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WETENSCHAPPELIJKE EN TECHNOLOGISCHE VRAAGSTUKKEN 

 
Samenwerkingsprotocol 

 
tussen het Adviescomité voor wetenschappelijke en technologische vraagstukken van de Kamer 
van volksvertegenwoordigers, ingesteld op 19 juli 2001 door invoeging van artikel 100ter in het 
Reglement van de Kamer van volksvertegenwoordigers, hierna “het Adviescomité” genaamd, 

vertegenwoordigd door de heer Voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers 
 

en de Federale diensten voor wetenschappelijke, technologische en culturele aangelegenheden, 
hierna “De DWTC”

1
 genaamd, 

vertegenwoordigd door de heer minister bevoegd voor het wetenschapsbeleid 
 

Voorwerp: 
 
Het Adviescomité kan een beroep doen op de medewerking van de DWTC voor vraagstukken die het 

bepaalt met betrekking tot de evaluatie van de maatschappelijke gevolgen van wetenschappelijke en 
technologische ontwikkelingen. 

 
Samenwerkingsmodaliteiten: 

 
1. Het Adviescomité 

 
– legt in een werkprogramma de inhoud en de planning vast van de samenwerking die het met de 

DWTC tot stand wenst te brengen; ieder verzoek om dringende tussenkomst van de DWTC wordt 
behoorlijk gemotiveerd; 

 
– richt zijn verzoeken om samenwerking met de DWTC tot de minister van de federale Regering 

bevoegd voor Wetenschapsbeleid, teneinde in gezamenlijk overleg de uitvoeringsvoorwaarden 
ervan vast te leggen. 

 
2. De DWTC 

 
– verschaffen het Adviescomité op zijn verzoek informatie over de onderwerpen die dit laatste 

behandelt en die beschreven zijn in zijn werkprogramma; deze informatie zal worden verzameld op 
grond van de gegevens beschikbaar in het kader van de voltooide of aan de gang zijnde acties en 
programma’s van de DWTC, of in de door hen gebruikte of gefinancierde databanken, of eveneens 
uitgaande van toegankelijke informatie beschikbaar bij andere instellingen (ministeriële 
departementen, universiteiten, onderzoekscentra, …);  

 
– kunnen het Adviescomité op zijn verzoek begeleiden bij het voorbereiden van zijn werkprogramma, 

met name door het vooraf informatie te verschaffen over “de stand van de kennis” in verband met 
de wetenschappelijke en technologische vraagstukken waaraan het Comité aandacht zou willen 
schenken, voor zover die uit hoofde van de activiteiten van de DWTC onmiddellijk beschikbaar zijn; 

 
3. Indien de DWTC in het kader van zijn acties en programma’s niet over de gewenste informatie 

beschikt kan worden beslist hiervoor een specifieke studie op te zetten en te beheren, eventueel met de 
inzet van externe deskundigen of instellingen. 

 
In dat geval kan het Adviescomité, volgens de in de Kamer geldende procedure voor de aanstelling van 

deskundigen (goedkeuring van het Bureau of de Conferentie van Voorzitters en van het College van 
Quaestoren) voorstellen daartoe de nodige financiële middelen ter beschikking te stellen. 

 

                                                 
1
 De woorden “DWTC” dienen te worden gelezen als “POD Wetenschapsbeleid” (Programmatorische federale Overheidsdienst 

Wetenschapsbeleid). 
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Het Adviescomité verleent de DWTC toestemming om de resultaten te valoriseren van de studies die 
door hen werden opgezet en beheerd, nadat ze werden gebruikt in zijn aanbevelingen en zijn adviezen. 

 
4. De DWTC 

 
– kunnen het Adviescomité, zonder bijkomende kosten, in de hoedanigheid van expert bijstaan in 

diverse nationale of internationale organen, waaronder met name het netwerk EPTA, alsook bij het 
overleg met de parlementen en autoriteiten van de deelgebieden; 

 
– verlenen, op verzoek van het Adviescomité, steun aan zijn werkzaamheden en activiteiten volgens 

de werkmethoden die hun eigen zijn en die de vereiste wetenschappelijke nauwkeurigheid en 
objectiviteit garanderen. 

 
5. Het Adviescomité kan gebruik maken van de door de DWTC verschafte informatie, rekening 

houdende met de noodwendigheden verbonden aan de methodologie en de wetenschappelijke 
nauwkeurigheid van de procedures van de DWTC en met eerbiediging van het vertrouwelijke karakter 
van sommige gegevens en neemt, in voorkomend geval, de intellectuele eigendom van de auteurs van 
de wetenschappelijke informatie in acht. 

 
Evaluatie: 

 
Het voorliggende samenwerkingsprotocol zal, ten laatste binnen twaalf maanden na de ondertekening 

door beide partijen, geëvalueerd en, indien nodig, gewijzigd worden. Beide ondertekenende partijen gaan 
gezamenlijk tot deze evaluatie over. 

 
Opgemaakt te Brussel, in het Nederlands en het Frans, in tweevoud, op 10.10.2002. 

 
De Voorzitter van de Kamer       De minister van Wetenschappelijk  
van volksvertegenwoordigers,      Onderzoek, 
 
Herman De Croo       Charles Picqué 

 


