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1. Inleiding

De Raad werd op 12 april 2000 door de Vlaamse Minister van Economie, Ruim-
telijke Ordening en Media, de heer Dirk Van Mechelen, om advies gevraagd over
het ontwerp van reglementair besluit voor de regeling van steun aan projecten van
technologisch onderzoek en ontwikkeling van het bedrijfsleven.

De Raad wijst erop dat reeds op 11 maart 1998 een advies1 werd uitgebracht,
waarin een aantal krachtlijnen werden geformuleerd ten aanzien van de draag-
wijdte van het innovatiedecreet en de decretale invulling van de technologische
innovatie. M.b.t. dit laatste merkte de Raad in zijn advies op dat de inhoudelijke
invulling van het decretale kader rond de technologische innovatie nog ten volle
moest geconcretiseerd worden door de drie daartoe aangekondigde uitvoerings-
besluiten. Volgens de artikelen 5, 6 en 7 van het decreet handelen deze uitvoe-
ringsbesluiten respectievelijk over :
• de financiële steun aan projecten voor ontwikkeling van wetenschappelijk-tech-

nologische kennis, die tot stand komen op initiatief van de bedrijven;
• de financiële steun aan projecten voor één of meerdere van de verschillende

types van activiteiten inzake technologische innovatie, die uitgaan van samen-
werkingsverbanden tussen bedrijven, instellingen en/of organisaties;

• de financiële steun aan de interface-activiteiten, die uitgaan van de universitei-
ten van de Vlaamse Gemeenschap.

inleiding

51 Advies over het voorontwerp van decreet betreffende het voeren van een beleid ter aanmoediging
van de technologische innovatie, SERV, 11 maart 1998.
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In zijn advies pleitte de Raad herhaaldelijk voor verdere betrokkenheid bij de invul-
ling van het innovatiedecreet. De Raad wijst in dit verband erop dat hij in het
verleden door de toenmalige Minister-president Luc Van den Brande reeds om een
informele reactie werd gevraagd over ontwerpteksten van de uitvoeringsbesluiten
betreffende de steun aan ondernemingen enerzijds en de steun aan samenwer-
kingsverbanden anderzijds. De Raad vatte zijn reactie samen in een brief van
30 juni 1998 waarbij hij zich akkoord verklaarde met de algemene krachtlijnen
en oriëntaties van deze uitvoeringsbesluiten, met dien verstande dat een betere
stroomlijning in het in de uitvoeringsbesluiten gehanteerde begrippenkader dien-
de te worden nagestreefd.

advies
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2. Algemeen

De Raad wordt thans om advies gevraagd over het ontwerp van uitvoeringsbesluit
dat de steun regelt aan projecten van ontwikkeling van wetenschappelijk-techno-
logische innovatie door de bedrijven.
De Raad stelt vast dat zowel de redactie als de draagwijdte van het voorliggend
ontwerpuitvoeringsbesluit praktisch ongewijzigd is gebleven ten opzichte van de
vorige legislatuur. De Raad kan zich, net als in het verleden, vinden in de alge-
mene krachtlijnen en oriëntaties van dit uitvoeringsbesluit.

De Raad verheugt zich over het feit dat met dit besluit ook in de concrete uitvoe-
ring een aanzet wordt gegeven voor een Vlaams innovatiebeleid. De Raad stelt
vast dat de stroomlijning van de bevoegde instellingen, waardoor het IWT een
centrale rol krijgt toebedeeld, geoperationaliseerd wordt. De Raad stelt vast dat
via het uitvoeringsbesluit de kans wordt aangegrepen om de steunregeling voor
bedrijven enerzijds aan te passen aan een aantal gangbare Europese praktijken
inzake kostencalculatie en anderzijds te moduleren in functie van de Europese
steunpercentages. Tenslotte vindt de Raad het positief dat de goedkeuringsproce-
dure voor ingediende projecten voorwerp is geworden van een administratieve
vereenvoudiging.
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3. Artikelsgewijze bespreking

Enkel de artikelen die volgens de Raad enige commentaar behoeven, komen
hier aan bod.

Artikel 6, 2°

Dit artikel voorziet bij samenwerking met een partner een steunmodaliteit voor
de KMO’s van maximaal 80 % van de marginale kosten voor het projectaandeel
uitgevoerd door deze partner.

De Raad vindt het positief dat de samenwerking tussen de universiteiten of ande-
re onderzoeksinstellingen en de ondernemingen wordt gestimuleerd teneinde de
competenties van de betrokken partners te vergroten en te versterken. De Raad is
van oordeel dat een steunmodaliteit waarin een verhoogd steunpercentage wordt
vastgesteld op basis van de marginale kosten in het kader van samenwerkings-
verbanden drempelverlagend kan werken voor ondernemingen. De Raad is ech-
ter van oordeel dat samenwerkingsverbanden tussen onderzoeksinstellingen en
grote ondernemingen eveneens kunnen gestimuleerd worden op basis van het mar-
ginale kostenprincipe in het kader van de Europese kaderregeling voor O&O.
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Artikel 8

Artikel 8 regelt grotendeels de procedure voor de behandeling van de aanvragen
voor tegemoetkomingen aan bedrijven.

De Raad stelt voor dat het uitvoeringsbesluit expliciet voorziet in de mogelijkheid
om – wanneer de procedure dit toelaat - mondelinge contacten te leggen tussen
de aanvragers enerzijds en de deskundigen anderzijds. De Raad wijst erop dat
dit nu reeds een gangbare praktijk is in de procedure, die hierdoor geofficiali-
seerd wordt.

Artikel 16

Artikel 16 voorziet bij de raad van bestuur de mogelijkheid tot herziening van
de beslissing van diezelfde raad van bestuur tot weigering van een tegemoetko-
ming, zonder evenwel de opportuniteit van de beslissing in vraag te kunnen stel-
len.

De Raad vraagt zich af of de instelling van een hogere beroepsinstantie niet meer
aangewezen is in de beroepsprocedure.
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