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DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT 
  
 
 

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING 

 
Betreft: - Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot regeling 

van de Vlaamse deelname aan en/of subsidiëring van 
internationale onderzoeksinfrastructuren  
- Definitieve goedkeuring 

1. INHOUDELIJK 

 
Het decreet van 30 april 2009 betreffende de organisatie en financiering van het wetenschaps- en 
innovatiebeleid, laatst gewijzigd bij decreet van 23 december 2016 voorzag op 20 november 2015 in 
een hertekening van het wetenschapsbeleid in Vlaanderen. Het Fonds Wetenschappelijk onderzoek- 
Vlaanderen (FWO) ondersteunt sinds dan niet alleen het fundamenteel onderzoek, maar ook het 
strategisch onderzoek. Het werd eveneens bevoegd voor de financiering van 
onderzoeksinfrastructuren via artikel  18, §1, 7° van dit decreet: 
 
Het huidig Vlaams instrumentarium voor financiering van en/of deelname aan internationale 
onderzoeksinfrastructuren bestond tot dusver uit drie soorten projecten. : 
 

1°. Onderzoeksinfrastructuren gekoppeld aan Internationale samenwerkingsverbanden 
waaronder ESFRI; 

2°. Deelname aan Big Science projecten; 

3°. Overige deelname aan Internationale infrastructuren. 

 
Typisch voor elk van hen is dat geen onderzoek wordt gefinancierd. Ze zijn alle drie ondersteunend 
aan (een middel voor) het wetenschappelijk onderzoek.  
 
Voorliggend besluit van de Vlaamse Regering heeft als doel een structureel kader te creëren voor de 
deelname van Vlaamse onderzoekers aan internationale onderzoeksinfrastructuren. Het groepeert, 
stroomlijnt en actualiseert de huidige werkwijze. 
 

2. PRINCIPIËLE GOEDKEURING 
 
Het ontwerp van besluit werd door de Vlaamse regering een eerste maal principieel goedgekeurd 
op 10 november 2017 (VR 2017 1011 DOC..1094/1). 
 
Bij die eerste principiële goedkeuring werd de Vlaamse minister, bevoegd voor wetenschapsbeleid 
gelast het advies in te winnen van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen (FWO) en 
van de Raad van State indien de minister van oordeel is dat het advies van het FWO geen 
aanleiding geeft tot aanpassing van de door de Vlaamse Regering principieel goedgekeurde tekst. 
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Dit laatste was het geval, waardoor het advies van de Raad van State onmiddellijk kon ingewonnen 
worden. 
 

3. ADVIES VAN HET FONDS WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK VLAANDEREN  

Op 23 november 2017 heeft het FWO haar advies op bovenvermeld ontwerp van besluit gegeven.  

Het FWO formuleert een positief advies en geeft drie aandachtspunten:  

1°. De gevraagde cofinanciering moet haalbaar blijven en rekening houden met de diversiteit van 
de infrastructuren; 

2°. Flexibiliteit in de commissie strategie dient behouden te blijven en de fundamentele 
onderzoeksaspecten dienen ook door deze commissie bewaakt te worden; 

3°. FWO verzoekt de minister om advies gevraagd te worden indien een uitbreiding van de lijst van 
begunstigden wordt overwogen. 
 

Geen van deze drie aandachtspunten vereiste een aanpassing van het besluit. Het eerste 
aandachtspunt kan door het FWO zelf in het intern reglement worden geregeld. De flexibiliteit in de 
samenstelling van de Commissie Strategie blijft behouden, het advies van de Raad van State gaf 
geen aanleiding tot wijziging.  

4. ADVIES RAAD VAN STATE 
 
Op 27 december 2017 heeft de Raad van State advies 62.584/1 uitgebracht over het ontwerp van 

besluit.  

 

De aanpassingen die werden geadviseerd door de Raad van Staten m.b.t. de strekking en de aanhef 

van het ontwerp en de artikels 4, 5, 8 §8, 9, 12§12, 13 en 14., werden integraal overgenomen zoals 

gesteld in het advies. Het betreffen aanpassingen van legistieke of vormelijke aard. 

 

De verduidelijkingen en/of preciseringen gevraagd m.b.t. de artikels 3, 6, 8§2 en 12 zijn gebeurd 

zoals hieronder verduidelijkt. 

 

In artikel 3 werd de zinsnede “als dit wenselijk is” verwijderd aangezien het ongedefinieerd en dus 

onduidelijk is wat er juist wordt mee bedoeld. Aangezien inhoudelijke criteria in deze moeilijk te 

formuleren zijn, is ervoor geopteerd om slechts na advies van het FWO de minister de lijst te laten 

uitbreiden. 

 

Artikel 6 i.v.m. genderneutraliteit werd op advies van de Raad van State aangepast naar de 

gebruikelijke regelingen bij de samenstelling van commissies bij het FWO en wordt gedefinieerd in 

het reglement. 

 

Artikel 8, §2 werd verduidelijkt zoals gevraagd door de Raad van State. In plaats van louter “de 

lopende projecten waarvoor een uitdoofscenario wordt voorgesteld” wordt nu verduidelijk dat het 

gaat om “eerder gesubsidieerde projecten die vanuit wetenschappelijk oogpunt niet meer tot 

categorie A of B behoren”. 

 

Artikel 12 tenslotte werd aangepast zodat de zin nu correct is. Met de regel wordt benadrukt dat er 

van alle aanvragers een daadwerkelijke inbreng en engagement moet zijn en dat het niet enkel gaat 
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om een formele constructie. Bijvoorbeeld, indien er met twee partners wordt samengewerkt, dient 

het te cofinancieren deel evenredig verdeeld te worden over de twee partners (elk 1/2 van 10%), 

waarbij de ene partner minstens de helft van de helft bijdraagt (1/4 van 10%) en de andere partner 

maximaal de overige 3/4. Indien er bijvoorbeeld met 3 partners wordt samengewerkt, dient het te 

cofinancieren deel evenredig verdeeld te worden over de 3 partners (elk 1/3 van 10%), waarbij twee 

partners minstens 1/6 van 10% dragen, terwijl de andere partner maximaal de overige 2/3 moet 

bijdragen. Deze manier van werken is niet nieuw  en werd op dezelfde manier reeds in het verleden 

toegepast. 

 

In het besluit werd de aanstelling van de leden van de commissie Science naar zes jaar gebracht 

i.p.v. vier jaar. Deze aanpassing is niet ten gevolge van het advies Raad van State, maar werd 

ingegeven om te stroken met een recente beleidsbeslissing van het FWO. De termijn van aanstelling 

van de commissie Strategie blijft behouden op vijf jaar en loopt gelijk met een legislatuur. 

 

 

5. WEERSLAG VAN HET VOORSTEL OP DE BEGROTING VAN DE VLAAMSE 
GEMEENSCHAP 
 

Geen wijzigingen ten aanzien van het principieel goedgekeurde ontwerp van decreet. 

6. WEERSLAG VAN HET VOORSTEL OP DE LOKALE BESTUREN 
 
Geen wijzigingen ten aanzien van het principieel goedgekeurde ontwerp van decreet. 

 

7. WEERSLAG VAN HET VOORSTEL OP HET PERSONEELSBESTAND EN DE 
PERSONEELSBUDGETTEN 
 
Geen wijzigingen ten aanzien van het principieel goedgekeurde ontwerp van decreet. 

 

8. KWALITEIT VAN DE REGELGEVING 

 
Geen wijzigingen ten aanzien van het principieel goedgekeurde ontwerp van decreet. 
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9. VOORSTEL VAN BESLISSING 

 
De Vlaamse Regering beslist: 
 
1° haar definitieve goedkeuring te hechten aan het bijgaande ontwerp van besluit van de Vlaamse 

Regering tot regeling van de Vlaamse deelname aan en/of de subsidiëring van internationale 
onderzoeksinfrastructuren  

2° de Vlaamse minister bevoegd voor economie te belasten met de uitvoering van dit besluit. 
 

 
De Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport 

 
 
 
 
 

Philippe MUYTERS 
 
 
 

 
Bijlagen: 
1°. het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de Vlaamse deelname aan 

en/of de subsidiëring van internationale onderzoeksinfrastructuren  
2°. het advies van het FWO van 23 november 2017 
3°. het advies Raad van State van 27 december 2017 


