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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.”.
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.
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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.
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.
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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.
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.”.
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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.
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.
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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.
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”.
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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”;
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.
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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.
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 [...]”.
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