta ressorteert onder het departement Ontwikkeling en 
Educatie.

2. De keuze van de verzelfstandiging

Overwegende dat een intern verzelfstandigd agentschap (IVA-structuur) op 
financieel vlak niet dezelfde voordelen bood dan een autonoom provinciebedrijf 
(APB) besliste de provincieraad van Antwerpen destijds in 2009 om vanaf 1 januari 
2010 een autonoom provinciebedrijf Campus Vesta op te richten.
Voor de werking van Campus Vesta was het onontbeerlijk om te kunnen beschikken 
over reserves die kunnen aangewend worden voor duurzame investeringen, 
gespreid over meerdere boekjaren. Daarnaast kan men als APB rechtstreeks 
overeenkomsten en participaties afsluiten met andere organisaties en strategische 
partnerschappen aangaan. 
Meer flexibiliteit inzake het voeren van een eigen boekhouding en een autonome 
financiële bedrijfsvoering was evenmin mogelijk als IVA. De organisatievorm APB 
bood deze mogelijkheid wel en genoot de voorkeur van het bestuur omdat deze 
organisatievorm kort bij het moederhuis staat en een APB tot de publieke sector 
blijft behoren.
Door het kunnen voeren van een decentrale boekhouding op maat kunnen de eigen 
inkomsten rechtstreeks opnieuw ingezet worden in de werking en voor 
personeelskosten. Wisselende exploitatiegegevens kunnen als APB over de 
jaargrenzen heen opgevangen worden. Het APB kan immers de opgebouwde 
reserves rechtstreeks aanwenden voor exploitatiedoeleinden.

3. Realisatie van de doelstellingen, actieplannen en acties

Het APB engageert zich om acties op te zetten om provinciale doelstellingen en 
actieplannen te realiseren.

De strategische doelstellingen wordt als volgt geformuleerd:
Ter bevordering van de veiligheid in de provincie bieden we voldoende en 
kwaliteitsvolle opleidingen aan. Die zijn gericht op zowel vrijwillige als professionele 
betrokkenheid bij civiele veiligheid, bij politionele veiligheid en bij welzijn en milieu 
op het werk en arbeidsveiligheid.
Ter bevordering van de veiligheid van alle inwoners van de provincie bieden we 
voor het brede publiek voldoende en kwaliteitsvolle opleidingen en informatieve en 
sensibiliserende initiatieven aan.

Dit vertaalt zich in de volgende realisaties voor de basisopleidingen: Campus Vesta 
verzorgt basisopleidingen voor brandweer, ambulanciers en politie. Campus Vesta 
slaagt erin om een voldoende ruim aanbod te organiseren om enerzijds de 
behoeften te dekken binnen de provincie en anderzijds te voldoen aan de 
opleidingsvraag die gesteld wordt door de FOD binnenlandse zaken (brandweer & 
politie) en FOD volksgezondheid (ambulanciers).
Campus Vesta heeft haar aanbod zo georganiseerd dat zowel vrijwillige als 
professionele betrokkenen er kunnen opgeleid worden. Dit betekent wel dat op de 
campus 6 op 7 dagen opleiding wordt georganiseerd en dit van 8 uur tot 22 uur. 
Alleen voor de opleiding inspecteur van politie worden er te weinig studenten 
opgeleid in verhouding tot de behoeften van de provincie. Echter, de selectie en 
rekrutering van aspirant-inspecteurs gebeurt niet door de school. Het APB  is 
hiervoor afhankelijk van de federale politie en van politiezones die instappen in het 
systeem van rechtstreekse rekrutering.
Wat de voortgezette opleidingen/ specialisatie opleidingen betreft: In samenspraak 
met de opleidingsraden voor brandweer, DGH en politie wordt een aanbod 
ontwikkeld voor mensen die al actief zijn in het werkveld. Diezelfde opleidingsraden 
waken ook over de kwaliteit van de aangeboden opleidingen en trainingen. 



Wat de postgraduaten betreft: In samenwerking met de universiteit Antwerpen 
ontwikkelde Campus Vesta het postgraduaat “adviseur gevaarlijke stoffen” en 
“rampenmanagement”.  Deze opleidingen worden jaarlijks aangeboden.
Daarnaast wordt in samenwerking met de universiteit Hasselt de opleiding OFF3 
georganiseerd voor het officierenkader van brandweer.
Opleidingen voor derden: Brandweer, ambulanciers en in mindere mate de 
politieafdeling, organiseren opleidingen voor derden. Enerzijds volgen nogal wat 
bedrijven opleidingen (bedrijfsbrandweerploegen, nijverheidshelper,…), anderzijds 
zijn er opleidingen die open staan voor het grote publiek (kleine blusmiddelen, 
AED,…).

4. Financiële situatie

Het betreft een positieve situatie hetgeen blijkt uit het navolgend overzicht einde 
legislatuur:

Dotatiebedrag 2018         Aantal VTE Opgebouwde reserves 
eind 2018

       1 081 828            76,2        6 994 327,44

5. Eindconclusie

Eindconclusie van het ingediend rapport is dat de huidige organisatievorm als 
positief wordt beoordeeld. De redenen voor de verzelfstandiging zijn nog steeds 
aanwezig. Deze structuur is dan ook te behouden omdat het heeft bijgedragen tot 
het behalen van de doelstellingen en algemeen beheer. Het APB adviseert dan ook 
de provincieraad om Campus Vesta in zijn huidige organisatievorm als autonoom 
provinciebedrijf te behouden.

De deputatie stelt aan uw provincieraad voor om het evaluatierapport goed te 
keuren. De deputatie stelt tevens voor dat de huidige organisatievorm van het APB 
ongewijzigd blijft voor de duur van deze legislatuur aangezien het rapport aantoont 
dat de huidige organisatievorm heeft bijgedragen om de provinciale taken optimaal 
te behartigen.

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 5 september 2019.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op artikel 221 van het provinciedecreet;

Overwegende dat het bovenstaande evaluatierapport van het APB Campus Vesta 
aantoont dat de huidige organisatievorm heeft bijgedragen om de provinciale taken 
optimaal te behouden;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1:
Goedgekeurd wordt het evaluatierapport over de verzelfstandiging van het APB 
Campus Vesta tijdens de afgelopen legislatuur.

Artikel 2:
De provincieraad beslist om Campus Vesta te behouden in zijn huidige 
organisatievorm als autonoom provinciebedrijf.


