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Adviesvraag: Voorontwerp van decreet houdende de wijziging van het decreet van 30 april 2009 betreffende de 
organisatie en financiering van het wetenschaps- en innovatiebeleid, wat betreft de opheffing van de Strategische 
Adviesraad voor het Wetenschaps- en Innovatiebeleid 

Adviesvrager: Philippe Muyters - Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport 

Ontvangst adviesvraag: 20 juni 2016 

Adviestermijn: 10 werkdagen 

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

Goedkeuring raad: 27 juni 2016 

 

   

Contactpersoon:  Tim Buyse - tbuyse@serv.be 
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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_ADV_20160627_opheffing_VRWI_TB 27 juni 2016 

tbuyse@serv.be   

Voorontwerp van decreet houdende de wijziging van het decreet van 30 april 2009 
betreffende de organisatie en financiering van het wetenschaps- en innovatiebeleid, 
wat betreft de opheffing van de Strategische Adviesraad voor het Wetenschaps- en 
Innovatiebeleid 

Mijnheer de minister 

 

De SERV werd op 20 juni 2016 om advies gevraagd over bovenvermeld voorontwerp van 

decreet.  

De SERV heeft geen opmerkingen bij dit voorontwerp. Echter, omdat de opheffing van de 

VRWI onmiskenbaar samenhangt met de oprichting van de Vlaamse Adviesraad voor 

Innoveren en Ondernemen, vestigt de SERV graag nogmaals de aandacht op zijn advies 

van 27 juni 2016 over de oprichting van de VARIO. Daarin formuleert de raad in eerste 

instantie enkele algemene bemerkingen bij de oprichting van de VARIO. Hij gaat daarbij 

dieper in op een aantal algemene principes en organisationele aspecten waaronder de 

oprichting van de VARIO op zich, de taakstelling en bevoegdheidsafbakening en –verdeling, 

de onafhankelijkheid van de adviesraad, de transparantie en openbaarheid van de werking 

van de VARIO en de werking van het voorziene overlegplatform. Daarnaast formuleert de 

SERV enkele specifieke artikelsgewijze opmerkingen.  

De SERV is er ten stelligste van overtuigd dat de aanbevelingen uit bovenvermeld advies 

bijdragen tot een meer efficiënt en effectief advieslandschap voor economie, innovatie en 

wetenschap in Vlaanderen. 
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Hoogachtend 

  

Pieter Kerremans Karel Van Eetvelt 

administrateur-generaal  voorzitter 

 


