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Ref : RWBBHG/ Advies n° 41 (10 januari 2013)

Advies n° 41
betreffende de inrichting van een Raad voor Wetenschapsbeleid
Wallonië-Brussel

Dit advies werd voorbereid door het secretariaat van de RWBBHG en werd goedgekeurd door de
plenaire vergadering van 10 januari 2013.
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Voorwoord

Overeenkomstig met artikel 4 §1, al.2 van de ordonnantie van 10 februari 2000 (MB
16.03.2000), heeft de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, via haar Minister
voor Wetenschappelijk Onderzoek, Meneer Benoît Cerexhe, bij de Raad voor
Wetenschapsbeleid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een vraag naar advies ingediend
betreffende het in de titel vermelde onderwerp.
Documenten

Voorontwerp van het decreet dat het decreet van 9 januari 2003 vervangt betreffende de
adviesorganen aangaande het wetenschaps- en academisch beleid en het overleg tussen de
verschillende adviserende organen van het hoger onderwijs.
Ontwerp-besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap inzake de organisatie van
vertegenwoordigers binnen de Raad voor Wetenschapsbeleid Wallonië-Brussel.
Nota aan de Regeringen van het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap betreffende het
Marshallplan 2.VERT, Actie III 1 A - Oprichting van een Raad Wallonië-Brussel voor
wetenschappelijk onderzoek.
Advies A 1071 van het CESW op 4 juni 2012: advies van de Raad voor Wetenschapsbeleid
betreffende het project van de oprichting van een Raad voor Wetenschapsbeleid WalloniëBrussel (NIET bekrachtigd).
Inleiding

Nadat een eerste lezing van het voorontwerp van het decreet ter omvorming van de Raad
voor Wetenschapsbeleid van de Franse Gemeenschap (die nooit geïnstalleerd werd) in de
Raad voor Wetenschapsbeleid Wallonië-Brussel goedgekeurd werd, heeft de Regering van de
Federatie Wallonië-Brussel beslist om dit voorontwerp ter akkoord voor te leggen aan de
Regeringen van het Waalse en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Daarnaast heeft de Regering op 3 mei 2012 unaniem beslist dat de Ministers belast met
Wetenschappelijk Onderzoek overleg zouden organiseren met de respectievelijke regionale
Raden voor Wetenschapsbeleid.
Analyse

1) Advies van de Waalse Raad voor Wetenschapsbeleid (Advies A 1071 van 4 juni 2012)

Op 30 juni 2010 heeft de Waalse RWB een brief verstuurd naar Minister J-M. NOLLET waarin
deze zich negatief uitspreekt over de oprichting van een nieuwe structuur. De Raad dringt
aan op de inrichting van procedures van soepel overleg tussen de Waalse RWB en de RWB
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om dossiers met communautaire bevoegdheid te
behandelen. De Raad stelt in dit kader voor om de DGENORS1 en het F.R.S.-F.N.R.S., die
geen deel uitmaken van de regionale RWB's, hierbij te betrekken.
De RWB benadrukt dat het noch noodzakelijk noch wenselijk is een nieuwe structuur in te
richten om de adviserende functie met betrekking tot communautaire materie in het domein
van wetenschapsbeleid te organiseren.
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De RWB wijst erop dat er lang is nagedacht over de samenstelling en over de werkwijze van
een orgaan dat de beoogde doelstellingen in de nota van de regeringen vervult, dit om zo
goed mogelijk tegemoet te komen aan het verzoek van Minister J-M. NOLLET. De discussie
heeft het niet toegelaten tot een consensus te komen.
2) Analyse van het voorontwerp van decreet, het ontwerp van besluit en de nota aan de
regeringen

•

de samenstelling van de RWB W-B (Art 4 van het voorontwerp van het decreet en
het 1ste artikel van het ontwerp-besluit)

De RWB W-B zou samengesteld zijn uit 28 leden van de Waalse Raad en 9 leden benoemd
door de Brusselse Raad. Minstens zes leden moeten afkomstig zijn uit universiteiten of
hogescholen gefinancierd door de Franse Gemeenschap.

•

Werking en frequentie van de samenkomsten (uiteenzetting van motieven en art 6
van het voorontwerp van het decreet en art 4 en 5 van het ontwerp-besluit)
De voorzitter wordt gekozen uit de leden die de academische instellingen
vertegenwoordigen, de vice-voorzitter wordt gekozen uit de leden afkomstig uit het socioeconomische milieu.
Het bureau is samengesteld uit de voorzitter, de vice-voorzitter en de leden van de bureaus
van de regionale RWB's met een beslissende stem.
Het secretariaat wordt gezamenlijk verzekerd door de regionale secretariaten.
De planning van de samenkomsten van deze RWB zal berekend worden op basis van de helft
van de zittingen van de Waalse RWB, dit wil zeggen 4 keer per jaar.
ADVIES VAN DE RAAD

Meerdere hierboven beschreven elementen leiden ons ertoe een ongunstig advies uit te
spreken over de voor advies gepresenteerde documenten.
Ten eerste steunt de Raad de mening van de Waalse Raad dat het noch noodzakelijk noch
wenselijk is een nieuwe structuur op te richten om de adviserende functie betreffende de
communautaire materie in het domein van wetenschapsbeleid te organiseren. Deze kwestie
wordt momenteel behandeld door de respectievelijke regionale Raden en kan in de toekomst
het onderwerp uitmaken van gemeenschappelijke werkgroepen. De samenstelling van een
RWB W-B zou bovendien een verdubbeling van het werk betekenen voor het Brussels
secretariaat.
Ten tweede stelt de Raad ook een zekere ongelijkheid vast op het niveau van de
vertegenwoordiging van de leden. Op het niveau van de vertegenwoordiging van het
universitair en hoger onderwijs stelt er zich geen probleem, maar op het niveau van de
socio-economische actoren, leidt deze verdeling tot een ongelijkheid van 2 of 3 Brusselse
leden op een totaal van 16 of 17 socio-economische actoren. Hoewel de materie
communautaire zaken betreft, vormt fundamenteel onderzoek een onmisbaar onderdeel in
de RDI-keten, wat zowel Waalse als Brusselse actoren in de economische sfeer impliceert.
Het advies van de CREF in deze materie is essentieel, gegeven het feit dat het gaat om een
materie waarbij de universiteiten rechtstreeks betrokken zijn.
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