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Adviesvraag: Voorontwerp van decreet houdende wijziging van het decreet van 21 december 2001 houdende 
bepalingen tot begeleiding van de begroting 2002 en het decreet van 30 april 2009 betreffende de organisatie en 
financiering van het wetenschaps- en innovatiebeleid. 
Adviesvrager: Philippe Muyters - Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport 
Ontvangst adviesvraag: 3 juli 2017 
Adviestermijn: 30 dagen 
Decretale opdracht: SERV-decreet 7 mei 2004 art. 20 (SAR-functie) 
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De heer Philippe MUYTERS 

Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport 

Martelaarsplein 7 

1000 BRUSSEL 

 

contactpersoon ons kenmerk Brussel 
Tim Buyse SERV_20170719_wijziging_WI_decreet_BR_tb 19 juli 2017 
tbuyse@serv.be   

Voorontwerp van decreet wijziging wetenschaps- en innovatiebeleid 

Mijnheer de minister 
 

Het voorontwerp van decreet houdende wijziging van diverse decreten betreffende het 
innovatiebeleid verfijnt een aantal regelingen van de organisatie van het innovatiebeleid naar 
aanleiding van de herstructureringen binnen het beleidsdomein EWI. Specifiek betreft het: 

 de toevoeging als waarnemer van de leidend ambtenaar van het Departement EWI in de 
raad van bestuur van het FWO en het beslissingscomité bij het Hermesfonds; 

 de continuering van de regeling omtrent het toezicht op de beslissingen van het 
beslissingscomité bij het Hermesfonds; 

 enkele decretale bepalingen betreffende de innovatiecentra en Flanders District of 
Creativity vzw. 

De SERV ging in zijn advies 30 maart 20151 dieper in op de rol en positionering van de 
provinciale innovatiecentra enerzijds en de werking van Flanders DC anderzijds.   

Wat de provinciale innovatiecentra betreft, vroeg de SERV om na te gaan of en zo ja welke 
positie en rol deze in de toekomst kunnen opnemen ter ondersteuning van het VLAIO en dit 
complementair aan de private actoren. De raad meent dat de wijziging in voorliggend decreet, 
waarbij de vijf aparte vzw’s worden geïntegreerd tot één vzw en dit zonder afbreuk te doen 
aan de belangrijke meerwaarde van de lokale werking, positief is vanuit efficiëntieoogpunt (di. 
minder overhead en kosten). Deze integratie moet ook toelaten het dienstenaanbod te 
stroomlijnen en af te stemmen op de werking van het VLAIO en aldus de duidelijkheid voor de 
ondernemer te verhogen. 

Wat Flanders DC betreft, pleitte de SERV in datzelfde advies van 30 maart 2015 voor de 
integratie van deze vzw in de werking van het VLAIO. De SERV stelt vast dat Flanders DC 
niet wordt geïntegreerd in het VLAIO, noch – zoals gevraagd door de Inspectie van Financiën 

                                                
1  SERV, 2015, Advies Aanzet tot beleidskader voor stroomlijning van innovatiestructuren Vlaanderen, Brussel, 

30 maart 2015, http://www.serv.be/node/9766.  
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– gefusioneerd met de nieuwe vzw van het innovatiecentrum. De SERV kan zich evenwel 
vinden in de argumentatie van deze keuze, en dit rekening houdend met de aangebrachte 
wijziging aan de missie en taken van de organisatie en tegelijk met het streefdoel 
eenvormigheid van benadering te creëren met de innovatiecentra. De SERV onderstreept 
evenwel dat het VLAIO, in zijn rol als regisseur, de bestaande publieke en private actoren die 
zich tot bedrijven richten op een gecoördineerde wijze moet inschakelen en de 
complementariteit in hun werking moet bewaken. 
 

Hoogachtend 

  

Ann Vermorgen  

voorzitter   

 


