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Advies nr. 30

over het ontwerp van besluit van de Brusselse  Hoofdstedelijke 
Regering houdende uitvoering van de  ordonnantie van 26 maart 
2009 tot bevordering van het onderzoek, de ontwikkeling en de 

innovatie.

Dit advies is per e-mail door de Raad voor het Wetenschapsbeleid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
op 19 oktober 2009 aangenomen. Er was geen voorbereidende werkgroep.

Bldz 1 van 2



Voorwoord: 

Conform artikel 4 §1, lid 2 van de ordonnantie van 10 februari 2000 (BS 16.03.2000) heeft de Brusselse 
Hoofdstedelijke Regering, op 10 juni 2009 via haar minister voor Onderzoek Benoît Cerexhe, aan de Raad 
voor het Wetenschapsbeleid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een advies gevraagd over het ontwerp 
van besluit vermeld in de titel. 

Documenten

0ntwerp van besluit van de Brusselse  Hoofdstedelijke Regering houdende uitvoering van de  ordonnantie 
van 26 maart 2009 tot bevordering van het onderzoek, de ontwikkeling en de  innovatie.

Nota van Minister Benoît Cerexhe aan de leden van de regering.
 Betekening van de vergadering van 4 juni 2009 van de Brusselse Hoofstedelijke Regering.
 « Avis de l’Inspection des finances en date du 18 mai 2009. »
 Advies van de Economische en Sociale Raad van 17 september 2009.

Advies van de Raad voor het Wetenschapsbeleid.

In oktober 2008 heeft de Raad haar advies uitgebracht betreffende het ontwerp van Ordonnantie 
handelend over de ondersteuning en de financierring van het wetenschappelijke onderzoek en 
technologische innovatie in het Brussels Hoofstedelijk Gewest. Daarin beaamt ze de wens van de Regering 
om bijkomende of nieuwe activiteiten in Onderzoek-Ontwikkeling-Innovatie vanwege de ondernemingen 
aan te moedigen om, op die manier, de economische efficiëntie te verbeteren en een duurzame groei van 
werkgelegenheid te verwezenlijken. De Raad verklaarde zich over het algemeen van deze omzetting van 
het Europese communautaire kader tevreden, terwijl enkele punten het onderwerp van commentaren en 
suggesties waren.

Vandaag spreekt de Raad zich gunstig uit over dit project van besluit omdat de tekst ervan de voornemens 
van de Regering bevestigt en ontwikkelt om aan onderzoek en innovatie een rol te vertrouwen die leidt tot 
meer werkgelegenheid en groei binnen het Brusselse Hoofstedelijke Gewest. De Raad wil echter enkele 
aanvullende beschouwingen aan haar advies toevoegen.

Na kennisname van het advies dat door de Economische en Sociale Raad op 17 september laatstleden werd 
uitgebracht, stemt de Raad voor het Wetenschapsbeleid in met de bijzondere overwegingen die erin zijn 
geuit.

Rekening houdend met mogelijke interregionale concurrentie en/of samenwerking, en met respect voor het 
communautaire kader, oordeelt de Raad dat het noodzakelijk is om de praktische modaliteiten die de 
andere regios hebben ingesteld nader te bekijken. Onder meer zal de kwestie van delocalisering moeten 
onderzocht worden, en vervolgens zal de Raad over dit specifieke punt haar advies uitbrengen.
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