VR 2020 0304 DOC.0288/1

DE VLAAMSE MINISTER VAN ECONOMIE, INNOVATIE, WERK, SOCIALE ECONOMIE EN LANDBOUW

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING
Betreft:

Hersamenstelling Hermes beslissingscomité

Dit voorstel heeft betrekking op de hersamenstelling van het beslissingscomité bij het
Hermesfonds na de beëdiging van de Nieuwe Vlaamse Regering op 2 oktober 2019

1. SITUERING
A. BELEIDSVELD/BELEIDSDOELSTELLING
Deze beslissing heeft betrekking op het beleidsveld innovatie.

VORIGE BESLISSINGEN EN ADVIEZEN
•

decreet van 21 december 2001 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2002,
artikel 41quater;

•

decreet van 13 juli 2007 houdende bevordering van een meer evenwichtige participatie van
vrouwen en mannen in advies-en bestuursorganen van de Vlaamse overheid, gewijzigd bij het
decreet van 28 maart 2014;

•

decreet van 22 november 2013 betreffende deugdelijk bestuur in de Vlaamse publieke sector,
gewijzigd bij decreten van 25 november 2016 en 3 februari 2017;

•

besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 2015 houdende de samenstelling van het
Hermes-beslissingscomité (VR2015 1812 DOC.1453/1BIS)

2. INHOUD
In uitvoering van het decreet van 12 november 2015 houdende diverse maatregelen inzake de
herstructurering van het beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie, dient zich, gezien
de nieuwe Vlaamse Regering beëdigd werd op 2 oktober 2019, een hersamenstelling van het
beslissingscomité bij het Hermesfonds aan.
Aan de betrokken organisaties werd gevraagd hun vertegenwoordigers voor het
beslissingscomité voor te dragen.
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Dit resulteerde in de volgende voordrachten:
Op voordracht van de VLIR:
o de heer Koenraad Debackere
o mevrouw Silvia Lenaerts
Op voordracht van de Vlaamse Hogescholenraad:
o mevrouw Ria Bollen of de heer Ben Lambrechts
Op voordracht van de Strategische Onderzoekscentra:
o de heer Gilbert De Clercq of de heer Gert Bergen
Op voordracht van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen:
o de heer Johan Guldix of mevrouw Sonja Teughels
o de heer Robin Deman of mevrouw Laura De Pot
o de heer Peter Hertog of de heer Philippe Diepvents
o mevrouw Sandra Rosvelds of de heer Koen Repriels
Rekening houdend met het decreet van 13 juli 2007 houdende bevordering van een meer
evenwichtige participatie van vrouwen en mannen in advies- en bestuursorganen van de
Vlaamse overheid, mag ten hoogste twee derden van de leden van het beslissingscomité van
hetzelfde geslacht zijn.
Rekening houdend met de gedane voordrachten wordt de volgende samenstelling van het
beslissingscomité voorgesteld:
1.
2.
3.
4.

5.

Op voordracht van de VLIR:
o de heer Koenraad Debackere
o mevrouw Silvia Lenaerts
Op voordracht van de Vlaamse Hogescholenraad:
o mevrouw Ria Bollen
Op voordracht van de Strategische Onderzoekscentra:
o de heer Gilbert De Clercq
Op voordracht van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen:
o de heer Johan Guldix
o de heer Robin Deman
o de heer Peter Hertog
o mevrouw Sandra Rosvelds
Uit het bedrijfsleven, vertrouwd met het economisch en innovatiebeleid:
o De heer Eric Van Zele
o De heer Bart Van Hooland
o De heer Patrick Maselis
o Mevrouw An Viaene

3. BESTUURLIJKE IMPACT
A. BUDGETTAIRE IMPACT VOOR DE VLAAMSE OVERHEID
Het voorafgaand advies van de inspecteur van Financiën is niet vereist conform artikel 15, § 2., 1°
beslissingen met betrekking tot de aanwijzing, voordracht, benoeming, bevordering van
personen.

B. ESR-TOETS
Niet van toepassing.
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C. IMPACT OP HET PERSONEEL VAN DE VLAAMSE OVERHEID
Er is geen weerslag op het personeelsbestand en de personeelsbudgetten.

D. IMPACT OP DE LOKALE EN PROVINCIALE BESTUREN
Er is geen weerslag van het voorstel op personeel, werkingsuitgaven, ontvangsten, investeringen
en schulden van de lokale besturen.

4. VERDER TRAJECT
Niet van toepassing.
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5. VOORSTEL VAN BESLISSING
De Vlaamse Regering beslist:
1° de volgende personen te benoemen tot lid van het beslissingscomité bij het Hermesfonds:
Op voordracht van de VLIR:
o de heer Koenraad Debackere
o mevrouw Silvia Lenaerts
Op voordracht van de Vlaamse Hogescholenraad:
o mevrouw Ria Bollen
Op voordracht van de Strategische Onderzoekscentra:
o de heer Gilbert De Clercq
Op voordracht van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen:
o de heer Johan Guldix
o de heer Robin Deman
o de heer Peter Hertog
o mevrouw Sandra Rosvelds
Uit het bedrijfsleven, vertrouwd met het economisch en innovatiebeleid:
o De heer Eric Van Zele
o De heer Bart Van Hooland
o De heer Patrick Maselis
o Mevrouw An Viaene
2°

de heer Eric Van Zele tot voorzitter van het Beslissingscomité te benoemen

3°

de Vlaamse minister, bevoegd voor de economie en het technologisch innovatiebeleid, te
belasten met de uitvoering van deze beslissing.

…

De Vlaamse minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw,

Hilde CREVITS
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