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MEMORIE VAN TOELICHTING
I.

Algemene toelichting

Het doel van dit ontwerp van decreet is een aantal regelingen betreffende de organisatie van het economisch, wetenschaps- en innovatiebeleid verder af te stellen,
te verfijnen en te corrigeren naar aanleiding van onder andere de herstructureringen binnen het beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatiebeleid.
Er worden met name zeven decreten aangepast:
a) wijzigingen van het decreet van 21 december 2001 houdende bepalingen tot
begeleiding van de begroting 2002 (Hoofdstuk 2);
b) wijzigingen van het decreet van 7 mei 2004 houdende vaststelling van het
kader tot oprichting van de provinciale ontwikkelingsmaatschappijen (POM)
(Hoofdstuk 3);
c) wijziging van het decreet van 30 maart 2007 betreffende de Brownfield
convenanten (Hoofdstuk 4);
d) wijzigingen van het decreet van 19 december 2008 houdende diverse maatregelen inzake de ontbinding van het Vlaams Agentschap Ondernemen en houdende
de inrichting van een Comité voor Preventief Bedrijfsbeleid (Hoofdstuk 5);
e) wijzigingen van het decreet van 30 april 2009 betreffende de organisatie en
financiering van het wetenschaps- en innovatiebeleid (Hoofdstuk 6);
f) wijzigingen van het decreet van 16 maart 2012 betreffende het economisch ondersteuningsbeleid (Hoofdstuk 7);
g) wijzigingen van het decreet ruimtelijke economie van 13 juli 2012 (Hoofdstuk 8).
II. Advies Raad van State en strategische adviesraden
De SERV (Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen) heeft op 3 september 2018
haar advies gegeven op het ontwerp van decreet, maar had gezien de juridischtechnisch aard van de voorgestelde wijzigingen geen opmerkingen.
Het FWO (Fonds Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen) heeft op 2 augustus
2018 positief advies gegeven op het ontwerp van decreet. De raad van bestuur
van het FWO wenste bij haar positief advies evenwel nog een opmerking te geven betreffende een discrepantie met de tekst van het vernieuwde besluit van de
Vlaamse Regering van 10 november 2011 betreffende de subsidiëring door het
Fonds Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen, en artikel 11 van het ontwerp
van decreet dat het woord ‘universiteiten’ vervangt door ‘associaties’ in artikel 18,
§8, van het decreet van 30 april 2009 betreffende de organisatie en financiering
van het wetenschaps- en innovatiebeleid (W&I-decreet). In het vernieuwde besluit
wordt in artikel 25/6 en artikel 25/7, §2, immers nog verwezen naar een verdeling
van de middelen voor middelzware onderzoeksinfrastructuur op niveau van de associaties.
Het FWO adviseert daarom om in het kader van de voorgestelde wijziging van
het W&I-decreet een toevoeging op te nemen in artikel 11 van het voorontwerp van decreet waardoor de voornoemde artikels van het vernieuwde FWOfinancieringsbesluit daarmee in overeenstemming gebracht zouden worden.
Aangezien een besluit evenwel niet bij decreet kan gewijzigd worden, en daarvoor
een wijzigingsbesluit van de Vlaamse Regering zelf nodig is, kan de vraag tot aanpassing van het FWO-financieringsbesluit nu niet meegenomen worden.
De Raad van State heeft onder nr. 64.247/1 op 15 oktober 2018 zijn advies uitgebracht en had de volgende opmerkingen:
– Wat betreft artikel 7 beveelt de Raad van State aan, na verwijdering van het
hoofdstuk over het Comité voor Preventief bedrijfsbeleid in het decreet van
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19 december 2008 houdende diverse maatregelen inzake de ontbinding van
het Vlaams Agentschap Ondernemen en houdende de inrichting van een Comité
voor Preventief Bedrijfsbeleid, ook het opschrift van dat decreet te wijzigingen. Aan deze opmerking werd geen gevolg gegeven omdat in de omzendbrief
Wetgevingstechniek aanbevolen wordt niets te wijzigingen aan een bestaand
opschrift (punt 11 omzendbrief Wetgevingstechniek).
– Wat betreft artikel 8 heeft de Raad van State enkele uiteenlopende opmerkingen. In de eerste plaats beveelt de Raad van State aan dat in de memorie van
toelichting nauwkeuriger bepaald wordt welke gegevens worden beoogd. In de
memorie stond voor het advies van de Raad van State reeds een niet-limitatieve
omschrijving van wat onder onderzoeksinformatie diende verstaan te worden.
Het lijkt niet aangewezen een exhaustieve en nog meer gedetailleerde opsomming te geven van welke gegevens beoogd worden, aangezien dan al op een
zeer gedetailleerd niveau de individuele informatieobjecten zouden moeten bepaald worden in de toelichting bij het decreet. Aangezien het bepalen van de
informatieobjecten op dat niveau van detail een oefening is die het best in overleg met de instellingen gebeurt en ook zal evolueren in de tijd, lijkt een meer
gedetailleerde bepaling van de gegevens in de memorie van toelichting, die een
vaste interpretatie geeft aan de bepalingen in het decreet, weinig flexibel noch
toekomstbestendig. Er wordt bij wijze van niet-limitatieve opsomming van het
soort gegevens dat beoogt wordt in de artikelsgewijze bespreking bij dit artikel
wel nog wat bijkomende duiding gegeven.
De Raad van State beveelt verder ook aan in de memorie te verduidelijken dat
de verplichting voor het aanleveren van onderzoeksinformatie enkel slaat op
‘Vlaamse onderzoeksinformatie’ en erop te wijzen dat het bijhouden en publiek
maken van een overzicht van andersoortige onderzoeksinformatie niet verplicht
maar wel facultatief kan opgelegd worden. Deze aanbeveling van de Raad van
State wordt niet gevolgd aangezien het niet de bedoeling was de verplichting
voor het aanleveren van onderzoeksinformatie te beperken tot enkel Vlaamse
onderzoeksinformatie. Vlaanderen heeft immers ook enkele rapportageverplichtingen in het kader van onderzoek, aan de federale overheid (op basis van artikel 6bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 en het samenwerkingsakkoord van 12 juli 1994 ter uitvoering van dat artikel) en aan Europa (op basis
van verordening (EG) nr. 753/2004 van de Commissie van 22 april 2004 tot
uitvoering van beschikking nr. 1608/2003/EG van het Europees Parlement en
de Raad betreffende de statistiek inzake wetenschap en technologie), die verder
gaan dan enkel Vlaamse onderzoeksinformatie.
Ten slotte adviseert de Raad van State bij dit artikel ook – aangezien de bijgehouden informatie ook op persoonsgegevens betrekking zou kunnen hebben – dat de aard van de persoonsgegevens en de finaliteit van verwerking bij
wetgevende akte zou worden bepaald. De aan te leveren en bijgehouden onderzoeksinformatie zal inderdaad ook persoonsgegevens bevatten die beschermd
zijn door de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de
Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen
in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije
verkeer van die gegevens. Om aan deze opmerking tegemoet te komen, wordt
dit nu ook geëxpliciteerd in het gewijzigde artikel 8 van het ontwerp van decreet
en wordt ook de finaliteit van verwerking van persoonsgegevens bij decreet bepaald.
– Wat betreft artikel 15 tot en met 19 wordt gesteld dat de essentiële regels betreffende de samenstelling en de werking van de KVAB (Koninklijke Vlaamse
Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten), en het toezicht erop
niet of niet in voldoende mate in het voorontwerp van decreet geregeld waren,
en dat het voorontwerp in die zin moet worden gewijzigd.
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De wijzigingsbepalingen met betrekking tot de KVAB werden aangepast zodat
essentiële elementen met betrekking tot de samenstellingen en werking nu wel
geregeld worden in het decreet van 30 april 2009 betreffende de organisatie en
financiering van het wetenschaps- en innovatiebeleid.
De essentiële bepalingen met betrekking tot het toezicht werden reeds geregeld
in artikel 53 van het decreet van 30 april 2009 betreffende de organisatie en
financiering van het wetenschaps- en innovatiebeleid doordat een convenant
moet worden afgesloten met de KVAB en de instelling ook vijfjaarlijks geëva
lueerd wordt.
– Wat betreft artikel 21 stelt de Raad van State dat de tekst van het voorontwerp
van decreet afwijkt van de memorie, en dat aldus aan te bevelen is die twee in
overeenstemming te brengen. Dit werd aangepast door het opnemen van de
bepaling met betrekking tot de ter beschikking stellen van de onderzoeksinfrastructuur in het ontwerp van decreet zodat dit nu overeenkomt met de toelichting in de memorie.
III. Artikelsgewijs commentaar
Hoofdstuk 1. Algemene bepaling
Artikel 1
Dit artikel behoeft geen toelichting.
Hoofdstuk 2. Wijzigingen van het decreet van 21 december 2001 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2002
Artikel 2
Het begrip “Fonds Flankerend Economisch en Innovatiebeleid” wordt vervangen
door het begrip “Fonds voor Flankerend Economisch en Innovatiebeleid”.
Artikel 3
De begrippen “Fonds Flankerend Economisch en Innovatiebeleid” en “Agentschap
Ondernemen” worden respectievelijk vervangen door de begrippen “Fonds
voor Flankerend Economisch en Innovatiebeleid” en “Agentschap Innoveren en
Ondernemen”.
Paragraaf 11 wordt opgeheven omdat het niet meer van toepassing is.
Artikel 4
De definitie van steun wordt vervangen door “elke vorm van financiering, met
inbegrip van staatssteun. Staatssteun is elke maatregel die aan alle criteria van
artikel 107 van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie voldoet”
omdat er ook steun wordt verleend die niet onder toepassing valt van artikel 107
van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie.
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Hoofdstuk 3. Wijzigingen van het decreet van 7 mei 2004 houdende vaststelling
van het kader tot oprichting van de provinciale ontwikkelingsmaatschappijen (POM)
Artikel 5
Het artikel 9 houdende de oprichting en de werking van een stuurgroep voor de
provinciale ontwikkelingsmaatschappijen wordt opgeheven omdat het niet meer
strookt met het huidige gevoerde beleid en derhalve in onbruik is geraakt.
Hoofdstuk 4. Wijziging van het decreet van 30 maart 2007 betreffende de
Brownfieldconvenanten
Artikel 6
Omdat paragraaf 2 van artikel 21/1, die betrekking heeft op de teruggave van registratierechten, te kwalificeren is als een overgangsmaatregel en niet langer een
toepassingsgebied heeft, wordt de paragraaf opgeheven.
Paragraaf 2 is niet meer relevant omdat de aanvraag tot teruggave diende te gebeuren binnen twee jaar te rekenen vanaf de datum van inwerkingtreding van het
decreet van 27 maart 2009 tot aanpassing en aanvulling van het ruimtelijke plannings-, vergunningen- en handhavingsbeleid en het decreet van 27 maart 2009
in werking is getreden op 1 september 2009. De aanvraag tot teruggave diende
bijgevolg uiterlijk op 1 september 2011 ingediend te worden.
Hoofdstuk 5. Wijzigingen van het decreet van 19 december 2008 houdende diverse maatregelen inzake de ontbinding van het Vlaams Agentschap
Ondernemen en houdende de inrichting van een Comité voor
Preventief Bedrijfsbeleid
Artikel 7
Het hoofdstuk III van dit decreet, bestaand uit artikel 9 tot en met 18, en hoofdstuk IV worden opgeheven omdat het Comité voor Preventief Bedrijfsbeleid niet
meer strookt met het huidige gevoerde beleid en derhalve in onbruik is geraakt.
Hoofdstuk 6. Wijzigingen van het decreet van 30 april 2009 betreffende de organisatie en financiering van het wetenschaps- en innovatiebeleid
Artikel 8
Het permanent bijhouden van onderzoeksinformatie stelt de Vlaamse overheid in
staat om ten allen tijde zicht te hebben op het wetenschappelijk potentieel in
Vlaanderen. Dergelijke informatie is noodzakelijk om het gevoerde beleid te kunnen opvolgen, en gepaste maatregelen te kunnen nemen om het beleid bij te sturen. Een dergelijke inventaris maakt het met andere woorden mogelijk om beter
geïnformeerde beslissingen te nemen wat leidt tot een meer effectieve en efficiënte
beleidsvoering.
Om dergelijke inventaris bij te kunnen houden dient onderzoeksinformatie aangeleverd te worden door de instellingen die daarover beschikken. Daartoe wordt de
verplichting opgenomen in het decreet, voor de instellingen vermeld in het decreet,
om onderzoeksinformatie gefinancierd met publieke middelen aan te leveren aan
de Flanders Research Information Space (FRIS).
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De informatie over het wetenschappelijk onderzoek gaat onder meer over informatie over projecten en wetenschappelijke uitrusting, over de medewerkers hierbij
betrokken zoals de onderzoekers, onderzoeksgroepen, onderzoeksorganisaties en
hun expertise, over de resultaten die hieruit voortkomen zoals publicaties, octrooien, datasets, en de onderlinge samenhang tussen deze informatieobjecten.
Het soort gegevens dat aangeleverd en bijgehouden zal worden, is meer bepaald
(niet-limitatieve opsomming): beschrijvingen naar wetenschappelijke discipline,
naar titel, naar trefwoorden, naar type (bijvoorbeeld type publicatie), naar jaartal (bijvoorbeeld looptijd project, publicatiejaar enzovoort), naar samenstelling of
partners (bijvoorbeeld onderzoekers van een onderzoeksgroep, partners van een
project, auteurs van een publicatie enzovoort) enzovoort.
Een deel van deze onderzoeksgegevens zullen ook persoonsgegevens zijn zoals
gedefinieerd in de algemene verordening gegevensbescherming (EU) 2016/679.
De in dit kader opgevraagde persoonsgegevens zullen echter geen gevoelige persoonsgegevens zijn en slechts een laag risico op inbreuk op privacy inhouden. Ze
kunnen ook enkel opgevraagd en gebruikt worden voor het bereiken van de in het
decreet opgenomen doelstellingen, en enkel indien noodzakelijk voor deze doeleinden.
Artikel 9
Aangezien de strategische adviesraad VRWI (Vlaamse Raad voor Wetenschap
en Innovatie) omgevormd is tot de adviesraad VARIO (Vlaamse Adviesraad voor
Innoveren en Ondernemen) en als dusdanig niet meer als strategische adviesraad
bestaat, wordt de verwijzing in het opschrift van titel II naar de strategische adviesraad opgegeven.
Artikel 10
Bij vorige decreetswijziging werd het hoofdstuk in verband met Flanders DC verplaatst naar het begin van het decreet bij het innovatiecentrum omdat het daar
thematisch meer aansluiting vindt. Door wijziging van artikel 56 bij de vorige decreetswijziging werd dit artikel niet mee verplaatst. Nu wordt dit ook verplaatst
naar het artikel 14/2 in verband met Flanders DC.
Artikel 11
Door de decreetswijziging van 9 december 2015 van artikel 17, §1, 5°, van het
decreet van 30 april 2009 betreffende de organisatie en financiering van het
wetenschaps- en innovatiebeleid, werden middelen voor middelzware onderzoeksinfrastructuur vanaf dan enkel voorbehouden aan de universiteiten.
In artikel 18 van dat decreet was echter nog steeds sprake van verdeling van de
middelen over de associaties en beslissing na advies van het associatiebestuur.
Nu wordt de beleidskeuze om deze middelen aan de universiteiten toe te kennen
doorgetrokken in de rest van het artikel.
Artikel 12
Na de fusie van de vzw iMinds en imec vzw, bestaat de vzw iMinds niet meer als
apart strategisch onderzoekscentrum.
Daarnaast is de vzw Flanders Make bij besluit van de Vlaamse Regering overeenkomstig artikel 29 van het decreet van 30 april 2009 betreffende de organisatie
en financiering van het wetenschaps- en innovatiebeleid, erkend als strategisch
onderzoekcentrum.
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Daarom wordt door dit artikel de verwijzing naar de vzw iMinds vervangen door
een verwijzing naar de vzw Flanders Make die dan ook decretaal zal erkend zijn als
strategisch onderzoekcentrum.
Artikel 13
De verwijzing naar de vzw iMinds wordt opgeheven omdat die niet meer als apart
strategisch onderzoekcentrum bestaat.
Artikel 14
De bepalingen in verband met de strategische innovatieplatformen worden in het
decreet opgeheven daar deze in de praktijk geen toepassing vinden.
Artikel 15
Bij artikel 9 van de bijzonder wet van ter hervorming van de instellingen van 8 augustus 1980 is aan de Vlaamse decreetgever de bevoegdheid toegewezen om, binnen zijn materiële bevoegdheden, het statuut van gedecentraliseerde instellingen
vast te stellen. De KVAB is reeds geruime tijd een Vlaamse instelling maar het
statuut wordt nu nog geregeld door federale wetten, met name de wet van 27 mei
1947 houdende toekenning van rechtspersoonlijkheid aan de Koninklijke Vlaamse
Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België, en de
wet van 1 juli 1971 betreffende het gebruik der talen bij de Académie Royale des
Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique en bij de Koninklijke Academie
voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België.
Bij dit ontwerp van decreet wordt het statuut van de KVAB nu bij decreet geregeld.
Daartoe wordt een nieuw hoofdstuk “Organisatie, bestuur en werking” ingevoegd.
Artikel 16
Dit artikel voegt een nieuw artikel toe dat de Vlaamse Regering toelaat deel te nemen in de KVAB en het doel van de instelling bepaalt.
Daarnaast wordt de KVAB ook rechtspersoonlijkheid gegeven. Aangezien de KVAB
een organisatie sui generis is, geniet het geen rechtspersoonlijkheid op basis van
de vzw- of vennootschapswetgeving. Tot nu werd de KVAB rechtspersoonlijkheid toegekend door de federale wet van 27 mei 1947 houdende toekenning van
rechtspersoonlijkheid aan de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen,
Letteren en Schone Kunsten van België, die nu wordt opgeheven.
Artikel 17
In de federale wet van 27 mei 1947 houdende toekenning van rechtspersoonlijkheid
aan de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone
Kunsten van België, werd bepaald dat het intern reglement bekendgemaakt diende
te worden in het Belgisch Staatsblad. Een soortgelijke regeling wordt nu in het
decreet uitgewerkt voor wijziging aan de statuten en het huishoudelijk reglement.
Artikel 18
Dit artikel voegt de basisregeling in het decreet van de organisatie van de KVAB in
klassen van verschillende wetenschappelijke groepen, en verschillende categoriën
van leden die van deze klassen deel kunnen uitmaken.
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Artikel 19
In dit artikel wordt een basisregeling voor het bestuur van de KVAB uitgewerkt, en
de taken van de verschillende organen daarbij bepaald.
Artikel 20
Aangezien het laatste artikel van dit hoofdstuk bij artikel 10 van dit ontwerpdecreet
wordt verplaatst, blijven er geen bepalingen meer over in dit hoofdstuk en kan het
opgeheven worden.
Artikel 21
Het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) is sinds zijn ontstaan in 1999 uitgegroeid
tot hét coördinatie- en informatieplatform voor zeewetenschappelijk onderzoek
in Vlaanderen. Het VLIZ is tevens een knooppunt voor marien en kustgebonden
onderzoek, data en informatie en fungeert vanuit die rol als internationaal aanspreekpunt. Tot en met 2016 beschikte het VLIZ niet over een mandaat om zelf
initiatieven te nemen om onderzoek te verrichten en werd louter ingezet op de ondersteuning van wetenschappelijk onderzoeksgroepen verbonden aan wetenschappelijke instellingen en universiteiten (waarbij VLIZ occasioneel ook meewerkte aan
onderzoek van die onderzoeksgroepen). Deze ondersteunende taken betreffen onder meer het beheren van een oceanografisch datacentrum, het verlenen van logistieke steun aan onderzoekers (bijvoorbeeld door het ter beschikking stellen van
het Vlaams onderzoeksschip Simon Stevin), het beheren van een zeebibliotheek,
het netwerken van onderzoekers, en het aanbieden van een gamma aan zeegebonden data, informatie en hiervan afgeleide producten aan diverse doelgroepen.
In het nieuwe vijfjaarlijkse convenant (2017-2021) dat VLIZ heeft afgesloten met
de Vlaamse overheid wordt dit ondersteunende mandaat uitgebreid met een onderzoekscomponent en een mandaat inzake beleidsadvisering ten behoeve van de
Blauwe Economie. Bovendien wordt voor het eerst de industrie ook als een specifieke doelgroep voor de werking van het VLIZ opgenomen.
De doelstellingen van het VLIZ worden overeenkomstig deze evoluties in het decreet aangepast.
Er wordt in het laatste lid van paragraaf 1 van artikel 56/1 van het decreet van
30 april 2009 betreffende de organisatie en financiering van het wetenschaps- en
innovatiebeleid ook een machtiging opgenomen aan de Vlaamse Regering voor het
bepalen van de nadere regels voor de terbeschikkingstelling van grote mariene
onderzoeksinfrastructuur aan derden. Zonder dergelijke machtiging kunnen deze
regels enkel bij decreet door het parlement vastgesteld worden, en gezien het detail van dergelijke regeling lijkt het aangewezen dat dit door de Vlaamse Regering
kan gebeuren.
Artikel 22 en 23
Overeenkomstig artikel 3, §1, c, van het decreet van 30 mei 1985 betreffende de
subsidiëring van de vzw Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen
(KMDA) voor wetenschappelijk onderzoek krijgt de KMDA ook financiering voor
haar onderzoekscentrum. Vermits de minister bevoegd voor het wetenschapsen innovatiebeleid niet bevoegd is voor de KMDA zelf, maar enkel voor het onderzoeksgedeelte van de KMDA, was dit nog niet opgenomen in het decreet van
30 april 2009 betreffende de organisatie en financiering van het wetenschaps- en
innovatiebeleid. Maar aangezien dus ook middelen worden toegekend voor onderzoek wordt nu in het decreet zoals voor de andere instellingen die daarvoor
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financiering ontvangen, ook voorzien in een convenant die een aantal bepalingen
minimaal moet bevatten en een vijfjaarlijkse evaluatie.
Hoofdstuk 7. Wijzigingen van het decreet van 16 maart 2012 betreffende het economisch ondersteuningsbeleid
Artikel 24
De definitie van steun wordt vervangen door “elke vorm van financiering, met
inbegrip van staatssteun. Staatssteun is elke maatregel die aan alle criteria van
artikel 107 van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie voldoet”
omdat er ook steun wordt verleend die niet onder toepassing valt van artikel 107
van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie.
In artikel 3, 9°, van het decreet van 16 maart 2012 betreffende het economisch
ondersteuningsbeleid is een foute publicatiedatum opgenomen. De publicatiedatum “24 december 2014” wordt daarom vervangen door de publicatiedatum
“24 december 2013”.
Artikel 25
Het decreet van 20 november 2015 houdende diverse maatregelen inzake de herstructurering van het beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie heeft de
definitie van onderneming, vermeld in artikel 3, 1°, van het decreet van 16 maart
2012 vervangen. Die aanpassing heeft tot gevolg dat artikel 9 van 16 maart 2012
overbodig is en daarom wordt opgeheven.
Hoofdstuk 8. Wijzigingen van het decreet ruimtelijke economie van 13 juli 2012
Artikel 26 en 27
De correcte verwijzingen naar de wetgeving worden ingevoerd.
Hoofdstuk 9. Slotbepalingen
Artikel 28
Het statuut van de KVAB wordt nu nog deels in deze federale wet van 27 mei
1947 houdende toekenning van rechtspersoonlijkheid aan de Koninklijke Vlaamse
Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België en de federale wet van 1 juli 1971 betreffende het gebruik der talen bij de Académie Royale
des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique en bij de Koninklijke
Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België geregeld,
niettegenstaande deze instelling reeds geruime tijd een Vlaamse instelling is geworden.
Bij artikel 9 van de bijzondere wet van ter hervorming van de instellingen van 8 augustus 1980 is aan de Vlaamse decreetgever de bevoegdheid toegewezen om, binnen zijn materiële bevoegdheden, het statuut van gedecentraliseerde instellingen
vast te stellen. Aangezien de Vlaamse decreetgever door dit ontwerp van decreet
nu zelf het basisstatuut van de KVAB zal regelen, kunnen deze federale wetten
voor wat Vlaanderen betreft, opgeheven worden.
Eind 2017 werd door de Vlaamse Regering daarnaast beslist de vzw I-Cleantech
in te kantelen in de nv VITO. Daartoe werd ook een addendum aan het convenant
van de nv VITO getekend.
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Aangezien de vzw I-Cleantech ingekanteld worden in een andere instelling en dus
zal ophouden te bestaan, kan ook het decreet van 14 november 2011 houdende machtiging tot oprichting van de vzw I-Cleantech Vlaanderen – innovatie in
Cleantech opgegeven worden.
Artikel 29
Door vele opeenvolgende wijzigingen en verschillende volledig opgeheven delen
van het decreet van 30 april 2009 betreffende de organisatie en financiering van
het wetenschaps- en innovatiebeleid, is de tekst van het decreet niet altijd overal
even vlot leesbaar en coherent op het vlak van nummering. Daarom wordt bij artikel 29 van het ontwerp van decreet de mogelijkheid voorzien om het decreet van
30 april 2009 door de Vlaamse Regering te laten coördineren.

De minister-president van de Vlaamse Regering,
Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed,
Geert BOURGEOIS

De Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport,
Philippe MUYTERS
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Voorontwerp van decreet houdende wijziging van diverse
decreten met betrekking tot het economisch, wetenschapsen innovatiebeleid
DE VLAAMSE REGERING,

Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport;
Na beraadslaging,

BESLUIT:

De Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport is ermee belast, in
naam van de Vlaamse Regering, bij het Vlaams Parlement het ontwerp van
decreet in te dienen, waarvan de tekst volgt:

Hoofdstuk 1. Algemene bepaling
Artikel 1. Dit decreet regelt een gemeenschaps- en gewestaangelegenheid.
Hoofdstuk 2. Wijzigingen van het decreet van 21 december 2001 houdende
bepalingen tot begeleiding van de begroting 2002
Art. 2. In het opschrift van hoofdstuk VII van het decreet van 21 december 2001
houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2002, gewijzigd bij het
decreet van 20 november 2015, wordt tussen het woord “Fonds” en het woord
“Flankerend” het woord “voor” ingevoegd.
Art. 3. In artikel 41 van hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet
van 18 december 2015, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in paragraaf 1, eerste lid, worden de woorden “Fonds Flankerend Economisch
en Innovatiebeleid” vervangen door de woorden “Fonds voor Flankerend
Economisch en Innovatiebeleid”;
2° in paragraaf 1, tweede lid, worden de woorden “Agentschap Ondernemen”
vervangen door de woorden “Agentschap Innoveren en Ondernemen”;
3° in paragraaf 11 worden het tweede en derde lid opgeheven.
Art. 4. In artikel 41ter, §2, negende lid, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het
decreet van 20 november 2015, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
Pagina 1 van 7
V l a a m s Par l e m e nt

16

1832 (2018-2019) – Nr. 1

1° de zinsnede “elke maatregel die aan alle criteria van artikel 107 van het
Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie voldoet” wordt vervangen
door de zinsnede “elke vorm van financiering, met inbegrip van staatssteun”;
2° de volgende zin wordt toegevoegd:
“Staatssteun is elke maatregel die voldoet aan alle criteria, vermeld in artikel 107
van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie.”.
Hoofdstuk 3. Wijziging van het decreet van 7 mei 2004 houdende vaststelling van
het kader tot oprichting van de provinciale ontwikkelingsmaatschappijen (POM)
Art. 5. Artikel 9 van het decreet van 7 mei 2004 houdende vaststelling van het
kader tot oprichting van de provinciale ontwikkelingsmaatschappijen (POM),
gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 2015, wordt
opgeheven.
Hoofdstuk 4. Wijziging van het decreet van 30 maart 2007 betreffende de
Brownfieldconvenanten
Art. 6. In artikel 21/1 van het decreet van 30 maart 2007 betreffende de
Brownfieldconvenanten, ingevoegd bij het decreet van 27 maart 2009 en
gewijzigd bij het besluit van 19 december 2014, wordt paragraaf 2 opgeheven.
Hoofdstuk 5. Wijzigingen van het decreet van 19 december 2008 houdende
diverse maatregelen inzake de ontbinding van het Vlaams Agentschap
Ondernemen en houdende de inrichting van een Comité voor Preventief
Bedrijfsbeleid
Art. 7. In het decreet van 19 december 2008 houdende diverse maatregelen
inzake de ontbinding van het Vlaams Agentschap Ondernemen en houdende de
inrichting van een Comité voor Preventief Bedrijfsbeleid worden hoofdstuk III,
dat bestaat uit artikel 9 tot en met 18, en hoofdstuk IV, dat bestaat uit artikel 19,
opgeheven.
Hoofdstuk 6. Wijzigingen van het decreet van 30 april 2009 betreffende de
organisatie en financiering van het wetenschaps- en innovatiebeleid
Art. 8. In titel I van het decreet van 30 april 2009 betreffende de organisatie en
financiering van het wetenschaps- en innovatiebeleid wordt een artikel 2/3
ingevoegd, dat luidt als volgt:
“Art. 2/3. In dit artikel wordt verstaan onder:
1°
instelling: de universiteiten, hogescholen en de instellingen vermeld in dit
decreet;
2°
Flanders Research Information Space, afgekort FRIS: de informatieruimte
waarin onderzoeksinformatie kan doorstromen op een transparante en
geautomatiseerde manier, en kan worden uitgewisseld en ontsloten op
een open en herbruikbare manier;
3°
onderzoeksinformatie: informatie over elke wetenschappelijke activiteit
die tot doel heeft wetenschappelijke kennis te ontwikkelen (fundamenteel
onderzoek), wetenschappelijke of technologische capaciteit uit te bouwen
(strategisch basisonderzoek), kennis toepasbaar te maken
Pagina 2 van 7
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(toepassingsgericht onderzoek) en ze toe te passen (ontwikkeling), over
de medewerkers betrokken bij het onderzoek, over de (disseminatie van
de) resultaten van deze wetenschappelijke activiteiten, samen met de
onderlinge samenhang tussen deze informatie.
Er wordt een overzicht bijgehouden en publiek gemaakt van
onderzoeksinformatie uit onderzoek dat gefinancieerd is met publieke middelen
om de volgende doelstellingen te bereiken:
1°
de bevordering van innovatie;
2°
effectievere en efficiëntere beleidsvoering;
3°
administratieve vereenvoudiging;
4°
transparantie voor de burger.
Alle instellingen die beschikken over onderzoeksinformatie over publiek
gefinancierd onderzoek, leveren die onderzoeksinformatie aan het FRIS om de
doelstellingen, vermeld in het tweede lid, te bereiken.
De Vlaamse Regering sluit met de instellingen een overeenkomst af die
nadere afspraken vastlegt voor de aanlevering van die onderzoeksinformatie.”.
Art. 9. In het opschrift van titel II van hetzelfde decreet worden de woorden “en
strategische adviesraad” opgeheven.
Art. 10. Aan artikel 14/2 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 17
november 2017, wordt een zevende lid toegevoegd, dat luidt als volgt:
“De raad van bestuur van Flanders District of Creativity vzw bestaat uit maximaal
twaalf leden. De statuten waarborgen de voordracht van de leden van de raad
van bestuur door de Vlaamse Regering.″.
Art. 11. In artikel 18, §8, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij decreet van 20
november 2015, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° het woord “associaties” wordt vervangen door het woord “universiteiten”;
2° de zinsnede “betrokken associatiebestuur” wordt vervangen door de zinsnede
“bestuur van de betrokken universiteit”.
Art. 12. In artikel 29, tweede lid, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet
van 21 december 2012, wordt punt 2° vervangen door wat volgt:
“2° de vereniging zonder winstoogmerk Flanders Make, ontstaan door integrale
statutenwijziging op de buitengewone algemene vergadering van Flanders
Mechatronics Technology Centre VZW van 8 mei 2014;”.
Art. 13. In artikel 31 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 21
december 2012, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° de zinsnede “het iMinds,” wordt opgeheven;
2° de zinsnede “, waarborgen” wordt vervangen door het woord “waarborgen”.

Pagina 3 van 7
V l a a m s Par l e m e nt

18

1832 (2018-2019) – Nr. 1

Art. 14. In titel III van hetzelfde decreet, gewijzigd bij decreten van 21
december 2012, 25 april 2014 en 17 november 2017, wordt hoofdstuk I/1, dat
bestaat uit artikel 52/1 tot en met 52/7, opgeheven.
Art. 15. In titel III, hoofdstuk II, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij decreet van
25 april 2012, wordt voor afdeling I, die afdeling I/1 wordt, een nieuwe afdeling I
ingevoegd, die luidt als volgt:
“Afdeling I. Organisatie en werking”.
Art. 16. In hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 17
november 2017 wordt in afdeling I, ingevoegd bij artikel 15, een artikel 52/8
ingevoegd, dat luidt als volgt:
“Art. 52/8. De Vlaamse Regering is ertoe gemachtigd deel te nemen in de
Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en kunsten, die
opgericht is met als doel de bevordering van wetenschap en kunsten en bijdraagt
tot de uitstraling ervan in Vlaanderen.
De Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en
kunsten geniet rechtspersoonlijkheid.”.
Art. 17. In hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij 17 november 2017, wordt
in dezelfde afdeling I een artikel 52/9 ingevoegd, dat luidt als volgt:
“Art. 52/9. De Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en
kunsten regelt in haar statuten en huishoudelijk reglement haar interne werking.
Wijzigingen aan de statuten en het huishoudelijk reglement worden
bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.
Wijzigingen aan de statuten worden ter goedkeuring voorgelegd aan de
Vlaamse Regering.”.
Art. 18. In hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij 17 november 2017 wordt in
dezelfde afdeling I een artikel 52/10 ingevoegd, dat luidt als volgt:
“Art. 52/10. De Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen
en kunsten wordt ingedeeld in een aantal klassen met verschillende groepen van
wetenschappen.
De klassen bestaan uit ten hoogste dertig effectieve leden. Het aantal
klassen en leden, de samenstelling en de werking van de klassen en benoeming
van nieuwe leden wordt verder in de statuten of het huishoudelijk reglement
geregeld.
De leden van de klassen worden bij de benoeming ter goedkeuring
voorgelegd aan de Vlaamse Regering en bekendgemaakt in het Belgisch
Staatsblad.”.
Art. 19. In hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij 17 november 2017, wordt
in dezelfde afdeling I een artikel 52/11 ingevoegd, dat luidt als volgt:
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“Art. 52/11. De Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen
en kunsten duidt uit de leden van de klassen een voorzitter en vaste secretaris
aan. De voorzitter en de vaste secretaris voeren het dagelijks bestuur en
vertegenwoordigen de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor
Wetenschappen en kunsten tegenover derden.
De benoemingsprocedure, termijnen en taken van de voorzitter en de
vaste secretaris worden verder uitgewerkt in de statuten en het huishoudelijk
reglement.”.
Art. 20. In titel III, hoofdstuk III, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het
decreet van 17 november 2017, wordt afdeling III, die bestaat uit artikel 56,
opgeheven.
Art. 21. In artikel 56/1 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 9
juli 2010 en vervangen bij het decreet van 25 april 2014, wordt paragraaf 1
vervangen door wat volgt:
“§1. De Vlaamse Regering is ertoe gemachtigd om deel te nemen in de
vereniging zonder winstoogmerk Vlaams Instituut voor de Zee, opgericht bij de
notariële akte van 2 april 1999.
De missie van het Vlaams Instituut voor de Zee is het versterken van de
mariene kennisopbouw en de excellentie van het marien onderzoek in
Vlaanderen.

1°
2°
3°
4°
5°

6°

Het Vlaams Instituut voor de Zee heeft de volgende doelstellingen:
innovatief en multidisciplinair marien onderzoek initiëren, ondersteunen,
bevorderen en uitvoeren;
de nationale en internationale uitstraling van het Vlaams marien
onderzoek bevorderen;
fungeren als nationaal en internationaal aanspreekpunt op het gebied van
het marien onderzoek;
de oceaangeletterdheid in Vlaanderen en de visibiliteit van het marien
onderzoek bij het grote publiek bevorderen;
wetenschappelijke data, informatie, kennis en inzichten op maat aanreiken
aan de Vlaamse mariene onderzoeksgemeenschap, de maritieme
bedrijven en de beleidsverantwoordelijken op het vlak van mariene
aangelegenheden;
grote mariene onderzoeksinfrastructuur, inclusief onderzoeksvaartuigen,
een marien station en het Vlaams marien datacentrum, inzetten en
beheren.”.

Art. 22. Aan titel III van hetzelfde decreet, gewijzigd bij gewijzigd bij decreten
van 21 december 2012, 25 april 2014 en 17 november 2017, wordt een
hoofdstuk V toegevoegd, dat luidt als volgt:
“Hoofdstuk V. VZW Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen”.
Art. 23. In hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 17
november 2017, wordt aan hoofdstuk V, toegevoegd bij artikel 22, een artikel
56/1/2 toegevoegd, dat luidt als volgt:
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“Art. 56/1/2. Voor de middelen die worden toegekend aan de VZW Koninklijke
Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen, afgekort VZW KMDA, conform
artikel 3, §1, c, van het decreet van 30 mei 1985 betreffende de subsidiëring van
de VZW Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen voor
wetenschappelijk onderzoek, sluiten de Vlaamse Regering en VZW KMDA een
vijfjarige convenant af waarin ten minste de volgende elementen zijn
opgenomen:
1°
de modaliteiten waaronder de Vlaamse Regering de subsidies verleent;
2°
de strategische en operationele doelstellingen van de instelling;
3°
de regels voor de meting en de opvolging ervan;
4°
de betalingsregeling voor de jaarlijkse subsidie van het Vlaamse Gewest of
de Vlaamse Gemeenschap;
5°
de financiële bepalingen over de aanwending van de subsidies en de
reservevorming;
6°
een rapporteringsmechanisme en een mechanisme dat bestemd is voor de
opvolging van de werking;
7°
de maatregelen in geval van niet-naleving van het convenant;
8°
de gevallen waarin en de wijze waarop het convenant tijdens de looptijd
ervan kan worden gewijzigd;
9°
de duur en de opzeggings- en verlengingsmogelijkheden van het
convenant.
De Vlaamse Regering ziet erop toe dat de activiteiten die de VZW KMDA
uitvoert met de middelen, vermeld in het eerste lid, vóór het verstrijken van het
lopende convenant geëvalueerd worden aan de hand van de strategische en
operationele doelstellingen en indicatoren die vastgelegd zijn in het convenant.
De voorwaarden voor een nieuw convenant worden onder meer bepaald
door de resultaten van de evaluatie.”.
Hoofdstuk 7. Wijzigingen van het decreet van 16 maart 2012 betreffende het
economisch ondersteuningsbeleid
Art. 24. In artikel 3 van het decreet van 16 maart 2012 betreffende het
economisch ondersteuningsbeleid, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse
Regering van 20 maart 2015 en het decreet van 20 november 2015, worden de
volgende wijzigingen aangebracht:
1° in punt 5° wordt de zinsnede “elke maatregel die aan alle criteria van artikel
107 van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie voldoet”
vervangen door de zinsnede “elke vorm van financiering, met inbegrip van
staatssteun”;
2° aan punt 5° wordt de volgende zin toegevoegd:
“Staatssteun is elke maatregel die voldoet aan alle criteria, vermeld in artikel 107
van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie.”;
3° in punt 9° wordt het jaartal “2014” vervangen door het jaartal “2013”.
Art. 25. Artikel 9 van hetzelfde decreet wordt opgeheven.
Hoofdstuk 8. Wijzigingen van het decreet van 13 juli 2012 ruimtelijke economie
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Art. 26. In artikel 2 van het decreet van 13 juli 2012 ruimtelijke economie
worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in punt 10° wordt de zinsnede “afdeling 3” vervangen door de zinsnede
“afdeling 4”;
2° in punt 11° wordt de zinsnede “afdeling 3” vervangen door de zinsnede
“afdeling 4”.
Art. 27. In artikel 26, 1°, van hetzelfde decreet wordt tussen de zinsnede “titel
3,” en de zinsnede “afdeling 2” de zinsnede “hoofdstuk 2,” ingevoegd.
Hoofdstuk 9. Slotbepaling
Art. 28. De volgende regelingen worden opgeheven:
1° de wet van 27 mei 1947 houdende toekenning van rechtspersoonlijkheid aan
de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone
kunsten van België;
2° het decreet van 14 oktober 2011 houdende de machtiging tot oprichting van
de vzw I-Cleantech Vlaanderen – innovatie in Cleantech.

Brussel, (datum).

De minister-president van de Vlaamse Regering,

Geert BOURGEOIS

De Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport,

Philippe MUYTERS
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Advies
Wijzigingsdecreet economisch,
wetenschaps- en innovatiebeleid
Brussel, 3 september 2018
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Wijzigingsdecreet economisch, wetenschaps- en innovatiebeleid

.

Adviesvraag: Voorontwerp van decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot het economisch,
wetenschaps- en innovatiebeleid
Adviesvrager: Philippe Muyters - Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport
Ontvangst adviesvraag: 24 juli 2018
Adviestermijn: 30 dagen maar verlengd tot 3 september 2018
Decretale opdracht: SERV-decreet 7 mei 2004 art. 20 (SAR-functie)
Goedkeuring raad: 3 september 2018

Contactpersoon: Wim Knaepen - wknaepen@serv.be
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De heer Philippe Muyters
Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport
Martelaarsplein 7
B-1000 BRUSSEL

contactpersoon

ons kenmerk

Brussel

Wim Knaepen
wknaepen@serv.be

SERV_20180903_wijzigingsdecreet_EWI_ADV_wk

3 september 2018

Wijzigingsdecreet economisch, wetenschaps- en innovatiebeleid
Mijnheer de minister
U vroeg de SERV op 24 juli 2018 om advies over het voorontwerp van decreet houdende
wijziging van diverse decreten met betrekking tot het economisch, wetenschaps- en
innovatiebeleid. U vindt hierna het gevraagde advies.
De SERV stelt vast dat het voorontwerp van decreet hoofdzakelijk juridisch-technische
wijzigingen bevat die tot doel hebben de coherentie en accuraatheid van de hervormde
beleidskaders binnen het domein EWI te vrijwaren. De SERV kan zich dan ook scharen achter
de voorgestelde afstemmingen, correcties en verfijningen.
Hoogachtend

Pieter Kerremans

Hans Maertens

administrateur-generaal

voorzitter

SERV_20180903_wijzigingsdecreet_EWI_ADV.docx
Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen  Wetstraat 34-36, 1040 Brussel  T +32 2 209 01 11
info@serv.be  www.serv.be

V l a a m s Par l e m e nt

32

V laams Par le m e n t

1832 (2018-2019) – Nr. 1

1832 (2018-2019) – Nr. 1

33

ADVIES VAN DE RAAD VAN STATE

V l a a m s Par l e m e nt

34

V laams Par le m e n t

1832 (2018-2019) – Nr. 1

1832 (2018-2019) – Nr. 1

35

RAAD VAN STATE
afdeling Wetgeving
advies 64.247/1
van 15 oktober 2018
over
een voorontwerp van decreet van de Vlaamse Gemeenschap en
het Vlaamse Gewest „houdende wijziging van diverse decreten
met betrekking tot het economisch, wetenschaps- en
innovatiebeleid‟
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Op 11 september 2018 is de Raad van State, afdeling Wetgeving, door de Vlaamse
minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport verzocht binnen een termijn van dertig dagen
een advies te verstrekken over een voorontwerp van decreet van de Vlaamse Gemeenschap en het
Vlaamse Gewest „houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot het economisch,
wetenschaps- en innovatiebeleid‟.
Het voorontwerp is door de eerste kamer onderzocht op 4 oktober 2018. De kamer
was samengesteld uit Marnix VAN DAMME, kamervoorzitter, Wilfried VAN VAERENBERGH en
Chantal BAMPS, staatsraden, Michel TISON en Johan PUT, assessoren, en Greet VERBERCKMOES,
griffier.
Het verslag is uitgebracht door Brecht STEEN, eerste auditeur-afdelingshoofd.
Het advies, waarvan de tekst hierna volgt, is gegeven op 15 oktober 2018.
*
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1.
Met toepassing van artikel 84, § 3, eerste lid, van de wetten op de Raad van State,
gecoördineerd op 12 januari 1973, heeft de afdeling Wetgeving zich toegespitst op het onderzoek
van de bevoegdheid van de steller van de handeling, van de rechtsgrond1, alsmede van de vraag
of aan de te vervullen vormvereisten is voldaan.
*

STREKKING VAN HET VOORONTWERP
2.
Het om advies voorgelegde voorontwerp van decreet beoogt verschillende
regelingen betreffende de organisatie van het economisch, wetenschaps- en innovatiebeleid te
wijzigen, teneinde de betrokken bepalingen af te stemmen op onder meer gewijzigd beleid,
gewijzigde regelgeving en de herstructureringen die zich voordoen binnen het beleidsdomein
economie, wetenschap en innovatiebeleid.
2.1.
Daartoe worden in de eerste plaats een aantal wijzigingen aangebracht in het
decreet van 30 april 2009 „betreffende de organisatie en financiering van het wetenschaps- en
innovatiebeleid‟ (hoofdstuk 6). De belangrijkste inhoudelijke wijzigingen hebben betrekking op:
– het invoeren van de verplichting voor universiteiten, hogescholen en
wetenschappelijke instellingen om de onderzoeksinformatie uit onderzoek dat gefinancierd is met
publieke middelen aan te leveren aan het Flanders Research Information Space (FRIS) zodat een
overzicht van die onderzoeksinformatie wordt bijgehouden (artikel 8 van het voorontwerp);
– het herschikken van de regels inzake de samenstelling van de raad van bestuur
van “Flanders District of Creativity” (artikelen 10 en 20);
– het verdelen van de middelen voor middelzware onderzoeksinfrastructuur over
de universiteiten in plaats van over de associaties (artikel 11);
– het vervangen van het iMinds door Flanders Make als erkend Strategisch
Onderzoekscentrum (artikelen 12 en 13);
– het opheffen van de regeling inzake de innovatieplatformen (artikel 14);
– het regelen van de organisatie en werking van de Koninklijke Vlaamse Academie
van België voor Wetenschappen en Kunsten (KVAB) in het decreet van 30 april 2009
(artikelen 15 tot 19), waarbij de KVAB rechtspersoonlijkheid sui generis verkrijgt; bijgevolg
wordt ook de wet van 27 mei 1947 „houdende toekenning van rechtspersoonlijkheid aan de
Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België‟
opgeheven;

1

Aangezien het om een voorontwerp van decreet gaat, wordt onder “rechtsgrond” de conformiteit met hogere
rechtsnormen verstaan.
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– het regelen van de subsidiëring middels een convenant van de VZW Koninlijke
Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen (artikel 23).
2.2.
Daarnaast worden sommige veeleer technische wijzigingen aangebracht in een
zestal andere decreten, die in essentie neerkomen op
– het wijzigen van enkele benamingen en de definitie van steun in het decreet van
21 december 2001 „houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2002‟ (artikelen 2
tot 4);
– de opheffing van de door de Vlaamse Regering opgerichte stuurgroep die als
opdracht had overleg te plegen over de voortgang van de projecten van de provinciale
ontwikkelingsmaatschappijen (POM), bedoeld in artikel 9 van het decreet van 7 mei 2004
„houdende vaststelling van
het
kader
tot
oprichting van de provinciale
ontwikkelingsmaatschappijen (POM)‟ (artikel 5);
– de opheffing van artikel 21/1, § 2, van het decreet van 30 maart 2007
„betreffende de Brownfieldconvenanten‟ waarbij de teruggave van registratierechten, die als
overgangsmaatregel gold, wordt afgeschaft (artikel 6);
– de opheffing van de artikelen 9 tot 19 van het decreet van 19 december 2008
„houdende diverse maatregelen inzake de ontbinding van het Vlaams Agenschap Ondernemen en
houdende de inrichting van een Comité voor Preventief Bedrijfsbeleid‟, die voorzien in de
oprichting van het Comité Preventief Bedrijfsbeleid bij het Agentschap Ondernemen en de
erkenning en subsidiëring van de zogeheten AO-aanspreekpunten (artikel 7);
– de wijziging van het begrip steun in het decreet van 16 maart 2012 „betreffende
het economisch ondersteuningsbeleid‟ (artikel 24);
– het corrigeren van enkele materiële vergissingen in het decreet ruimtelijke
economie van 13 juli 2012 (artikelen 26 en 27).
2.3.
Ten slotte wordt het decreet van 14 oktober 2011 „houdende de machtiging tot
oprichting van de vzw I-Cleantech Vlaanderen – innovatie in Cleantech‟ opgeheven, teneinde
rekening te houden met de inkanteling van I-Cleantech in de NV VITO (artikel 28, 2°).

ONDERZOEK VAN DE TEKST
Artikel 7
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Hoewel opschriften geen normatieve waarde hebben, lijkt het aangewezen om,
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Artikel 8
4.
In het ontworpen artikel 2/3, tweede lid, van het decreet van 30 april 2009 wordt
bepaald dat er een overzicht wordt bijgehouden en publiek gemaakt van onderzoeksinformatie uit
onderzoek dat gefinancierd is met publieke middelen.
4.1.
Uit de memorie van toelichting blijkt dat de onderzoeksinformatie onder meer
betrekking heeft op informatie over projecten en wetenschappelijke uitrusting, over de hierbij
betrokken medewerkers zoals de onderzoekers, onderzoeksgroepen, onderzoeksorganisaties en
hun expertise, over de resultaten die hieruit voortkomen zoals publicaties, octrooien, datasets, en
over de onderlinge samenhang tussen deze informatie-objecten.2
Het verdient eveneens aanbeveling om in de memorie van toelichting
nauwkeuriger te bepalen welke gegevens worden beoogd, te verduidelijken dat de verplichting
enkel slaat op Vlaamse onderzoeksinformatie en erop te wijzen dat het bijhouden en publiek
maken van een overzicht van andersoortige onderzoeksinformatie niet verplicht maar wel
facultatief kan opgelegd worden.
4.2.
Aangezien in de memorie van toelichting wordt vermeld dat de informatie
betrekking heeft op de medewerkers en de onderzoekers, lijkt de bijgehouden informatie ook op
persoonsgegevens betrekking te kunnen hebben. Gelet op het legaliteitsbeginsel vervat in
artikel 22 van de Grondwet en ter voldoening aan artikel 6, lid 3, van de verordening (EU)
nr. 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 „betreffende de
bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en
betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG
(algemene verordening gegevensbescherming)‟ dienen de aard van de persoonsgegevens en de
finaliteit van de verwerking bij wetgevende akte te worden bepaald.
5.
In het ontworpen artikel 2/3, vierde lid, van het decreet van 30 april 2009 wordt de
Vlaamse Regering opgedragen om met de instellingen een overeenkomst te sluiten die nadere
afspraken vastlegt voor de aanlevering van die onderzoeksinformatie.
Het verdient aanbeveling in de memorie van toelichting te verduidelijken dat deze
opdracht aan de Vlaamse Regering om een overeenkomst te sluiten alzo moet begrepen worden
dat in die overeenkomsten niet de essentiële voorwaarden worden bepaald waaronder de
onderzoeksinformatie wordt aangeleverd.

Hiermee lijkt geen inbreuk te worden gemaakt op de federale bevoegdheid inzake intellectuele eigendom. Vgl.
adv.RvS 62.666/2/VR van 30 januari 2018 over een voorontwerp dat heeft geleid tot het decreet van de
Franse Gemeenschap van 3 mei 2018 „visant à l‟établissement d‟une politique de libre accès aux publications
scientifiques (open access)‟.
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Artikel 16
6.1.
In artikel 16 van het voorontwerp wordt de Vlaamse Regering gemachtigd om deel
te nemen in de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten
(KVAB) en wordt de rechtspersoonlijkheid van deze laatste bevestigd.
In de memorie van toelichting wordt in dat verband in de commentaar bij
artikel 15 het volgende opgemerkt:
“Bij artikel 9 van de bijzondere wet ter hervorming van de instellingen van
8 augustus 1980 is aan de Vlaamse decreetgever de bevoegdheid toegewezen om, binnen
zijn materiële bevoegdheden, het statuut van gedecentraliseerde instellingen vast te
stellen. De KVAB is reeds geruime tijd een Vlaamse instelling maar het statuut wordt nu
nog geregeld door een federale wet, met name de wet van 27 mei 1947 houdende
toekenning van rechtspersoonlijkheid aan de Koninklijke Vlaamse Academie voor
Wetenschappen, Letteren en Schone kunsten van België.”
Voorts wordt in de commentaar die in de memorie van toelichting bij artikel 16
wordt gegeven, het volgende vermeld:
“Dit artikel voegt een nieuw artikel toe dat de Vlaamse regering toelaat deel te
nemen in de KVAB en het doel van de instelling bepaalt.
Daarnaast wordt de KVAB ook rechtspersoonlijkheid gegeven. Aangezien de
KVAB een organisatie sui generis is, geniet het geen rechtspersoonlijkheid o.b.v. vzw- of
vernnootschapswetgeving. Tot nu werd de KVAB rechtspersoonlijkheid toegekend door
de federale wet van 27 mei 1947 houdende toekenning van rechtspersoonlijkheid aan de
Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone kunsten van
België, die nu wordt opgeheven.”
6.2.
In verband met de aangehaalde verwijzing naar artikel 9 van de bijzondere wet van
8 augustus 1980 is het nuttig om in herinnering te brengen dat deze bepaling de gemeenschappen
en gewesten machtigt om, in de aangelegenheden die tot hun bevoegdheid behoren,
gedecentraliseerde diensten, instellingen en ondernemingen op te richten of kapitaalparticipaties
te nemen. Het decreet kan aan voornoemde organismen rechtspersoonlijkheid toekennen en hen
toelaten kapitaalsparticipaties te nemen. Het decreet regelt hun oprichting, samenstelling,
bevoegdheid, werking en toezicht.
Zoals de Raad van State reeds meermaals heeft benadrukt, biedt het genoemde
artikel 9 ruime mogelijkheden. Bij de uitoefening van de hem toegekende bevoegdheid is de
decreetgever immers aan geen vooraf bestaande organisatievormen gebonden. Hij kan geval per
geval de doelstellingen van de instellingen bepalen en de samenstelling van de bestuursorganen
en de bevoegdheden en de werking ervan regelen. De decreetgever kan aan de KVAB dus
rechtspersoonlijkheid sui generis verlenen.
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Vastgesteld moet worden dat het voorontwerp niet of niet in een voldoende mate
de essentiële regels bevat met betrekking tot de samenstelling en de werking van de betrokken
instelling en met betrekking tot het toezicht erop. Zo het de bedoeling is om van het KVAB een
gedecentraliseerde instelling te maken in de zin van artikel 9 van de bijzondere wet van
8 augustus 1980, is het krachtens het legaliteitsbeginsel dat is vervat in dat artikel, vereist dat de
essentiële regels met betrekking tot de samenstelling, de bevoegdheid en de werking van, alsmede het
toezicht op de KVAB in het voorontwerp van decreet worden opgenomen. De tekst van het
voorontwerp zal alsdan in die zin moeten worden aangevuld.
Artikel 21
7.
In de commentaar die in de memorie van toelichting wordt gegeven bij artikel 21
van het voorontwerp, wordt gerefereerd aan een lid dat betrekking heeft op een machtiging aan de
Vlaamse Regering in verband met het ter beschikking stellen van onderzoeksinfrastructuur. In de
tekst van het ontworpen artikel 56/1, § 1, van het decreet van 30 april 2009 wordt evenwel geen
melding gemaakt van een dergelijke machtiging. Om redenen van rechtszekerheid en
duidelijkheid dient deze discrepantie tussen de tekst van het voorontwerp en die van de memorie
van toelichting te worden weggewerkt.

DE GRIFFIER

DE VOORZITTER

Greet VERBERCKMOES

Marnix VAN DAMME
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ONTWERP VAN DECREET
DE VLAAMSE REGERING,

Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport;
Na beraadslaging,
BESLUIT:
De Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport is ermee belast, in
naam van de Vlaamse Regering, bij het Vlaams Parlement het ontwerp van decreet
in te dienen, waarvan de tekst volgt:
Hoofdstuk 1. Algemene bepaling
Artikel 1. Dit decreet regelt een gemeenschaps- en gewestaangelegenheid.
Hoofdstuk 2. Wijzigingen van het decreet van 21 december 2001 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2002
Art. 2. In het opschrift van hoofdstuk VII van het decreet van 21 december 2001
houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2002, gewijzigd bij het
decreet van 20 november 2015, wordt tussen het woord “Fonds” en het woord
“Flankerend” het woord “voor” ingevoegd.
Art. 3. In artikel 41 van hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van
18 december 2015, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in paragraaf 1, eerste lid, worden de woorden “Fonds Flankerend Economisch
en Innovatiebeleid” vervangen door de woorden “Fonds voor Flankerend
Economisch en Innovatiebeleid”;
2° in paragraaf 1, tweede lid, worden de woorden “Agentschap Ondernemen” vervangen door de woorden “Agentschap Innoveren en Ondernemen”;
3° in paragraaf 11 worden het tweede en derde lid opgeheven.
Art. 4. In artikel 41ter, §2, negende lid, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het
decreet van 20 november 2015, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° de zinsnede “elke maatregel die aan alle criteria van artikel 107 van het Verdrag
betreffende de Werking van de Europese Unie voldoet” wordt vervangen door de
zinsnede “elke vorm van financiering, met inbegrip van staatssteun”;
2° de volgende zin wordt toegevoegd:
“Staatssteun is elke maatregel die voldoet aan alle criteria, vermeld in artikel 107 van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie.”.
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Hoofdstuk 3. Wijziging van het decreet van 7 mei 2004 houdende vaststelling van
het kader tot oprichting van de provinciale ontwikkelingsmaatschappijen (POM)
Art. 5. Artikel 9 van het decreet van 7 mei 2004 houdende vaststelling van het
kader tot oprichting van de provinciale ontwikkelingsmaatschappijen (POM), gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 2015, wordt
opgeheven.
Hoofdstuk 4. Wijziging van het decreet van 30 maart 2007 betreffende de
Brownfieldconvenanten
Art. 6. In artikel 21/1 van het decreet van 30 maart 2007 betreffende de
Brownfieldconvenanten, ingevoegd bij het decreet van 27 maart 2009 en gewijzigd
bij het besluit van 19 december 2014, wordt paragraaf 2 opgeheven.
Hoofdstuk 5. Wijzigingen van het decreet van 19 december 2008 houdende diverse maatregelen inzake de ontbinding van het Vlaams Agentschap
Ondernemen en houdende de inrichting van een Comité voor
Preventief Bedrijfsbeleid
Art. 7. In het decreet van 19 december 2008 houdende diverse maatregelen inzake
de ontbinding van het Vlaams Agentschap Ondernemen en houdende de inrichting
van een Comité voor Preventief Bedrijfsbeleid worden hoofdstuk III, dat bestaat
uit artikel 9 tot en met 18, en hoofdstuk IV, dat bestaat uit artikel 19, opgeheven.
Hoofdstuk 6. Wijzigingen van het decreet van 30 april 2009 betreffende de organisatie en financiering van het wetenschaps- en innovatiebeleid
Art. 8. In titel I van het decreet van 30 april 2009 betreffende de organisatie en
financiering van het wetenschaps- en innovatiebeleid wordt een artikel 2/3 ingevoegd, dat luidt als volgt:
“Art. 2/3. In dit artikel wordt verstaan onder:
1° instelling: de universiteiten, hogescholen en de instellingen vermeld in dit decreet;
2° Flanders Research Information Space, afgekort FRIS: de informatieruimte waarin onderzoeksinformatie kan doorstromen op een transparante en geautomatiseerde manier, en kan worden uitgewisseld en ontsloten op een open en herbruikbare manier;
3° onderzoeksinformatie: informatie over elke wetenschappelijke activiteit die tot
doel heeft wetenschappelijke kennis te ontwikkelen (fundamenteel onderzoek),
wetenschappelijke of technologische capaciteit uit te bouwen (strategisch basis
onderzoek), kennis toepasbaar te maken (toepassingsgericht onderzoek) en ze
toe te passen (ontwikkeling), over de medewerkers betrokken bij het onderzoek, over de (disseminatie van de) resultaten van deze wetenschappelijke activiteiten, samen met de onderlinge samenhang tussen deze informatie.
Er wordt een overzicht bijgehouden en publiek gemaakt van onderzoeksinformatie uit onderzoek dat gefinancierd is met publieke middelen om de volgende
doelstellingen te bereiken:
1° de bevordering van innovatie;
2° effectievere en efficiëntere beleidsvoering;
3° administratieve vereenvoudiging;
4° transparantie voor de burger.
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Alle instellingen die beschikken over onderzoeksinformatie over publiek gefinancierd onderzoek, leveren die onderzoeksinformatie aan FRIS om de doelstellingen,
vermeld in het tweede lid, te bereiken.
Een deel van de overeenkomstig lid 3 aan te leveren onderzoeksinformatie zal
persoonsgegevens bevatten die beschermd zijn door de verordening (EU) 2016/679
van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens. Deze persoonsgegevens
zullen enkel verwerkt worden voor het bereiken van de doelstellingen vermeld in
het tweede lid, en enkel opgevraagd en verwerkt worden indien noodzakelijk voor
het bereiken van deze doelstellingen.
De Vlaamse Regering sluit met de instellingen een overeenkomst af die nadere
afspraken vastlegt voor de aanlevering van die onderzoeksinformatie.”.
Art. 9. In het opschrift van titel II van hetzelfde decreet worden de woorden “en
strategische adviesraad” opgeheven.
Art. 10. Aan artikel 14/2 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van
17 november 2017, wordt een zevende lid toegevoegd, dat luidt als volgt:
“De raad van bestuur van Flanders District of Creativity vzw bestaat uit maximaal
twaalf leden. De statuten waarborgen de voordracht van de leden van de raad van
bestuur door de Vlaamse Regering.″.
Art. 11. In artikel 18, §8, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij decreet van 20 november 2015, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° het woord “associaties” wordt vervangen door het woord “universiteiten”;
2° de zinsnede “betrokken associatiebestuur” wordt vervangen door de zinsnede
“bestuur van de betrokken universiteit”.
Art. 12. In artikel 29, tweede lid, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet
van 21 december 2012, wordt punt 2° vervangen door wat volgt:
“2° de vereniging zonder winstoogmerk Flanders Make, ontstaan door integrale
statutenwijziging op de buitengewone algemene vergadering van Flanders
Mechatronics Technology Centre vzw van 8 mei 2014, waarvan het maatschappelijk doel is gericht op de langetermijnversterking van de internationale
competitiviteitspositie van de Vlaamse maakindustrie door het uitvoeren van
industriegedreven, precompetitief, excellent, strategisch en toegepast onderzoek met het oog op valorisatie, in de domeinen mechatronica, productontwikkelingsmethodes en geavanceerde productietechnologieën;”.
Art. 13. In artikel 31 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 21 december 2012, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° de zinsnede “het iMinds,” wordt opgeheven;
2° de zinsnede “, waarborgen” wordt vervangen door het woord “waarborgen”.
Art. 14. In titel III van hetzelfde decreet, gewijzigd bij decreten van 21 december
2012, 25 april 2014 en 17 november 2017, wordt hoofdstuk I/1, dat bestaat uit
artikel 52/1 tot en met 52/7, opgeheven.
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Art. 15. In titel III, hoofdstuk II, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij decreet van
25 april 2012, wordt voor afdeling I, die afdeling I/1 wordt, een nieuwe afdeling I
ingevoegd, die luidt als volgt:
“Afdeling I. Organisatie, bestuur en werking”.
Art. 16. In hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 17 november
2017 wordt in afdeling I, ingevoegd bij artikel 15, een artikel 52/8 ingevoegd, dat
luidt als volgt:
“Art. 52/8. De Vlaamse Regering is ertoe gemachtigd deel te nemen in de Koninklijke
Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten, die opgericht is
met als doel wetenschap en kunsten en de uitstraling ervan in Vlaanderen te bevorderen.
De Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten
geniet rechtspersoonlijkheid.”.
Art. 17. In hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij 17 november 2017, wordt in
dezelfde afdeling I een artikel 52/9 ingevoegd, dat luidt als volgt:
“Art. 52/9. De Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en
Kunsten regelt haar bestuur en interne werking in haar statuten en huishoudelijk
reglement.
Wijzigingen aan de statuten worden ter goedkeuring voorgelegd aan de Vlaamse
Regering.
Wijzigingen aan de statuten en het huishoudelijk reglement worden bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.”.
Art. 18. In hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij 17 november 2017 wordt in
dezelfde afdeling I een artikel 52/10 ingevoegd, dat luidt als volgt:
“Art. 52/10. De Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en
Kunsten heeft gewone leden, ereleden en buitenlandse leden en is ingedeeld in een
aantal klassen die elk bevoegd zijn voor verschillende wetenschappen en kunsten
of groepen hiervan.
Gewone leden en buitenlandse leden worden door een van de klassen verkozen
wegens hun belangrijke bijdrage op het gebied van wetenschap of kunsten. Zij worden door de Academie voor benoeming voorgedragen aan de Vlaamse Regering.
Om tot gewoon lid te worden verkozen, moet men zijn woonplaats in België
hebben en het Nederlands beheersen. Om tot buitenlands lid te worden verkozen,
moet men zijn woonplaats in het buitenland hebben.
Gewone leden worden op hun verzoek tot erelid benoemd door de raad van
bestuur, na gunstig advies van de klasse waartoe zij behoren. De benoeming tot
erelid wordt ter kennis gebracht van de Vlaamse Regering.”.
Art 19. In hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij 17 november 2017, wordt in
dezelfde afdeling I een artikel 52/11 ingevoegd, dat luidt als volgt:
“Art. 52/11. De Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en
Kunsten wordt bestuurd door een algemene vergadering, raad van bestuur, bureau, voorzitter, vast secretaris en klassenbestuurders. Buitenlandse leden maken
geen deel uit van de algemene vergadering.
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De algemene vergadering stelt de statuten en het huishoudelijk reglement vast,
verkiest de voorzitter en vast secretaris onder de gewone leden van de Academie
en kan leden uit hun functie ontslaan wegens ernstige tekortkomingen.
De raad van bestuur bestaat minstens uit de voorzitter, de vast secretaris, de
klassenbestuurders, en een vertegenwoordiger van de leden van elke klasse. De
raad van bestuur bepaalt het beleid van de Academie, beheert haar vermogen en
stelt de begroting en de jaarrekeningen vast.
Het Bureau voert de beslissingen uit van de algemene vergadering en van de
raad van bestuur en staat in voor het dagelijks bestuur van de academie.
De voorzitter zit de algemene vergadering, de raad van bestuur en het Bureau
voor.
De vast secretaris coördineert de werking van de Academie, leidt haar administratie en personeel en staat in voor de inkomsten en uitgaven en voor de financiële
rapportering.
De werking van de klassen wordt geleid door een klassenbestuurder en een
klassenbestuur, verkozen door en uit de leden van de klasse. Bestuursmandaten in
de academie zijn tijdelijk.
De Academie wordt ten aanzien van derden en in rechte vertegenwoordigd door
de raad van bestuur of door de voorzitter en de vast secretaris, gezamenlijk optredend.”.
Art. 20. In titel III, hoofdstuk III, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet
van 17 november 2017, wordt afdeling III, die bestaat uit artikel 56, opgeheven.
Art. 21. In artikel 56/1 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 9 juli
2010 en vervangen bij het decreet van 25 april 2014, wordt paragraaf 1 vervangen
door wat volgt:
“§1. De Vlaamse Regering is ertoe gemachtigd om deel te nemen in de vereniging
zonder winstoogmerk Vlaams Instituut voor de Zee, opgericht bij de notariële akte
van 2 april 1999.
De missie van het Vlaams Instituut voor de Zee is het versterken van de mariene kennisopbouw en de excellentie van het marien onderzoek in Vlaanderen.
Het Vlaams Instituut voor de Zee heeft de volgende doelstellingen:
1° innovatief en multidisciplinair marien onderzoek initiëren, ondersteunen, bevorderen en uitvoeren;
2° de nationale en internationale uitstraling van het Vlaams marien onderzoek bevorderen;
3° fungeren als nationaal en internationaal aanspreekpunt op het gebied van het
marien onderzoek;
4° de oceaangeletterdheid in Vlaanderen en de visibiliteit van het marien onderzoek bij het grote publiek bevorderen;
5° wetenschappelijke data, informatie, kennis en inzichten op maat aanreiken aan
de Vlaamse mariene onderzoeksgemeenschap, de maritieme bedrijven en de
beleidsverantwoordelijken op het vlak van mariene aangelegenheden;
6° grote mariene onderzoeksinfrastructuur, inclusief onderzoeksvaartuigen, een
marien station en het Vlaams marien datacentrum, inzetten en beheren.
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De Vlaamse Regering is gemachtigd bijkomende regels te bepalen voor de terbeschikkingstelling van grote mariene onderzoeksinfrastructuur, inclusief onderzoeksvaartuigen, aan derden.”.
Art. 22. Aan titel III van hetzelfde decreet, gewijzigd bij decreten van 21 december 2012, 25 april 2014 en 17 november 2017, wordt een hoofdstuk V toegevoegd,
dat luidt als volgt:
“Hoofdstuk V. Vzw Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen”.
Art. 23. In hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 17 november
2017, wordt aan hoofdstuk V, toegevoegd bij artikel 22, een artikel 56/1/2 toegevoegd, dat luidt als volgt:
“Art. 56/1/2. Voor de middelen die worden toegekend aan de vzw Koninklijke
Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen, afgekort vzw KMDA, conform artikel 3, §1, c, van het decreet van 30 mei 1985 betreffende de subsidiëring van de
vzw Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen voor wetenschappelijk onderzoek, sluiten de Vlaamse Regering en vzw KMDA een vijfjarige convenant
af waarin ten minste de volgende elementen zijn opgenomen:
1° de modaliteiten waaronder de Vlaamse Regering de subsidies verleent;
2° de strategische en operationele doelstellingen van de instelling;
3° de regels voor de meting en de opvolging ervan;
4° de betalingsregeling voor de jaarlijkse subsidie van het Vlaamse Gewest of de
Vlaamse Gemeenschap;
5° de financiële bepalingen over de aanwending van de subsidies en de reservevorming;
6° een rapporteringsmechanisme en een mechanisme dat bestemd is voor de opvolging van de werking;
7° de maatregelen in geval van niet-naleving van het convenant;
8° de gevallen waarin en de wijze waarop het convenant tijdens de looptijd ervan
kan worden gewijzigd;
9° de duur en de opzeggings- en verlengingsmogelijkheden van het convenant.
De Vlaamse Regering ziet erop toe dat de activiteiten die de vzw KMDA uitvoert
met de middelen, vermeld in het eerste lid, vóór het verstrijken van het lopende
convenant geëvalueerd worden aan de hand van de strategische en operationele
doelstellingen en indicatoren die vastgelegd zijn in het convenant.
De voorwaarden voor een nieuw convenant worden onder meer bepaald door de
resultaten van de evaluatie.”.
Hoofdstuk 7. Wijzigingen van het decreet van 16 maart 2012 betreffende het economisch ondersteuningsbeleid
Art. 24. In artikel 3 van het decreet van 16 maart 2012 betreffende het economisch ondersteuningsbeleid, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering
van 20 maart 2015 en het decreet van 20 november 2015, worden de volgende
wijzigingen aangebracht:
1° in punt 5° wordt de zinsnede “elke maatregel die aan alle criteria van artikel 107
van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie voldoet” vervangen door de zinsnede “elke vorm van financiering, met inbegrip van staatssteun”;
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2° aan punt 5° wordt de volgende zin toegevoegd:
“Staatssteun is elke maatregel die voldoet aan alle criteria, vermeld in artikel 107 van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie.”;
3° in punt 9° wordt het jaartal “2014” vervangen door het jaartal “2013”.
Art. 25. Artikel 9 van hetzelfde decreet wordt opgeheven.
Hoofdstuk 8. Wijzigingen van het decreet van 13 juli 2012 ruimtelijke economie
Art. 26. In artikel 2 van het decreet van 13 juli 2012 ruimtelijke economie worden
de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in punt 10° wordt de zinsnede “afdeling 3” vervangen door de zinsnede “afdeling 4”;
2° in punt 11° wordt de zinsnede “afdeling 3” vervangen door de zinsnede “afdeling 4”.
Art. 27. In artikel 26, 1°, van hetzelfde decreet wordt tussen de zinsnede “titel 3,”
en de zinsnede “afdeling 2” de zinsnede “hoofdstuk 2,” ingevoegd.
Hoofdstuk 9. Slotbepalingen
Art. 28. De volgende regelingen worden opgeheven:
1° de wet van 27 mei 1947 houdende toekenning van rechtspersoonlijkheid aan
de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone
Kunsten van België;
2° de wet van 1 juli 1971 betreffende het gebruik der talen bij de Académie Royale
des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique en bij de Koninklijke
Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België;
3° het decreet van 14 oktober 2011 houdende de machtiging tot oprichting van de
vzw I-Cleantech Vlaanderen – innovatie in Cleantech.
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Art. 29. De Vlaamse Regering kan de bepalingen van het decreet van 30 april 2009
betreffende de organisatie en financiering van het wetenschaps- en innovatiebeleid
coördineren met de bepalingen die daarin uitdrukkelijk of stilzwijgend wijzigingen
hebben aangebracht tot aan het tijdstip van de coördinatie.
Daartoe kan de Vlaamse Regering:
1° de volgorde en de nummering van de te coördineren bepalingen veranderen en
in het algemeen de teksten naar de vorm wijzigen;
2° de verwijzingen die voorkomen in de te coördineren bepalingen, met de nieuwe
nummering overeenbrengen;
3° zonder afbreuk te doen aan de beginselen die in de te coördineren bepalingen
vervat zijn, de redactie ervan wijzigen om ze onderling te doen overeenstemmen en eenheid in de terminologie te brengen.
De coördinatie zal het volgende opschrift dragen: “Decreet betreffende de organisatie en financiering van het wetenschaps- en innovatiebeleid, gecoördineerd op
[...]”.
Brussel, 25 januari 2019.

De minister-president van de Vlaamse Regering,
Geert BOURGEOIS

De Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport,
Philippe MUYTERS
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