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1.  In le iding 

De SERV werd op 14 maart 2005 door de Vice-minister-president en Vlaams minister van 
Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse handel, mevrouw Fientje 
Moerman, om advies gevraagd over een ontwerp van beleidskader voor de steun aan grote 
kenniscentra ten behoeve van innovatie. 
 
De noodzaak voor dergelijk beleidskader wordt geargumenteerd vanuit de vaststelling dat 
enerzijds de bestaande en lopende initiatieven voornamelijk sedert 2003 een ad hoc karakter 
vertonen en anderzijds het onduidelijke concept van de Excellentiepolen tot een zekere wild-
groei van de initiatieven heeft geleid.  De invoering van een beleidskader moet toelaten de 
relevantie van de initiatieven en de budgettaire prioriteiten af te wegen. 
 
Het beleidskader maakt, zowel naar doelstelling als naar ondersteuning, inzake de grote ken-
niscentra een onderscheid tussen competentiepolen en strategische kenniscentra. 
Competentiepolen zijn voornamelijk gericht op een actieve kennisdiffusie in combinatie met 
collectief onderzoek en/of de uitbouw van onderzoeks- of testfaciliteiten of vormen van grote 
coöperatieve O&O-bedrijfsprojecten.  De competentiepolen zijn gericht op de bundeling van 
onderzoekscapaciteiten die op Vlaamse schaal relevant is.  Dit weerspiegelt zich in hun rela-
tief bescheiden omvang.  Excellentie op internationaal niveau is gewenst maar niet imperatief.   
Strategische onderzoekscentra zijn in de eerste plaats gericht op de ontwikkeling van geavan-
ceerd basisonderzoek van internationale betekenis.  Zij dienen evenals de competentiepolen 
hun relevantie voor Vlaanderen waar te maken, zij het door het ambiëren van exellentie van 
internationaal topniveau.  Hun omvang vergt een substantiële kritische massa, ook in budget-
taire termen. 
 
Voor de ondersteuning van de competentiepolen wordt gebruik gemaakt van de bestaande 
reglementaire financieringskanalen :  

− het VIS-besluit (Vlaamse Innovatie Samenwerkingsverbanden) 
− het O&O-besluit 
− eventueel andere steunprogramma’s zoals het SBO-programma (Strategisch Basis-

onderzoek), het TETRA-fonds (TechnologieTransfer), de postdoctorale onderzoeks-
mandaten, enz. 

− een eventuele ad hoc beslissing door de Vlaamse regering indien de initiatieven niet 
kunnen gesteund worden binnen de voormelde reguliere steunkanalen (kredieten in-
novatie initiatieven van de Vlaamse regering). 

Om de steunverlening aan competentiepolen in de bovenvermelde steunmechanismen in te 
passen, dringt zich evenwel een aanpassing van de respectieve steunbesluiten op. 
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De steunverlening aan de strategische kenniscentra is afhankelijk van de beslissing van de 
Vlaamse regering op basis van een evaluatie uitgevoerd door het IWT. 
Zowel voor de competentiepolen als voor de strategische kenniscentra wordt een geëigende 
set van criteria voorzien die moet toelaten de steun aan een project te beoordelen.  
 
 

2.  Advies 

De Raad erkent het belang van strategische kennissokkels voor de internationale concurren-
tiekracht van een nationaal/regionaal innovatiesysteem. 
De Raad vindt het positief dat een initiatief wordt ondernomen om het beleid ten aanzien van 
grotere kenniscentra te kaderen met als doel een strategische afweging van de initiatieven 
mogelijk te maken. 
 
Niettemin wenst de Raad een aantal fundamentele bedenkingen te formuleren zowel over het 
opzet als over de concrete uitwerking van het beleidskader. 
 
 

2 . 1 .  H e t  o p z e t  

Het beleidskader dat wordt voorgesteld heeft als doel een afwegingskader mogelijk te maken 
voor strategische kennissokkels, al dan niet van internationaal allure. 
 
De Raad stelt echter vast dat het beleidskader op zichzelf vooruitloopt.  Door de bestaande en 
lopende initiatieven rond grote kenniscentra te incorporeren in het beleidskader, worden reeds 
een aantal strategische keuzes gepretendeerd, zonder dat het strategisch gehalte ervan kri-
tisch wordt geëvalueerd en aangetoond.  De vraag stelt zich dus hoe de keuzes die in het 
voorliggende beleidskader gemaakt worden, ingebed zijn of zullen worden in het Vlaamse 
innovatiebeleid 
 
De Raad wil er de nadruk op leggen dat het een absolute noodzaak is een horizontaal geïnte-
greerd innovatiebeleid uit te tekenen waarin een aantal inhoudelijke keuzes gemaakt worden.    
Het opstellen van een dergelijke geïntegreerde beleidsvisie dient voorafgegaan te worden 
door een grondig debat met het maatschappelijk middenveld waarin inhoudelijke strategische 
keuzes moeten gemaakt worden, waarbij zowel economische groeiopportuniteiten als maat-
schappelijke noden aan bod moeten komen.  De Raad wil er daarom op wijzen dat de sociale 
partners in dit debat hun inbreng wensen te doen, in het bijzonder via het aangekondigde 
overleg met de Vlaamse regering over het industrie- en innovatiebeleid in het VESOC. 
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Door het voorafgaan van het voorgelegde beleidskader aan een strategisch beleidsvisie, is het 
voor de Raad tevens niet duidelijk of het beleidskader enkel van toepassing zal zijn op nieuwe 
initiatieven dan wel ook zal toegepast worden op de bestaande en in oprichting zijnde initiatie-
ven.  Is dit laatste het geval, dan stelt zich de vraag of het bestaande beheerscontract tussen 
de kennisinstelling en de Vlaamse regering dient aangepast te worden. 
In elk geval is de Raad van oordeel dat de zowel de bestaande als de toekomstige initiatieven 
moeten onderworpen worden aan de tussentijdse en ex post evaluaties die worden voorzien. 
 
 

2 . 2 .  D e  u i t w e r k i n g  

In de eerste plaats wil de Raad waarschuwen voor de crowding-out effecten van grootschalige 
initiatieven, ook in budgettair opzicht.  Kritische massa en functionele schaal zijn belangrijke 
elementen voor het succesvol implementeren van kennissokkels, maar mogen geen afbreuk 
doen aan de even waardevolle en relevante kleinschalige projecten, waarin ook, maar niet 
uitsluitend, de KMO’s een belangrijke rol kunnen spelen.  De Raad is van oordeel dat er een 
evenwichtige benadering dient nagestreefd te worden tussen grootschalige initiatieven en 
kleinschalige meer “normale” projecttypes.  Of anders uitgedrukt : er moet gestreefd worden 
naar een evenwicht tussen de top-down benadering en de initiatieven die zich ‘van de grond 
af’ (bottom-up) ontwikkelen. 
 
De relevantie van bottom-up initiatieven dient geobjectiveerd te worden door toetsing aan een 
economisch en wetenschappelijk referentiekader.  Een instrument dat volgens de Raad daar-
toe kan bijdragen is dat van het haalbaarheidsonderzoek..  Dergelijke haalbaarheidsstudies 
moeten de strategische wetenschappelijke en economisch/maatschappelijke relevantie van 
bijvoorbeeld grootschalige initiatieven aantonen en op die manier in een eerste fase reeds 
bijdragen tot een strategische selectie van dergelijke projecttypes, eventueel via een systeem 
van een “gebatchte” oproep.  Ondermeer technology “road maps” en/of (studie naar) markt-
tendensen kunnen in deze een rol spelen.  
 
 Wat de voorbereidende studiefase in het algemeen betreft, merkt de Raad op dat het proces 
(de instrumenten zoals de aansluiting bij reeds bestaande technologieverkenningen, de rol-
verdeling ondermeer voor het IWT, de evaluatie, enz.) duidelijk moet afgebakend worden en 
erop gericht moet zijn de link te leggen tussen innovatie en het ruime valorisatiepotentieel. 
 
In het beleidskader wordt een onderscheid gemaakt tussen competentiepolen enerzijds en 
strategische kenniscentra anderzijds.  Het criterium dat wordt gehanteerd is dat van de “kriti-
sche massa”, dat voor een competentiepool “doorgaans relatief bescheiden” zal zijn en dat 
voor een strategisch onderzoekscentrum “substantieel” moet zijn.  De Raad vraagt zich af hoe 
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op basis van deze vage omschrijvingen de grens en dus ook het toepassingsgebied van beide 
projecttypes kan vastgesteld worden.  Bij uitbreiding kan deze vraag ook gesteld worden ten 
aanzien van het toepassingsgebied van de competentiepolen en de meer normale projectty-
pes in de reguliere steunkanalen.  De Raad dringt erop aan dat duidelijke maatstaven worden 
voorzien die het toepassingsgebied van de onderscheiden projecttypes afbakenen. 
 
Verder wijst de Raad erop dat de inschakeling van de grotere initiatieven in de regulie-
re/horizontale steunkanalen een herziening en verruiming van de indieningsmodaliteiten en 
steunmechanismen vereist.  De Raad wenst via adviesverlening betrokken te worden bij de 
uitwerking van de vereiste nieuwe reglementaire kaders in het algemeen en de verdere con-
cretisering van de steunmodaliteiten ten aanzien van de grotere initiatieven in het bijzonder. 
 
De Raad merkt op dat het beleidskader ondermeer is bedoeld om de wildgroei aan initiatieven 
inzake kenniscentra tegen te gaan.  De Raad pleit er in dat opzicht voor om maximaal aanslui-
ting te zoeken bij bestaande expertise en instituten. 
 
De Raad stelt vast dat de evaluatiecriteria die worden gehanteerd om de steun te beoordelen 
voor competentiepolen en strategische centra aansluiten bij de klassieke criteria van de be-
staande reguliere steunmechanismen, nl. de wetenschappelijke kwaliteit en het valorisatiepo-
tentieel.  Indien op basis van deze criteria evenwel de budgettaire voorzieningen worden over-
schreden, wat in de praktijk onvermijdelijk lijkt, dient er een prioriteitsstelling te gebeuren op 
basis van een aantal bijkomende criteria.  Het beleidskader houdt het bij een opsomming van 
deze bijkomende criteria, zonder aan te geven welk het respectieve gewicht of belang van 
deze criteria zal zijn.  De Raad dringt erop aan dat duidelijk bepaald wordt welk de precieze 
afweging tussen de bijkomende criteria zal zijn, aangezien dit een essentieel onderdeel van 
het beleidskader uitmaakt. 
 
Wat de competentiepolen betreft, wordt naar ondersteuning toe gebruik gemaakt van bestaan-
de reglementaire financieringskanalen.  In dat opzicht stelt het beleidskader dat “de formele 
behandeling en steunselectie meer bij het IWT en zijn Raad van Bestuur situeren, beantwoordt 
aan wat gangbaar is bijv. bij het Finse TEKES”.  De Raad stelt vast dat het beleidskader in dit 
opzicht in contradictie is met het decreet van 7 mei 2004 dat de omvorming van het IWT tot 
een intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid regelt, waardoor het IWT in 
de toekomst geen Raad van Bestuur meer zal hebben.  In zijn advies van 21 januari 2004 over 
het voorontwerp van decreet dienaangaande heeft de Raad duidelijk gesteld dat “het IWT een 
verregaande autonomie en onafhankelijkheid bij de uitvoering moet kunnen behouden, het-
geen … het best kan gebeuren in de vorm van een EVA (extern verzelfstandigd agentschap).  
Door het IWT om te vormen naar een IVA-structuur vreest de Raad dat deze instelling aan 
bestuurskracht en efficiëntie zal inboeten en een heel andere positie in het innovatiebeleid zal 
innemen, aangezien het opdoeken van de Raad van Bestuur enerzijds de nauwe betrokken-
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heid van de actoren bij de beleidscyclus verloren gaat en anderzijds de waarborg van een 
onafhankelijke en transparante besluitvorming ondergraven wordt.”. 
 
Wat de grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden betreft, is de Raad van oordeel dat 
niet enkel de internationale en de Europese dimensie moeten beschouwd worden, maar te-
vens de interregionale dimensie – ook op Belgisch niveau - niet uit het oog mag verloren wor-
den. 
 
Tenslotte wijst de Raad op een onduidelijkheid in de oproepprocedure voor competentiepolen.  
De Raad stelt vast dat de voor- en de nadelen van een “gebatchte” oproep tegen elkaar wor-
den afgewogen en vervolgens een mogelijk alternatief wordt geformuleerd in de vorm van een 
steunbeslissing per project.  Het is echter geenszins duidelijk welke procedure uiteindelijk zal 
gevolgd worden.  De Raad pleit ervoor dat deze onduidelijkheid wordt uitgeklaard en stelt 
daarbij dat gezien de budgettaire beperkingen een vorm van gebatchte oproep onvermijdelijk 
zal zijn. 


