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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 
het Besluit van de Vlaamse Regering van 28 juni 2013 betreffende 
de omkadering van jonge onderzoekers 

- Definitieve goedkeuring 

 1. INHOUDELIJK 
 

A. Situering 
Na afloop van de evaluatie van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 juni 2013 betreffende de 
omkadering van jonge onderzoekers (hierna OJO-besluit) in juli 2018 wordt ervoor gekozen om in 
voorliggend besluit verschillende aanpassingen door te voeren.  
 
De voorgestelde wijzigingen hebben zowel betrekking op taalkundige en vormelijke wijzigingen 
als inhoudelijke wijzigingen. 
 
Het ontwerp van besluit werd door de Vlaamse Regering een eerste maal principieel goedgekeurd 
op 5 april 2019 (VR 2019 0504 DOC.0483). 
 
Bij die eerste principiële goedkeuring werd de Vlaamse minister, bevoegd voor wetenschapsbeleid 
gelast advies in te winnen van de Raad van State. 
 

B. Advies Raad van State Overzicht van wijzigingen in de huidige regelgeving en toelichting 
Op 10 mei 2019 heeft de Raad van State advies 65.975/3 uitgebracht over het ontwerp van besluit. 
De Raad van State geeft een beperkt aantal opmerkingen die hier worden besproken:  

-  Opmerking 4: De Raad van State merkt op dat de verwoording van de definitie van 
“begunstigde” verkeerdelijk in het meervoud is opgemaakt en vraagt dit aan te passen naar 
het enkelvoud.  
Het ontwerp van besluit werd aangepast conform de opmerking.  

-  Opmerking 5: De Raad van State merkt op dat de termen “dataskills”, “research data 
management” en “open science” worden ingevoerd en maakt de opmerking dat het om 
Engelstalige termen gaat die niet gedefinieerd worden in het decreet of het besluit. De Raad 
van State geeft hierbij aan dat er nagegaan dient te worden of er geen equivalente 
Nederlandstalige alternatieven bestaan. Dit omdat het gebruik van vreemde woorden in 
normatieve tekst enkel gebillijkt wordt indien die woorden de bedoeling van de tekst 
duidelijker weergeven dan Nederlandse woorden dat doen en voor zover deze woorden 
tevens ingang hebben gevonden in de Nederlandse taal.  
Hoewel deze termen Engelstalig zijn en mogelijks nog geen ingang hebben gevonden in het 
reguliere Nederlands, hebben deze wel reeds enige tijd ingang gevonden binnen de context 
van deze regelgeving. Zowel binnen de context van de academische wereld als in 
beleidsdocumenten zijn deze termen immers gangbaar en duidelijk. Bovendien zijn er geen 
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gangbare Nederlandstalig alternatieven voorhanden en zou het invoeren van nieuwe 
Nederlandstalige termen bijgevolg eerder resulteren in meer onduidelijkheid wat de Raad 
van State net wil tegengaan.  
Gezien de Engelstalige termen de meest geijkte termen zijn voor deze begrippen wordt na 
overweging ervoor gekozen om deze niet te vervangen door Nederlandstalige woorden en 
dit net omwille van de duidelijkheid.  

-  Opmerking 6: De Raad van State merkt een foutieve verwijzing op in artikel 15. Het ontwerp 
van besluit werd aangepast zodat tegemoet gekomen wordt aan deze technische 
opmerking. 

 

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. 
 

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 defintieve goedkeuring te hechten aan het bijgaande ontwerp van 
besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Besluit van de Vlaamse Regering van 28 juni 
2013 betreffende de omkadering van jonge onderzoekers. 
 
 
 
 
 
 

De Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, 
Philippe MUYTERS 
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Bijlagen: 
  
– Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Besluit van de Vlaamse  
   Regering van 28 juni 2013 betreffende de omkadering van jonge onderzoekers 
– Advies Raad van State n° 65.975/3 dd. 10/05/2019. 


