KONINKLIJKE ACADEMIE
VOOR GENEESKUNDE VAN BELGIË
Paleis der Academiën
HERTOGSSTRAAT 1 – 1000 BRUSSEL
Tel. 02/550 23 00 Fax 02/550 23 13
E-mail: academiegeneeskunde@vlaanderen.be
Website: www.academiegeneeskunde.be
MOTIE
betreffende het toekomstig statuut van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen*
Brief aan de heer Bart Somers, Minister-president van de Vlaamse regering, Martelaarsplein 19, 1000 Brussel.

Mijnheer de minister-president,
In naam van het bestuur en de leden van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België richt ik me via
u tot de Vlaamse regering met het verzoek om de beslissing van het kernkabinet van 3 oktober 2003 om het F.W.O.Vlaanderen tot een intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid (IVA-rp) om te vormen, te
heroverwegen.
De Academie schaart zich achter de argumentatie die de raad van bestuur van het F.W.O.-Vlaanderen op 6
december 2002 heeft geformuleerd ten gunste van de erkenning van het F.W.O.-Vlaanderen als een instelling sui
generis, of zijn omvorming tot een extern verzelfstandigd agentschap.
De Academie begrijpt niet waarom het kernkabinet van de Vlaamse regering voorbijgaat aan de andersluidende
adviezen van het F.WO.-Vlaanderen zelf, van de werkgroep Beter Bestuurlijk Beleid van het bevoegdheidsdomein
Wetenschap en Technologische Innovatie, en van de Bijzondere Commissarissen.
De Academie is bezorgd, dat de voorgenomen ingrijpende verandering van de structuur van dit belangrijke
instrument inzake het wetenschappelijk onderzoek in Vlaanderen, de financiering en kwaliteitsbewaking van dit
onderzoek nadelig zou kunnen beïnvloeden. De Academie is bevreesd voor de internationale positie van
Vlaanderen als kennismaatschappij.
De Academie roept de Vlaamse regering tot behoedzaamheid op en vraagt dat ze door een nieuw onderzoek van
het dossier haar besluitvorming ten minste beter zou verantwoorden, in de overtuiging dat ze als gevolg van een
grondige heroverweging tot andere besluiten zal komen.
In de hoop dat u en de Vlaamse regering door een wijs beleid de Vlaamse troeven inzake wetenschappelijk
onderzoek zullen weten te ontwikkelen, verblijf ik,
Namens de Academie,
Met bijzondere hoogachting,
Prof. em. dr. Marc Bogaert
Vast secretaris
Cc aan de leden van de Vlaamse regering

*

De motie werd door de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België goedgekeurd ter zitting van 20 december
2003.
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