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Adviesvraag: Voorontwerp van decreet houdende wijziging van het decreet van 30 april 2009 betreffende de 
organisatie en financiering van het wetenschaps- en innovatiebeleid 

Adviesvrager: Hilde Crevits - Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw 

Ontvangst adviesvraag: 28 juli 2021 

Adviestermijn: verlengd tot 13 september 2021 

Decretale opdracht: SERV-decreet 7 mei 2004 art. 20 (SAR-functie) 

Goedkeuring raad: 6 september 2021 

 

   

Contactpersoon:  Wim Knaepen - wknaepen@serv.be 
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Mevrouw Hilde CREVITS 

Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw 

Consciencegebouw 

Koning Albert II laan 15 

1210 Sint-Joost-ten-Node 

 

contactpersoon ons kenmerk Brussel 

Wim Knaepen SERV_20210906_Wijziging_W&I-decreet_BR_wk 6 september 2021 

wknaepen@serv.be   

Wijzigingen decreet W&I-beleid 

Mevrouw de minister 

 

De SERV ontving op 28 juli 2021 een adviesvraag over het voorontwerp van decreet houdende 

wijziging van het decreet van 30 april 2009 betreffende de organisatie en financiering van het 

wetenschaps- en innovatiebeleid. U vindt hierna het advies. 

De wijzigingen die aan het basisdecreet worden aangebracht, zijn enerzijds juridisch-technisch 

van aard en hebben anderzijds een inhoudelijke draagwijdte. Wat dit laatste betreft wordt 

ondermeer een structurele financiering van Energyville, een beleidskader voor het Vlaamse 

industriële klimaattransitieprogramma en een erkenning van de Vlaamse Wetenschappelijke 

instellingen voorzien. Tevens wordt de inkanteling van het Steunpunt Economie&Ondernemen in 

het Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring (ECOOM) decretaal verankerd. 

De SERV kan zich vinden in de nieuwe inhoudelijke kaderstellende regelingen en bepalingen. 

Meer bepaald vindt de SERV het positief dat een beleidskader wordt ingevoerd dat de industriële 

klimaattransitie op een bredere schaal moet bevorderen door middel van een industrieel 

transitieprogramma dat wordt aangestuurd door een programmanota waarover advies wordt 

ingewonnen van onder meer de SERV. In de programmanota vormt het instrumentarium voor het 

versnellen van de klimaatinnovatie één van de vijf werkpunten met beleidsaandacht voor onder 

meer de verlenging van het innovatietraject via demo- en pilootprojecten. De SERV wijst er 

overigens op dat de ervaringen, netwerken en digitale ontwikkelingen binnen de transitie Industrie 

4.0 niet los kunnen gezien worden van de industriële klimaattransitie en een belangrijke bijdrage 

kunnen leveren. Ook de versmelting van het Steunpunt Economie&Ondernemen met ECOOM 

kan door de SERV alleen maar onderschreven worden met het oog op meer coherent 

beleidsrelevant onderzoek en de verstrengeling van knowhow, expertise en kennis over clusters, 

ondernemerschap(sindicatoren), digitale economie en strategische waardeketens. 

Tenslotte vindt de SERV het positief dat in de raad van bestuur van het FWO één onafhankelijke 

bestuurder afkomstig kan zijn uit de – aldus de decretale bepaling van artikel 8 – “non-

profitsector”. De SERV geeft overigens de voorkeur aan de term “social profit” aangezien deze 

ook Europees wordt gebezigd. Ook vraagt de SERV dat de term “bedrijven” consequent zou 
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vervangen worden door “ondernemingen” omdat hierin ook social profit ondernemingen liggen 

vervat. Hiermee wordt tevens duidelijk gemaakt dat ook sociale ondernemingen een belangrijke 

rol spelen in de realisatie van de sustainable development goals (SDGs) en de Green Deal, de 

beleidsdoelstellingen rond een Slimmer en Groener Europa en in de realisatie van het 

onderzoekstraject rond energie-innovatie. 

 

 

Hoogachtend 

  

Pieter Kerremans Ann Vermorgen 

administrateur-generaal  voorzitter 

 


