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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 wijziging van  
  diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van  
  29 mei 2009 betreffende de ondersteuning van de Industriële  
  Onderzoeksfondsen en de interfaceactiviteiten van de associaties  
  in de Vlaamse Gemeenschap  

- Definitieve goedkeuring 

 1. INHOUDELIJK 
 
 

A. Situering 
 
Het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2009 betreffende de ondersteuning van de Industriële 
Onderzoeksfondsen en de interfaceactiviteiten van de associaties in de Vlaamse Gemeenschap (hierna 
IOF-besluit), voorziet in artikel 21, een vijfjaarlijkse evaluatie van de Industriële Onderzoeksfondsen 
en de interface-activiteiten.  
 
Voor de voorbije periode van 2014-2018 werd de evaluatie in 2018 uitgevoerd. De aanbevelingen uit 
dit evaluatierapport vormen de basis voor het voorstel tot wijziging van diverse bepalingen van het 
IOF-besluit, vermeld in het voorliggend besluit. 
 
Vanaf 2019 is er vanuit de Vlaamse Regering 20 miljoen euro extra voorzien voor de financiering van 
de Industriële Onderzoeksfondsen. 
 
Aan de Vlaamse Regering wordt nu voorgesteld om de goedkeuring te verlenen aan de wijziging van 
diverse bepalingen in het IOF-besluit.  
 
Het ontwerp van dit besluit werd door de Vlaamse regering een eerste maal principieel goedgekeurd 
op 5 april 2019 (VR 2019 0504 DOC.0545/2). 
 
Bij die eerste principiële goedkeuring werd de Vlaamse minister, bevoegd voor het technologisch 
innovatiebeleid, gelast advies aan te vragen bij de Raad van State. 
 
 

B. Advies Raad van State  
 
Op 10 mei 2019 heeft de Raad van State een advies 65.960 uitgebracht over het ontwerp van dit 
besluit.  
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De Raad van State heeft in de categorie “VORMVEREISTEN” (zie punt 4. in het advies) één opmerking 
geformuleerd over de verwerking van de persoonsgegevens met de aanbeveling om advies in te 
winnen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.  
 
Aangezien het ontwerp van besluit, en met name het nieuw ontworpen artikel 20/1 van het IOF-
besluit, betrekking heeft op de verwerking van persoonsgegevens, is de Raad van State van oordeel 
dat het ontwerp diende voorgelegd te worden aan de Gegevenbeschermingsautoriteit 
overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  
 
Het Departement EWI heeft voorafgaand aan de aanpassing van het IOF-besluit en specifiek het 
artikel 20/1, een beoordeling gemaakt van de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de 
rapportering onder IOF. Hierbij werd een afweging gemaakt tussen de doeleinden die het 
Departement EWI nastreeft met de bepaling enerzijds en de belangen en rechten van betrokkenen 
die tot bescherming van persoonsgegevens nopen anderzijds. Ter zake werd de verwerking aan 
onder meer volgende elementen getoetst: de gevoeligheid van de betrokken persoonsgegevens, de 
doeleinden die het Departement EWI nastreeft en de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor 
de realisatie ervan en de bestaande technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van 
de persoonsgegevens. Uit deze beoordeling volgde dat de verwerking van persoonsgegevens ter 
zake geen hoog risico inhoudt voor de rechten van de betrokkene en de bescherming van diens 
persoonsgegevens.  
 
Verder dient opgemerkt te worden dat op het ogenblik dat het advies diende aangevraagd te 
worden – in ieder geval voor aanvraag advies van de Raad van State - de Vlaamse 
Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens nog niet volledig operationeel was, 
aangezien de aanstelling van de nieuwe leden pas op 29 maart 2019 werd gepubliceerd in het 
Belgisch Staatsblad.  
 
Gezien de interne beoordeling van de verwerking van de persoonsgegevens en de onduidelijkheid 
omtrent de procedure voor de aanvraag van het advies besliste het Departement EWI om geen advies 
aan te vragen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.  
 
Het advies van de Raad van State wordt op dit punt dus niet gevolgd. 
 
 
De Raad van State heeft in de categorie “ONDERZOEK VAN DE TEKST” drie opmerkingen geformuleerd: 
  
Punt 5. Betreft een technische opmerking, die in de aanhef is gecorrigeerd. 
  
Punt 6. Betreft een aanbeveling om ter wille van de rechtszekerheid in het nieuw ontworpen artikel 
20/1, § 1, eerste lid, van het besluit van 29 mei 2009 te verduidelijken wat wordt verstaan onder de 
“geldende procedures en technische standaarden”.  
  
De aanlevering van gegevens over wetenschappelijk onderzoek van Vlaanderen aan FRIS gebeurt 
sinds enkele jaren volgens bepaalde technische standaarden en via een vast uitwisselingsprotocol. 
Voor de vijf Vlaamse universiteiten is de “gestandaardiseerde interface” voor uitwisseling van 
informatie en het “gestandaardiseerde uitwisselingsformaat” van de metadata van wetenschappelijk 
onderzoek omschreven in de “Subsidieovereenkomst tussen instellingen en de Vlaamse overheid 
betreffende de impulsfinanciering voor de realisatie van een dienstenarchitectuur voor uitwisseling 
van onderzoeksinformatie”. Het betreft telkens een bilaterale overeenkomst tussen de betreffende 
Vlaamse universiteit en het Vlaamse gewest met als voorwerp de realisatie van een geautomatiseerd, 
incrementeel aanleveringsbeleid van volledige, actuele, correcte en geïntegreerde 
onderzoeksinformatie, vanaf de zijde van de universiteit naar FRIS. 
  
Voor de hogescholen is er een voorbereidend traject afgerond om deze geautomatiseerde 
gegevensaanlevering aan FRIS ook voor hen in de nabije toekomst mogelijk te maken.  
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Gezien de techniciteit, het gedetailleerde karakter van de omschrijving en de individuele 
overeenkomsten per instelling, werd ervoor geopteerd dit niet verder in het IOF-besluit te specifiëren. 
  
Verder dient opgemerkt dat het recent goedgekeurde gewijzigde BOF-besluit, een het gelijkaardig 
artikel 68/1 bevat met dezelfde omschrijving: “geldende procedures en technische standaarden” welke 
zonder opmerking van de Raad van State werd aanvaard. Met het oog op het afstemmen van de 
regelgeving BOF en IOF wordt er voor geopteerd geen aanpassingen uit te voeren.  
  
Het advies van de Raad van State wordt op dit punt dus niet gevolgd. 
  
  
Punt 7: Betreft een aanbeveling om het ontworpen artikel 20/1, § 5, van hetzelfde besluit op een meer 
normatieve wijze te redigeren voor de woorden “in de komende jaren” en “wordt ernaar gestreefd”.  
  
In §5 van het nieuw ontworpen artikel 20/1 worden de bepalingen over de financiële rapportering 
gesitueerd in de onomkeerbare evolutie naar een nog transparantere rapportering over het gebruik 
van de subsidies door de kennisinstellingen naar de overheid toe. FRIS neemt hierin een centrale rol 
op voor het deel wetenschappelijk onderzoeksverslaggeving en volgens het principe van de eenmalige 
bevraging van gegevens.  
  
Hoewel §5 inderdaad geen directe betrekking heeft op de besteding van de IOF-subsidie, biedt ze toch 
het kader waarin de gevraagde rapporteringsverplichtingen van de kennisinstellingen kunnen worden 
gezien. 
  
Verder dient opgemerkt dat we de tekst van het nieuw ontworpen artikel 20/1 van het IOF-besluit 
maximaal willen aligneren op de bepalingen van eenzelfde §5 in artikel 68/1 van het recent gewijzigde 
BOF-besluit en we daarom opteren om de woordkeuze in artikel 20/1 toch te behouden. 
  
Het advies van de Raad van State wordt op dit punt dus niet gevolgd. 
 
 
Technische aanpassing na het advies van de Raad van State: In Art 7. van voorliggende besluit is een 
nieuwe Punt 3° ingevoegd met de correcte verwijzing naar de regelgeving van de ziekenhuizen.  
 
 

2. WEERSLAG VAN HET VOORSTEL OP DE BEGROTING VAN DE VLAAMSE 
GEMEENSCHAP  
 
Geen wijzigingen ten aanzien van het 1ste principieel goedgekeurde ontwerp van besluit. 
 

3. WEERSLAG VAN HET VOORSTEL OP DE LOKALE BESTUREN 

 
Geen wijzigingen ten aanzien van het 1ste principieel goedgekeurde ontwerp van besluit. 
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4. WEERSLAG VAN HET VOORSTEL OP HET PERSONEELSBESTAND EN DE 
PERSONEELSBUDGETTEN 
 
Geen wijzigingen ten aanzien van het 1ste principieel goedgekeurde ontwerp van besluit. 
 

5. KWALITEIT VAN DE REGELGEVING 
 
Geen wijzigingen ten aanzien van het 1ste principieel goedgekeurde ontwerp van besluit. 
 

6. VOORSTEL VAN BESLISSING 
 
De Vlaamse Regering beslist haar definitieve goedkeuring te hechten aan het bijgaande ontwerp van 
besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse 
Regering van 29 mei 2009 betreffende de ondersteuning van de Industriële Onderzoeksfondsen en de 
interfaceactiviteiten van de associaties in de Vlaamse Gemeenschap. 
 
 
 
 
 
 
 

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