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1.  In le iding 

In deze inventaris ligt de klemtoon op de steunmaatregelen die door de diverse beleidsniveaus 
worden gehanteerd om onderzoek en ontwikkeling in de bedrijfswereld te stimuleren en te bevorde-
ren.  De inventaris werd opgesteld vanuit een bedrijfseconomische invalshoek, hetgeen impliceert 
dat fundamenteel en beleidsondersteunend onderzoek buiten de scope vallen.  Het betreft boven-
dien enkel steunmaatregelen die betrekking hebben op onderzoek en ontwikkeling, dus niet 
steunmaatregelen die het omgevingskader voor innovatie gunstig kunnen beïnvloeden, zoals bij-
voorbeeld inzake risicokapitaal, onderwijs, reguleringsmanagement enz. 
 
De inventarisatie wordt aangevuld met een overzicht van de evolutie in innovatiemodellen en –
concepten.  Dit moet toelaten om de instrumenten uit de inventaris beter te kunnen situeren en 
evolutief te kwalificeren in het denken over innovatiemodellen en –concepten.  Dit denken heeft 
doorheen de jaren een aantal ingrijpende wijzigingen ondergaan, hetgeen ook zijn weerslag gehad 
heeft en nog steeds heeft op het gevoerde innovatiebeleid op Europees, nationaal en regionaal 
niveau.  Thans is er een evolutie merkbaar naar een zogenaamde derde generatie innovatiebeleid, 
dat ook in de praktijk – zij het vooralsnog op een schuchtere manier – meer en meer opgang 
maakt.  Om een idee te krijgen van het gevoerde innovatiebeleid op de diverse beleidsniveaus - 
Europees, federaal en Vlaams – en de klemtonen die daarbij werden of worden gelegd, wordt hier-
voor een afzonderlijk hoofdstuk in de inventaris voorzien.  Hierdoor kan ook beter de link gelegd 
worden tussen het gevoerde innovatiebeleid en de gehanteerde instrumenten. 
 
De inventaris reflecteert de stand van zaken zoals die van toepassing was begin mei 2005. 
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2.  Evolut ie  in  het  innovat iedenken :  een kort  over-
z icht  

De laatste drie decennia is het denken over de aard van innovatie en innovatieprocessen, 
innovatietheorie en innovatiebeleid en interventiestrategieën aanzienlijk veranderd. 
 
Het lineaire innovatiemodel is verruimd naar meer interactieve innovatiemodellen.  Innovatie-
beleid is niet langer het enkel corrigeren van marktimperfecties en het stimuleren van R&D 
door individuele spelers.  Innovatiebeleid wordt steeds ruimer gedefinieerd.  Net zoals innova-
tiemanagement op het niveau van de individuele onderneming of organisatie een complexe 
managementopgave is geworden, gaat innovatiebeleid steeds vaker om het creëren van een 
slimme land- of sectorspecifieke beleidsmix die nodig is om innovatie te stimuleren.  Naast 
specifiek innovatiebeleid vergt dit ook afstemming met andere beleidsvelden en -domeinen die 
belangrijke randvoorwaarden kunnen invullen voor innovatieprocessen.  Zo kunnen bijvoor-
beeld het onderwijsbeleid, het concurrentiebeleid, het milieubeleid en het aanbestedingsbeleid 
van de overheid belangrijke voorwaarden invullen voor de feitelijke vormgeving van het inno-
vatiebeleid.  Er kan dan gesproken worden van een integraal of verbreed innovatiebeleid.  Van 
milieubeleid (door het formuleren van strikte eisen) of het concurrentiebeleid (tegengaan van 
marktmonopolies, openbreken van kartels) kan evenzeer een stimulerende werking voor inno-
vatie uitgaan als van het innovatiebeleid zelf. 
 
Nauw daarmee samenhangend is een ontwikkeling naar een multi purpose of horizontaal in-
novatiebeleid.  Dit is innovatiebeleid dat niet alleen – zoals traditioneel het geval is – bijdraagt 
aan de innovatie- en concurrentiekracht van het bedrijfsleven, maar tevens gericht is op het 
realiseren van andere doelen.  Innovatie staat niet enkel in dienst van het bedrijfsleven, maar 
biedt de mogelijkheid om uiteenlopende maatschappelijke problemen te adresseren zoals het 
gebrek aan innovaties en innovatieve werkwijzen in de zorg of het onderwijs.  Het is in belang-
rijke mate een kwestie van gradatie in hoeverre allerhande beleidsvelden in verband gebracht 
worden met de innovatiedoelstelling.  In dit laatste verband wordt gesproken van derde gene-
ratie innovatiebeleid. 
 
Het lineaire innovatiemodel (stimulering van wetenschappelijk-technische output), de eerste 
generatie innovatiebeleid, ging ervan uit dat economische performantie voortvloeit uit techno-
logische performantie.  M.a.w. dat wetenschappelijke kennis via een opeenvolging van diverse 
fasen uitmondt in commerciële toepassingen die hun weg zullen vinden in het economisch 
systeem (lineair traject van nieuwe kennis naar een nieuw proces of product).  Dit technologie 
gepushte beleid was vooral gericht op de aanmoediging van de wetenschappelijke en techno-
logische vooruitgang en de verhoogde absorptie van deze kennis in de innovatieketen.  De 
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aandacht ging dus vooral uit naar het corrigeren van de onderinvestering door private bedrij-
ven in technologische innovaties. 
De tweede generatie innovatiebeleid (systeembenadering) erkent de complexiteit van een 
innovatiesysteem, met voortdurende wissel- en samenwerking tussen talrijke individuen, orga-
nisaties en omgevingsfactoren in de verschillende fasen van het innovatieproces.  De klem-
toon van het innovatiebeleid ligt in de versterking van de netwerking tussen de diverse scha-
kels van de innovatieketen en de creatie van de randvoorwaarden waarbinnen deze interacties 
kunnen verbeteren en groeien. 
De innovatiesysteembenadering is een erkenning van het feit dat innovatie (en de stimulering 
ervan) niet langer een single act is, maar het resultaat van een complex samenspel van soms 
zeer uiteenlopende actoren die in interactie tot innovatie komen.  Innovatie is eerder een multi-
actor activiteit geworden.  De systeemleer verruimt m.a.w. het niveau van de analyses van het 
individuele bedrijf naar het geheel van actoren en hun interacties.  Innovatiestimulering wordt 
in de tweede generatie als een afzonderlijk proces behandeld, nevengeschikt aan andere 
beleidsdomeinen. 
  
De derde generatie van innovatiebeleid gaat nog verder en benadrukt de voordelen van geco-
ordineerde innovatiegerichte acties in en tussen diverse beleidsdomeinen (horizontale be-
leidscoördinatie).  Innovatieconcepten worden in elk beleidsdomein geïntegreerd en innovatie 
wordt een geëigend doel van elk beleidsdomein.  Andersom zal het innovatiebeleid haar 
hoofdzakelijk economisch-technologische doeleinden moeten verruimen naar andere beleids-
doelstellingen, als onderdeel van een coherent multisectoraal en multi purpose georiënteerd 
horizontaal geïntegreerd innovatiebeleid.  Van de overheid wordt in het derde generatiebeleid 
verwacht dat zij een veel actievere rol moet opnemen dan zij totnogtoe heeft gedaan (financië-
le steun aan O&O, later aangevuld met steun aan kennisdiffusie en samenwerking tussen 
kennisontwikkelaars), en dit door een intense samenwerking over de diverse beleidsdomeinen 
heen.  Innovatiebeleid moet dus niet alleen betrekking hebben op technologische innovatie en 
draait niet langer alleen maar om wetenschap en technologie of om researchorganisaties en 
industrie , maar heeft ook betrekking op en draait voortaan ook om verschillende vormen van 
niet technologische innovatie, zoals sociale innovatie, innovatie met betrekking tot diensten, 
organisatorische innovatie, culturele innovatie, kortom om een breed scala aan publieke en 
derde sectoractiviteiten.     
 
Op Europees niveau en ook in Vlaanderen gaan er steeds meer stemmen op die pleiten voor 
de invoering van een derde generatiebeleid.  Er kunnen dan ook – zij het zeer rudimentair – 
voorzichtige aanzetten gedetecteerd worden die wijzen in de richting van een embryonaal 
derde generatiebeleid.  Voor een concrete operationele uitwerking en invulling is er echter nog 
veel werk aan de winkel.  Dit geldt trouwens ook nog voor de verdere ontwikkeling van een 
tweede generatie innovatiebeleid in Vlaanderen. 
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3.  Het innovat iebeleid 

3 . 1 .  O p  E u r o p e e s  n i v e a u  

3 . 1 . 1  D e  E u r o p e s e  O n d e r z o e k s r u i m t e  e n  d e  T o p  v a n  L i s s a b o n  

Het thema van onderzoek en technologische ontwikkeling heeft de status van een volwassen 
Europees beleidsterrein verkregen bij de oprichting van de Europese Economisch Gemeen-
schap en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie.  De rechtsgrond wordt gevormd 
door Titel XVIII van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap. 
De Europese Akte van 1986 heeft van het wetenschapsbeleid een Europese bevoegdheid 
gemaakt, terwijl het in 1993 gesloten Verdrag betreffende de Europese Unie de rol van onder-
zoek en technologische ontwikkeling heeft uitgebreid en het belang ervan heeft onderstreept.  
Tevens beklemtoonde de Commissie in haar witboek van 1993 inzake groei, concurrentiever-
mogen werkgelegenheid hoe belangrijk onderzoek, technologie en telecommunicatie zijn ge-
worden voor het in stand houden van het concurrentievermogen. 
Mede omwille van de steeds snellere technologische vooruitgang en de toegenomen internati-
onale concurrentie is het innovatiebeleid een primordiaal beleidsthema geworden en gebleven 
van de Europese Commissie en de Europese Raadstoppen. 
 
Een van de sleutelelementen in de vernieuwing van het Europese beleid vormt de Mededeling 
van de Europese Commissie van 18 januari 20001, korte tijd later gevolgd door de Conclusies 
van het Voorzitterschap, genomen op de bijeenkomst van de Europese Raad van 23 en 24 
maart 2000 te Lissabon. 
In de Mededeling stelde de Commissie vast dat, alhoewel het Verdrag de Unie een juridische 
basis verschaft voor maatregelen ter ondersteuning van Europese samenwerking op het ge-
bied van onderzoek en technologische ontwikkeling, de Europese onderzoeksinspanning op 
dat ogenblik niet meer was dan de optelling van de inspanningen van de 15 lidstaten enerzijds 
en de Unie anderzijds.  Deze versnippering van de inspanningen, het isolement en de verko-
kering in nationale onderzoeksstelsels, alsmede het uiteenlopende karakter van regelgeving 
en administratie, leidden volgens de Commissie tot dubbel werk en gemiste kansen.  Het weg-
werken van deze verkokering en de betere integratie van de Europese wetenschappelijke en 
technologische ruimte was voor de Commissie een absolute voorwaarde om het onderzoek in 
Europa een nieuw elan te geven.  Hierdoor zou een meer coherente tenuitvoerlegging van het 
beleid van de lidstaten op nationaal niveau, van de Unie met het kaderprogramma en andere 
mogelijke instrumenten, en van de organisaties voor intergouvernementele samenwerking 

                                                           
1 Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Economisch en Sociaal Comité en het 

Comité van de Regio’s, naar een Europese Onderzoeksruimte, 18 januari 2000, COM(2000) 6 defintief 



Bijlage informatieve nota 

 9

mogelijk worden gemaakt.  De Commissie stelde daarom de creatie van een Europese Onder-
zoeksruimte voor dat volgende elementen omvat : 

 Een op Europese schaal geoptimaliseerd geheel van materiële middelen en infrastruc-
tuur via de aaneensluiting van de ‘centres of excellence’ in een netwerk en de tot-
standbrenging van virtuele centra door de betere gebruikmaking van het door elektro-
nische netwerken geboden potentieel.  ‘Centres of excellence’ van mondiaal niveau 
bestaan in Europa voor haast alle disciplines.  Waarin ze gespecialiseerd zijn, is bui-
ten de landsgrenzen echter niet altijd voldoende bekend, in het bijzonder niet bij on-
dernemingen die zinvol met deze vooraanstaande onderzoeksinstituten zouden kun-
nen of willen samenwerken.  Door het in kaart brengen van de Europese ‘centres of 
excellence’ moet hier een beter zicht op verkregen kunnen worden.  Bovendien kan 
een hoog prestatieniveau bereikt worden door de in de Unie verspreide gespeciali-
seerde centra in een netwerk aaneen te sluiten in een netwerk.  Dankzij de talrijke 
vormen van telewerken die door elektronische netwerken mogelijk zijn geworden, kun-
nen er virtuele ‘centres of excellence’ in het leven geroepen worden, die multidiscipli-
nair zijn en waar bedrijven en universiteiten kunnen samenwerken. 

 Meer samenhang in het gebruik van overheidsinstrumenten en –midddelen door een 
beter gecoördineerde tenuitvoerlegging van nationale en Europese onderzoekspro-
gramma’s en het aanhalen van de betrekkingen tussen organisaties voor wetenschap-
pelijke en technologische samenwerking opgericht in Europa in een intergouverne-
menteel kader (Europese Stichting voor Wetenschappen (ESW), Europees Ruimte-
Agentschap (ESA), Europese samenwerking op het gebied van het wetenschappelijk 
en technologisch onderzoek (COST), EUREKA,…). 
Nationale onderzoeksprogramma’s werden totnogtoe goeddeels los van elkaar uitge-
voerd, waardoor de ingezette materiële en menselijke middelen niet optimaal benut 
worden.  Er is gebleken dat de onderzoeksprogramma’s van de Unie een coördinerend 
effect hebben op de onderzoeksactiviteiten in Europa.  Naast de Europese onder-
zoeksprogramma’s dienen andere instrumenten ontwikkeld te worden om de onder-
zoeksactiviteiten in Europa beter op elkaar af te stemmen, zoals regelingen van open-
stelling en wederzijdse informatie over de doelstellingen, de inhoud, de deelnemings- 
en toelatingsvoorwaarde van nationale onderzoeksprogramma’s of nog de evaluatie 
van nationale onderzoeksactiviteiten door internationale panels.  De Commissie wil 
hierbij de rol van initiatiefnemer en katalysator op zich nemen door de lidstaten juridi-
sche en logistieke middelen ter beschikking te stellen waarmee de onderzoeksactivi-
teiten in Europa beter kunnen worden gecoördineerd. 
De intergouvernementele  onderzoeksorganisaties spelen een belangrijke rol op het 
wetenschappelijk en technologisch toneel in Europa.  Het zou volgens de Commissie 
dan ook nuttig zijn deze organisaties een raamwerk te bieden waarin over hun respec-
tieve rol op het wetenschappelijk en technologisch toneel in Europa en over hun be-
trekkingen onderling en met de Unie kan worden gesproken. 
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 Meer dynamiek in particuliere investeringen door beter gebruik van de instrumenten 
voor indirecte steun aan onderzoek, de ontwikkeling van efficiënte instrumenten ter 
bescherming van intellectuele eigendom en de stimulering van de oprichting van on-
dernemingen en investeringen in risicodragend kapitaal. 
Er moeten gebruiksvriendelijke informatiesystemen over bestaande indirecte steun-
maatregelen, in het bijzonder van fiscale aard, ontwikkeld worden evenals moet de 
uitwisseling en verspreiding van best practices bevorderd worden teneinde privé-
investeringen in onderzoek en innovatie, in het bijzonder vanwege de KMO’s, te stimu-
leren. 
Wat de intellectuele eigendom betreft, wordt door de Commissie gepleit voor de invoe-
ring van een Europees octrooi dat voor het gehele Europese grondgebied geldt. 
Tenslotte moeten initiatieven, zoals het samenwerkingsverband tussen nationale on-
derzoekscentra en het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek, aangemoedigd 
worden om jonge innovatieve ondernemingen de technische steun en de expertise te 
leveren die zij nodig hebben om zich te ontwikkelen.  Tevens zouden initiatieven, zo-
als het “Investment Forum” op het gebied van ICT of het “Forum biotechnologie en Fi-
nanciën”, moeten gestimuleerd worden die wetenschappers, industriëlen en financiers 
op alle niveaus met elkaar in contact brengen, in samenhang met de nationale en Eu-
ropese onderzoeksprogramma’s. 

 Een gemeenschappelijk wetenschappelijk en technisch referentiesysteem voor de 
tenuitvoerlegging van beleidsmaatregelen. 
De Commissie stelt vast dat wetenschap en technologie een steeds belangrijkere rol 
spelen bij de tenuitvoerlegging van beleidsmaatregelen van de Unie.  Zij zijn op ver-
schillende wijze betrokken bij de opstelling van regelgeving, nemen in het politieke be-
sluitvormingsproces een steeds prominentere plaats in en staan centraal in handels-
besprekingen en internationale discussies over onderwerpen als veiligheid of aspecten 
van duurzame ontwikkeling.  Het Europese onderzoekssysteem moet daarom zodanig 
georganiseerd worden dat het vooruit kan lopen en kan inspelen op de behoeften die 
zich voortdoen in de verschillende stadia van de tenuitvoerlegging van het overheids-
beleid : opstelling, besluitvorming, uitvoering en controle.  Het beleid moet zich kun-
nen baseren op zo volledig mogelijke en nauwkeurige kennis, die wetenschappelijk 
actueel is en voortdurend getoetst wordt.  Om complexe problemen op Europees ni-
veau op een objectieve manier het hoofd te bieden, dient bovendien een gemeen-
schappelijk wetenschappelijk en technisch referentiesysteem te worden opgesteld. 

 Inzet van meer en mobieler menselijk potentieel. 
Alhoewel onderzoekers over het algemeen mobieler zij dan de rest van de bevolking, 
is er nog ruimte voor verbetering volgens de Commissie.  Dit is belangrijk omdat mobi-
liteit van onderzoekers als een instrument met gezien worden voor de overdracht van 
kennis en technologie.  Belemmeringen die een verhoogde mobiliteit in de weg staan, 
hebben te maken met een gebrek aan vertrouwdheid van de Europese onderzoekers 
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met in de andere landen bestaande onderzoeksculturen, zijn van administratieve aard.  
Deze moeten op een gecoördineerde wijze aangepakt worden.  Andere aandachtspun-
ten zijn de invoering van een Europese dimensie in wetenschappelijke loopbanen, de 
bevordering van de deelname van vrouwen in het onderzoek en het aantrekkelijker 
maken van onderzoek en wetenschappelijke loopbanen voor jongeren. 

 Een dynamisch Europa dat openstaat en aantrekkelijk is voor onderzoekers en voor 
investeringen.  Dit onderdeel heeft tot doel de rol van de regio’s in het Europese on-
derzoek te versterken gelet op het feit dat zij op het gebied van onderzoek en innova-
tie een steeds belangrijkere rol gaan spelen, de wetenschappelijke gemeenschappen 
van de Unie en de kandidaat-lidstaten te integreren en het Europese grondgebied 
aantrekkelijker te maken voor onderzoekers uit de rest van de wereld. 

 Een ruimte met gemeenschappelijke waarden, hetgeen betekent dat de problematiek 
van de wetenschap en maatschappij in haar Europese dimensie moet worden behan-
deld en dat een gemeenschappelijke visie moet worden ontwikkeld op de ethische 
problematiek in wetenschap en technologie. 

 
Op de Europese Top van Lissabon in maart 2000 werd een bijzondere bijeenkomst gehouden 
om een nieuw strategisch doel voor de Unie vast te stellen ter bevordering van werkgelegen-
heid, economische hervorming en sociale samenhang als onderdeel van een kenniseconomie.  
Dit strategisch doel voor de Unie bestaat erin “het komende decennium uit te groeien tot de 
meest concurrerende en dynamische kenniseconomie van de wereld die in staat is tot duur-
zame economische groei met meer en betere banen en een hechtere sociale samenhang.  Om 
dit doel te verwezenlijken is een integrale strategie nodig die gericht is op : 

 de voorbereiding van de overgang naar een kenniseconomie en kennismaatschappij 
door een beter beleid op het gebied van de informatiemaatschappij en O&O, alsmede 
door versnelling van het structurele hervormingsproces met het oog op concurrentie-
vermogen en innovatie, en door voltooiing van de interne markt; 

 de modernisering van het Europees sociaal model door te investeren in mensen en 
sociale uitsluiting te bestrijden; 

 het behoud van gezonde economische vooruitzichten en gunstige groeiperspectieven 
door een passen de macro-economische beleidsmix toe te passen.”. 

Om de overgang naar een concurrerende, dynamische en op kennis gebaseerde economie 
voor te bereiden, speelt de totstandbrenging van een Europese ruimte voor onderzoek en 
innovatie een belangrijke rol.  De Europese Raad heeft de Raad en de Commissie verzocht 
om, in voorkomend geval samen met de lidstaten, daartoe de volgende maatregelen te treffen 
: 

 de koppeling van nationale en gezamenlijke onderzoeksprogramma’s in netwerken 
om meer voordeel te halen uit de gezamenlijke middelen die in de lidstaten aan O&O 
worden besteed en de regelmatige rapportage aan de Raad over de geboekte voor-
uitgang; 
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 tegen 2001 de topcentra op het gebied van O&O in alle lidstaten in kaart te brengen 
om verspreiding van excellentie te bevorderen; 

 verbetering van het omgevingsklimaat voor private onderzoeksinvesteringen, O&O-
partnerschappen en hoogtechnologische startende ondernemingen door middel van 
fiscaal beleid, risicokapitaal en steun van de Europese Investeringsbank; 

 de ontwikkeling van een open methode voor benchmarking van het nationale beleid 
inzake O&O, de ontwikkeling van indicatoren voor prestatiebeoordeling en de invoe-
ring van een Europees innovatie-scorebord; 

 de opzetting van een trans-Europees netwerk voor elektronische wetenschappelijke 
communicatie, met steun van de Europese Investeringsbank, waarbij onderzoeksin-
stellingen en universiteiten, wetenschappelijke bibliotheken, wetenschappelijke centra 
en, geleidelijk, ook scholen onderling aan elkaar gekoppeld worden; 

 bevordering van de mobiliteit van onderzoekers in Europa en de aantrekking van on-
derzoekstalent van hoge kwaliteit;  

 ontwikkeling van een Gemeenschapsoctrooi. 
In de conclusies van Lissabon wordt ook aandacht besteed aan het scheppen van een gunstig 
klimaat voor het starten en ontwikkelen van innovatieve bedrijven, in het bijzonder KMO’s.  
Terzake wordt gesteld dat “het concurrentievermogen en de dynamiek van bedrijven recht-
streeks afhankelijk is van een regelgevend klimaat dat bevorderlijk is voor investering, innova-
tie en ondernemerschap.  Er moeten meer inspanningen worden geleverd om de kosten van 
het zakendoen te verminderen en onnodige bureaucratie uit te bannen; beide zijn voor het 
MKB een bijzonder zware belasting.  De Europese instellingen, de nationale regeringen en de 
regionale en lokale autoriteiten moeten bijzondere aandacht blijven besteden aan de gevolgen 
van de voorgestelde regelingen en aan de kosten van naleving die ermee gepaard gaan; zij 
dienen dit in dialoog met de burger en het bedrijfsleven voor ogen te houden.  Voorts zijn spe-
cifieke maatregelen vereist om cruciale interfaces in de innovatieve netwerken aan te moedi-
gen, d.w.z. interfaces tussen bedrijven en financiële markten, O&O- en opleidingsinstellingen, 
adviescentra en technologische markten.”.  De Europese Raad pleit dienaangaande voor een 
open coördinatiemethode en stelt een aantal te nemen maatregelen in het vooruitzicht.  
 
Nadien zijn er nog een aantal mededelingen2 van de Commissie geweest die inspelen op de 
Lissabon-doelstelling en/of de Europese onderzoeksruimte als instrument ter verwezenlijking 
ervan. 

                                                           
2 Mededeling van de Commissie, Meer onderzoek voor Europa : op weg naar 3 % van het BBP, 11 september 

2002, COM(2002) 499 definitief; Verslag van de Commissie aan de voorjaarsbijeenkomst van de Europese 
Raad, Kiezen voor groei : kennis, innovatie en banen in een echte samenleving, 14 januari 2003, COM(2003 5 
definitief; Mededeling van de Commissie, Innovatiebeleid : actualisering van de aanpak van de Europese Unie in 
de context van de strategie van Lissabon, 11 maart 2003, COM(2003) 112 definitief; Mededeling van de Com-
missie, Investeren in onderzoek : een actieplan voor Europa, 4 juni 2003, COM(2003) 226 definitief/2; Medede-
ling van de Commissie, Europa en fundamenteel onderzoek, 14 januari 2004, COM (2004) 9 definitief; Medede-
ling van de Commissie, Wetenschap en technologie, sleutels tot de toekomst van Europa – richtsnoeren voor het 
beleid ter ondersteuning van het onderzoek in de EU, 16 juni 2004, COM(2004) 353 definitief 



Bijlage informatieve nota 

 13

 
Onlangs werd het Rapport Kok3 over het Lissabonproces voorgesteld.  Alhoewel de Lissabon-
strategie erop gericht was om van Europa tegen 2010 de meest concurrentiële economie ter 
wereld te maken, stelt de expertengroep onder leiding van Wim Kok vast dat halverwege het 
proces er te weinig inspanningen werden geleverd om de ambitieuze groeistrategie te realise-
ren.  Nochtans is volgens de expertengroep het Lissabonproces meer dan ooit nodig als ge-
volg van de toegenomen internationale concurrentie, de vergrijzing en de uitbreiding van de 
EU.  Het rapport Kok beveelt dan ook aan dat de lidstaten en de Commissie hier en nu priori-
teit geven aan economische groei en werkgelegenheid via actieplannen die betrekking hebben 
op de volgende vijf beleidsdomeinen : 

 de kenniseconomie : Europa aantrekkelijker maken voor onderzoekers en weten-
schappers, van O&O een topprioriteit maken en het gebruik van ICT-technologieën 
promoten; 

 de interne markt : de voltooiing van de interne markt voor goederen en kapitaal en 
onverwijlde actie voor de creatie van een interne markt voor diensten; 

 het bedrijfsklimaat : administratieve vereenvoudiging, kwaliteitsregelgeving, facilite-
ren van het starten van nieuwe ondernemingen en de creatie van een omgevings-
klimaat voor ondernemerschap; 

 de arbeidsmarkt : snelle uitvoering van de aanbevelingen van de European Em-
ployment Taskforce, ontwikkeling van strategieën voor levenslang leren en tewerk-
stelling 50-plussers, ondersteunen van partnerschappen voor groei en tewerkstel-
ling; 

 duurzaam leefmilieu : diffusie van eco-innovaties, uitbouwen van leiderschap in de 
eco-industrie, een beleid voeren ter ondersteuning van lange termijn en duurzame 
productiviteitsverbeteringen door eco-efficiëntie. 

Het hoeft niet te verwonderen dat de Lissabonagenda en –strategie worden opgenomen in de 
beleidsnota4 van de Voorzitter van de vernieuwde Europese Commissie : de grondslagen voor 
een meer competitief en dynamisch Europa moeten gelegd worden door economische en 
sociale hervormingen enerzijds en een groeiende kenniseconomie anderzijds.  De uitbouw van 
een Europese onderwijswereld en de Europese onderzoeksruimte moeten bijdragen tot de 
creatie van de kenniseconomie.  Groei en werkgelegenheid zijn de beleidsdoelstellingen die 
het predikaat “topprioriteit” krijgen opgekleefd teneinde de duurzame dynamische groei in 
Europa te herstellen in overeenstemming met de Lissabonstrategie.  Om het welvaartspeil en 
het niveau van sociale bescherming te handhaven worden er drie strategische objectieven 
voor 2005-2009 naar voor geschoven : 

                                                           
3 Facing the challenge, the Lisbon strategy for growth and employment, Report from the High Level Group chaired 

by Wim Kok, November 2004 
4 Communication from the President in agreement with Vice-President Wallström, Strategic objectives 2005-2009, 

Europe 2010 : A Partnership for European Renewal, Prosperity, Solidarity and Security, COM(2005) 12 final, 26 
januari 2005 
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 een significante verbetering van het omgevingsklimaat voor het bedrijfsleven via 
een “realistische” begrotingscontrole, verdere economische integratie, het stimule-
ren van innovatie en van het gebruik van nieuwe informatie- en communicatietech-
nologieën, en het beperken van de administratieve rompslomp om onderne-
merschap en investeringen aan te moedigen; 

 investeren in groei en werkgelegenheid door O&O, moderne technologieën, hoge 
kwalificatievereisten en efficiënte netwerken.  Het engagement van de Commissie 
om 3 % van het BBP te investeren in O&O, waarvan 1/3 afkomstig van de publieke 
sector, en om de investeringen in het hoger onderwijs op te trekken, volstaan niet.  
Europa moet attractiever worden voor onderzoekers en wetenschappers en de 
kennisbronnen moeten op Europees niveau gepooled worden : dit leidt tot Europe-
se excellentiecentra die schaalvoordelen bieden en nieuwe netwerken tot stand 
brengen.  Tevens moeten de mobiliteit in het onderwijs en de Europese Transport-
netwerken bevorderd worden; 

 de modernisering van de arbeidsmarkt om jobcreatie in de hand te werken.  Er is 
behoefte aan een beroepsbevolking met goede kwalificaties en een groot aanpas-
singsvermogen.  Levenslang leren is in dat opzicht belangrijk.  Bovendien moet de 
instroom in de arbeidsmarkt verhoogd worden via stimulansen voor oudere werk-
nemers, arbeidsmobiliteit en economische migratie. 

Een tipje van de sluier van de voornamelijk economische hervormingen wordt gelicht in een 
mededeling5 van Commissievoorzitter Barroso over de vernieuwde aanpak van de Lissabon-
strategie.  In deze mededeling wordt voorgesteld de strategie aan te passen in die zin dat de 
strategie een nauwere focus krijgt.  In plaats van een hele reeks doelstellingen in allerlei do-
meinen, moet alle aandacht gaan naar een beperkt aantal prioriteiten.  De Commissie stelt 
voor de strategie te focussen op drie streefdoelen : 

 een verbetering van het investeringsklimaat door afwerking van de Europese een-
heidsmarkt, het bevorderen van open en concurrentiële markten, de uitvaardiging van 
meer ondernemingsvriendelijke wetgeving en de uitbreiding, verbetering en moderni-
sering van de Europese infrastructuur; 

 een verbetering van de kennis en innovatie door meer te investeren in O&O, innovatie 
te faciliteren en de productie en gebruik van ICT aan te moedigen en de Europese in-
dustriële basis te versterken; 

 de schepping van meer en betere jobs door de instroom in het arbeidsproces te ver-
groten (vrouwen, jongeren, migranten,…), de sociale zekerheidsstelsels te moderni-
seren, het aanpassingsvermogen van de werknemers en ondernemingen te bevorde-
ren en de arbeidsmarkten meer te flexibiliseren. 

 

                                                           
5 Communication to the spring European Council, Working together for growth and jobs : an new start for the 

Lisbon strategy, Communication from President Barroso in agreement with Vice-President Verheugen, 
COM(2005) 24, 2 februari 2005 



Bijlage informatieve nota 

 15

 
In het tweede trimester van 20056 mag een nieuwe mededeling van de Europese Commissie 
verwacht worden : “Innovate for a Competitive Europe : A Commission Action Plan on Innova-
tion.”.  Doelstellingen van dit nieuwe actieplan zullen zijn  : de ontwikkeling van een meer effi-
ciënt Europees “governance”-systeem, het sterker aanmoedigen van innovatie in ondernemin-
gen en het bevorderen van het bewustmakingsproces over het belang van innovatie.  De 
Commissie heeft op 6 april 20057 alvast een voorstel voor een kaderprogramma geformuleerd.  
Het Kaderprogramma voor concurrentievermogen en innovatie (KCI) giet specifieke commu-
nautaire steunprogramma’s en relevante onderdelen van andere Gemeenschapsprogramma’s 
op gebieden die van essentieel belang zijn voor het stimuleren van de productiviteit, het inno-
vatievermogen en de duurzame groei in Europa in een gemeenschappelijk kader.  Het KCI 
moet op die manier een aanvulling vormen op de op onderzoek gerichte activiteiten die wor-
den bevorderd door het kaderprogramma van de Gemeenschap voor activiteiten op het gebied 
van onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie.  Het KCI bestaat uit drie speci-
fieke subprogramma’s : het Programma voor ondernemerschap en innovatie, het Programma 
ter ondersteuning van het ICT-beleid en het Programma Intelligentie energie-Europa.  Het 
financieel referentiebedrag voor de uitvoering van dit programma bedraagt 4.212,6 miljoen €.  
Het Programma voor ondernemerschap en Innovatie brengt diverse activiteiten op het gebied 
van ondernemerschap, het MKB, het concurrentievermogen van de industrie en innovatie 
onder een hoed.  Het is speciaal gericht op KMO’s, en niet alleen op de snelgroeiende high-
techondernemingen, de gazellen, maar ook op de traditionele micro- en familiebedrijven.  Het 
programma bestrijkt zowel de industrie als de dienstensector.  Er wordt 2.631 miljoen € voor-
zien voor de uitvoering van het Programma voor ondernerschap en innovatie, waarvan 520 
miljoen € bestemd is voor de bevordering van eco-innovatie.  Acties in verband met innovatie, 
met inbegrip van eco-innovatie, kunnen betrekking hebben op : 

− bevordering van sectorspecifieke innovatie, clusters, innovatienetwerken, publiek-
private samenwerking op innovatiegebied en samenwerking met relevante internati-
onale organisaties, en de toepassing van innovatiebeheer; 

− ondersteuning van nationale en regionale bedrijfsinnovatieprogramma’s; 
− ondersteuning van de verbreiding van innovatieve technologie; 
− ondersteunende diensten voor transnationale kennis- en technologieoverdracht en 

voor het beheer van intellectuele en industriële eigendom; 
− het onderzoeken van nieuwe soorten innovatiediensten; 
− het bevorderen van technologie en kennis door archivering en overdracht van ge-

gevens. 
Acties in verband met ondernemerschaps- en innovatiecultuur kunnen betrekking hebben op : 

                                                           
6 Zie Communication from the President in agreement with Vice-President Wallström, Commission Work Pro-

gramme for 2005, COM(2005) 15 final, 26 januari 2005 en Roadmaps “Commission Work Programme for 2005” 
7 Voorstel voor een Besluit van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kaderprogramma voor 

concurrentievermogen en innovatie (2007-2013), 6april 2005, COM(2005) 121 definitief 
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− bevordering van ondernemersinitiatief, -vaardigheden en –cultuur, en het creëren 
van een evenwicht tussen het ondernemersrisico en de beloning, in het bijzonder 
voor jonge ondernemers; 

− bevordering van een gunstig ondernemingsklimaat voor innovatie, bedrijfsontwikke-
ling en groei; 

− ondersteuning van beleidsontwikkeling en samenwerking tussen actoren, onder wie 
ook nationale en regionale programmabeheerders. 

 
Op de Europese Top van 22 en 23 maart 20058 werd bijzondere aandacht besteed aan de 
tussentijdse evaluatie van de Lissabon-strategie.  Op deze Top werd beslist dat “absoluut en 
onverwijld een nieuwe impuls aan de strategie van Lissabon moet worden gegeven en moeten 
de prioriteiten van groei en werkgelegenheid centraal komen te staan.  Europa moet immers 
de grondslagen van zijn concurrentievermogen vernieuwen, zijn groeipotentieel en productivi-
teit vergroten en de sociale samenhang versterken door vooral in te zetten op kennis, innova-
tie en het optimaal benutten van kapitaal.”.   Op de Top werd aangegeven dat een van de 
hoofdlijnen voor deze nieuwe impuls betrekking heeft op kennis en innovatie die worden aan-
zien als motoren van duurzame groei.  Krachtlijnen die geformuleerd werden, betroffen on-
dermeer de instelling van steunmechanismen voor innoverende KMO’s, in het bijzonder voor 
hoogtechnologische starters, de aanmoediging van gezamenlijk onderzoek van ondernemin-
gen en universiteiten, de betere toegang tot durfkapitaal, de heroriëntering van de overheids-
opdrachten naar innovatieve producten en diensten, de ontwikkeling van innovatiepartner-
schappen en innovatiepolen op regionaal en lokaal niveau, het Zevende Kaderprogramma als 
hefboom voor nationale onderzoeksbudgetten, een betere regeling inzake mobiliteit en be-
roepsuitoefening voor onderzoekers, de oprichting van een Europese Onderzoeksraad ter 
ondersteuning van speerpuntonderzoek en fundamenteel onderzoek, een actief industriebe-
leid, onderzoek en innovatie op ICT-gebied en de aanmoediging van milieu-innovatie en mili-
eutechnologie. 
Op basis van de conclusies van de Europese Raad heeft de Commissie overeenkomstig de 
procedures van de artikelen 99 en 128 van het EG-Verdrag voor het eerst geïntegreerde richt-
snoeren voor groei en werkgelegenheid9 voor de periode 2005-2008 ingediend, bestaande uit 
twee elementen : een aanbeveling inzake de globale richtsnoeren voor het economische be-
leid van de lidstaten en de Gemeenschap en een voorstel voor een besluit van de Raad be-
treffende de richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten.  Op basis van de 
geïntegreerde richtsnoeren stellen de lidstaten een nationaal hervormingsprogramma op dat 
aan hun eigen behoeften en specifieke situatie beantwoordt.  De Commissie zal als tegenhan-
ger van de nationale programma’s een communautair Lissabon-programma presenteren, met 

                                                           
8 Europese Raad van Brussel, 22 en 23 maart 2005, Conclusies van het Voorzitterschap, Raad van de Europese 

Unie, 7619/05, CONCL 1 
9 Geïntegreerde richtsnoeren voor groei en werkgelegenheid (2005-2008), Europese Commissie, COM(2005) 141 

definitief, 12 april 2005 
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alle maatregelen die ter bevordering van groei en werkgelegenheid op communautair niveau 
moeten genomen worden. 
In de Globale Richtsnoeren wordt erop gewezen dat “de verwezenlijking van de kennismaat-
schappij, met als pijlers het menselijk kapitaal, onderwijs en onderzoeks- en innovatiebeleid, 
de sleutel vormt tot het opstuwen van ons groeipotentieel en de voorbereiding van de toe-
komst.”.  Zowel in de Globale richtsnoeren voor het economisch beleid als de richtsnoeren 
voor het werkgelegenheidsbeleid wordt groot belang gehecht aan innovatie.  Volgende richt-
snoeren zijn gericht op de bevordering en stimulering van innovatie : 

 Richtsnoer 12. Om investeringen in O&O te verhogen en te verbeteren moeten de 
lidstaten verdere maatregelen treffen om O&O door ondernemingen te stimuleren : 
betere kadervoorwaarden die ervoor zorgen dat de ondernemingen in een klimaat 
werken dat voldoende mededinging toelaat, meer en efficiëntere overheidsuitgaven 
voor O&O, versterking van de expertisecentra, beter gebruik van de ondersteu-
ningsmechanismen zoals belastingverlichting voor O&O-uitgaven, voldoende in-
stroom van gekwalificeerde onderzoekers door meer jongeren aan te trekken in we-
tenschappelijke, technische en ingenieursrichtingen en verbetering van de loopbaan 
en de transnationale en intersectorale mobiliteit van onderzoekers. 

 Richtsnoer 13.  Om innovatie en verbreiding van ICT te vergemakkelijken moeten de 
lidstaten inspanningen leveren voor het verbeteren van de diensten die innovatie 
ondersteunen, zoals technologieoverdracht, oprichting van innovatiecentra en –
netwerken waarin universiteiten en ondernemingen worden samengebracht, het 
aanmoedigen van kennisoverdracht door middel van rechtstreekse buitenlandse in-
vesteringen, betere toegang tot financiering en duidelijk afgebakende en betaalbare 
intellectuele eigendomsrechten.  Zij moeten de invoering van ICT en de daarmee 
gepaard gaande veranderingen in de arbeidsorganisatie in de economie vergemak-
kelijken. 

 Richtsnoer 14.  Om een duurzaam gebruik van hulpbronnen aan te moedigen en de 
synergieën tussen milieubescherming en groei te versterken moeten de lidstaten 
prioriteit verlenen aan de internalisering van externe milieukosten, de verbetering 
van de energie-efficiëntie en de ontwikkeling van milieuvriendelijke technologieën.  
De tenuitvoerlegging van deze prioriteiten moet in overeenstemming zijn met de be-
staande Europese afspraken en met de acties en instrumenten die zijn voorgesteld 
in het actieplan inzake milieutechnologieën (ETAP).  Ook moet dit gebeuren aan de 
hand van marktconforme instrumenten, risicokapitaal en financiering van O&O, en 
door in bestekken van overheidsopdrachten ecologische verplichtingen op te nemen 
en de afschaffing van subsidies die schadelijk zijn voor het milieu, onverminderd an-
dere beleidsinstrumenten. 

 Richtsnoer 15.  Om bij te dragen tot een stevige industriële basis in Europa moeten 
de lidstaten zich inspannen voor de ontwikkeling van nieuwe technologieën en mark-
ten.  Dit veronderstelt in het bijzonder dat zij zich verbinden tot de oprichting en de 
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tenuitvoerlegging van gezamenlijke Europese initiatieven op het gebied van techno-
logie, tot de sluiting van publiek-private partnerschappen die de echte tekortkomin-
gen van de markt aanpakken, en tot de oprichting van regionale of plaatselijke be-
drijfsclusters. 

 Richtsnoer 22.  De investeringen in menselijk kapitaal uitbreiden en verbeteren door 
efficiënte strategieën voor levenslang leren op te stellen overeenkomstig de Europe-
se afspraken, zoals passende stimulansen en mechanismen om de kosten te verde-
len tussen de overheid, de ondernemingen en de individuele personen, met als doel 
het aantal leerlingen dat de school vroegtijdig verlaat aanzienlijk te verminderen; 
grotere toegang tot basis-, middelbaar en hoger beroepsonderwijs, onder meer door 
middel van leercontracten en opleidingen in ondernemerschap; grotere deelname 
aan voortdurende opleiding op de arbeidsplaats gedurende de hele levenscyclus, in 
het bijzonder voor laaggeschoolde en oudere werknemers. 

    
     
3 . 1 . 2  D e  E u r o p e s e  K a d e r p r o g r a m m a ’ s  

In deze rubriek wordt enkel het beleidsmatige aspect van de kaderprogramma’s belicht.  De 
prioritaire domeinen en bijhorende acties van het huidige Zesde Kaderprogramma respectieve-
lijk het toekomstige Zevende Kaderprogramma komen aan bod in het hoofdstuk over de inven-
tarisatie van de steunmaatregelen voor toegepast onderzoek. 
 
Voor de uitvoering van haar beleid inzake onderzoek en ontwikkeling en om de technologische 
basis van de Europese bedrijven te versterken, werkt de EU sinds 1984 meerjaren-
kaderprogramma’s uit waarin financiering wordt voorzien voor projecten van onderzoek, tech-
nologische ontwikkeling en demonstratie-activiteiten in prioritaire domeinen.  Aan deze kader-
programma’s kunnen onderzoekers uit zowel nationale als internationale onderzoeksinstellin-
gen en (kleine en grote) ondernemingen deelnemen. 
 
Het Zesde Kaderprogramma is voor de Europese Unie het belangrijkste instrument voor de 
financiering van wetenschappelijk onderzoek in Europa en heeft een budget van 17,5 miljard 
€, waarvan 16,270 miljard € voor het deel van de Europese Gemeenschap en 1,230 miljard € 
voor het Euratom-gedeelte.  Het Kaderprogramma loopt van 1 januari 2003 tot en met 31 de-
cember 2006.  
Het Zesde Kaderprogramma houdt een doelbewust breuk in met de vorige kaderprogramma‘s 
, zowel wat de ambitie en het toepassingsgebied ervan als wat de tenuitvoerleggingsinstru-
menten ervoor betreft.  Het is de bedoeling de aandacht meer toe te spitsen op problemen van 
Europees belang en de onderzoeksinspanningen beter te integreren via een sterker partner-
schap tussen de verschillende spelers van de Europese Onderzoeksruimte.  Het oogmerk is 
om de Unie een echte gemeenschappelijke strategie te geven voor de versterking van de Eu-
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ropese wetenschappelijke en technologische dynamiek in een steeds mondialere omgeving.  
Het Zesde Kaderprogramma heeft drie grote actiegebieden die de weerspiegeling zijn van de 
grote krachtlijnen van de Europese Onderzoeksruimte : 

 Integratie van het onderzoek : tot dusver zijn de Kaderprogramma’s instrumenten ge-
weest ter bevordering en ondersteuning van de samenwerking tussen de Europese 
onderzoekers.  Deze opdracht wordt aangepast aan de nieuwe strategie voor een Eu-
ropese Onderzoeksruimte door in het programma acties op te nemen die als katalysa-
tor kunnen dienen voor de integratie van het Europese onderzoek.  Dit houdt twee 
cruciale veranderingen in van het programmaconcept : enerzijds de concentratie op 
een beperkt aantal prioritaire onderzoeksgebieden en anderzijds de versterking van 
de banden tussen de communautaire onderzoeksinspanningen en het onderzoeksbe-
leid op de nationale en regionale niveaus.  Op de prioritaire gebieden wordt het ka-
derprogramma voornamelijk uitgevoerd door een bevordering van de samenwerking 
binnen netwerken van deskundigheid. 

 Structurering van de Europese Onderzoeksruimte : de ERO is erop gericht structurele 
zwakheden of gebreken te corrigeren.  Zoals in voorgaande programma’s is het de 
bedoeling de kruisverbanden tussen onderzoek en innovatie te versterken en het 
menselijk potentieel voor onderzoek te vernieuwen en de mobiliteit van onderzoekers 
te vergroten.  Het programma is echter vernieuwend doordat het de nadruk legt op 
twee aspecten die een belangrijke rol zouden moeten gaan spelen, nl. de steun voor 
de ontwikkeling van onderzoeksinfrastructuren enerzijds en vraagstukken in verband 
met ‘wetenschap en samenleving’ anderzijds.  Het eerste aspect houdt in dat het Zes-
de Kaderprogramma de samenhangende ontwikkeling van infrastructuren onder-
steunt, in de vorm van geïntegreerde acties die samenwerking in netwerken verge-
makkelijken en het vermogen vergroten om wetenschappelijke diensten op Europees 
niveau te leveren.  Het tweede aspect houdt in om de verdieping van de democrati-
sche grondvesten van de EU te bewerkstelligen, de verbetering van de relaties tussen 
‘wetenschap’ en ‘governance’ enerzijds en de upgrading van de wetenschappelijke en 
technologische cultuur van de gemiddelde Europeaan anderzijds als grote prioriteiten 
naar voor worden geschoven voor de beleidsmakers, de onderzoekers en het pubiek. 

 Versterking van de grondvesten van de Europese Onderzoeksruimte : het Zesde Ka-
derprogramma is er ook op gericht te voldoen aan de wetenschappelijke en technolo-
gische behoeften dien ontstaan door de tenuitvoerlegging van het EU-beleid op alle 
gebieden waar de bevoegdheid van de Gemeenschap toeneemt, zoals landbouw, vis-
serij, gezondheidszorg en consumentenbescherming, milieu, vervoer en informatie-
maatschappij,… .  De aan het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek toever-
trouwde taken zullen onder deze kernactiviteit van het programma vallen.  Een ander 
belangrijk aspect is de bevordering van de coördinatie en samenhang van onder-
zoeksactiviteiten op nationaal en Europees niveau.  Dit streven naar een beter coör-
dinatie, in de geest van de ERO, is gericht op het creëren van kansen voor een we-
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derzijdse opening van nationale programma’s met het oog op samenwerking tussen 
de bestaande Europese wetenschappelijke en technologische kaders.  Een derde on-
derdeel van dit actieplan, waarvan de flexibiliteit wordt gewaarborgd door een begro-
tingsbeheer op jaarbasis, is een betere anticipatie op de wetenschappelijke en tech-
nologische behoeften van het Europees beleid en het sneller inspelen op deze 
behoeften.    

Er valt nog op te merken dat in het raam van het Zesde Kaderprogramma twee nieuwe instru-
menten worden ingevoerd, nl. topnetwerken en geïntegreerde projecten. 
Topnetwerken hebben tot doel het geheel van de activiteiten van de deelnemers van het net-
werk geleidelijk te integreren door de totstandbrenging van “virtuele” topcentra.  Geïntegreerde 
projecten zijn projecten van grote omvang waarbij wordt beoogd een kritische massa tot stand 
te brengen voor onderzoeksactiviteiten die gericht zijn op duidelijk omschreven wetenschappe-
lijke en technologische doelstellingen. 
 
Voor het Zevende Kaderprogramma (2007-2013)10 neemt de Europese Commissie zich voor 
om de acties ter ondersteuning van onderzoek in KMO’s en ten voordele ervan, van de ont-
wikkeling van durfkapitaalfondsen, van wetenschapsparken, van incubatoren en van regionaal 
innovatiebeleid, van de overdracht van technologieën en van het beheer van de intellectuele 
eigendom en octrooien te rationaliseren en te hergroeperen tot een coherent geheel van kriti-
sche massa.  Om de impact van de acties van de Unie te versterken wordt voorgesteld deze te 
organiseren rond zes belangrijke doelstellingen (zie verder).  Om de overeenkomstige acties 
met significant succes te kunnen beginnen, is een adequate verhoging van de onderzoeksbe-
groting van de Unie nodig.  De financiële middelen zouden worden toegewezen op grond van 
drie principes : evenwicht tussen huidige en nieuwe activiteiten, tussen onderzoek dat gericht 
is op de voortgang van de kennis en de industriële toepassing ervan, tussen ondersteuning 
van menselijke en materiële onderzoekscapaciteiten. 
Voor elk van de zes doelstellingen worden de werkzaamheden gericht op onderwerpen die 
Europees gezien van centraal belang zijn en die nauw verband houden met de gebieden 
waarvoor de EU de bevoegdheid draagt, met een nieuwe concentratie op ruimte en veiligheid.  
De Commissie blijft politiek verantwoordelijkheid voor het beleid, maar er zal meer worden 
gedecentraliseerd en de betrokkenheid van de publieke en particuliere sector zal worden ver-
sterkt, waarbij een beroep wordt gedaan op professionele en wetenschappelijke expertise 
middels een “Europese Onderzoeksraad”.  Er zijn drie mogelijkheden geïdentificeerd :  

 partnerschap met lidstaten ten behoeve van maatregelen om het nationale onder-
zoeksbeleid te coördineren, op basis van gemeenschappelijke doelstellingen; 

 uitbesteding ten behoeve van maatregelen ter ondersteuning van individuele onder-
zoeksteams, door oprichting van een regelgevend of uitvoerend orgaan; 

                                                           
10 Mededeling van de Commissie, Wetenschap en Technologie, sleutels tot de toekomst van Europa – richtsnoe-

ren voor het beleid ter ondersteuning van het onderzoek in de Unie, 16 juni 2004, COM(2004) 353 definitief 
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 beheer door de Commissie voor gezamenlijk onderzoek, met een nieuwe concentratie 
op toezicht en controle.  De resterende taken in verband met de uitvoering van de 
maatregelen kunnen eventueel worden overgedragen aan een uitvoerend orgaan. 

Over de hierboven geschetste richtsnoeren wordt een tweeledig debat gevoerd : een politiek 
debat in de instellingen en een debat onder de actoren en gebruikers van het onderzoek in 
Europa.  Begin 2005 zal de Commissie op basis van de resultaten van het tweeledig debat, 
een voorstel voor het Zevende Kaderprogramma voor onderzoek in de Unie indienen.  Naast 
precieze aanwijzingen i.v.m. de financiële steunregelingen zal zij daarin voorstellen op het 
gebied van thematische onderzoeksprioriteiten presenteren. 
Zoals gezegd, zal het Zevende Kaderprogramma tot doel hebben het toekomstige EU-
onderzoeksbeleid te baseren op zes assen : 

 transnationaal collaboratief onderzoek : er zullen Europese kernen van excellentie 
worden gecreëerd door de samenwerking tussen laboratoria te bevorderen.  De pro-
gramma’s ter ondersteuning van de transnationale samenwerking tussen onderzoeks-
centra, universiteiten en ondernemingen hebben volgens de Commissie een waar-
neembare impact op de kwaliteit van het onderzoek in Europa en de verspreiding van 
kennis en resultaten in de Unie. 

 lanceren van Europese technologische initiatieven : op initiatief van de Commissie en 
de industrie worden “technologieplatformen” opgericht, waarin op Europese schaal 
ondernemingen, onderzoeksinstellingen, de financiële wereld en de regelgevende in-
stellingen worden samengebracht om een gemeenschappelijke onderzoeksagenda op 
te stellen die bestemd is om een kritische massa van nationale en Europese, publieke 
en particuliere, hulpbronnen te mobiliseren.  Deze benadering werd of zal gevolgd 
worden op gebieden zoals energie (waterstoftechnologie, fotovoltaïsche zonne-
energie), vervoer (luchtvaart), mobiele communicatie, boordsystemen of nano-
elektronica. 

 fundamenteel onderzoek : het open met elkaar laten concurreren en het ondersteunen 
van de beste individuele onderzoeksteams op Europees niveau zou volgens de 
Commissie stimulerend zijn voor de dynamiek, de creativiteit en de excellentie van 
het Europees onderzoek, waarbij ook de zichtbaarheid ervan zal vergroot worden.  Er 
is, aldus de Commissie11, een grotere inspanning op het gebied van fundamenteel 
onderzoek in Europa nodig vanwege het feit dat dit type van onderzoek een steeds 
duidelijker erkende impact heeft op de economische prestaties.  Tevens is er ver-
hoogde ondersteuning van deze vorm van onderzoek op Europees niveau vereist 
door de invoering van een mechanisme voor ondersteuning van onderzoeksprojecten 
van individuele teams die op Europese schaal met elkaar kunnen concurreren. 

 Europa aantrekkelijker maken voor de beste onderzoekers : de ontwikkeling van Eu-
ropese wetenschappelijke loopbanen moet bevorderd worden door te helpen bij het in 

                                                           
11 Mededeling van de Commissie – Europa en fundamenteel onderzoek, 14 januari 2004,COM(2004) 9 def 
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Europa houden van onderzoekers en het aantrekken van de beste onderzoekers.  
Aandachtspunten zijn : het aantrekkelijk maken voor jongeren van wetenschappen en 
de initiële opleiding van onderzoekers, de rol en de plaats van vrouwen in weten-
schappen en onderzoek, de overdracht van kennis ten voordel van de technologisch 
minst ontwikkelde regio’s en KMO’s, de internationale dimensie van opleiding en mo-
biliteit door de uitbreiding van uitwisselingen met andere partijen in de wereld en ten-
slotte een “leven lang” leren en de ontwikkeling van loopbanen. 

 ontwikkelen van onderzoeksinfrastructuren van Europees belang : er wordt voorge-
steld de werking van het Europees Strategieforum voor onderzoeksinfrastructuren te 
versterken door de invoering van een modaliteit voor steunverlening voor de bouw en 
werking van nieuwe infrastructuren van Europees belang, door middel van een me-
chanisme van het type dat voor Trans-Europese netwerken wordt gebruikt, gemodel-
leerd naar de steun voor een vrije elektronenlaser en voor nano-
elektronicainfrastructuur binnen het Europees groei-initiatief. 

 Versterken van de coördinatie van de nationale onderzoeksprogramma’s : hiermee is 
reeds een begin gemaakt onder het Zesde Kaderprogramma, maar de inspanningen 
terzake zullen versterkt worden.  Dit impliceert volgens de Commissie de groei van de 
financiële middelen die worden toegekend aan de ERA-NET-acties voor netwerking 
van de nationale programma’s, de uitbreiding van de financiële steun die deze bieden 
aan de onderzoeksinspanningen en een verhoogde inspanning op het gebied van 
wederzijdse openstelling. 

Naast deze zes doelstellingen zullen ook specifieke onderzoeksprogramma’s gewijd worden 
aan ruimtevaart en veiligheid, terwijl een aantal horizontale aandachtspunten zoals de rol van 
de KMO’s, de internationale dimensie, beleidsondersteunend onderzoek of wetenschap en 
samenleving niet uit het oog worden verloren. 
 
 
3 . 1 . 3  D e  S t r u c t u u r f o n d s e n ,  i n  h e t  b i j z o n d e r  h e t  E u r o p e e s  F o n d s  

v o o r  R e g i o n a l e  O n t w i k k e l i n g  

Het regionaal beleid van de Europese Unie streeft ernaar om de verschillen in economische 
ontwikkeling en sociaal-maatschappelijke omstandigheden tussen regio’s te verkleinen.  Ge-
bieden met de grootste achterstand worden door middel van financiële middelen van de EU 
ondersteund.  Het regionale beleid van de Unie is een van de belangrijkste instrumenten om 
het Lissabon-proces te ondersteunen.  Hiervoor worden de Europese structuurfondsen ingezet 
: het Europees Fonds voor Regionale ontwikkeling (EFRO), het Europees Sociaal Fonds 
(ESF), het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL) – Afdeling 
Garantie en Oriëntatie en het Financieringsinstrument voor de Oriëntatie van de Visserij 
(FIOV).  Tijdens de programmaperiode 2000-2006 spelen het cohesiebeleid en de structuur-
fondsen een belangrijke rol bij het leveren van een directe of indirecte bijdrage aan zes do-
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meinen die in de strategie van Lissabon en hierop inspelende bijstellingen (o.a. de Raad van 
Göteborg en de duurzame ontwikkelingsstrategie van de EU) worden genoemd : meer concur-
rentiekracht en economische hervormingen, werkgelegenheid, sociale integratie en gelijke 
kansen, onderwijs en opleiding, onderzoek, innovatie en de informatiemaatschappij, het milieu 
en duurzame ontwikkeling.  Deze domeinen komen in aanmerking voor de maatregelen die 
genomen kunnen worden via de vier Structuurfondsen en het Cohesiefonds. 
 
De Structuurfondsen werden op 21 juni 199912 grondig hervormd.  Sinds de nieuwe hervor-
ming is het toekennen van steun door de Structuurfondsen verbonden aan drie doelstellingen : 

 doelstelling 1 : is erop gericht de ontwikkeling en de structurele aanpassing te bevor-
deren van de armste regio’s in de EU.  Hieronder wordt verstaan, regio’s waarvan het 
inkomen per inwoner minder dan 75 % bedraagt van het gemiddelde in de EU.  
Vlaanderen bezit geen doelstelling 1-gebied; 

 doelstelling 2 : heeft betrekking op zones die met structurele problemen in verband 
met economische en sociale omschakeling te kampen hebben : zones met sociaal-
economische veranderingen in de industrie- en dienstensector, plattelandszones in 
achteruitgang, in moeilijkheden verkerende stedelijke gebieden en van de visserij af-
hankelijke zones in een crisissituatie.  In het kader hiervan kunnen acties worden on-
dersteund door het EFRO, ESF, het FIOV en het EOGFL(-Garantie); 

 doelstelling 3 : beoogt met de bijstand van het ESF het bevorderen van de aanpas-
sing en modernisering van het beleid en de systemen op het vlak van onderwijs, op-
leiding en werkgelegenheid.  Deze doelstelling is van toepassing voor geheel Vlaan-
deren voor de periode 2000-2006. 

Daarnaast kunnen de regio’s, welke tijdens de periode 1994-1999 voor steun in aanmerking 
kwamen in het kader van doelstelling 2 (industriële reconversie) en doelstelling 5b (platte-
landsontwikkeling) doch niet langer worden erkend in het kader van de nieuwe doelstelling 2, 
in aanmerking komen voor een overgangsregeling (zogenaamde ‘phasing out’).  Zij komen in 
aanmerking voor overgangssteun uit het EFRO gedurende de periode 2000-2005.  Daarnaast 
kan in deze zones tot eind 2006 eveneens steun worden verleend door het ESF (doelstelling 
3), het EOGFL (steun aan plattelandsontwikkeling) en het FIOV. 
 
Elk van de vier Structuurfondsen heeft betrekking op een specifiek thematisch gebied.  Deze 
worden hieronder beknopt beschreven, met bijzondere aandacht voor aspecten van onderzoek 
en ontwikkeling en innovatie. 

                                                           
12 Verordening (EG) Nr. 1260/1999 van de Raad van 21 juni 1999 houdende algemene bepalingen inzake de 

Structuurfondsen, Verordeningen (EG) Nrs. 1783/1999 en 1784/1999 van het Europees Parlement en de Raad 
van 12 juli 1999 m.b.t. het EFRO respectievelijk het ESF, Verordening (EG) Nr. 1263/1999 van de Raad van 21 
juni 1999 betreffende het FIOV en Verordening (EG) Nr. 1257/1999 van de Raad van 17 mei 1999 inzake steun 
voor plattelandsontwikkeling uit het EOGFL en tot wijziging en instelling van een aantal veroredeningen 
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Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling is het instrument dat instaat voor de uitvoe-
ring van de programma’s in het kader van de doelstellingen 1 en 2 en van de Communautaire 
initiatieven rond de internationale, interregionale en grensoverschrijdende samenwerking 
(INTERREG III) en het sociaal-economisch herstel van steden en stadsgedeelten (URBAN II).  
Het EFRO co-financiert infrastructuurprojecten, productieve investeringen voor de creatie en 
het behoud van banen, lokale ontwikkelingsprojecten, met bijzondere aandacht voor de KMO, 
en innovatieve maatregelen en technische assistentie (studies, proefprojecten en uitwisseling 
van ervaring).  De door het EFRO gesteunde maatregelen sorteren vooral op volgende domei-
nen effect : het ondernemingsklimaat (vooral ook KMO), O&O en technologieverspreiding, 
bevordering van de informatiemaatschappij, bescherming en verbetering van het leefmilieu, 
lokale economische ontwikkeling, gelijke kansen voor mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt 
(door de oprichting van bedrijven en door de totstandbrenging van infrastructuurvoorzieningen 
of diensten die het mogelijk maken werk en gezinsleven beter met elkaar te combineren) en 
transnationale, grensoverschrijdende en interregionale Europese samenwerking voor regiona-
le ontwikkeling.  Meer in het bijzonder wordt steun verleend aan “onderzoek en technologische 
ontwikkeling, om de toepassing van de nieuwe technologieën en innovatie te bevorderen of 
om de capaciteit voor onderzoek en technologische ontwikkeling die bijdraagt tot regionale 
ontwikkeling te vergroten”. 
In een mededeling van de Commissie van 31 januari 200113 verschaft de Commissie meer 
duidelijkheid over de innovatieve acties die door het EFRO kunnen ondersteund worden.  De 
innovatieve acties hebben tot doel de minder bevoorrechte regio’s (regio’s met een ontwikke-
lingsachterstand – doelstelling 1 of regio’s in een omschakelingsproces – doelstelling 2) te 
helpen bij het uitstippelen van een regionaal beleid dat doeltreffend op de nieuwe uitdagingen 
van de toekomst – de mondialisering van de economie en de versnelling van de technologi-
sche veranderingen – in te spelen en daarbij de economische en sociale cohesie in de Euro-
pese Unie te versterken.  De innovatieve acties hebben vooreerst tot doel de kwaliteit te beïn-
vloeden van de bijstandsverlening via de door het EFRO medegefinancierde programma’s vor 
de doelstellingen 1 en 2.  De acties die in het kader van de innovatieve acties worden mede-
gefinancierd, zijn geen kopie van de via de hoofdbijstandspakketten uitgevoerde acties, maar 
beïnvloeden deze laatste op een positieve wijze in de richting van innovatie.  Het is dus de 
bedoeling dat de innovatieve acties, die gewaagder zijn en daardoor ook enig risico van mis-
lukking kunnen inhouden, de meest achter gebleven regio’s de gelegenheid bieden om te 
experimenteren met meer geavanceerde ideeën die buiten het gebruikelijke kader van de door 
het EFRO medegefinancierde programma’s vallen.  Vandaar dat in de mededeling gepleit 
wordt voor nauwere samenwerking tussen de voor de innovatieve acties verantwoordelijke 
instanties en de beheersautoriteiten voor de programma’s voor de doelstellingen 1 en 2 waar-
aan het EFRO deelneemt.  De mededeling van de Commissie sluit dan ook aan bij de Lissa-

                                                           
13 Mededeling van de Commissie, “De regio’s in de nieuwe economie”, richtsnoeren voor de innovatieve acties van 

het EFRO voor de periode 2000-2006, 31 januari 2001, COM(2001) 60 definitief 
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bon-strategie om de werkgelegenheid, de economische concurrentiepositie en de sociale sa-
menhang te versterken in het kader van een economie die gebaseerd is op kennis.  De inno-
vatieve acties in de periode 2000-2006 moeten derhalve voldoen aan drie prioritaire thema’s :  

 de regionale economie op basis van kennis en technologische innovatie : de minst 
begunstigde regio’s helpen hun technologische kennis te verhogen; 

 de informatiemaatschappij ten dienste van regionale ontwikkeling (eEurope-regio); 
 regionale identiteit en duurzame ontwikkeling : de samenhang en de concurrentie-

positie van de regio’s verbeteren door een geïntegreerde aanpak van de economi-
sche, milieu- en sociale activiteiten. 

Het strategische thema van de innovatieve acties dat betrekking heeft op een op kennis en 
technologische innovatie gebaseerde regionale economie focust op de totstandbrenging bin-
nen de regio’s van een aanpak voor samenwerking tussen de overheidssector, de voor O&O 
verantwoordelijke organisaties en de ondernemingen met het doel krachtige regionale innova-
tiesystemen te creëren.  Het gaat erom relaties te stimuleren niet alleen tussen de onderne-
mingen, maar met de universiteiten, de adviescentra, de financiële markten en andere techno-
logische partners. 
 
Het Europees Sociaal Fonds stimuleert de terugkeer van werkloze en achtergestelde groepen 
in het arbeidsproces, met name door de financiering van opleidingsmaatregelen en systemen 
voor wervingsassistentie, in het bijzonder in het kader van de meerjarige nationale actieplan-
nen van de lidstaten voor de werkgelegenheid.  Een van de vijf beleidsterreinen inzake men-
selijk kapitaal waarvoor het ESF instaat, betreft “de bevordering van goed geschoolde en op-
geleide arbeidskrachten met een groot aanpassingsvermogen, van de innovatie en het 
aanpassingsvermogen wat de organisatie van het werk betreft, van de ontwikkeling van de 
ondernemingsgeest, van maatregelen die het scheppen van arbeidsplaatsen vergemakkelijken 
en van de kwalificatie en de versterking van het menselijk potentieel in onderzoek, weten-
schap en technologie”.  Bijzondere aandachtspunten bij de uitvoering van de 5 beleidsterrei-
nen zijn de bevordering van plaatselijke werkgelegenheidsinitiatieven, de sociale dimensie van 
de informatiemaatschappij en de gelijke kansen voor mannen en vrouwen.  Concreet kan 
steun worden verleend voor ondermeer volgende activiteiten : op het gebied van onderzoek, 
wetenschap en technologische ontwikkeling steun voor postdoctorale opleidingen en opleidin-
gen van managers en technici in onderzoeksinstellingen en ondernemingen, steun voor de 
totstandbrenging van banden tussen de arbeidswereld en onderwijs-, opleidings- en onder-
zoeksinstellingen en steun aan prospectief onderzoek naar veranderingen inzake werkgele-
genheid en de ontwikkeling van vaardigheden, in het bijzonder in verband met nieuwe ar-
beidspatronen en nieuwe vormen van arbeidsorganisatie.  Het ESF is ook het Fonds dat 
bijdraagt aan de uitvoering van het Communautaire initiatief ter bestrijding van alle vormen 
van discriminatie en ongelijkheid op de arbeidsmarkt (EQUAL) en verleent financiële steun 
aan de lidstaten of op communautair niveau voor voorbereidings-, toezicht- en evaluatiemaat-
regelen die nodig zijn voor de uitvoering van de door het ESF ondersteunde activiteiten (inno-
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vatieve acties14 en technische hulp).  Innovatieve acties moeten thematisch beantwoorden aan 
de vijf beleidsterreinen van de ESF-verordening en de drie horizontale vraagstukken die door 
deze beleidsterreinen heen lopen (plaatselijke werkgelegenheidsinitiatieven, de sociale en 
arbeidsmarktdimensie van de informatiemaatschappij en gelijke kansen voor vrouwen en 
mannen). 
 
Het Financieringsinstrument voor de Oriëntatie van de Visserij (FIOV) levert een bijdrage aan 
de aanpassing en modernisering van de visserij-industrie.  Acties die worden ondersteund 
hebben ondermeer betrekking op de vergroting van de concurrentiekracht van de exploitatie-
structuren en de bevordering van de ontwikkeling van economisch levensvatbare ondernemin-
gen. 
 
Het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw is het instrument voor de finan-
ciering van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.  Het bestaat uit twee afdelingen : 

 de afdeling ‘Garantie’ staat in voor de financiering van alle soorten maatregelen ter 
ondersteuning van structurele aanpassingen en plattelandsontwikkeling; 

 de afdeling ‘Oriëntatie’, voor de bevordering van de ontwikkeling en de structurele 
aanpassing van de regio’s met een ontwikkelingsachterstand (doelstelling 1, komt 
niet voor in Vlaanderen) en de projecten lopende onder het communautair initiatief 
LEADER+. 

Algemeen kan worden gesteld dat de tussenkomsten van het EOGFL, afdeling Garantie, ge-
richt zijn op de aanpassing van de productie-, de verwerkings- en de verkoopsstructuur in de 
landbouwsector met het oog op de hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 
en op de ontwikkeling van het platteland.  De steun voor plattelandsontwikkeling dient verband 
te houden met landbouwactiviteiten en de omschakeling daarvan en kan betrekking hebben op 
ondermeer de omschakeling en heroriëntering van het agrarische productiepotentieel, de in-
voering van nieuwe technologieën en de verbetering van de productkwaliteit. 
 
Rekening houdend met een aantal toekomstige uitdagingen – de uitbreiding van de Unie tot 25 
lidstaten en daarna tot 27 of meer, de versterking van de uitvoering van de Lissabon-strategie, 
de versterking van het regionaal concurrentievermogen om een meer een evenwichtige en 
duurzame ontwikkeling te bevorderen en de versterking van de institutionele capaciteiten op 
alle overheidsniveaus in de hele Unie – wordt in het “Derde verslag over de economische en 
sociale cohesie”15 van de Commissie een nieuwe architectuur voor het EU-cohesiebeleid voor-
gesteld voor de periode na 2006.  De Commissie stelt voor dat de maatregelen die door het 
cohesiebeleid worden ondersteund, zich moeten toeleggen op investeringen in een beperkt 

                                                           
14 Mededeling van de Commissie over de invoering van innovatieve acties uit hoofde van artikel 6 van de Verorde-

ning betreffende het ESF voor de programmeringsperiode 2000-2006, 12 januari 2001, COM(2000) 894 definitief 
15 Europese Commissie, Derde verslag over de economische en sociale cohesie, een nieuw partnerschap voor 

cohesie – convergentie, concurrentievermogen, samenwerking, 18 februari 2004, COM(2004) 107 
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aantal Communautaire prioriteiten, die vastgelegd werden in de agenda’s van Lissabon en 
Göteborg en waarbij verwacht wordt dat de communautaire steunverlening een hefboomeffect 
en een aanzienlijke toegevoegde waarde zal teweegbrengen.  Voor de regionale programma’s 
heeft de Commissie een kernlijst opgesteld die bestaat uit een beperkt aantal belangrijke the-
ma’s : innovatie en de kenniseconomie, milieu en risicopreventie, toegankelijkheid en diensten 
van algemeen economisch belang.  De werkgelegenheidsprogramma’s zullen zich concentre-
ren op de toepassing van de hervormingen die nodig zijn om naar volledige werkgelegenheid 
te evolueren, een betere kwaliteit en productiviteit op het werk en de bevordering van de so-
ciale insluiting en cohesie, in overeenstemming met de richtlijnen en aanbevelingen van een 
Europese Werkgelegenheidsstrategie.  Deze prioritaire thema’s zouden algemeen geldig moe-
ten zijn voor de Unie, maar ze zouden aangevuld en uitgebreid moeten worden om rekening te 
kunnen houden met de specifieke behoeften van de minder ontwikkelde regio’s en lidstaten, 
waar bijkomende behoeften blijven bestaan, om bijvoorbeeld infrastructuren te voorzien en 
institutionele capaciteiten op te bouwen.  Het nastreven van de prioritaire thema’s zou georga-
niseerd worden in een vereenvoudigd en doorzichtiger kader, waarbij de toekomstige genera-
tie programma’s onder drie titels gegroepeerd wordt : convergentie (groei en nieuwe banen 
ondersteunen in de minst ontwikkelde lidstaten en regio’s), regionaal concurrentievermogen 
en werkgelegenheid (verandering anticiperen en bevorderen) en Europese territoriale samen-
werking (de harmonieuze en evenwichtige ontwikkeling van het grondgebied van de Unie be-
vorderen).  Het cohesiebeleid moet op die manier een essentieel complement vormen voor 
andere uitgaven die over de hele EU worden besteed op het gebied van innovatie (onderzoek 
en ontwikkeling, ondernemingszin, de informatiemaatschappij en milieuvriendelijke technolo-
gieën), netwerken (vervoer, energie, communicatie), onderwijs en cultuur.  Het cohesiebeleid 
helpt in feite ervoor te zorgen dat de nodige fysieke en institutionele capaciteiten worden ge-
creëerd in de lidstaten en de regio’s over de hele Gemeenschap, zodat zij voordeel kunnen 
halen uit de andere beleidslijnen.  Het beheer van deze beleidslijnen enerzijds en het cohesie-
beleid anderzijds zouden in de toekomst verbeterd kunnen worden door een uitgebreidere en 
voortdurende dialoog en uitwisseling van informatie en een betere coördinatie van activiteiten.  
Het aantal Fondsen zou beperkt worden tot drie (EFRO, ESF en Cohesiefonds) in vergelijking 
met de huidige zes.  In tegenstelling tot de huidige programma’s, die gefinancierd worden door 
meerdere Fondsen, zou de toekomstige steunverlening van het EFRO en het ESF trachten 
maar met één fonds per programma te werken.  Met betrekking tot het vernieuwde cohesiebe-
leid voor de periode 20007-2013 werden door de Europese Commissie op 15 juli 2004 vijf 
nieuwe verordeningen16 voorgesteld.  Het verordeningenpakket omvat een algemene verorde-

                                                           
16 Proposal for a Council Regulation laying down general provisions on the European Regional Development Fund, 

the European Social Fund and the Cohesion Fund, COM( 2004) 492; Proposal for a Council Regulation estab-
lishing a Cohesion Fund, COM(2004) 494; Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the 
Council on the European Regional Development Fund to replace Regulation 1783/1999, COM(2004) 495; Pro-
posal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the European Social Fund to replace 
Regulation 1784/1999, COM(2004) 293; Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Coun-
cil establishing a European grouping of cross-border cooperation, COM(2004) 496 
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ning met algemene bepalingen voor alle instrumenten, alsook specifieke verordeningen voor 
het EFRO, het ESF en het Cohesiefonds.  Bovendien wordt er een nieuwe verordening voor-
gesteld die in een facultatief kader voor de lidstaten en de regio’s voorziet om instanties voor 
grensoverschrijdende samenwerking in te stellen. 
 
 
3 . 1 . 4  D e  E u r o p e s e  I n v e s t e r i n g s b a n k  e n  h e t  E u r o p e e s  I n v e s t e r i n g s -

f o n d s     

De Europese Investeringsbank en het Europese Investeringsfonds spelen ook een belangrijke 
rol bij de financiering van onderwijs en onderzoek. 
 
De Europese Investeringsbank is het lange termijn financieringsinstrument van de Europese 
Unie, dat werd opgericht door het Verdrag van Rome in 1958.  De EIB heeft tot taak bij te 
dragen aan de realisatie van de doelstellingen van de Unie door projecten te financieren die 
zijn gericht op de bevordering van Europese integratie, een evenwichtige ontwikkeling, eco-
nomische en sociale samenhang en ontwikkeling van een economie die op kennis en vernieu-
wing is gebaseerd.  De EIB verstrekt leningen aan zowel publieke als particuliere instellingen, 
waaronder banken. 
De EIB wordt gefinancierd door leningen op de kapitaalmarkten, meestal met openbare obliga-
tie-emissies.  De aandeelhouders van de EIB zijn de lidstaten van de EU, die gezamenlijk 
inschrijven op het kapitaal van de bank volgens een verdeelsleutel die het economisch gewicht 
binnen de EU weerspiegelt.  De EIB is een van de belangrijkste, niet-soevereine kredietver-
strekkers en profiteert op de kapitaalmarkten van de beste kredietnotering, de triple ‘A’.  
Dankzij deze notering en het feit dat de EIB handelt zonder winstoogmerk, kan de bank tegen 
gunstige rentetarieven geld lenen op de kapitaal-markt.  Als een project een omvang heeft van 
tenminste 25 miljoen € onderhandelt de EIB rechtsreeks met de initiatiefnemers.  Voor projec-
ten van een kleinere omvang wordt samengewerkt met ongeveer 180 banken en financiële 
tussenpersonen.  Kredietnemers van de EIB kunnen kiezen uit leningen met vaste, variabele 
of herzienbare rente in (combinaties van) een groot aantal valuta.  De looptijd van de leningen 
en de aflossingsvrije perioden worden bepaald door de aard en de technische levensduur van 
het project.  De EIB beperkt haar financieringssteun tot 50 % van de investeringskosten.  
Naast projecten op het grondgebied van de Unie (90 %) verleent de EIB financiële ondersteu-
ning bij de uitvoer van het EU-beleid voor ontwikkelingssamenwerking.  Met zogenaamde 
“global loans” wordt het bedrijfsleven in de ontwikkelingslanden gesteund.  De EIB geeft tegen 
zeer gunstige voorwaarden kredieten aan lokale banken in ontwikkelingslanden, die deze op 
hun beurt kunnen uitlenen aan KMO’s. 
 
Verder beheert de EIB het Europees Investeringsfonds (EIF).  Het EIF verleent risicokapitaal 
ter ondersteuning van investeringen in eigen middelen van de KMO’s in de EU-lidstaten, kan-
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didaat-lidstaten en ontwikkelingslanden.  Hiervoor beschikt het EIF over twee instrumenten : 
het venture capitalinstrument en het garantie-instrument.  In het eerste geval investeert het 
EIF in venture capitalfondsen die de KMO’s ondersteunen.  In het tweede geval staat zij ga-
rant voor financiële instellingen die kredieten verlenen aan KMO’s. 
 
Er bestaan verschillende manieren om zaken te doen met de EIB.  Naast zelf projecten te 
implementeren en leningen aan te vragen, kunnen bedrijven ook meedingen naar aanbeste-
dingen die voortkomen uit projecten van anderen.  Wat de leningen betreft, verleent de EIB 
slechts kapitaal voor zorgvuldig geselecteerde projecten waarbij de volgende criteria van be-
lang zijn : 

 projecten moeten dienen als katalysator om andere financieringsbronnen aan te trek-
ken; 

 projecten moeten aansluiten bij terreinen als de verbetering van het concurrentie-
vermogen van Europese industrieën en de KMO-sector, de realisatie van Trans-
Europese Netwerken (vervoer, telecommunicatie en energieoverdracht), bescher-
ming van het natuurlijke en stedelijke milieu, investeringen in gezondheidszorg, on-
derwijs en informatietechnologieën en de uitvoering van het “Innovatie 2010-
initiatief”; 

 projecten hebben vooral betrekking op de minst begunstigde regio’s (regionale ont-
wikkeling en sociaal-economische samenhang binnen de EU); 

 projecten dragen bij tot de ontwikkeling van maatschappelijke en democratische in-
stellingen in ontwikkelingslanden. 

 
Van belang is het “Innovatie 2010”-initiatief van de EIB (60 leningen ter waarde van 7 miljard € 
in 2004), gelanceerd in 2000, waarmee de EIB de Lissabondoelstelling wenst te ondersteunen.  
Het doel van de EIB bestaat erin om tegen 2010 zo’n 50 miljard € te mobiliseren om de inno-
vatiecapaciteit in de EU te versterken en haar lange termijn concurrentievermogen te bevorde-
ren.  Voor de periode 2004-2006 wordt een bedrag van 20 miljard € voorzien voor middellange 
en lange termijnfinanciering van projecten in de domeinen van onderwijs en opleiding, O&O en 
de diffusie van kennis (lancering van innovatieve producten, processen en diensten in het 
bijzonder in de private sector), ICT-netwerken en –toegang, de ontwikkeling van KMO’s en 
ondernemerschap en de productie en verspreiding van ICT (hardware, software en toepassin-
gen in het bijzonder e-services). 
Het Europese Investeringsfonds ondersteunt het Innovatie 2010-initiatief door participaties te 
nemen in venture capitalfondsen.  In 2004 nam het EIF participaties ter waarde van 358 mil-
joen € waardoor haar portfolio aan participaties toenam tot 2,8 miljard €, gespreid over onge-
veer 200 fondsen in de EU-25.  De klemtoon ligt daarbij op early-stage financiering door risi-
cokapitaalfondsen in de ICT, life sciences en hoogtechnologische sectoren.  Verder voorziet 
het EIF garanties voor KMO’s die leningen aangaan om innovatie-investeringen te realiseren.  
In 2004 voorzag het EIF garanties ter waarde van 1,4 miljard €.     
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3 . 1 . 5  D e  s y s t e e m b e n a d e r i n g  o p  E u r o p e e s  n i v e a u  e n  e e r s t e  t e k e n e n  

v a n  e e n  d e r d e  g e n e r a t i e b e l e i d  

Reeds sinds het Groenboek over Innovatie17 van 1995 hanteerde de Commissie een ruime 
visie op innovatie (tweede generatiebeleid).  Om het innovatiedeficit in de lidstaten weg te 
werken, zijn volgens de Commissie ruimere strategieën vereist.  In het Groenboek werden 13 
actierichtsnoeren aangereikt die de systeembenadering van innovatie dienden te ondersteu-
nen.  Deze richtsnoeren werden in de loop der volgende jaren vertaald in meer concrete be-
leidsinitiatieven, die hun weerslag vonden in een mededeling van de Commissie van 199618.  
Dit actieplan, dat eveneens hoofdzakelijk op de systeembenadering was gebaseerd, berustte 
op drie pijlers om innovatie in Europa te ondersteunen en te verbeteren : het versterken van 
een echte innovatiecultuur, de ontwikkeling van een regelgevend en financieel kader ter on-
dersteuning van innovatie en het aanhalen van de banden tussen onderzoek en innovatie 
zowel op nationaal als communautair niveau. 
 
De Commissie is er zich reeds geruime tijd van bewust dat een brede kijk op innovatie tevens 
vereist dat de diverse beleidsdomeinen meer en beter op elkaar afgestemd moeten worden.  
In een mededeling van 20 september 200019  poneert de Commissie vijf doelstellingen die de 
lidstaten in staat moeten stellen bepaalde hinderpalen te overwinnen die de creatie van een 
innovatievriendelijker klimaat in de weg staan.  Een van deze vijf doelstellingen heeft betrek-
king op het belang van een coherent innovatiebeleid.  In het kader van deze doelstelling po-
neert de Commissie een aantal acties zowel voor de lidstaten als voor zichzelf.  Tot de acties 
van de lidstaten behoren :  
“ 

 het nationale en regionale innovatiebeleid moeten rekening houden met de beste 
werkwijzen en deze aan hun specifieke omgeving aanpassen; 

 het instellen van coördinatiemechanismen tussen nationale en regionale niveaus en 
tussen de verschillende ministeries die met voor innovatie relevante aangelegenhe-
den zijn belast, teneinde een coherente aanpak van het innovatiebeleid te waarbor-
gen; 

 periodieke vaststelling van doelstellingen, controle, evaluatie en peer review van regi-
onale en nationale programma’s ter bevordering van innovatie, en van de organen die 
deze uitvoeren.”. 

                                                           
17 COM(1995) 688 definitief 
18 Mededeling van de Commissie, Eerste actieplan voor innovatie in Europa – Innovatie ter bevordering van groei 

en werkgelegenheid, 1996, COM(1996) 589 definitief 
19 Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement, Innovatie in een kenniseconomie, 

Com(2000) 567 definitief, 20 september 2000 
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In een studie20, uitgevoerd door het MERIT-Instituut in opdracht van de Europese Commissie, 
wordt eveneens de aandacht gevestigd op het feit dat de systeembenadering een zeer ruim 
innovatieperspectief inhoudt en de nood aan beleidscoördinatie daarom groter is.  Verschillen-
de beleidsacties, kunnen vanuit het innovatieoogpunt, met elkaar in conflict zijn, of het nastre-
ven van een innovatiedoelstelling in een beleidsdomein kan even zo goed interfereren met 
doelstellingen in andere beleidsdomeinen.  Het is daarom belangrijk dat men inziet hoe inno-
vatiebeleid en andere beleidsdomeinen en –doelstellingen op elkaar kunnen inwerken.  Het 
effect van deze interacties zou bij het uittekenen en evalueren van het beleid in rekening moe-
ten worden gebracht.  Acties inzake beleidscoördinatie kunnen hierbij zeer waardevol zijn, 
teneinde mogelijke positieve en negatieve effecten te detecteren en tijdig beleidsoverleg dien-
aangaande te organiseren.  De instelling van een beleidsunit (“een innovatiebewaker”) om, 
met het oog op het bereiken van innovatiedoelstellingen, inconsistenties en tegenstellingen 
tussen instrumenten van diverse beleidsdomeinen te ontdekken en te vermijden, kan hiervoor 
nuttig zijn, aldus nog deze studie. 
 
Verdergaand op bovenstaande vaststellingen, aanbevelingen en suggesties en rekening hou-
dend met de uitdagingen waarvoor het innovatiebeleid zich geplaatst ziet, werd in 200221 een 
nieuwe studie door de Europese Commissie besteld die een tweevoudige doelstelling na-
streefde : 

 het synthetiseren van de nieuwe benaderingen inzake innovatiebeleid die vereist wor-
den door en geleidelijk aan uitvoering krijgen binnen een kennis- en creatieve samen-
leving (het detecteren van de uitdagingen voor een innovatiebeleid in een kenniseco-
nomie); 

 het identificeren en herzien van de banden tussen het innovatiebeleid en andere be-
leidsdomeinen, in het bijzonder die beleidsdomeinen die nauwe banden hebben met 
het regelgevend kader voor innovatie. 

De belangrijkste conclusie van deze studie is dat een snel veranderende economische context 
een innovatiebeleid vereist dat op een flexibele wijze op deze veranderingen en uitdagingen 
kan inspelen door innovatie te internaliseren in elk van de beleidsdomeinen die impact hebben 
op de economische groei.  In de studie wordt de term “derde generatie innovatiebeleid” ge-
bruikt om aan te geven dat de centralisering van innovatie in elk beleidsdomein de sleutel 
vormt voor de versterking van de innovatieperformantie in en van de economie (onderzoek, 
onderwijs en opleiding, concurrentiebeleid, regionaal beleid, milieu,…).  Terwijl de eerste ge-
neratie van innovatiebeleid is gebaseerd op een lineaire onderzoeksgeoriënteerde perceptie 
van innovatie, en het tweede generatie innovatie als het resultaat van een systeem benadert 
en ondersteunt (waarbij wel onderkend dat andere beleidsdomeinen dit systeem beïnvloeden 

                                                           
20 Robin Cowan and Gert van de Paal, MERIT, Innovation Policy in a Knowledge-Based Economy, June 2000 
21 Louis Lengrand&Associés, PREST (University of Manchester), ANRT (France), Innovation tomorrow - Innova-

tion Policy and the regulatory framework : making innovation an integral part of the broader structural agenda, 
Innovation papers No 28, 2002 



Bijlage informatieve nota 

 32

(interacties), echter zonder dat zij zelf exclusief focussen op innovatie en de nood tot samen-
werking niet altijd inzien), reflecteert het innovatiebeleid van de derde generatie het horizon-
taal karakter van innovatie dat een integrale dimensie gaat uitmaken van de traditionele be-
leidsdomeinen.  Anderzijds impliceert het innovatiebeleid van de derde generatie dat innovatie 
meer is dan onderzoek, wetenschappen en technologie en dat in het innovatiebeleid zelf ook 
andere doelstellingen (organisatorische, sociale, economische, marketing en design) worden 
geïntegreerd. 
Kortom, in een kennisgedreven economie dienen zich tal van uitdagingen aan die ertoe aan-
zetten het actieterrein van de overheid inzake innovatie te verruimen.  Innovatie moet niet 
langer geplaatst worden aan het einde van de (lineaire) keten wetenschap, technologie en 
toepassing, maar ook horizontaal en multidimensionaal.  Om de uitdagingen van de kennis-
maatschappij succesvol aan te gaan dient innovatie m.a.w. centraal te staan in alle beleidster-
reinen.  Er wordt dus gepleit voor een inclusief innovatiebeleid, gericht op een inschakeling van 
alle beleidsdomeinen en alle beleids- en maatschappelijke actoren in de innovatie. 
Deze vaststelling op zich is echter niet voldoende.  De brede aanpak vraagt om een goede 
afstemming en een zekere focus.  Om een derde generatie innovatiebeleid succesvol te im-
plementeren, is een diepgaande kennis vereist van de voortdurende veranderingen in de inno-
vatieprocessen evenals van het specifieke beleidsopzet en implementatieprocessen van alle 
beleidsdomeinen.  Dit is enkel mogelijk indien de diverse beleidsterreinen op een extensieve 
en diepgaande manier met elkaar betrokken worden.  Hiervoor zijn leiderschap, opleiding, 
pilootprojecten, begeleiding en coördinatie onontbeerlijk.  In dat kader is het onontbeerlijk de 
belangrijkste stakeholders (the key stakeholders) te identificeren en te betrekken en interfaces 
op te richten waarin de opgedane kennis kan samengebundeld worden, waarin de nodige 
lessen uit de opgedane ervaringen kunnen getrokken worden en waarin de verdere coördinatie 
van beleidsinitiatieven kan gebeuren. 
 
In een mededeling22,23 van 11 maart 2003 bevestigt de Commissie haar zienswijze over de 
derde generatie innovatiebeleid : “Uit de ontwikkeling van het innovatieconcept – van het line-
aire model met O&O als uitgangspunt naar het systemische model waarin innovatie voortvloeit 
uit ingewikkelde interacties tussen personen, organisaties en hun operationele omgeving – 
blijkt dat innovatiebeleid niet alleen op het verband met onderzoek mag zijn toegespitst.  De 
EU moet de volledige reikwijdte van het innovatieverschijnsel onderkennen.  Om te achterha-
len of en hoe met overheidsbeleid de zwakke punten in het Europese innovatiesysteem kun-
nen worden aangepakt, moet zij beter inzicht krijgen in de innovatiemechanismen in de Euro-
pese context.”. 

                                                           
22 Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Europees Economisch en Sociaal 

Comité en het Comité van de Regio’s, Innovatiebeleid : actualisering van de aanpak van de Europese Unie in 
de context van de strategie van Lissabon, 11 maart 2003, COM(2003) 112 definitief 

23 Zie ook Europese Commissie, Future directions of innovation policy in Europe. Proceedings of the Innovation 
Policy Workshop held in Brussels on 11 July 2002, Innovation Papers No 31, 2003 
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De Commissie hanteert in deze mededeling een beknopte definitie van innovatie, die afgeleid 
is van de meer gedetailleerde definitie die in het Groenboek Innovatie24 wordt gebruikt : “Inno-
vatie is nieuwigheid produceren, integreren en met succes exploiteren op economisch en so-
ciaal gebied.”.  Ondernemingen spelen volgens de Commissie een centrale rol in het innova-
tieproces, aangezien de succesvolle exploitatie van nieuwigheid door ondernemingen in 
economische voordelen resulteert.  Innovatiebeleid moet daarom in laatste instantie effect 
sorteren voor ondernemingen in hun gedrag, hun capaciteiten en hun operationele omgeving.   
De Commissie wijst erop dat de onderneming als stuwende kracht voor innovatie te maken 
heeft met een aantal beïnvloedingsfactoren (bv. ondernemingszin van personeel en bestuur, 
de interacties met de directe bedrijfsomgeving van de onderneming, de omgevingsfactoren, 
kwalitatief hoogstaand personeel,…) waarop de overheid in diverse mate kan inspelen.  De 
beleidsvormen die deze onderdelen van het innovatiegebied beïnvloeden hebben volgens de 
Commissie drie “hoofddimensies” : 

 de dimensie “policy governance” : beleid dat de innovatiecapaciteit en het innovatie-
gedrag van ondernemingen beïnvloedt, kan op lokaal, regionaal, nationaal, Europees 
of zelfs wereldniveau worden bepaald.  Samenhang en complementariteit tussen de 
diverse niveaus is in ieder geval essentieel; 

 de sectorale dimensie : vele factoren die innovatie beïnvloeden, gelden voor alle be-
drijfssectoren, hoewel het relatieve gewicht ervan zal verschillen volgens de kenmer-
ken van elke sector.  Sommige sectoren, zoals ICT, textiel en biotechnologie, hebben 
echter zeer specifieke kenmerken en worden bijgevolg met bijzondere problemen ge-
confronteerd waarvoor specifieke oplossingen moeten worden gevonden; 

 de interactie met andere beleidsdomeinen : innovatiebeleid moet vaak via andere be-
leidsvormen worden uitgevoerd om rekening te houden met de verscheidenheid van 
de factoren die een invloed hebben op innovatie door ondernemingen.  Steeds meer 
moeten innovatieconcepten worden ingebed in talrijke beleidsgebieden. 

De Commissie wijst erop dat overheidsdiensten vaak nog te behoudend reageren bij de ont-
wikkeling van innovatiebeleid door zich strikt te houden aan de traditionele definities van hun 
beleidsgebied.  De grote uitdaging vormt dan ook een beleid te bepalen dat niet op een wel-
omlijnd gebied betrekking heeft of dat niet onder een administratieve structuur valt.  Er moet 
m.a.w. een multidimensionaal innovatiebeleidskader gecreëerd worden op basis waarvan 
duidelijke doelstellingen en prioriteiten worden gedefinieerd die een positieve hefboomwerking 
kunnen hebben op de innovatieprestaties. 
De Commissie somt in de mededeling een aantal uitdagingen op voor het Europese innovatie-
beleid en concludeert daaruit dat voor het aanmoedigen van innovatie grotere inspanningen 

                                                           
24 “Innovatie is de vernieuwing en uitbreiding van het assortiment producten en diensten en van de daarmee sa-

menhangende markten; de invoering van nieuwe productie-, toeleverings- en distributiemethoden; de invoering 
van veranderingen in het beheer, de arbeidsorganisatie en de arbeidsomstandigheden en de kwalificaties van 
werknemers”.  Deze definitie ligt nog steeds ten grondslag aan de benadering door de Commissie van het in-
novatiebeleid en is volgens haar in overeenstemming met het belang dat op de Raad van Lissabon aan innova-
tie werd gehecht voor de bevordering van het innovatievermogen. 
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vereist zijn.  Hierbij moet rekening gehouden worden met de grote reikwijdte van het innova-
tieverschijnsel, met de verscheidenheid van het overheidsbeleid dat een invloed heeft of kan 
hebben op de innovatieprestaties en met het specifieke karakter van de Europese context.  Er 
is dus actie vereist vanwege de lidstaten en de EU.  Hiervoor is een gecoördineerd kader ver-
eist waarvoor de Commissie volgende elementen aanreikt : 

 de lidstaten moeten op hun nationale innovatiestrategieën voortbouwen en deze ver-
sterken en daartoe een benadering overeenkomen die goed wordt gecoördineerd tus-
sen alle ministeries die bevoegdheden hebben die de innovatiesituatie beïnvloeden.  
Er is op hoog politiek niveau coördinatie nodig om ervoor te zorgen dat de betrokken 
ministers maximale inspanningen leveren.  Dit vereist ook administratieve ondersteu-
ning door een “lichte” centrale structuur. 

 Systemisch beleidsmaken is ook op EU-niveau de grootste uitdaging. 
 Verticale coördinatiemechanismen tussen EU-instellingen en –lidstaten moeten voor-

handen zijn, zodat de beleidsvormen op EU-niveau en op nationaal en regionaal ni-
veau op elkaar aansluiten, waardoor de geëigende nationale systemen zoveel moge-
lijk kunnen profiteren van de Europese dimensie.  Dit gezamenlijk kader voor 
coördinatie en samenhang moet tevens helpen de innovatiekloof binnen de EU te re-
duceren en tegelijkertijd bijdragen tot een aanzienlijke verbetering van de prestaties 
van de EU in haar geheel. 

 Inspanningen op lidstaatniveau en op EU-niveau moeten worden ondersteund door 
verbetering van de kennis omtrent innovatie, innovatiesystemen en innovatiepresta-
ties door middel van betere innovatiestatistieken en van analyse. 

Tenslotte stelt de Commissie in de mededeling een aantal nieuwe wegen voor voor de ontwik-
keling van het Europees innovatiebeleid.  Een daarvan betreft de interactie met andere be-
leidsgebieden ter verbetering van de omgeving voor innovatieve ondernemingen. 
Daaromtrent stelt de Commissie dat er meer middelen zullen moeten worden aangewend om 
met de innovatie-eisen in andere Eu-beleidsgebieden rekening te houden.  Het is essentieel 
dat men door middel van analyse inzicht krijgt in de raakvlakken tussen innovatie en diverse 
andere beleidsterreinen (concurrentie-, handels-, werkgelegenheids-, regionaal, fiscaal, mili-
eubeleid,…) en zich tevens bewust wordt van en inzicht krijgt in de verbanden die bij de diver-
se beleidsraakvlakken een rol spelen.  Op die manier kan op een systematische manier het 
potentiële effect van wetgevings- en beleidsinitiatieven op de innovatieprestaties in kaart ge-
bracht worden en overwogen worden. 
 
De conclusies van de Raad van 13 mei 200325 betreffende de versterking van het Europees 
innovatiebeleid liggen in het verlengde van boven beschreven mededeling. 
 

                                                           
25 PB C 149 van 26 juni 2003 
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Een mededeling van de Commissie van 4 juni 200326, geformuleerd op verzoek van de Euro-
pese Raad van Brussel van 20 en 21 maart 2003, bevat een actieplan waarin initiatieven zijn 
opgenomen die tot doel hebben het publieke onderzoek in Europa te versterken en particuliere 
investeringen in onderzoek en innovatie aantrekkelijker te maken.  Dit actieplan moet gezien 
worden in de ruimere context van de verschillende initiatieven en het coördinatieproces die 
deel uitmaken van de strategie van Lissabon, met name op het gebied van economisch en 
werkgelegenheidsbeleid, ondernemingsbeleid, onderwijs- en opleidingsbeleid en de strategie 
voor de interne markt.  De Commissie wijst erop dat het uitstippelen en implementeren van 
goede beleidspakketten op EU, nationaal en regionaal niveau een belangrijke uitdaging vormt 
voor de overheid.  De optimale samenstelling van deze beleidspakketten is afhankelijk van de 
specifieke sterke en zwakke punten van de nationale of regionale systemen voor onderzoek 
en technologische innovatie, terwijl tevens waar nodig moet rekening worden gehouden met 
sectorspecifieke aspecten.  Een en ander vereist een effectieve coördinatie tussen de verschil-
lende betrokken overheidsdiensten of ministeries, aldus nog de Commissie. 
In het actieplan treft men een actieaanzet aan voor de concrete implementatie van het derde 
generatie innovatiebeleid27 in de vorm van de oprichting van Europese Technologieplatforms.  
Deze Technologieplatforms vormen een veruitwendiging van een brede horizontale en multi-
dimensionele systemische benadering, zij het vanuit het oogpunt van de technologische inno-
vatie.  Het opzet is dat zij ieder voor een specifiek technologiedomein de belangrijkste stake-
holders (publieke onderzoeksinstellingen, bedrijfsleven, financiële instellingen, gebruikers, de 
regelgevende instanties, de diverse beleidsvormers,…) poolen teneinde een gemeenschappe-
lijk strategisch programma op te stellen, waarin naast onderzoek ook andere aspecten aan 
bod komen die van belang zijn voor de bevordering van de technologische innovatie, zodat 
een adequaat antwoord kan geformuleerd worden op een aantal fundamentele sociaal-
economische en technologische uitdagingen  : “In essentie zullen de technologieplatforms 
mechanismen zijn om alle geïnteresseerde belanghebbenden bijeen te brengen om een lange-
termijnvisie te ontwikkelen, een samenhangende, dynamische strategie uit te werken om die 
visie te realiseren en om de implementatie ervan te sturen.  Een strategische onderzoeks-
agenda zal een cruciaal onderdeel zijn van de strategie om de bijdrage van het onderzoek aan 
het proces te optimaliseren.  Technologieplatforms moeten ook aandacht schenken aan de 
technische en niet-technische belemmeringen en de voorwaarden voor de optimale ontwikke-
ling, invoering en toepassing van technologieën, zoals voorschriften, normen, financiële as-
pecten, maatschappelijke acceptatie, vaardigheden en opleidingsbehoeften, enz., rekening 

                                                           
26 Mededeling van de Commissie, Investeren in onderzoek : een actieplan voor Europa, 4 juni 2003, COM(2003) 

226 definitief/2 
27 De vorming in 2002 van een nieuwe Raadsstructuur, de Raad Concurrentievermogen, waarin de vorige Raden 

Interne Markt, Industrie en Onderzoek werden samengevoegd, kan beschouwd worden als een horizontale in-
tegratie van beleidsvelden die raakvlakken hebben met innovatie.  De Commissie wijst erop dat deze belangrij-
ke ontwikkeling mogelijkheden biedt, maar dat verdere verkenning en ontwikkeling terzake geboden zijn, wil 
men tot een betere integratie van onderzoek, innovatie en concurrentiebeleid komen.  Binnen de Commissie 
zelf worden regelmatig vergaderingen gehouden van de Groep van Commissieleden bevoegd voor groei, con-
currentievermogen, werkgelegenheid en duurzame ontwikkeling. 
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houdend met de desbetreffende communautaire beleidslijnen.  Bestaande initiatieven op ge-
bieden als luchtvaart en spoorvervoer vervullen een voorbeeldfunctie en vormen in feite een 
eerste groep Europese technologieplatforms.  De Commissie is voornemens om met de be-
langhebbenden nieuwe Europese technologieplatforms op te zetten op sleutelgebieden als 
plantgenomica, weg- en zeevervoer, waterstoftechnologie, fotovoltaïsche technologie, nano-
technologie en informatie- en communicatietechnologie en staaltechnologie.”. 
In het Zevende Kaderprogramma voor O&O zal de oprichting van technologieplatformen een 
van de zes grote doelstellingen28,29 vormen. 
     
 

3 . 2 .  O p  f e d e r a a l  n i v e a u  

 
3 . 2 . 1  B e v o e g d h e i d s v e r d e l i n g  

De bevoegdheidsverdeling tussen de federale staat en de deelgebieden is totstandgekomen in 
opeenvolgende staatshervormingen, begonnen in 1970 en over de jaren heen uitgebouwd tot 
de huidige situatie. 
Inzake de bevoegdheidsverdeling van het wetenschappelijk onderzoek bepaalt artikel 6bis van 
de Bijzondere Wet tot Hervorming der Instellingen van 8 augustus 1988 (B.S. 13 augustus 
1988), gewijzigd door de Bijzondere Wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale 
staatsstructuur (B.S. 20 juli 1993) het volgende : 
“Artikel 6bis. - § 1. De Gemeenschappen en Gewesten zijn bevoegd voor het wetenschappelijk 
onderzoek in het raam van hun respectieve bevoegdheden, met inbegrip van het onderzoek 
ter uitvoering van internationale of supranationale overeenkomsten of akten. 
 
§ 2. De federale overheid is evenwel bevoegd voor : 
1° het wetenschappelijk onderzoek dat nodig is voor de uitoefening van haar eigen bevoegd-
heden, met inbegrip van het wetenschappelijk onderzoek ter uitvoering van internationale of 
supranationale overeenkomsten of akten; 
2° de uitvoering en organisatie van netwerken voor gegevensuitwisseling tussen wetenschap-
pelijke instellingen op nationaal en internationaal vlak; 
3° het ruimtevaartonderzoek in het raam van internationale of supranationale instellingen op 
nationaal en internationaal vlak; 

                                                           
28 Mededeling van de Commissie, Wetenschap en technologie, sleutels tot de toekomst van Europa – richtsnoeren 

voor het beleid ter ondersteuning van het onderzoek in de Unie, 16 juni 2004, COM(2004) 353 definitief 
29 Voor meer informatie : European Commission, Directorate-General for Research, Directorate B – Structuring the 

European Research Area, Technology Platforms : from definition to implementation of a common research 
agenda, 21 september 2004 
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4° de federale wetenschappelijke en culturele instellingen, met inbegrip van hun onderzoeks-
activiteiten en hun activiteiten van openbare dienstverlening.  De Koning wijst deze instellin-
gen bij in Ministerraad overlegd besluit aan.  Het eensluidend advies van de Gemeenschaps- 
en Gewestregeringen is vereist voor elke latere wijziging van dit besluit; 
5° de programma’s en acties die een homogene uitvoering vereisen op nationaal of internatio-
naal vlak in domeinen en volgens nadere regels vastgesteld in samenwerkingsakkoorden be-
doeld in artikel 92bis, § 1; 
6° het bijhouden van een permanente inventaris van het wetenschappelijk potentieel van het 
land volgens regels vastgesteld in een samenwerkingsakkoord bedoeld in artikel 92bis, § 1; 
7° de Belgische medewerking aan activiteiten van internationale onderzoeksorganen volgens 
regels vastgesteld in samenwerkingsakkoorden bedoeld in artikel 92bis, § 1. 
 
§ 3. Onverminderd de bepalingen van § 1, kan de federale overheid initiatieven nemen, struc-
turen opzetten en in financiële middelen voorzien voor het wetenschappelijk onderzoek in de 
aangelegenheden die tot de bevoegdheid van de Gemeenschappen of de Gewesten behoren, 
en dat bovendien : 

a) ofwel het voorwerp uitmaakt van internationale of supranationale overeenkomsten of 
akten waarbij België verdragspartner is of als zodanig wordt beschouwd; 

b) ofwel betrekking heeft op acties of programma’s die de belangen van een Gemeen-
schap of een Gewest overschrijden. 

 
In die gevallen legt de federale overheid voorafgaand aan haar beslissing aan de Gemeen-
schappen en/of Gewesten een voorstel tot samenwerking voor, op advies van de overeen-
komstig artikel 92ter samengestelde Federale Raad voor het Wetenschapsbeleid. 
 
Elke Gemeenschap en elk Gewest kunnen iedere deelneming weigeren wat hen betreft en wat 
de instellingen aangaat die onder hun bevoegdheid ressorteren. 
 
§ 4. … [opgeheven].” 
 
Uit de paragrafen 1 en 2 van artikel 6bis kan men afleiden dat de volle bevoegdheid van het 
wetenschappelijk onderzoek als een homogeen bevoegdheidspakket aan de Gemeenschap-
pen en Gewesten wordt toegekend, maar gepaard gaat met enkele meer of minder significante 
uitzonderingen (gedeelde exclusieve bevoegdheden). 
Dit impliceert dat de Gemeenschappen bevoegd zijn voor onderzoek in verband met onderwijs 
(inclusief hogescholen en universiteiten), cultuur, media, sport en andere persoonsgebonden 
materies zoals gezondheidsbeleid (verzorgingsbeleid, preventie, gezondheidsopvoeding,…) 
en bijstand aan personen (gezin, jeugd, bejaardenhulp,…).  De Gewesten zijn bevoegd voor 
onderzoek dat verband houdt met economie, energie, milieu en waterbeleid, landbouw, andere 



Bijlage informatieve nota 

 38

gewestelijke bevoegdheden zoals ruimtelijke ordening, huisvesting, transport, natuurbehoud, 
enz. 
De federale overheid kan een eigen wetenschapsbeleid voeren voor de uitoefening van haar 
bevoegdheden, als daar zijn justitie, sociale zekerheid, landsverdediging, kernenergie, enz. 
Daarnaast kent artikel 6bis, § 2, 2° aan de federale overheid de bevoegdheid toe netwerken 
van gegevensuitwisseling tussen wetenschappelijke instellingen op nationaal en internationaal 
vlak uit te voeren en te organiseren.  In de Memorie van Toelichting wordt verduidelijkt dat de 
Gemeenschappen en Gewesten geconsulteerd zullen worden over welke wetenschappelijke 
instellingen op dergelijke netwerken kunnen en dienen aangesloten te worden.  De uitvoering 
en de organisatie van netwerken op niveau van de gemeenschappen en gewesten behoren 
daarentegen tot de bevoegdheden van de gemeenschappen en gewesten.  Verder is de fede-
rale overheid bevoegd voor ruimtevaartonderzoek in een internationaal kader.  Luidens de 
Memorie van Toelichting gaat het om de Belgische deelname aan de Europese Ruimtevaart-
organisatie ESA evenals de deelname van België aan de programma’s van andere ruimte-
vaartorganisaties.  Ook als het ruimtevaartonderzoek het gevolg is van bilaterale of multilate-
rale overeenkomsten is de federale overheid bevoegd.  Tenslotte is de federale overheid 
bevoegd voor de federale wetenschappelijke en culturele instellingen met inbegrip van hun 
onderzoeksactiviteiten en hun activiteiten van openbare dienstverlening.  Deze instellingen 
moeten bij in Ministerraad overlegd koninklijk besluit worden aangewezen. 
Daarnaast zijn er een aantal aangelegenheden waarvoor de federale overheid in overleg met 
de Gemeenschappen en Gewesten bevoegd is : hiervoor worden samenwerkingsakkoorden 
afgesloten.  Voor de organisatie van de samenwerking en het overleg tussen de verschillende 
overheden werd een Interministeriële Conferentie voor Wetenschapsbeleid opgericht.  Deze 
wordt ondersteund door twee permanente ambtelijke subcommissies, waarin elke overheid 
vertegenwoordigers aanduidt, nl. de Commissie Internationale Samenwerking en de Commis-
sie Federale Samenwerking.  Elk van deze Commissies bestaat uit een aantal subgroepen 
ingedeeld volgens thematische onderwerpen, bv. de deelname aan de EU kaderprogramma’s 
voor onderzoek, het verzamelen van de statistische gegevens voor België, enz. 
Hieronder worden enkele voorbeelden van samenwerkingsakkoorden in het kader van het 
wetenschappelijk onderzoek gegeven : 

 Akkoorden gesloten op grond van artikel 6bis, § 2, 5 
 Samenwerkingsakkoord van 24 oktober 1997 tussen de Staat en de Gewes-

ten betreffende het Plan voor wetenschappelijke ondersteuning van een be-
leid gericht op duurzame ontwikkeling 

 Samenwerkingsakkoord van 7 juli 1998 tussen de Staat en de Gemeen-
schappen met betrekking tot de Interuniversitaire Attractiepolen – Fase IV 

 Akkoord gesloten op grond van artikel 6bis, §2, 6° 
   Samenwerkingsakkoord van 12 juli 1994 houdende uitvoering van artikel 

6bis, § 2, punt 6, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming 
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der instellingen, ingevoegd door de wet van 8 augustus 1988 en gewijzigd bij 
de wet van 16 juli 1993 

 Andere samenwerkingsakkoorden (artikel 92bis, § 1) 
 Protocol tussen de Regering en de Gewest- en Gemeenschapsexecutieven 

betreffende de Belgische deelname aan EUREKA 
 Samenwerkingsakkoord met betrekking tot de inrichting van de Commissies 

“Internationale Samenwerking” en “Federale Samenwerking” van de Intermi-
nisteriële Conferentie voor Wetenschapsbeleid 

 Samenwerkingsakkoord tot regeling van de betrokkenheid van de Gemeen-
schappelijke Gemeenschapscommissie, de Gemeenschappen en de Gewes-
ten in de activiteiten inzake wetenschapsbeleid van de Europese Gemeen-
schappen, evenals in de organisatie van aansluitende activiteiten op 
binnenlands vlak 

 Protocol van 23 januari 1991 tussen de federale Staat en de Gewesten be-
treffende de interventie van de openbare besturen in de deelname van de 
Belgische industrie aan de programma’s Airbus 

 Samenwerkingsakkoord tussen de Staat en het Vlaams Gewest van 5 sep-
tember 1991 voor de coördinatie van het onderzoeksprogramma “Zeeweten-
schappen” 

 Samenwerkingsakkoord van 29 november 1991 tussen de Staat en de Ge-
meenschappen voor de uitbouw van een onderzoeksprogramma “Aids” 

 Samenwerkingsakkoord van 15 januari 1993 houdende oprichting van een 
Raadgevend Comité voor bio-ethiek tussen de Staat, de Vlaamse Gemeen-
schap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Ge-
meenschappelijke Gemeenschapscommissie 

 Samenwerkingsakkoord van 5 april 1995 betreffende de financiering van de 
Collectieve Centra. 

 
   
3 . 2 . 2  H e t  f e d e r a a l  w e t e n s c h a p s b e l e i d  

Tot aan de Copernicushervorming werd het federale wetenschapsbeleid vorm gegeven door 
de Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden 
(DWTC).  De opdrachten van deze Diensten werden bepaald door het KB van 20 maart 1997.  
In het kader van de Copernicushervorming werden deze federale diensten door het KB van 12 
december 2002 omgevormd tot de Programmatorische federale overheidsdienst (POD) We-
tenschapsbeleid, waarvan de opdrachten als volgt luiden : 

− het opzetten van onderzoeksprogramma’s, -acties en –netwerken op Belgisch of 
internationaal niveau; 
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− het beheer van de Belgische deelname aan programma’s en activiteiten van de 
Europese Ruimtevaartorganisatie en andere nationale of internationale organisa-
ties die actief zijn op het gebied van onderzoek en wetenschappelijke dienstverle-
ning; 

− ondersteuning van de federale Wetenschappelijke instellingen bij hun administra-
tief, financieel en materieel beheer; coördinatie en valorisatie van hun onder-
zoeksactiviteiten en wetenschappelijke openbare dienstverlening; 

− coördinatie van het wetenschapsbeleid op federaal, interfederaal en internationaal 
vlak; 

− productie en analyse van O&O-indicatoren en invoering in de internationale gege-
vensbanken; 

− beheer van het Belgische computernetwerk voor het onderzoek (BELNET); 
− beheer van de Dienst voor wetenschappelijke en technische informatie (DWTI); 
− beheer van de Nationale Dienst voor Congressen (NDC); 
− opvolging van de dossiers betreffende de federale culturele bevoegdheden; 
− opvolging van de dossiers betreffende de federale bevoegdheden inzake onder-

wijs. 
 
Het departement heeft een zeer uitgebreid netwerkbereik.  Het beheert een jaarlijkse begro-
ting van ongeveer 550 miljoen € en telt ongeveer 2.700 personeelsleden.  De grootste uitga-
ven gaan uit naar onderzoeksprogramma’s en –netwerken (22,4 %), cultuur en onderwijs (25,6 
%) en internationaal ruimtevaartonderzoek (26,5 %).  De Dienst van de Onderzoeksprogram-
ma’s is belast met het beheer van : 

− de thematische meerjarenprogramma’s die beantwoorden aan de problemen gekop-
peld aan het beleid van de publieke overheden, te weten sociale cohesie, duurzame 
ontwikkeling en de informatiemaatschappij.  De materie die aan bod komt is hetzij 
een exclusieve federale bevoegdheid, hetzij een gemengde bevoegdheid.  In dat 
laatste geval vormen de programma’s het onderwerp van een samenwerkingsak-
koord dat wordt afgesloten tussen de federale overheid en de Gemeenschappen 
en/of Gewesten; 

− netwerken van fundamenteel onderzoek in het kader van het programma “Interuni-
versitaire Attractiepolen” (IUAP) in het kader van samenwerkingsakkoorden tussen 
de federale overheid en de Gemeenschappen; 

− een ondersteunende actie aan een consortium van vier complementaire verzamelin-
gen van (micro-)biologisch materiaal, de “Belgische gecoördineerde verzamelingen 
van micro-organismen” (BGVM) die het onderwerp uitmaakt van een samenwer-
kingsakkoord met de Gemeenschappen en Gewesten. 

Wat het ruimtevaartonderzoek betreft, gaat het om  
− het beheer van de deelname aan O&O-activiteiten door Belgische wetenschappers in 

het domein van ruimtevaart, in hoofdzaak binnen het kader van internationale organi-
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saties waarvan België lid is (ESA, EUMETSAT,…) of binnen het kader van bilaterale 
akkoorden (bv. met Frankrijk rond SPOT).  De activiteiten bestrijken volgende the-
ma’s : generische technologie, draagraketten, microzwaartekracht, ruimteweten-
schappen, aardobservatie, telecommunicatie en navigatie; 

− het overleg met andere overheidsinstellingen die geïnteresseerd zijn in ruimtevaart; 
− educatieve activiteiten en vulgarisatie van ruimteonderzoek. 

Een andere belangrijke taak van het Federale Wetenschapsbeleid is de coördinatie samen 
met de Gemeenschappen en de Gewesten van het beheer van de Belgische deelname aan 
internationale (bv. OESO, UNESCO) en Europese programma’s (bv. Kaderprogramma O&O 
van de EU, Global Monitoring for Environment and Security, European Cooperation in the field 
of Scientific and Technical Research (COST), EUREKA-België, INTAS).  Het neemt ook speci-
fieke initiatieven om de onderzoekers te informeren over de geboden opportuniteiten. 
Tenslotte is er nog het beheer van de Federale Wetenschappelijke Instellingen als opdracht 
van het federaal wetenschapsbeleid.  Voor de modernisering van deze instellingen werd een 
actieprogramma30 uitgetekend teneinde hen toe te laten zich op een internationaal niveau te 
manifesteren.    
 
 
3 . 2 . 3  E e n  d e r d e  g e n e r a t i e  i n n o v a t i e b e l e i d  o p  f e d e r a a l  n i v e a u  ?  

Van een geïntegreerd horizontaal innovatiebeleid is er op federaal niveau weinig of geen 
spoor te bekennen.  Anderzijds kan wel vastgesteld worden dat het wetenschapsbeleid deel 
uitmaakt van een (geleidelijk) federaal beleidsintegratieproces inzake duurzame ontwikkeling.  
Hieronder wordt een beknopt overzicht gegeven van dit integratieproces en wordt waar moge-
lijk de betrokkenheid van het wetenschapsbeleid aangegeven. 
 
Op 5 mei 1997 werd de wet betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurza-
me ontwikkeling goedgekeurd in het federale parlement.  Met de wet voldeed België, vijf jaar 
na de Rio-overeenkomsten over duurzame ontwikkelingen, aan de vraag van de Verenigde 
Naties – opgenomen in Agenda 2131 – om een nationaal coördinatiemechanisme in te stellen 
om een coherent beleid voor duurzame ontwikkeling te ontwerpen.  De wet voorziet in : 

− een vierjaarlijks Federaal Plan Duurzame Ontwikkeling (FPDO : artikel 3 van de 
wet)); 

− een tweejaarlijks Federaal Rapport Duurzame Ontwikkeling (artikel 7 van de wet); 
− een Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO : artikel 10 van de wet); 

                                                           
30 Horizon 2005, Witboek voor de modernisering van de federale wetenschappelijke instellingen die onder het 

gezag staan van de Minister van Wetenschappelijk Onderzoek, mei 2002 
31 Agenda 21 is het actieplan, aangenomen op de Conferentie van de Verenigde Naties inzake Milieu en Ontwikke-

ling (Rio de Janeiro 1992), dat de huidige, dringende problemen behandelt en tevens wil trachten de wereld 
voor te bereiden op de uitdagingen van de 21ste eeuw 
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− een Interdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling (ICDO : artikel 16 van 
de wet). 

 
In het kader van de hervorming van de federale overheidsadministratie (Copernicus) werd 
bovendien de Programmatorische Overheidsdienst Duurzame Ontwikkeling, die de federale 
overheidsdiensten moet ondersteunen, opgericht.  De Programmatorische federale overheids-
dienst Duurzame Ontwikkeling helpt de andere federale overheidsdiensten bij de voorberei-
ding en de uitvoering van het beleid inzake duurzame ontwikkeling. Hij heeft ook de opdracht 
het publiek te sensibiliseren voor duurzame ontwikkeling. 
In het geheel is een belangrijke taak weggelegd voor het Federaal Planbureau, waarbinnen 
een taskforce duurzame ontwikkeling werd opgericht.   
 
Het eerste federaal plan loopt van 2000 tot 2004.  Een tweede plan, goedgekeurd door de 
Ministerraad op 24 september 2004, loopt van 2004 tot 2008.  Het tweede plan volgt de struc-
tuur van de Europese strategie voor duurzame ontwikkeling en handelt over klimaatsverande-
ringen, transport, gezondheid, natuurlijke bronnen, armoede en sociale uitsluiting, en de ver-
oudering van de bevolking (de vergrijzing).  De Interdepartementale Commissie is 
verantwoordelijk voor de voorbereiding van het vierjaarlijkse plan (artikel 17 van de wet : “het 
geven van oriëntaties aan het Federaal Planbureau bij zijn opdrachten inzake duurzame ont-
wikkeling”) en de coördinatie van de jaarlijkse rapporten die de vertegenwoordigers van de 
federale regering, conform artikel 16 van de wet, gehouden zijn op te maken over het beleid 
inzake duurzame ontwikkeling en over de uitvoering van het plan in de federale administraties 
en publieke instellingen die zij vertegenwoordigen.  De Interdepartementale Commissie is 
samengesteld uit een vertegenwoordiger van elk lid van de federale regering evenals een 
vertegenwoordiger van het Federaal Planbureau die het secretariaat waarneemt.  Elke Ge-
westregering en Gemeenschapsregering krijgt de mogelijkheid om een vertegenwoordiger in 
de Commissie aan te duiden.  De Minister of Staatssecretaris bevoegd voor leefmilieu is van 
rechtswege voorzitter van de Commissie.  De vertegenwoordigers van de Minister of Staats-
secretaris belast met Ontwikkelingssamenwerking en de Minister of Staatssecretaris belast 
met Wetenschapsbeleid zijn van rechtswege ondervoorzitter van de Commissie.  Ook het 
beleidsdomein wetenschapsbeleid is dus gehouden jaarlijks een rapport op te maken inzake 
het beleid en implementatie inzake duurzame ontwikkeling.  In het meest recente rapport32 
worden de projecten opgegeven die het federaal Wetenschapsbeleid heeft ondernomen om 
ondersteuning te geven aan een beleid gericht aan duurzame ontwikkeling.  Hier maakt on-
dermeer het plan voor wetenschappelijke ondersteuning voor een beleid gericht op duurzame 
ontwikkeling II (PODO II 2001-2006) deel van uit. 

                                                           
32 Rapporten 2003 van de leden van de Interdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling, ICDO, 5 april 

2004 
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Bij de voorbereiding van het vierjaarlijkse plan wordt de Commissie bijgestaan door het Fede-
raal Planbureau, dat het voorontwerpplan op basis van de aanwijzingen van de Commissie 
opstelt (artikel 4 van de wet).  De Taskforce Duurzame Ontwikkeling van het Planbureau stelt 
tevens het tweejaarlijks rapport inzake duurzame ontwikkeling op.  Dit rapport omvat een be-
schrijving, een analyse en een evaluatie van enerzijds de bestaande toestand in België in 
relatie tot internationale ontwikkelingen en van anderzijds het tot dan toe gevoerde duurzaam-
heidsbeleid.  Tevens wordt er een beschrijving opgenomen van de verwachte ontwikkelingen 
bij ongewijzigd beleid en bij gewijzigd beleid volgens een aantal relevante scenario’s.  Dit 
rapport wordt aan de Interdepartementale Commissie medegedeeld en dient als input zowel 
voor de follow-up van het lopende plan als voor de opmaak van het toekomstige plan (artikel 3 
van de wet). 
Een andere actor in het federaal beleid voor duurzame ontwikkeling is de Federale Raad voor 
Duurzame Ontwikkeling.  Deze Raad heeft volgens artikel 11 van de wet volgende bevoegd-
heden : een adviesbevoegdheid, op vraag van de Ministers, de Kamer, de Senaat of op eigen 
initiatief, voor alle federale maatregelen inzake duurzame ontwikkeling, een overlegbevoegd-
heid inzake duurzame ontwikkeling, voorstellen te formuleren inzake onderzoek op alle do-
meinen die verband houden met duurzame ontwikkeling, en tenslotte een sensibiliseringsop-
dracht naar openbare en particuliere instellingen en de burgers toe.  De Raad heeft een ruime 
samenstelling bestaande uit experts en vertegenwoordigers uit milieubeschermings- en ont-
wikkelingssamenwerkingorganisaties, verbruikersorganisaties, representatieve werknemers- 
en werkgeversorganisaties, energieproducenten, de wetenschappelijke wereld en verder één 
vertegenwoordiger van elke Minister of Staatssecretaris.  Elk Gewest en Gemeenschap krijgen 
de mogelijkheid om een vertegenwoordiger aan te duiden en af te vaardigen. 
 
Reeds in het Tweede Rapport Duurzame Ontwikkeling33, dat de periode 2000-2002 beschrijft 
en dus onvolledig is om het volledige tijdspad van het eerste plan te overspannen, werd duide-
lijk aangetoond dat een kaderwet niet volstaat om duurzame ontwikkeling op een coherente en 
geïntegreerde wijze in de praktijk te implementeren.  In dit tweede Rapport werd de focus 
gelegd op de evaluatie van de beleidsprocessen teneinde een vollediger beeld te schetsen 
van het proces van duurzame ontwikkeling.  Een van de onderdelen van het Rapport heeft 
betrekking op de wijze waarop de regeringsleden en de federale departementen hun verant-
woordelijkheid voor het project van duurzame ontwikkeling ingevuld hebben.  Zo preciseert 
een richtsnoer van het eerste plan de inhoud van de politieke verantwoordelijkheid van de 
regeringsleden.  De richtsnoer beveelt aan dat elke jaarlijkse beleidsnota van de federale re-
geringsleden een onderdeel “Duurzame ontwikkeling” zou bevatten met een uiteenzetting van 
de relevante beleidsdaden, een voorstel van twee nieuwe maatregelen die bij regeringsbeslis-
sing in het plan zullen worden opgenomen en een verslag van internationale onderhandelin-

                                                           
33 Federaal Rapport inzake Duurzame Ontwikkeling, Een stap naar duurzame ontwikkeling ?, Federaal Planbu-

reau, 28 februari 2003 
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gen over duurzame ontwikkeling waar de minister het voorbije jaar aan deelgenomen heeft.  
De evaluatie van de beleidsnota’s toonde aan dat alleen die over Vervoer en over Energie en 
duurzame ontwikkeling deze richtlijn volgden.  Verder kon vastgesteld worden dat het plan 
voor duurzame ontwikkeling geen inspiratiebron vormde voor grote veranderingen die in de 
beleidsnota’s werden aangekondigd.  Een andere richtlijn uit het eerste plan verduidelijkt wat 
de verantwoordelijkheden van de departementen inhoudt.  Deze richtlijn kondigt de oprichting 
per departement aan van een cel Duurzame Ontwikkeling die nationale en internationale ver-
bintenissen terzake volgt.  De Interdepartementale Commissie moet het werk van die cellen 
coördineren.  Slechts enkele cellen hadden gevolg gegeven aan die richtlijn om bij hen zo’n 
cel op te richten.  De departementen Justitie, Binnenlandse Zaken, Financiën, Telecommuni-
catie, Milieu, Sociale Zaken, de Diensten van de Eerste Minister en de DWTC (wetenschaps-
beleid) kwamen die verbintenis niet na of antwoordden niet op de transversale aspecten van 
de uitvoering van het plan.  Tot 2002 was er nog geen systematische coördinatie geweest 
tussen de bestaande cellen.  Een andere opvallende vaststelling in het Tweede Rapport is dat 
het gevoerde beleid vaak niet in een langetermijncontext geplaatst wordt, m.a.w. dat er een 
tekort is aan tussentijdse doelstellingen die gericht zijn op het ombuigen van de onhoudbare 
trends van de huidige ontwikkelingen.  Tevens konden nog heel wat mankementen vastgesteld 
worden wat de integratie betreft tussen de sociale, ecologische en economische componenten 
van ontwikkeling, ook op institutioneel vlak.  Deze mankementen waren verbonden met een 
tekort aan overleg en coördinatie, soms door een gebrek aan passende structuren, soms door 
onvoldoende toerusting van bestaande organen.  Verder bleek dat de wetenschappelijke on-
derbouwing van het duurzaam ontwikkelingsproces en de interactie met andere beleidsdomei-
nen beperkingen vertoonde.  Tenslotte kon vastgesteld worden dat de Belgische wet een fede-
rale strategie oplegt, maar geen nationale strategie waardoor acties van gewesten en 
gemeenschappen niet geïntegreerd zijn. 
 
Een grondige evaluatie van het sinds 1997 gevoerde beleid inzake duurzame ontwikkeling 
vindt men terug in een recente Working Paper van het Planbureau34, dat een bijdrage moet 
leveren aan het derde Federaal Rapport inzake duurzame ontwikkeling.  Dit evaluatierapport 
behandelt het beleid inzake duurzame ontwikkeling zowel naar inhoud als naar proces.  Uit dit 
evaluatierapport kan afgeleid worden dat het uitwerken en implementeren van een federale 
strategie voor duurzame ontwikkeling een leerproces is.  Zo werden ondermeer, op basis van 
ervaringen met de opmaak van het eerste voorontwerpplan inzake duurzame ontwikkeling, 
voor de opmaak van het tweede voorontwerpplan in 2004 de krachten ingezet van twee acto-
ren die er in 2000 nog niet waren, nl. de Programmatorische Overheidsdienst Duurzame Ont-
wikkeling (KB 25 februari 2002) en het secretariaat van de Interdepartementale Commissie.  
De bedoeling hiervan was ondermeer nog meer bottom-up te werk te gaan door de betrokken-

                                                           
34 Het gevoerde beleid inzake duurzame ontwikkeling, Task Force duurzame ontwikkeling, Planbureau, Working 

Paper 1-05, februari 2005 
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heid van de overheidsdiensten bij het Federaal plan te verhogen en zo de uitvoering ervan 
beter te garanderen.  Bovendien had een Interkabinetten-Werkgroep ook een aandeel in de 
totstandkoming van het voorontwerp alvorens dit voor consultatie aan de bevolking werd voor-
gelegd, teneinde het document een duidelijk statuut te geven en een groter politiek draagvlak 
te geven alvorens het aan de bevolking voor te leggen.  Voor de uitvoering van het federaal 
plan werden naast de Programmatorische Overheidsdienst Duurzame Ontwikkeling cellen van 
duurzame ontwikkeling opgericht in de federale overheidsdiensten, de programmatorische 
federale overheidsdiensten zoals Wetenschapsbeleid en het Ministerie van Landsverdediging 
(KB 22 september 2004).  Een van de taken van deze cellen is het opstellen van een ont-
werpactieplan voor hun respectieve diensten.  Een eerste actieplan, ook voor de Programma-
torische Dienst Wetenschapsbeleid, dient te worden vastgesteld voor het kalenderjaar 2005. 
 
Kortom, op federaal niveau wordt geen horizontaal innovatiebeleid gevoerd.  Het weten-
schapsbeleid wordt wel ingezet om een horizontaal geïntegreerd beleid inzake duurzame ont-
wikkeling gestalte te geven en uit te voeren.  Het kader hiervoor wordt geboden door de wet 
van 1997.  Dit horizontaal integratieproces blijkt een leerproces te zijn waarbij op regelmatige 
tijdstippen via rapportages (rapporten en plannen), adviezen en participatie verdere stappen 
worden gezet naar een coherenter en doeltreffender beleid.         
 
 

3 . 3 .  O p  V l a a m s  n i v e a u  

 
3 . 3 . 1  E v o l u t i e  v a n  h e t  V l a a m s  i n n o v a t i e b e l e i d 35 

Globaal kan men stellen dat de evolutie in het innovatiebeleid verloopt volgens tienjarige cycli 
die geëigende karakteristieken vertonen die bepaald worden door de economische en politieke 
ontwikkelingen en de ontwikkelingen in het beleidsdenken. 
 
In de jaren ’60 wordt Vlaanderen, onder impuls van de oprichting van de Europese Economi-
sche Gemeenschap in 1958, een Europees knooppunt dat tal van productie-investeringen van 
multinationals aantrekt in nieuwe medium of hoogtechnologische industrieën, zoals bijvoor-
beeld de automobiel, de elektronica en de petrochemie.  Deze buitenlandse directe investerin-
gen vormden de motor van de economische expansie, welke werd ondersteund door genereus 
expansiebeleid.  Het innovatiebeleid kwam in die periode in feite neer op de creatie van een 
goede voedingsbodem voor deze exogene groei. 

                                                           
35 Gebaseerd op Towards a ‘Third Generation’ Innovation Policy in Flanders : policy profile of the Flemish Innova-

tion Systeem, Jan Larosse, IWT, IWT-studies nr. 49, december 2004 en Innovatiebeleid en Technology Asses-
sment in Vlaanderen, Lieve Goorden, eindrapport juni 2004, studie in opdracht van het Vlaams Instituut voor 
Wetenschappelijk en Technologisch Aspectenonderzoek 



Bijlage informatieve nota 

 46

 
In de jaren ’70 wordt ook de Belgische economie getroffen door de energiecrisis.  Deze had 
diepgaande gevolgen voor de traditionele industrieën zoals staal, kolen, textiel en scheeps-
bouw, die door de Belgische regering zwaar werden gesteund.  Aangezien de traditionele 
industrieën zich vooral in Wallonië bevonden en Vlaanderen een vestigingsplaats voor meer 
moderne industrieën was geworden, manifesteerde zich steeds meer het fenomeen van re-
gio’s met twee verschillende snelheden.  Het falen van de Belgische financiële holdings om 
zich op de gevolgen van de crisis in te stellen, deed zich bovendien minder in Vlaanderen 
gevoelen, dat vooral een KMO-structuur had. 
 
Na de installatie van de eerste Vlaamse regering wordt de “Derde Industriële Revolutie Vlaan-
deren”-campagne (DIRV) gelanceerd.  De bedoeling hiervan was het Vlaamse regionaal ont-
wikkelingsbeleid duidelijk te onderscheiden van het federale economische beleid.  Er werd een 
gewestelijke investeringsmaatschappij (GIMV) opgericht, die later zou uitgroeien tot een van 
de belangrijkste early-stage risicokapitaalverschaffer in Europa.  Een eerste generatie univer-
sitaire spin-offs werd gelanceerd en verder werd IMEC opgericht, een onderzoeksinstelling dat 
zou uitgroeien tot het grootste onafhankelijke onderzoeksinstituut voor micro-elektronica in 
Europa.  Met de lancering van de DIRV-actie kent de Vlaamse regering een hoge prioriteit toe 
aan de kennisintensivering van de Vlaamse economie.  Het DIRV beleid is gebaseerd op een 
science push strategie.  In de geest van de DIRV-actie worden de tweede helft van de jaren 
’80 vier generieke technologische onderzoeksprogramma’s ontwikkeld, die begin de jaren ’90 
volop in uitvoering zullen komen : biotechnologie, nieuwe materialen, energietechnologie en 
milieutechnologie.  In 1989 werd de bevoegdheid voor wetenschappen en technologiebeleid 
overgedragen aan de gewesten en gemeenschappen. 
 
In de jaren ’90 werd een Departement voor Wetenschappen en Technologie opgericht onder 
de verantwoordelijkheid van de Minister-President die tevens bevoegd was voor het econo-
misch beleid.  Hierdoor werd het “duwkarakter” van het toenmalige innovatiebeleid nogmaals 
onderstreept.  Er werd een inhaalbeweging ingezet om de O&O-bedrijfsuitgaven aan te zwen-
gelen door grote thematische impulsprogramma’s inzake micro-elektronica, biotechnologie en 
nieuwe materialen.  Het IWT werd opgericht als een autonoom Technologieagentschap, dat 
alle R&D-instrumenten met industriële finaliteit bundelt.  IWT zal de vier technologieprogram-
ma’s beheren en daarnaast ook projecten van bedrijven die in een “bottom up” procedure 
gefinancierd konden worden.  In die eerste periode blijft het IWT voor de selectie van projec-
ten met een “science push” benadering werken : criterium voor beoordeling is de wetenschap-
pelijke waarde, vanuit de overtuiging dat goed onderzoek vanzelf zijn weg naar de markt vindt.  
Er groeit een institutionele context in Vlaanderen die de centrale rol van research actoren in 
het innovatiesysteem onderstreept.  Universiteiten zijn van bij het begin invloedrijke partners 
omdat de politieke emancipatie van Vlaanderen initieel een culturele beweging was.  De nieu-
we publieke onderzoeksinstellingen krijgen een interuniversitaire structuur : na IMEC (1985) 
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wordt in 1995 het Vlaamse Instituut voor Biotechnologie (VIB) opgericht dat een virtueel insti-
tuut wordt zonder eigen onderzoekslaboratoria wordt.  De universiteiten beginnen ook met het 
inrichten van interfacediensten voor technologieoverdracht.  In deze eerste periode is met de 
institutionele inrichting van het innovatiesysteem en de invloedrijke rol van de universiteiten 
daarin, de basis gelegd voor een “science driven” filosofie die nog blijft doorspelen in het hui-
dige innovatiebeleid. 
In de jaren ’90 groeit het bewustzijn dat de focus in het beleid dient verlegd van een technolo-
gy push beleid naar een beleid gericht op technologieverspreiding.  Dat weerspiegelt zich in 
de ontwikkeling van een clusterbeleid, waarmee de Vlaamse regering vooral de endogene 
groei in Vlaanderen wil stimuleren.  Het project om een clusterbeleid te introduceren als proto-
type van een nieuw economisch ontwikkelingsbeleid faalde omdat de geest voor het aangaan 
van samenwerkingsverbanden nog niet rijp genoeg was.  Het beheer van het departement 
Economie werd overgedragen naar een andere minister waardoor de integratie tussen het 
economische en het technologische innovatiebeleid werd verbroken.  Niettemin evolueerde het 
O&O-beleid naar een breder innovatiebeleid, dat gestalte kreeg in het Innovatiedecreet van 
1999.  Deze kaderwetgeving voorzag expliciet nieuwe categorieën van steunverlening voor 
innovatie in KMO’s, voor interfacediensten van universiteiten  om spin-offs te promoten en 
voor samenwerkingsverbanden tussen innovatieve ondernemingen.  Het is de bedoeling dat 
het IWT evolueert van een zuiver technology push instrument naar de stimulator van innovatie 
aan de hand van nieuwe rollen, zoals de rol van coördinator van innovatiesteun door bemidde-
laars.  Een deel van het budget van het IWT gaat nu naar collectieve innovatiestimulering in 
verschillende vormen : collectief onderzoek, training en advies, technologietransfer, promotie 
van netwerking.  Dat komt na 2000 tot uiting in drie programma’s die netwerking stimuleren 
(Vlaamse Innovatie Samenwerkingsverbanden, Vlaamse Technologie Excellentiecentra, Stra-
tegisch Basisonderzoek). 
Belangrijke debatten die de innovatieagenda beheers(t)en, handelen over een top-down ver-
sus een bottom-up benadering van het clusterbeleid en de verankering van ondernemingen en 
kennis in Vlaanderen.  De creatie van spin-offs door universiteiten – en nieuwe starters in het 
algemeen – werd een belangrijke drijfveer in het innovatiebeleid.  De Vlaamse strategie was 
erop gericht de Vlaamse risicokapitaalmarkt te expanderen om als hefboom te dienen voor 
endogene groei.  De impact van het Lernout&Hauspie debacle op de Vlaamse risicokapitaal-
markt was echter niet te onderschatten. 
De periode na 2000 werd gekenmerkt door een fase van consolidering en rijping van het 
Vlaamse Innovatiesysteem, waarin heel wat middelen en instrumenten worden gestoken door 
het IWT om de innovatieketen te versterken (technologiediffusie, innovatie in KMO’s, netwer-
king).  Tijdens de legislatuur 1999-2004 werden de bevoegdheden voor innovatie en onder-
zoek herschikt en onder gebracht bij respectievelijk de beleidsdomeinen economie en onder-
wijs.  De nadruk werd gelegd op de versterking van het academisch onderzoek omdat de 
toenemende afhankelijkheid van contractonderzoek een bedreiging vormde voor het funda-
menteel onderzoek.  De laatste periode van de vorige regering werd gekenmerkt door een 
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heuse toename in nieuwe strategische initiatieven van de regering in de vorm van de oprich-
ting van kennisplatformen teneinde groepen van ondernemingen in Vlaanderen te verankeren.  
Na Flanders Drive in 2002 werden in 2003 en 2004 een reeks Excellentiepolen van divers 
pluimage opgericht : het Vlaams Instituut voor Logistiek, Flanders Mechatronics Center, Infor-
matiepunt Geo-Incubatie, het Breedband Onderzoekscentrum (IBBT), Innovatie mediaprojec-
ten (e-VRT), Vlaanderen Interactief, Port Community Services, MilieuInnovatiePlatform, Flan-
ders’Food, Flanders’Materials Centre, Flanders District of Creativity, Design and Product 
Development. 
Het gebrek aan early stage risicokapitaal deed de roep naar een nieuwe GIMV luider klinken.  
Aan de Participatiemaatschappij Vlaanderen, voortaan de draaischijf van het overheidsinitia-
tief, worden nieuwe taken toegekend. 
Om tegemoet te komen aan de oproep van Europa om 3 % van het BBP aan O&O te spende-
ren, wordt in Vlaanderen in maart 2003 het Innovatiepact afgesloten.  Daarin engageren alle 
actoren van het innovatiesysteem zich ertoe gezamenlijk de 3 %-norm te halen.  Om aan haar 
deel van het engagement tegemoet te komen, verhoogt de Vlaamse regering haar budget voor 
O&O elk jaar met 60 miljoen €.  De vooruitgang zal opgevolgd worden door een monitoringsset 
van indicatoren. 
Tot slot was er nog de Ondernemingsconferentie in november 2003 dat bedoeld was om de 
concurrentiepositie van Vlaanderen te verbeteren. 
 
 
3 . 3 . 2  N a a r  e e n  V l a a m s  I n n o v a t i e b e l e i d  v a n  d e  d e r d e  g e n e r a t i e  

De DIRV-benadering, met de nadruk op basisonderzoek van een internationaal niveau in de 
nieuwe generische technologiedomeinen en de creatie van spin-offs, is een weerspiegeling 
van een eerste generatie innovatiebeleid, dat ervan uitgaat dat economische performantie 
voortvloeit uit O&O-performantie.  Dit is nog steeds een dominante benadering in belangrijke 
onderdelen van het Vlaams Innovatiesysteem.  Getuigen hiervan zijn de diverse steunmodali-
teiten die het IWT voorziet om O&O (en innovatie) te ondersteunen, zoals bijvoorbeeld O&O-
bedrijfssteun en het KMO-steunprogramma.  Zelfs het Innovatiepact, waarbij de Vlaamse rege-
ring zich heeft geëngageerd om jaarlijks 60 miljoen € extra te voorzien voor de steun aan 
O&O, kan beschouwd worden als een instrument van een eerste generatie innovatiebeleid, 
gericht op de stimulering van de wetenschappelijk-technologische output. 
Nochtans is de governance structuur ondertussen reeds geëvolueerd naar een systeembena-
dering, dat niet langer technologisch gefocust is maar de nadruk legt op de economische fina-
liteit en de niet-technologische dimensies van innovatie.  Dit veronderstelt een interactief or-
ganisatiemodel dat gericht is op de versterking van de netwerking tussen de diverse schakels 
van de innovatieketen en de creatie van de randvoorwaarden waarbinnen deze interacties 
kunnen verbeteren en groeien.  Als voorbeelden van deze nieuwe benadering van innovatie-
beleid kan gerefereerd worden naar het clusterbeleid van 1994 waarbij twaalf bottom up plat-
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form projecten van heel diverse aard werden erkend, gaande van meubels tot digitale signaal-
verwerking).  Deze platformen moesten voldoen aan criteria voor het ontwikkelen van syner-
gieën en door gezamenlijke initiatieven.  Daarnaast en te onderscheiden van deze clusters die 
veeleer door bestaande bedrijven in rijpere sectoren gevormd werden, wordt in 1998 het initia-
tief van de technologievalleien gelanceerd.  Voorbeelden waren Flanders Graphics Valley, 
Flanders MultiMedia Valley, Flanders Drive, geïnspireerd door het toen nog beloftevolle Flan-
ders Language Valley van Lernhout&Hauspee Specch Products.  Bij technologievalleien gaat 
het om nieuwe hoogwaardige technologie.  De steun is gericht op de technologie, maar ook op 
andere innovatieaspecten zoals de oprichting van regionale kenniscentra en clusterplatforms 
als nieuwe intermediaire organisatievormen.  Een aantal andere beleidsinitiatieven van de 
tweede generatie innovatiebeleid houden verband met een aantal nieuwe rollen die het IWT 
sinds 1999 opgedragen heeft gekregen, nl. deze van coördinator ten aanzien van intermediai-
ren en deze van stimulator van netwerking.  Voorbeelden zijn de Vlaamse Innovatie Samen-
werkingsverbanden, de Technologische Excellentiepolen en het Strategisch Basisonderzoek. 
De ontwikkeling naar een innovatiebeleid van de derde generatie wordt aangekondigd in het 
regeerakkoord 200436 van de nieuwe Vlaamse regering : “We gaan uit van een duidelijke stra-
tegische visie.  We versterken de beleidinstrumenten die nodig zijn voor het innovatiesysteem 
als geheel en realiseren een geïntegreerd en overlegd innovatiebeleid.  We groeperen alle 
aspecten van de innovatieketen in een transparant en duidelijk project dat tot stand komt in 
nauw overleg met alle betrokken actoren.  Dit project zal alle dimensies van de innovatieketen 
dekken.  We realiseren toewijzingsprocedures die garanties bieden op het vlak van transpa-
rantie en gelijke behandeling.  We organiseren een doelmatig horizontaal wetenschapsbeleid.  
We behouden de rol van het IWT als uniek loket voor technologische innovatie.  We blijven de 
klemtoon leggen op zwaartepuntvorming.”.  Op blz. 42 wordt de beleidsintentie van een hori-
zontaal innovatiebeleid nog eens herhaald : “We verankeren innovatie als een horizontaal 
beleid, dat doorwerkt in alle beleidsdomeinen en streven maximaal naar synergieën.”.  Hier-
mee erkent de Vlaamse regering het belang van de beleidsafstemming tussen het innovatiebe-
leid en andere beleidsdomeinen, waartoe ook beleidsdomeinen behoren die niet hoofdzakelijk 
met het traject tussen kennisopbouw en economische toepassing te maken hebben.  Dit wordt 
verder geëxpliciteerd in de Beleidsnota 2004-200937 van de Vlaams minister van Economie, 
Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse handel : “Innovatie omvat alle nieuwe 
combinaties van kennis, en beperkt zich niet tot technologische kennis.  Innovatie wordt im-
mers door heel wat meer beleidsdomeinen beïnvloed dan door het innovatiebeleid als “verti-
caal” beleidsdepartement (reguleringen, standaarden, vergunningen; kenniswerkers, perma-
nente vorming, onderwijs; overheidsinvesteringen en –uitgaven; bescherming van knowhow; 

                                                           
36 Regeerakkoord 2004, Vertrouwen geven, verantwoordelijkheid nemen – De ontplooiing van Vlamingen en 

Vlaanderen duurzaam bevorderen, Een zorgzame lerende samen-leving, Goed en doelmatig bestuur , Vlaamse 
regering 2004-2009  

37 Beleidsnota Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse handel 2004-2009, ingediend 
door mevrouw Fientje Moerman, vice-minister-president van de Vlaamse regering, Vlaams minister van Eco-
nomie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse handel 
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incubatie en risicofinanciering; fiscaal beleid; industriële politiek, export, investeringen; socia-
le, ethische dimensie, enz.).  Het beleid in de overige beleidsdomeinen kan innovatie zowel 
positief beïnvloeden als afremmen.  Vooral de vraagzijde van het innovatiepotentieel onder-
vindt een belangrijke impact van de overige beleidsdomeinen.  Zo dient er in het bijzonder 
over gewaakt te worden dat overheidsreglementeringen in diverse beleidsdomeinen congruent 
zijn met de ondersteuning door het innovatiebeleid.  Dit vergt overleg tussen de betrokken 
beleidsdomeinen.  Het innovatiebeleid zal dan ook op de beleidsagenda terechtkomen van de 
volledige Vlaamse regering.  Het Vlaams innovatiebeleid zal na overleg tussen de overheid, de 
kennisinstellingen en de socio-economische actoren door de politieke verantwoordelijken 
vastgelegd worden in een Vlaams Innovatiebeleidsplan.  Dit geïntegreerd en overlegd Vlaams 
Innovatiebeleidsplan dient te ontstaan vanuit een strategische visie, en moet een kwaliteitsvol-
le inzet van middelen inhouden met een evenwichtige verdeling ervan over de diverse types 
van onderzoek, over de verschillende actoren en over zowel bottom-up als top-down activitei-
ten.”.    .Wat concrete initiatieven betreft die verband houden met een derde generatie innova-
tiebeleid, werd een belangrijke stap gezet in de Ondernemingsconferentie van 2003: “De 
Vlaamse regering zal via een milieu-innovatieplatform de sector van de milieutechnologie sti-
muleren.  Bedoeling is een platform te creëren dat de Vlaamse actoren (overheid, onderzoeks-
instellingen en technologiebedrijven in de ruime zin) actief op het gebied van de ontwikkeling 
van de milieutechnologie samenbrengt, teneinde door het stimuleren van de relaties tussen 
deze actoren, de kans op de creatie en verspreiding van kennis, en ontwikkeling en economi-
sche valorisatie van het in Vlaanderen aanwezige potentieel op het vlak van nieuwe milieu-
technologie te vergroten.”.   Het Milieu-Innovatieplatform werd op het einde van de vorige 
legislatuur opgericht (goedkeuring van de Vlaamse regering van 7 mei 2004).  Meer algemeen 
wordt in de beleidsnota 2004-2009 de optie van het benutten van innovatie-opportuniteiten 
door samenwerking met andere bevoegdheidsdomeinen naar voor geschoven.  In concreto 
gaat het om de oprichting van en de steun aan Excellentiepolen in zeer diverse domeinen.  De 
beleidsnota bepaalt verder :”Het versterken van de innovatieperformantie in Vlaanderen is 
zeker geen exclusieve opdracht van het beleidsdomein wetenschappen en innovatie.  De ver-
schillende overheden en beleidsdomeinen kunnen een stimulerende dan wel een afremmende 
rol spelen naar innovatie-opportuniteiten toe.  Omgekeerd kunnen innovaties een wezenlijk 
antwoord geven aan diverse beleidsuitdagingen. … Twee soorten beleidsinstrumenten staan 
hierbij centraal : 

− De regelgevingen die bepalend zijn voor nieuwe innovatie-opportuniteiten of die 
door te weinig doordachte of door overreglementering de weg kunnen versperren 
voor innovaties. 

− De overheidsaanbestedingen die ruimte dienen te bieden aan het “innovatief uit-
besteden”, wat betekent dat de innovatiecomponent deel uitmaakt van het te fi-
nancieren bedrag. 

… Het Milieu Innovatie Platform stelt zich tot ambitie om o.m. de voormede nieuwe paden te 
bewandelen.  Het MIP moet nu in nauw overleg met de alle betrokken actoren concreet geope-
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rationaliseerd worden.  Het vereist de samenwerking van heel wat actoren en de samenwer-
king tussen de Vlaamse bevoegdheidsdomeinen innovatie, milieu en energie.  Het kan een 
unieke kans bieden aan de clean technologies in Vlaanderen.  Thema’s daarbij kunnen zijn het 
duurzaam omgaan met energie, energie- en grondstofzuinige technieken en/of methoden, de 
voorbereiding van een waterstofeconomie, enz.”.  Door het MIP-initiatief is de toenadering 
ingezet tussen duurzame ontwikkeling en innovatie en wordt een derde generatie innovatiebe-
leid op dit terrein in Vlaanderen geconcretiseerd. 
 
 
 

4.  Overzicht  van de steunmaatregelen 

4 . 1 .  O p  E u r o p e e s  n i v e a u  

4 . 1 . 1  D e  E u r o p e s e  K a d e r p r o g r a m m a ’ s  

Om de technologische basis van de Europese bedrijven te versterken, werkt de EU sinds 1984 
een beleid voor onderzoek en ontwikkeling ten uitvoer via meerjaren-kaderprogramma’s, waar-
in financiering wordt voorzien voor projecten van onderzoek, technologische ontwikkeling en 
demonstratie-activiteiten in prioritaire domeinen. 
 
Het huidige Zesde Kaderprogramma is voor de EU het belangrijkste instrument voor de finan-
ciering van het wetenschappelijk onderzoek in Europa en heeft een begrotingsbudget van 
16,27 miljard €.  Het is sedert 1 januari 2003 volledig operationeel en legt het accent op de 
volgende thema’s met een voorzien budget van 11,285 miljard € : 

− biowetenschappen, genomica en biotechnologie voor de gezondheid : 2,255 miljard 
€; 

− technologieën voor de informatiemaatschappij : 3,625 miljard €; 
− nanotechnologieën en nanowetenschappen, kennisgebaseerde multifunctionele ma-

terialen en nieuwe productieprocédés en –apparatuur : 1,3 miljard €; 
− lucht- en ruimtevaart : 1,075 miljard €; 
− voedselkwaliteit en –veiligheid : 685 miljoen €; 
− duurzame ontwikkeling, veranderingen in het aardsysteem en ecosystemen : 2,120 

miljard €; 
− burgers en bestuur in de kennismaatschappij : 225 miljoen €. 

Van het voorziene budget is minimum 15 % voor KMO’s bestemd, wat overeenkomt met 1,7 
miljard €. 
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Om het potentieel ten volle te benutten is in het Zesde Kaderprogramma een bredere aanpak 
voorzien, die er met name in bestaat een echte Europese onderzoeksruimte tot stand te bren-
gen die tot doel heeft een gunstige omgeving te scheppen waarbinnen Europa ten volle haar 
capaciteit kan ontplooien om een van de motoren voor het onderzoek in de wereld te worden.  
De Europese Onderzoeksruimte vormt de sluitsteen van het zesde kaderprogramma.  In het 
raam van het zesde kaderprogramma worden twee nieuwe instrumenten ingevoerd, nl. top-
netwerken en geïntegreerde projecten.  Topnetwerken hebben tot doel het geheel van de acti-
viteiten van de deelnemers van het netwerk geleidelijk te integreren door de totstandbrenging 
van virtuele topcentra.  Geïntegreerde projecten zijn projecten van grote omvang waarbij wordt 
beoogd een kritische massa tot stand te brengen voor onderzoeksactiviteiten die gericht zijn 
op duidelijk omschreven wetenschappelijke en technologische doelstellingen.  Voor geïnte-
greerde projecten wordt een budget van tussen de 5,6 miljard en 7,2 miljard € voorzien. 
 
Het budgettaire kader van het Zesde Kaderprogramma wordt in onderstaande tabel voorge-
steld (in miljard €). 
 
1. Bundeling en integratie van het onderzoek van de Europese 

Gemeenschap 

Thematische prioriteiten (waarvan tenminste 15 % voor het 

MKB) 

Specifieke activiteiten die een breder onderzoeksgebied be-

slaan 

- beleidsondersteuning en anticiperen op wetenschappe-

lijke en technologische behoeften 

- horizontale onderzoeksactiviteiten waarbij het MKB be-

trokken is 

- specifieke maatregelen ter ondersteuning van de inter-

nationale samenwerking 

Niet-nucleaire activiteiten van het Gemeenschappelijk Centrum 

voor Onderzoek 

 

 

 

 

 

 

0,555 

 

0,430 

 

315 

 

 

11,285 

 

1,300 

 

 

 

 

 

 

 

0,760 

13,345 

2. Structureren van de Europese Onderzoeksruimte 

Onderzoek en innovatie 

Menselijk potentieel 

Onderzoeksinfrastructuur 

Wetenschap en samenleving 

 

0,290 

1,580 

0,655 

0,080 

 

 

2,605 

3. Versterking van de grondslagen van de Europese Onderzoeks-

ruimte  

Steun voor de coördinatie van de activiteiten 

Steun voor een samenhangende ontwikkeling van het beleid 

 

 

0,270 

0,050 

 0,320 

TOTAAL   16,270 
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Een overzicht van de in het Zesde Kaderprogramma voorziene O&O-activiteiten en de financi-
ele bijdrage van de Gemeenschap per type instrument vindt men in onderstaande tabel : 
 

Type instrument O&O-activiteiten Bijdrage van de Gemeenschap (*) 

(1) 

Topnetwerken - prioritaire thematische gebieden 

- beleidsondersteuning en anticipe-

ren op wetenschappelijke en 

technische behoeften 

Integratiesubsidie : maximaal 25 % 

van de waarde van de capaciteiten 

en middelen die de deelnemers 

voorstellen te integreren, als vast 

bedrag ter ondersteuning van het 

gemeenschappelijk activiteitenpro-

gramma (2) 

Geïntegreerde projecten - prioritaire thematische gebieden 

- beleidsondersteuning en anticipe-

ren op wetenschappelijke en 

technische behoeften 

 

Budgetsubsidie : 

- 50 % voor onderzoek 

- 35 % voor demonstratie 

- 100 % voor bepaal de andere 

activiteiten, zoals opleiding van 

onderzoekers en consortiumbe-

heer (3) (4) 

Gerichte specifieke projecten op 

het gebied van onderzoek of inno-

vatie 

- prioritaire thematische gebieden 

- beleidsondersteuning en anticipe-

ren op wetenschappelijke en 

technische behoeften 

- specifieke activiteiten ter onder-

steuning van de internationale 

samenwerking 

- stimulering van de interactie 

tussen onderzoek en innovatie 

- ontwikkeling van harmonische 

relaties tussen wetenschap en 

maatschappij 

 

Budgetsubsidie  : maximaal 50 % 

van het budget (3) (4) 
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Deelneming aan door verschillende 

lidstaten uitgevoerde nationale 

programma’s (artikel 169) 

Alle activiteiten van het zesde 

kaderprogramma 

Nog vast te stellen in toekomstige 

besluiten die genomen worden met 

artikel 169 als rechtsgrondslag 

Specifieke onderzoeksprojecten 

voor het MKB 

Specifieke onderzoeksactiviteiten 

voor het MKB 

Budgetsubsidie  : maximaal 50 % 

van het budget (3) (4) 

Activiteiten ter versterking en 

ontwikkeling van menselijk potenti-

eel en mobiliteit 

Ontwikkeling van het menselijk 

potentieel en versterking van de 

mobiliteit 

Budgetsubsidie : maximaal 100 % 

van het budget (3); in voorkomend 

geval als forfaitair bedrag 

Coördinatieactiviteiten Alle activiteiten van het zesde 

kaderprogramma 

Budgetsubsidie : maximaal 100 % 

van het budget (3) 

Specifieke ondersteuningsactivitei-

ten 

Alle activiteiten van het zesde 

kaderprogramma 

Budgetsubsidie : maximaal 100 % 

van het budget (3) (6), in voorko-

mend geval als forfaitair bedrag 

Geïntegreerde infrastructuurinitia-

tieven 

Ondersteuning van onderzoeksin-

frastructuren 

Budgetsubsidie : afhankelijk van de 

aard van de activiteiten, van maxi-

maal 50 tot 100 % van het budget 

(3) (4) (5) 

Eigen werkzaamheden Niet-nucleaire werkzaamheden van 

het Gemeenschappelijk Centrum 

voor Onderzoek 

100 % (7) 

  (*) In deze kolom wordt onder budget verstaan, een financieel plan waarin alle voor de uitvoering van de activiteit benodigde 

middelen en uitgaven worden geraamd 

(1) Als algemeen beginsel geldt dat de financiële bijdrage van de Gemeenschap niet 100 % van de uitgaven van een werk-

zaamheid onder contract kan dekken, uitgezonderd voorstellen met een aankoopprijs die beantwoordt aan de voorwaar-

den van de procedures van openbare aanbesteding, of wanneer deze de vorm aanneemt van een door de Commissie 

vooraf bepaald forfaitair bedrag. 

De financiële bijdrage van de Gemeenschap kan maximaal 100 % van de uitgaven van een werkzaamheid onder contract 

dekken, indien deze een aanvulling vormen op de kosten die anders door de deelnemers zelf gedragen zouden worden.  

Ook in het specifieke geval van coördinatieactiviteiten dekt zij maximaal 100 % van het budget dat nodig is voor de coör-

dinatie van de activiteiten waarvan de financiering door de deelnemers zelf wordt verzorgd. 

(2) Dit percentage varieert per gebied 

(3) Onverminderd specifieke voorwaarden, wordt van bepaalde juridische entiteiten, met name openbare entiteiten, maximaal 

100 % van de marginale/bijkomende kosten gefinancierd. 

(4) De steunverleningspercentages kunnen worden aangepast overeenkomstig de communautaire kaderregeling inzake 

staatssteun voor onderzoek en ontwikkeling al naargelang het gaat om onderzoeksactiviteiten (maximaal 50 %) dan wel 

demonstratieactiviteiten (maximaal 35 %), of afhankelijk van andere ten uitvoer gelegde activiteiten zoals opleiding van 

onderzoekers (maximaal 100 %) of beheer van het consortium (maximaal 100 %) 

(5) Activiteiten van een geïntegreerd infrastructuurinitiatief moeten verplicht een netwerkactiviteit omvatten (coördinatieactivi-

teit : maximaal 100 % van het budget) en minstens een van deze andere activiteiten : onderzoeksactiviteiten (maximaal 50 
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% van het budget) of activiteiten voor specifieke diensten (specifieke ondersteuningsactie, bv. transnationale toegang tot 

onderzoeksinfrastructuren : maximaal 100 % van het budget) 

(6) Voor activiteiten ter ondersteuning van onderzoeksinfrastructuren betreffende voorbereidende technische werkzaamheden 

(inclusief uitvoerbaarheidsstudies) en de ontwikkeling van nieuwe infrastructuren is de deelneming van het zesde kader-

programma beperkt tot 50 respectievelijk 10 % van het budget 

(7) Daarnaast zal het GCO het recht hebben om onder dezelfde voorwaarden als in de lidstaten gevestigde entiteiten deel te 

nemen aan werkzaamheden onder contract 

Wat de Belgische deelname aan het Vijfde Europese Kaderprogramma betreft, kunnen vol-
gende resultaten worden voorgesteld. 
 
 

Specifiek programma Totaal aantal projecten Projecten met tenmin-

ste een Belgische deel-

nemer 

Projecten gecoördi-

neerd door Belgische 

organisatie 

Thematische programma’s 

QOL : kwaliteit van het 

bestaan en beheer van 

biologische hulpbronnen 

2.927 405 122 

IST : een gebruiksvrien-

delijke informatiemaat-

schappij 

2.521 545 145 

GROWTH : concurreren-

de en duurzame groei 

2.208 478 87 

EESD : energie, milieu en 

duurzame ontwikkeling 

2.004 323 50 

Horizontale programma’s 

INCO 2 : bevestiging van 

de internationale rol van 

het Gemeenschapson-

derzoek 

1.202 104 73 

INNOVATION – SME : 

bevordering van innovatie 

en stimulering van deel-

name KMO’s 

150 29 10 

IHP : verhoging van het 

menselijk onderzoekspo-

tentieel en verdieping van 

kennis op sociaal-

economisch gebied 

4.990 303 179 
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Vijfde EURATOM kaderprogramma 

FP5 EURATOM : onder-

zoek en ontwikkeling 

nucleaire energie 

1.032 145 73 

TOTAAL 

 16.884 2.303 729 

Bron : CORDIS, stand van zaken 16 maart 2005 

 

In onderstaande tabel vindt men een overzicht terug van de evolutie van de Vlaamse deelna-
me aan de laatste Europese Kaderprogramma’s voor Onderzoek, Technologische Ontwikke-
ling en Demonstratieactiviteiten.  Het Derde Kaderprogramma liep van 1990 tot 1994, het 
Vierde van 1994 tot 1998, het Vijfde van 1998 tot 2002 en het Zesde loopt van 2002 tot 2006.  
Van dat laatste zijn slechts tussentijdse resultaten beschikbaar ten belope van ongeveer 1/6 
van het totale programmabudget. 
Van het Vijfde Kaderprogramma worden meer gedetailleerde resultaten weergegeven waar-
voor de volledige resultaten beschikbaar zijn.  Een uitgebreid analyserapport over de Vlaamse 
deelname aan het Vijfde Kaderprogramma is in voorbereiding. 
In de analyse wordt Vlaanderen in volgende componenten gedifferentieerd en gedefinieerd : 

− bedrijven met hun zetel in het Vlaamse Gewest; 
− universiteiten en hogescholen die ressorteren onder de Vlaamse Gemeenschap, dus 

ook de instellingen die zich bevinden in het Brusselse Gewest; 
− onderzoekscentra die gelokaliseerd zijn in het Vlaamse Gewest; 
− overige instellingen die zich bevinden in het Vlaamse Gewest, plus de instellingen uit 

het Brusselse Gewest die rechtstreeks onder Vlaamse bevoegdheid vallen (zoals het 
IWT-Vlaanderen, het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, de VRT,…) 

 
 KP3 KP4 KP5 KP6 (contracten 

getekend tot en 
met 31 mei 2004) 

Aantal deelnames 885 1.972 1.575 231 
Aantal projecten Niet beschikbaar 1.567 1.304 168 
Aantal deelne-
mende organisa-
ties 

Niet beschikbaar 495 444 87 

Aantal deelnames 
als coördinator 

Niet beschikbaar 348 337 Niet beschikbaar 

Ontvangen deel-
nametoelage 

131,3 miljoen € 273,4 miljoen € 278,8 miljoen € 65,3 miljoen € 

Totaal EU-KP- 5,09 miljard € 11,49 miljard € 12,72 miljard € 2,35 miljard € 
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budget besteed 
aan contracten 
Financiële return 2,58 % 2,38 % 2,19 % 2,77 % 
Verwachte return 2 – 2,4 % 2,1 – 2,3 % 2,1 – 2,2 % 2,1 – 2,2 % 
Bron : AWI 

 
Wanneer men de financiële return (dit is het procentuele aandeel in de totale toegekende 
Europese middelen) die Vlaanderen uit elk Kaderprogramma wist te halen, vergelijkt over de 
opeenvolgende Kaderprogramma’s, dan kan een licht dalende tendens van het Derde naar het 
Vijfde Kaderprogramma worden vastgesteld. 
 
De Vlaamse deelname volgens hoofdgebieden ziet er als volgt uit voor het Vijfde Kaderpro-
gramma : 
 
EU-programma Aantal deelnames Deelnames (mio €) Return (%) 
EESD-ENERGY 88 14,6 0,11 
EESD-ENVIRO 104 12,47 0,10 
EURATOM 115 12,88 0,10 
GROWTH 344 40,3 0,32 
IHP 125 14,6 0,11 
INCO 2 55 6,53 0,05 
INNOVATION – SME 21 9,24 0,07 
IST 402 107,76 0,85 
N/A 2 0,48 0,00 
QoL 319 59,97 0,47 
Totaal 1.575 278,83 2,19 
Bron : AWI en eigen berekeningen 

 
Vlaanderen presteert duidelijk goed in de hoofdgebieden Informatie- en Communicatietechno-
logie (IST in KP5) en Biowetenschappen en biotechnologie (QoL in KP5).  Vlaanderen pres-
teert zwak in het hoofdgebied Milieu (EESD-ENV in KP5) in mindere mate in de hoofdgebie-
den Energie (EESD-Energy en Euratom in KP5) en Industriële technologieën (GROWTH in 
KP5). 
 
 
4 . 1 . 2  C O S T  

COST staat voor “European Co-operation in the field of Scientific and Technical Research” en 
werd opgericht in 1971.  Het was het eerste initiatief in Europa inzake samenwerking en coör-
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dinatie op het gebied van O&O.  COST beoogt de internationale coördinatie van bestaande 
nationale/regionale onderzoeksprogramma’s en –projecten.  Het richt zich op precompetitief, 
basis- en toegepast onderzoek.  COST-acties bevorderen de Europese samenwerking op het 
gebied van onderzoek en kunnen bv. leiden tot consortia van onderzoeksprojecten in verschil-
lende domeinen.  De samenwerking is multidisciplinair, speelt snel in op nieuwe tendensen of 
heeft zelfs een voortrekkersrol. 
 
COST is een samenwerkingsverband tussen landen en maakt dus geen deel uit van het Ka-
derprogramma van de Europese Unie (intergouvernementele organisatie).  Wel wordt binnen 
het onderdeel “Samenwerking met derde landen en internationale samenwerking” van het 
Kaderprogramma steun verleend aan COST voor de goede werking van de secretariaten en 
de internationale coördinatie.  Er zijn momenteel 34 deelnemende landen, waaronder België.  
Sinds 1989 kunnen ook organisaties en instituten van niet-COST-landen deelnemen aan be-
paalde COST-acties (projecten op voorwaarde dat deze deelname al de betrokken partijen 
voordeel brengt.  Van deze mogelijkheid wordt vooral gebruikgemaakt door onderzoekspart-
ners uit Azië of Amerika. 
 
De onderzoeksdomeinen waartoe COST zich richt, zijn : informatica, telecommunicatie, infor-
matiewetenschap en technologie, transport, oceanografie, materialen, leefmilieu, metereolo-
gie, landbouw en biotechnologie, levensmiddelentechnologie, sociale wetenschappen, medi-
sche wetenschappen, burgerlijke bouwkunde, chemie, fysica, bosbouw, nanowetenschappen, 
vloeistofdynamica. 
In principe handelen de COST-acties steeds over onderwerpen die complementair zijn aan 
deze van het Kaderprogramma van de Europese Unie. 
De samenwerking in COST-verband vindt plaats op basis van gecoördineerde acties (“concer-
ted actions).  Dit betekent dat COST alleen de coördinatiekosten (reis- en verblijfskosten) 
financiert.  De onderzoekskosten zelf dienen op nationaal vlak gefinancierd te worden.  Onder 
bepaalde voorwaarden staat de Commissie ook in voor de financiële ondersteuning van voor-
bereidende activiteiten m.b.t. nieuwe COST-acties, de organisatie van workshops en dergelij-
ke. 
Drie basisprincipes ondersteunen het COST-mechanisme : 

1. alle COST-Lidstaten en de Europese Commissie kunnen nieuwe COST-acties voor-
stellen; 

2. deelname aan de COST-acties staat vrij en gebeurt à la carte, d.w.z. dat enkel de ge-
interesseerde landen aansluiten bij een COST-actie; 

3. het beheer van de COST-acties is in handen van een zogenaamd “Management 
Committee”. 

 
Aansluiting bij een COST-actie gebeurt door ondertekening van een zogenaamd “Memoran-
dum of Understanding” (MOU) door het land.  Deze MOU is een “gentleman’s agreement” 
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waarin de gezamenlijke doelstellingen, het type van voorziene activiteiten en de voorwaarden 
voor deelname worden vastgelegd.  Een COST-actie kan pas van start gaan indien ten minste 
vijf COST-landen het Memorandum hebben ondertekend.  De afgevaardigden die in het Ma-
nagement Comité zetelen, worden officieel aangeduid door de betrokken overheden in hun 
land.  Het Management Comité heeft als opdracht te zorgen voor de gedetailleerde planning, 
de uitvoering en de supervisie van de uitvoeringsfase van een COST-actie. 
 
De administratie Wetenschap en Innovatie verspreidt de oproepen voor deelname aan nieuwe 
COST-acties via universitaire onderzoekscoördinatiecentra, het IWT-Vlaanderen en de Vlaam-
se COST-website.  Indien een Vlaamse deelnemer aan een COST-actie geen terugbetaling 
ontvangt vanwege het COST-office, kan de Vlaamse Gemeenschap een financiële ondersteu-
ning bieden voor reis- en verblijfskosten die volgen uit de deelname aan samenkomsten van 
het beheerscomité, COST-workshops, COST-werkvergaderingen, of verblijven van korte duur 
bij een buitenlandse onderzoekspartner die kaderen in de COST-activiteiten.  Ook indien reis- 
en verblijfskosten van het Technisch Comité niet door jet COST-office worden terugbetaald, 
kan de afgevaardigde van de Vlaamse Gemeenschap een beroep doen op de administratie 
W&I.  De financiering vanwege de Vlaamse Gemeenschap is beperkt tot onderzoekers uit 
Vlaamse universiteiten en wetenschappelijke en onderzoeksinstellingen en steeds afhankelijk 
van de beschikbare middelen.  Het gaat om een zeer klein aantal dossiers (12-tal). 
 
Het zesde Kaderprogramma bevat een provisie van ongeveer 80 miljoen € voor de duur van 
het kaderprogramma.  Jaarlijks beschikt COST m.a.w. over een budget van iets meer dan 11 
miljoen €.  In 2003 hebben 3.243 instituten zich ingeschreven voor een COST-actie.  Daarvan 
waren er 160 van Belgische origine.  De EU-15 hadden in 2003 in totaal 2008 organisaties die 
betrokken waren bij een van de COST-acties.  In 2003 liepen er nog zo’n 160 COST-acties en 
werden er meer dan 20 nieuwe acties gestart.  Momenteel zijn er onderzoekers uit Vlaamse 
instellingen betrokken bij het beheer van 100 COST-acties (81 universitaire instellingen).  In 
totaal worden ongeveer 30.000 onderzoekers via COST-acties in de netwerking betrokken.  
De onderzoeksprojecten vertegenwoordigen een waarde van om en bij de 1,5 miljard €. 
 
 
 
 
4 . 1 . 3  E U R E K A  

EUREKA is een Europees netwerk voor de bevordering van de internationale samenwerking 
op het vlak van toegepast en marktgericht industrieel onderzoek&ontwikkeling, het is geen 
financieringsprogramma.  Het netwerk omvat 33 landen en de Europese Unie en biedt een 
platform aan voor een directe dialoog tussen de deelnemers aan een O&O-project en de nati-
onale, regionale of Europese overheden.  EUREKA is geen onderzoeksprogramma van de 
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Europese Unie.  In de Europese Onderzoeksruimte heeft EUREKA wel een specifieke plaats 
en een complementaire functie naast het Kaderprogramma van de Europese Commissie en 
het COST-programma.  
 
EUREKA hanteert hierbij het bottom-up principe : de partners in een O&O-project bepalen zelf 
het samenwerkingsverband, de inhoud en de timing van hun project.  De samenwerking heeft 
als belangrijkste doel het ontwikkelen van producten, processen of diensten met marktpotenti-
eel.  EUREKA staat voor een gedecentraliseerde aanpak.  Het netwerk verleent aan de goed-
gekeurde projecten de EUREKA-status, een erkenningslabel. 
Kortom, een EUREKA-project is een high-tech, marktgeoriënteerd, O&O-project, dat op de 
ontwikkeling van een nieuw en technologisch geavanceerd product, proces of dienst mikt voor 
de civiele sector.  Een project bestaat uit minimaal twee partners uit twee verschillende 
EUREKA-landen en wordt gefinancierd door de betrokken partners, die bij hun overheid een 
aanvraag kunnen indienen voor cofinanciering. 
 
Binnen de voormelde grenzen is een enorme variatie aan projecten mogelijk.  Kleine projecten 
met twee partners worden in EUREKA evenveel gewaardeerd als grote multi-partnerprojecten.  
Deze eerste vorm van projecten komen op een niet-geprogrammeerde wijze tot stand (bottom-
up innovatieve projecten). 
Een samenwerking met een partner uit een geassocieerd of niet-Europees land kan, mits aan 
alle bovenvermelde voorwaarden wordt voldaan. 
 
EUREKA omvat ook “cluster”-projecten en “umbrella”-projecten.  Deze hebben tot doelstelling 
de opbouw van (sub)projecten in een specifiek onderzoeksterrein of industriële sector.  Hier-
toe beschikken ze over een eigen organisatiestructuur. 
De EUREKA-clusters, MEDEA (Micro_electronics Development for European Applications), 
ITEA (Information Technology for European Advancement), PIDEA (Packaging and Intercon-
nection Development for European Applications) en EURIMUS (EUReka Industrial Initiative for 
Microsystems Uses), zijn meerjarige industriële O&O-programma’s.  Het gaat om projecten die 
gegenereerd worden in door de Europese ICT-industrie geleide “clusters”.  Het zijn meerjarige 
industriële O&O-programma’s, geïnitieerd en beheerd door Europese bedrijven actief in de 
specifieke domeinen van de informatie- en telecommunicatietechnologie.  Elk van deze clus-
ters geeft invulling aan het eigen O&O-programma via de initiatie van “sub-projecten”.  Sub-
projecten van de EUREKA-clusters hebben een eigen aanvraagprocedure met afroepdata. 
EUREKA-umbrella’s staan in voor partnerresearch en het leggen van contacten tussen poten-
tiële projectpartners.  Enkele voorbeelden zijn : FACTORY (productietechnologie), 
EUROENVIRON (milieutechnologie), EUROTOURISM (toerisme en bewarend cultureel erf-
goed), EUROAGRI (biotechnologie, voeding en landbouw), LOGCHAIIN (transporttechnolo-
gie), EULASNET (lasertechnologie). 
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Het EUREKA-label wordt door de partners samen aangevraagd via de “EUREKA Project 
Form”.  Dit elektronisch document is beschikbaar op de internationale EUREKA-website. 
Voor cofinanciering kunnen de individuele partners terecht bij de eigen nationale of regionale 
overheden.  Deze overheidsinstanties hanteren elk hun eigen criteria en modaliteiten.  Bedrij-
ven en hiermee samenwerkende universiteiten en onderzoeksinstellingen uit het Vlaams Ge-
west kunnen samen een cofinanciering aanvragen bij IWT-Vlaanderen.  Een Vlaamse deelne-
mer aan EUREKA-project ontvangt dus geen automatische financiering.  In het kader van 
EUREKA kunnen aanvragen worden ingediend volgens de criteria en procedures voor IWT-
onderzoeksprojecten (Industrieel basisonderzoek en/of prototype ontwikkeling) en KMO-
Innovatieprojecten (Prototype ontwikkeling).  Er geldt een bijzondere steunmodaliteit, een 
toeslag van 10 %, die de deelname aan EUREKA door Vlaamse partners moet bevorderen.  
Deze gunstige regel wordt toegepast onder voorwaarde dat het project de EUREKA-status 
heeft verkregen, de realiteit van het internationaal karakter kan worden aangetoond (internati-
onale samenwerkingsovereenkomst), en minstens twee lidstaten van de Europese Unie in het 
project vertegenwoordigd zijn. 
KMO’s kunnen de voorbereiding van hun deelname aan een EUREKA-project, of de activitei-
ten in de zogenaamde “feasibility”-fase, uitvoeren in de context van een KMO-Innovatiestudie 
(respectievelijk Type 4 en 2/3).  Hiervoor gelden de gebruikelijke procedures, criteria en 
steunpercentages. 
 
De IWT steunpercentages voor EUREKA-projecten zijn er bijgevolg als volgt uit : 
 

IWT-steunpercentages voor EUREKA-projecten 
 Voorbereiding of 

feasibility fase 
Industrieel basison-

derzoek 
Prototype ontwikke-

ling 
KMO 60 % 70 % 45 % 
Groot bedrijf - 60 % 35 % 
  
De EUREKA-statistieken zijn georganiseerd per voorzitterschapsjaar.  Nieuw gelabelde pro-
jecten worden officieel aangekondigd ter gelegenheid van de Ministeriële Conferentie.  Tot juni 
2004 werden 1.600 projecten voltooid ter waarde van meer dan 17 miljard €.  Momenteel 
(stand van zaken juni 2004) kan de waarde van de lopende projecten geraamd worden op 
meer dan 2,5 miljard € voor EUREKA-clusters (hoofdzakelijk ICT) en 2 miljard € voor innova-
tieve projecten.  Tijdens het Deens voorzitterschap dat afliep op 1 juli 2003, verkregen 168 
nieuwe projecten met een totaalbudget van 398 miljoen € het EUREKA-label.  In 12 van deze 
projecten participeren Vlaamse deelnemers.  In 5 van deze projecten vroegen de deelnemers 
steun aan het IWT.  In 2003 heeft het IWT steunaanvragen voor bottom-up EUREKA-projecten 
goedgekeurd voor een totaal steunvolume van 3,7 miljoen €.  Via IWT is Vlaanderen ook be-
trokken in de EUREKA-clusters MEDEA, ITEA, EURIMUS en PIDEA, langlopende initiatieven 
in de ICT-sector.  Voor MEDEA en ITEA werd door het IWT een steunbedrag uitgekeerd van 
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respectievelijk 12,7 miljoen € en 1,9 miljoen €.  In totaal werd in 2003 voor 18.271.210 € steun 
verleend door het IWT in het kader van EUREKA. 
Tijdens het Franse voorzitterschap dat liep van juli 2003 tot eind juni 2004 werden 206 nieuwe 
innovatieve EUREKA-projecten gelanceerd met een projectwaarde van 518 miljoen €.  In 10 
van deze projecten participeren Vlaamse deelnemers.  In 8 van deze projecten wendden de 
Vlaamse deelnemers zich voor steun tot het IWT (volgens EUREKA-statistieken die lopen van 
juni tot juli).  In 2004 heeft het IWT steunaanvragen voor “innovatieve” EUREKA-projecten 
goedgekeurd voor een totaal steunvolume van 1,2 miljoen € IWT-statistieken die lopen van 
januari tot decmber).  Dit steunvolume is een daling ten opzichte van het vijfjarig gemiddelde 
van 7 projecten met een totaal steunvolume van 2,5 miljoen €, hetgeen wijst op een trend naar 
kleinere projecten. 
Daarnaast werden in de loop van 2004 nieuwe EUREKA-clusters gelanceerd zoals CELTIC 
(looptijd 01/01/2004-01/01/2009, telecommunicatie, projectwaarde 1 miljard €), INSYSBIO 
(01/09/2004-01/09/2009, geïntegreerde modelsystemen voor biologische functies met mogelij-
ke toepassingen in de farmaceutische sector, projectwaarde 0,5 miljard €), EUROGIA 
(0/01/2004-01/012008, fossiele brandstoffen, projectwaarde 1 miljard €), PIDEA+ (opvolger 
van PIDEA) en EURIMUS II (opvolger van EURIMUS). 
De onderstaande tabel geeft een overzicht van de Vlaamse deelname in Cluster subprojecten 
en de in 2004 door het IWT aan Vlaamse partners toegekende steun.  Vergelijking met het 
vijfjarig gemiddelde (Vlaamse partners in 11 projecten, jaarlijks steunvolume 15 miljoen €) 
wijst eveneens op een trend naar kleinere projecten. 
 
EUREKA-CLUSTER Aantal projecten Toegekende steun in 

miljoen €  
MEDEA+ 5 6,7 
EURIMUS II 1 1,0 
ITEA 6 5,4 
PIDEA+ 3 1,1 
CELTIC 2 1,7 
TOTAAL 17 15,9 
Bron : IWT 
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Ter informatie wordt in onderstaande tabel een overzicht van de steunfaciliteiten weergegeven 
die in enkele EUREKA-lidstaten worden gehanteerd. 
 

Lidstaat schema steuntype 
Oostenrijk 
 
 
 
 
Oostenrijk 

Austrian Research Promotion 
Agency/Division 1 
Dekking tot 50 % van de 
projectkosten 
 
Austrian Scientific Research 
Fund (FWF) 
Decking tot 75 %van de pro-
jectkosten 

Lening 
Subsidie 
 
 
 
subsidie 

België 
 
 
 
België 

EUREKA in Flanders 
Dekking van 35 % tot 70 % 
van de projectkosten 
 
EUREKA in Walloon Region 
Dekking van 50 % tot 70 % 
van de projectkosten 

Subsidie 
 
 
 
Subsidie 
 

Cyprus EUREKA Cyprus 
Dekking tot 50 % van de 
projectkosten 

Subsidie 
 

Tsjechië Ministry of Education, Youth 
and Sports 
Dekking tot 50 % van de 
projectkosten 

Subsidie 
 

Estland R&D Financing Programme 
Dekking van 25 tot 75 % van 
de projectkosten 

subsidie 

Frankrijk ANVAR 
Dekking tot 50 % van de 
projectkosten 

Lening met risicodeling 

Duitsland 
 
 
 
Duitsland 
 

ERP-Innovationsprogramm 
Dekking van 40 tot 60 % van 
de projectkosten 
 
Pro Inno II, Federal Ministry 
of Economics and Labour 

Subsidie 
Lening met risicodeling 
Lening 
 
Subsidie 
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Duitsland 

(BMWA) 
Decking van 25 tot 75 % van 
de projectkosten 
 
Federal Ministry of Education 
and Research (BMBF) 
Dekking van 25 tot 50 % van 
de projectkosten 

 
 
 
 
Subsidie 
 
 

Hongarije National application system 
base don the Central Tech-
nological Development Fund 
Decking van 40 tot 60 % van 
de projectkosten 

Subsidie 
lening 

Ijsland EUREKA – RANNÍS 
Dekking tot 50 % van de 
projectkosten 

Subsidie 
 

Israël OCS – Law for the encour-
agement of industrial R&D 
Decking van 30 tot 66 % van 
de projectkosten 

Lening met risicodeling 

Letland Ministry of Education and 
Science, European Science 
Support Program 
Decking tot 50 % van de 
projectkosten 

Subsidie 
 

Nederland Innovation Subsidy Coopera-
tion Projects 
Dekking van 25 tot 70 % van 
de projectkosten 

subsidie 

Noorwegen The Research Council of 
Norway 
Dekking tot 50 % van de 
projectkosten 

subsidie 

Polen SPB Special Research Pro-
grammes 
Dekking tot 60 % van de 
projectkosten 

subsidie 

Portugal 
 

IDEIA 
Dekking van 30 tot 75 % van 

Lening 
Subsidie 
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Portugal 
 
 
 
 
 
Portugal 
 
 
 
 
 
Portugal 
 
 
 

de projectkosten 
 
POCTI-Programa 
Operacional Ciênca, 
Tecnologia e Inovação 
Dekking van 25 tot 75 % van 
het project 
 
AGRO – Programa 
Operacional Agricultura e 
Desenvolvimento Rural 
Dekking van 75 tot 100 % 
van de projectkosten 
 
POSI – Programa 
Operacional Sociedado de 
Informação 
Dekking van 25 tot 75 % van 
de projectkosten 

 
 
Subsidie 
Lening 
 
 
 
 
Subsidie 
 
 
 
 
 
Subsidie 
Lening 
 

Servië en Montenegro Ministry of Science and Envi-
ronmental Protection 
Dekking van 0 tot 30 % van 
de projectkosten 

Subsidie 
 

Slovenië EUREKA 
Dekking tot 25 % van de 
projectkosten 

Subsidie 
 

VK EUREKA – Department of 
Trade and Industry 
Decking van 30 tot 50 % van 
de projectkosten 

subsidie 

Bron : EUREKA 
 
 
4 . 1 . 4  E R A - N E T  p r o g r a m m a  

Het ERA-NET programma maakt deel uit van het Zesde Kaderprogramma in het kader van 
“Steun voor coördinatie van activiteiten” en heeft als doel tot een meer uitgesproken coördina-
tie te komen tussen de verschillende nationale en regionale onderzoeksprogramma’s binnen 
de EU-lidstaten en het uitwerken en implementeren van gezamenlijke activiteiten in die zin dat 
overheidsagentschappen zoals het IWT, SenterNovem, RCNorway, enz. sterker gaan samen-



Bijlage informatieve nota 

 66

werken.  Dit moet uitmonden in een gemeenschappelijke kennisverzameling die noodzakelijk 
is voor een coherente ontwikkeling van het beleid.  Het is een eerste stap in de richting van 
het zogenaamde artikel 169, waarbij de Europese Commissie initiatieven van de lidstaten rond 
het opzetten van gezamenlijke programma’s co-financiert in het raam van de creatie van een 
Europese Onderzoeksruimte. 
Binnen de meeste ERA-NET-projecten stelt men een gradueel proces voorop.  Men gaat uit 
van informatieverzameling en benchmarking om vervolgens te evolueren naar : 

− gestroomlijnde procedures 
− openstellen van nationale en regionale programma’s 
− uitwerken van gezamenlijke werkprogramma’s. 

In de meest ambitieuze gevallen kan het zelfs leiden tot gemeenschappelijke oproepen of 
gemeenschappelijke programma’s. 
 
Bedrijven worden niet rechtstreeks betrokken bij het ERA-NET programma.  Indirect kan het 
de ondernemingen wel aanbelangen indien in een latere fase een gezamenlijk programma of 
een gezamenlijke oproep wordt gelanceerd.  De deelnemers aan de projectvoorstellen in het 
kader van ERA-NET zijn dus in eerste instantie ministeries en overheidsinstellingen, die in-
staan voor de uitwerking of het beheer van nationale of regionale maatregelen.  Er bestaan 
twee uitvoeringsvormen : coördinerende acties en daarop voorbereidende ondersteunen ac-
ties.  Bij de laatste deadline (24 oktober 2004) voor indienen van projectvoorstellen werden 24 
ERA-NET projectvoorstellen geselecteerd.  De totale voorziene kosten voor deze voorstellen 
bedragen 55,2 miljoen €. 
Vlaanderen neemt momenteel deel aan 10 ERA-NET projecten, waarvan 7 coördinatieacties 
en 3 acties die het resultaat zijn van een voorafgaand ondersteunend of voorbereidend pro-
ject.  De domeinen waarin deze projecten zich situeren, betreffen o.a. : 

− plantengenomica 
− waterstof 
− wetenschapspopularisering 
− materiaalonderzoek 
− collectief onderzoek 
− ICT 
− mariene wetenschappen. 

 
 
4 . 1 . 5  C R A F T  

De KMO’s hebben volgens de Europese Commissie een belangrijke functie op het gebied van 
innovatie.  Het is daarom van groot belang de KMO’s te ondersteunen om toegang te verkrij-
gen tot nieuwe technologieën op een zo breed mogelijk transnationale basis.  Net zoals onder  
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de vorige kaderprogramma’s bestaan er in 6KP ook steunmaatregelen die ten goede moeten 
komen aan de specifieke behoeften van KMO’s.  Er bestaan 2 specifieke maatregelen : 

− Coöperatief onderzoek (CRAFT) : gericht naar individuele KMO’s met O&O-noden 
maar met weinig of geen onderzoekscapaciteit; 

− Collectief onderzoek : gericht naar industriële associaties, zoals federaties, clusters 
en andere sectoroverkoepelende organisaties, waarbij onderzoek wordt uitgevoerd 
door onderzoeksuitvoerders ten behoeve van (een) volledige sectoren(en). 

 
Het algemene principe is dat een groep KMO’s of een industriële associatie het onderzoek 
uitbesteden aan onderzoeksuitvoerders.  Deze laatste treden in feite op als onderaannemers 
en hebben dus ook geen eigendomsrecht op de onderzoeksresultaten.  Hun kosten moeten 
wel voor 100 % vergoed worden, waarvan in principe de helft afkomstig is van de Europese 
Commissie.  Projecten kunnen ingediend worden in alle domeinen van wetenschap en techno-
logie.  Er is geen beperking tot thematische prioriteiten. 
CRAFT is een van de belangrijkste programma’s voor de KMO.  Met een CRAFT-subsidie kan 
een KMO onderzoek en ontwikkeling uitbesteden aan minimaal twee onderzoeksinstellingen, 
bedrijven of universiteiten uit 2 verschillende Europese landen.  De Europese Unie betaalt 
ongeveer 50 % van de totale projectkosten.  Voorwaarde is wel dat de R&D-kosten minimaal 
40 % van het totale project bedragen.  De regeling is primair bedoeld voor KMO’s die geen of 
onvoldoende R&D-capaciteit hebben, maar ook bedrijven die dat wel hebben kunnen een 
project initiëren.  CRAFT geeft de KMO’s de mogelijkheid om producten of processen te ont-
wikkelen die zij op eigen kracht niet of veel moeilijker van de grond zouden krijgen.  De voor-
waarde voor een CRAFT-project zijn de volgende : 

− Consortium :  
− minimaal 3 KMO’s uit minimaal twee verschillende EU-lidstaten of geassoci-

eerde staten, waarvan er tenminste één in een EU-lidstaat of geassocieerd 
kandidaat-lidstaat moet gevestigd zijn; 

− research uitgevoerd door minimaal twee R&D-uitvoerders uit minimaal twee 
verschillende EU-lidstaten of geassocieerde staten, waarvan er tenminste 
één in een EU-lidstaat of geassocieerd kandidaat-lidstaat moet gevestigd 
zijn; 

− in totaal moeten de projectpartners uit minimaal 3 verschillende EU-lidstaten 
of geassocieerde staten komen, waarvan tenminste twee EU-lidstaten of ge-
associeerde kandidaat-lidstaten: 

− grote bedrijven en eindgebruikers mogen ook deel uitmaken van het CRAFT-
consortium mits zij niet domineren. 

− De onderzoeksuitvoerders zijn eveneens contractant en kunnen derhalve ook coördi-
nator zijn. 

− Indiening op eigen initiatief. 
− Looptijd 1 à 2 jaar. 
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− Projectkosten : minimum 500.000 € en maximum 2 miljoen €. 
− De kosten van de R&D-uitvoerders zijn minimaal 40 % van de totale projectkosten. 
− De subsidie moet worden aangewend om de R&D-uitvoerders volledig te compense-

ren. 
− De Europese bijdrage is 50 % voor onderzoeks- en innovatieactiviteiten en 100 % 

voor managementactiviteiten. 
− Intellectuele eigendomsrechten blijven bij de KMO-deelnemers. 

 
De modaliteiten voor projecten van collectief onderzoek zijn : 

− Consortium :  
− minimaal 2 onafhankelijke nationale industriële organisaties uit twee verschil-

lende EU-lidstaten of geassocieerde staten, waarvan er tenminste één in een 
EU-lidstaat of geassocieerd kandidaat-lidstaat gevestigd moet zijn, of één 
Europese industriële organisatie uit een EU-lidstaat of geassocieerd kandi-
daat-lidstaat; 

− aangevuld met een KMO-kerngroep van minimaal twee KMO’s uit twee ver-
schillende EU-lidstaten of geassocieerde staten, waarvan er tenminste één in 
een EU-lidstaat of geassocieerd kandidaat-lidstaat moet gevestigd zijn; 

− en minimaal twee onafhankelijke onderzoeksuitvoerders uit verschillende EU-
lidstaten of geassocieerde staten, waarvan er tenminste één in een EU-
lidstaat of geassocieerd kandidaat-lidstaat moet gevestigd zijn; 

− in het hele project moeten minimaal drie verschillende EU-lidstaten of geas-
socieerde staten vertegenwoordigd zijn, waarvan tenminste twee EU-
lidstaten of geassocieerde kandidaat-lidstaten. 

− Totale projectkosten : minimaal 2 miljoen € en maximaal 5 miljoen €. 
− Looptijd : 2 – 3 jaar 
− Onderzoeksuitvoerders hebben geen eigendomsrechten op de O&O-resultaten. 
− De Europese bijdrage is 50 % voor onderzoeks- en innovatieactiviteiten en 100 % 

voor managementactiviteiten en trainingsactiviteiten. 
− Onderzoeksuitvoerders moeten instaan voor minstens 40 % van de O&O-kosten. 

 
In het zesde kaderprogramma (2000-2006) is er een budget voorzien van 430 miljoen €, waar-
van ongeveer 295 miljoen € voor CRAFT en 100 miljoen € voor collectief onderzoek. 
Op 17 december 2002 werd de eerste oproep voor projectvoorstellen gelanceerd met slui-
tingsdata op 29 april 2003 en 27 november 2003.  Uit de analyse van de evaluatie na de eer-
ste sluitingsdatum blijkt dat : 

− In totaal 668 projectvoorstellen werden ingediend met in totaal 5.712 partners, waar-
van 122 Belgisch (2,13 %); 
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− Finaal 122 werden geselecteerd, waarvan 12 met Vlaamse deelname op een totaal 
van 15 met Belgische deelname (totaal aantal Vlaamse partners : 16, waarvan 1 co-
ordinator). 

 
4 . 1 . 6  E - C O N T E N T  

Het doel van het marktgeoriënteerde e-content programma is de productie, het gebruik en de 
verspreiding van de Europese digitale inhoud te bevorderen en de taalkundige verscheiden-
heid in de informatiemaatschappij te bevorderen.  Aan de basis van het programma ligt een 
beschikking38 van de Europese Raad van 22 december 2000.  Het programma loopt over de 
periode 2001 tot 2004.  E-content is een onderdeel van het actieplan e-europe 2002, dat de 
ontwikkeling van de informatiemaatschappij in Europa moest versnellen.  E-content levert ook 
een belangrijke bijdrage tot de realisatie van de doelstellingen van het geactualiseerde actie-
plan e-europe 2005.  De nadruk wordt gelegd op de volgen de drie hoofdlijnen van het pro-
gramma : 

− verbetering van de toegang tot en uitbreiding van de exploitatie van overheidsinforma-
tie; 

− bevordering van inhoudproductie in een meertalige en multiculturele omgeving : een 
adequate ondersteuning voor een meertalige en cultuuroverschrijdende voorziening in 
en toegang tot informatie is een essentiële factor voor de ontwikkeling van een Euro-
pese massamarkt voor on-lineproducten en –diensten, en voor een verdere ontwikke-
ling van Europese inhoud in andere regio’s.  Het programma ondersteunt acties die 
tot doel hebben de samenwerking in de Europese inhoud- en taalindustrieën te be-
vorderen om zo het concurrentievermogen van beide sectoren te verbeteren.  Specia-
le aandacht zal worden besteed aan KMO’s en startende bedrijven.  

− vergroting van de dynamiek op de digitale inhoudmarkt door de financieringskloof tus-
sen de digitale inhoudindustrieën en de kapitaalmarkten te overbruggen.  Deze actie-
lijn is in feite ondersteunend aan de eerste twee actielijnen. 

In het programma komen drie soorten projecten voor steun in aanmerking : demonstratiepro-
jecten, haalbaarheidsprojecten en begeleidende maatregelen.  De projecten moeten omvang-
rijk genoeg zijn om een duurzaam effect op de markt te hebben in termen van voorbeeldwer-
king en meetbare resultaten. 
Voor e-content is een budget voorzien van 100 miljoen €, waarvan de verdeling van de uitga-
ven als volgt is bepaald : 

− verbetering van de toegang tot en uitbreiding van de exploitatie van overheidsinfor-
matie : 40-45 % 

                                                           
38 Beschikking van de Raad van 22 december 2000 tot vaststelling van een communautair meerjarenprogramma 

ter stimulering van de ontwikkeling en het gebruik van Europese digitale inhoud op mondiale netwerken en ter 
bevordering van de taalkundige verscheidenheid in de informatiemaatschappij, 2001/48/EG, PB L 14 van 18 
januari 2001 
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− bevordering van inhoudproductie in een meertalige en multiculturele omgeving : 40-
45 % 

− vergroting van de dynamiek op de digitale inhoudmarkt : 10-15 %. 
 
Hieronder worden enkele resultaten van het e-content programma voor België weergegeven 
(bron : Cordis). 
Op 15 maart 2001 werd een eerste oproep gelanceerd.  Er werden 31 projectvoorstellen inge-
diend door België waarvoor een EU-bijdrage van 5.694.406 miljoen € werd gevraagd.  De 
totale gevraagde bijdrage voor alle ingediende 116 projectvoorstellen bedroeg 124.586.293 € 
voor een totale kostprijs van 222.459.862 €.  Uiteindelijk werden 19 projecten weerhouden, 
waaraan er twee werden toegevoegd na een tweede evaluatie. 
Een tweede oproep werd gelanceerd op 1 november 2001, waarna een derde evaluatie 
plaatsgreep.  Van de 192 ingediende projectvoorstellen, met een totale kostprijs van 
394.561.485 € en een gevraagde EU-bijdrage van 219.189.633 €, werden uiteindelijk 24 pro-
jectvoorstellen geselecteerd.  Er werden 44 Belgische projectvoorstellen ingediend die een 
totale kostprijs van 14.655.835 € vertegenwoordigden en een EU-bijdrage veronderstelden van 
8.149.649 €. 
In 2003 werden 10 contracten getekend in het kader van het eContent programma die op 1 
januari  van start gingen.  België was via de Haute Ecole Leonardo da Vinci bij 1 project be-
trokken nl. FORTIMEDIA  (Military heritage, a European heritage) voor een subsidie ter waar-
de van 226.712 €. 
 
Van de Vlaamse administratie Media kon vernomen worden dat de impact van het eContent 
programma op het Vlaamse e-government momenteel minimaal is.  Een aantal Vlaamse be-
drijven hebben deelgenomen aan eContent projecten maar de betrokkenheid van de Vlaamse 
overheid in e-government projecten m.b.t. de toegang tot en de stimulering van het gebruik 
van overheidsinformatie was quasi nihil. 
 
Omdat het e-content programma recent werd afgesloten, zijn voorbereidingen39 getroffen voor 
een verderzetting van ervan in de vorm van een eContentplusProgramma, waarover politieke 
eensgezindheid werd bereikt op de Europese Raad van 28 februari 2005.  Dit programma 
heeft tot doel de ontwikkeling van meertalige inhoud voor innovatieve on-line diensten te on-
dersteunen.  Dit vierjarig programma (2005-2008) zal over een budget van 163 miljoen € be-
schikken om de fragmentatie van de Europese inhoudindustrie tegen te gaan.  Het programma 
heeft drie concrete doelstellingen : 

                                                           
39 Voorstel voor een Besluit van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een meerjarenprogram-

ma van de Gemeenschap ter verbetering van de toegankelijkheid, het nut en de exploiteerbaarheid van digitale 
inhoud in Europa, COM(2004) 96 definitief, 13 februari 2004 
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− bevordering van de toegankelijkheid van de Europese digitale inhoud.  Deze activitei-
ten omvatten de vorming van netwerken en allianties tussen de diverse spelers om 
de ontwikkeling van nieuwe diensten te bevorderen; 

− verhoging van de kwaliteit en bevordering van goede praktijken op het gebied van di-
gitale inhoud; 

− verbetering van de samenwerking en kennis onder marktspelers op het gebied van 
digitale inhoud. 

Het voorziene budget bedraagt 149 miljoen € en volgende indicatieve verdeling van de uitga-
ven wordt voorgesteld :  

− bevordering van de toegankelijkheid van de Europese digitale inhoud : 35-45 %; 
− verhoging van de kwaliteit en bevordering van goede praktijken op het gebied van di-

gitale inhoud : 50-60 %; 
− verbetering van de samenwerking en kennis onder marktspelers op het gebied van 

digitale inhoud : 6-10 %. 
 
De betrokkenheid van de Vlaamse administratie in het eContent programma beperkt zich tot 
het bijwonen van de vergaderingen van het eContent managementcomité, in de gedaante van 
een regionale vertegenwoordiger die deel uitmaakt van de officiële Belgische delegatie (die 
om de 6 maanden wijzigt via een beurtrol tussen de verschillende gemeenschappen), en tot 
het opvolgen van de resultaten van de verschillende oproepen tot het indienen van project-
voorstellen. 
Het IWT fungeert als contactpunt en lanceert enkel oproepen.  In het kader van eContentplus 
wordt voorzien om de KMO’s te ondersteunen bij de voorbereiding van de dossiers. 
 
 
4 . 1 . 7  E - T E N  

Dit programma is bedoeld om de introductie van op telecommunicatienetwerken gebaseerde 
diensten (e-diensten) met een trans-Europese dimensie te ondersteunen.  Het doel ervan is 
“een informatiemaatschappij voor allen”.  E-TEN omvat zes thematische gebieden waarvoor 
voorstellen moeten worden ingediend.  Een van deze gebieden is de deelname van de KMO 
aan de e-economie met als doel de concurrentiepositie te verbeteren. 
De zes thematische gebieden zijn : e-government, e-health en e-healthcare, e-inclusion (digi-
tale integratie), e-learning, e-business (diensten voor KOM’s) en vertrouwen en beveiliging. 
eTEN vindt zijn juridische grondslag in het Europees beleid voor Trans-Europese Netwerken 
en staat centraal in het actieplan eEurope 2005.  Het actieplan eEurope 2005 moet een impuls 
geven aan de ontwikkeling van diensten, toepassingen en inhouden ondermeer op het gebied 
van e-overheid, e-gezondheidszorg, e-leren en e-business.  Daaronder valt ook de daarvoor 
noodzakelijke breedbandinfrastructuur en de veiligheidsproblematiek.  Het eTen maakt geen 
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deel uit van het Europese Kaderprogramma, maar is niettemin een sleutelinstrument voor de 
exploitatie van succesvolle onderzoeksactiviteiten van technische ontwikkeling tot marketing. 
De hoofddoelstelling van eTEN is de ontwikkeling van de informatiemaatschappij te verge-
makkelijken.  Op operationeel vlak worden in het kader van eTEN marktstudies voor potentiële 
e-diensten gefinancierd en wordt de initiële of “proef”-introductie van waardevol geachte e-
diensten gesubsidieerd.  eTEN financiert geen onderzoek en ontwikkeling noch de uiteindelijke 
grootschalige marktontwikkeling.  Alle voorgestelde systemen of diensten moeten gebaseerd 
op bestaand of uitgerijpte technologieën, d.w.z. in de fase van het voorstel moet het mogelijk 
zijn een volledig uitontwikkeld en getest prototype te laten zien. 
 
De eTEN-projectpartners zijn organisaties die e-diensten willen gaan aanbieden.  Daarom 
moeten zij beschikken over vaardigheden en hulpbronnen voor het uitvoeren van een project 
en vervolgens om de resultaten ervan te benutten.  Zij dienen te beschikken over de financiële 
middelen, of toegang daartoe, en de managementvaardigheden en persoonlijke hulpbronnen 
om de voorgestelde dienst te kunnen exploiteren.  Dit houdt in dat een mix van technische en 
operationele expertise van het consortium wordt gevraagd.  Het ideale consortium voor een 
eTEN-project omvat alle spelers uit de waardeketen die een rol spelen bij de ontwikkeling, 
realisatie, introductie en exploitatie van de dienst. 
eTEN ondersteunt invoering van nieuwe diensten en helpt projectpartners om de initiële inves-
teringsfase te overbruggen en de transnationale implementatiekosten te dragen.  Hiermee 
wordt het commerciële risico gedurende de eerste fasen van het project verminderd en worden 
de transnationale invoeringskosten ondersteund.  Tevens wordt bijstand verleend voor organi-
satieproblemen die betrekking hebben op publiek-private samenwerkingsverbanden, die van 
belang zijn om de toegang tot en het gebruik van ICT te bevorderen. 
Een consortium kan een voorstel indienen voor de marktvalidatie van een nieuwe dienst of 
een verzoek doen voor hulp bij de initiële introductie.  E-TEN levert een bijdrage van maximaal 
50 % in de kosten van marktvalidatie van een project, waarmee de technische en economi-
sche haalbaarheid en de voordelen voor de eindgebruikers moeten worden aangetoond.  Zo-
dra de validatie is afgerond, moet een ondernemingsplan of een equivalent daarvan worden 
opgesteld.  Dit vormt de grondslag voor een besluit van het consortium om al dan niet de 
dienst te gaan aanbieden.  Het uitgangspunt voor initiële introductie is een duidelijk onderne-
mingsplan met een bijbehorend investeringsplan.  E-TEN levert hier een bijdrage van maxi-
maal 10 % van de introductiekosten bij de start van een dienst.  Volgens een nieuw voorstel 
zou deze introductiesteun kunnen oplopen tot 30 %40 van de kosten.  De diensten dienen een 
aantal gunstige sociaal-economische gevolgen te hebben voor het bedrijfsleven en voor de 

                                                           
40 Zie hiervoor het voostel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Veror-

dening (EG) nr. 2236/95 van de Raad tot vaststelling van de algemene regels voor het verlenen van financiële 
bijstand van de Gemeenschap op het gebied van trans-Europese netwerken, COM(2003) 220 definitief, 29 april 
2003 
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werkgelegenheid en dienen op lange termijn zelfbedruipend te zijn, zonder communautaire 
steun. 
Kortom, dankzij de communautaire financiering moeten de projectpartners in staat zijn een 
overtuigend zakelijk idee te ontwikkelen, waarbij zij de operationele dienst met eigen financiële 
middelen of met aanvullende externe particuliere of openbare financiering kunnen invoeren. 
De looptijd van het eTEN programma bedraagt 4 jaar (2002-2005) en het budget in 2003 was 
37,5 miljoen €, in  2004 43 miljoen € terwijl het indicatieve budget dat toegewezen wordt voor 
de oproep tot het indienen van projectvoorstellen in 2005 45,3 miljoen € bedraagt, waarvan 
een bedrag van 1 miljoen € wordt uitgetrokken voor begeleidende maatregelen en coördinatie-
acties.  
 
Vanaf 2002 werden er 21 projecten opgestart waarbij een Belgische participant betrokken is. 
Hieronder volgt een opsomming van de projecten en het betrokken thema : 
 

Project thema projecttype kostprijs EU-

bijdrage 

Belgische deelname 

C3 (comprehensive 

continuous care) 

eHealth marktvalidatie 2.235.549 € 1.117.771 € − Digipolis (coördina-

tor) 

− Algemeen Centrum 

Ziekenhuis Antwer-

pen 

− Algemeen Ziekenhuis 

Jan Palfijn Antwerpen 

− Algemeen Ziekenhuis 

Middelheim 

− Medidoc Gebruikers 

Club vzw 

E-OPENDAY (Open 

Virtual Environment for 

Research, Business 

and Public Res-

sources) 

eHealth marktvalidatie 2.299.999 € 1.149.999 € ELYROS S.A. 

E-OPERADE (E-Work 

in Provision of Busi-

ness Operation and 

Development Services 

for Small Business in 

Isolated Areas) 

KMO (e-

Work/Telewerk) 

marktvalidatie 1.495.659 € 747.830 € − ELYROS S.A. 

− PRECISION 

CONSULTING 

e-PPS (electronic 

Public Procurement 

e-government marktvalidatie 1.809.999 € 999.999 € Software AG Belgium 

sa/nv 
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Services) 

E-PROLEARN (e-

Learning for profes-

sional development) 

Opleiding en 

cultuur 

marktvalidatie 1.899.998 € 949.998 € − KUL 

− MediBridge NV-SA 

− Omega Medical Soft 

NV 

− Health Information 

Management 

MED-TUR (A Destina-

tion Management and 

Marketing System for 

Mediterranean Tour-

ism) 

KMO (e-

Commerce) 

marktvalidatie 1.318.000 € 659.000 € Chambre de Commerce 

& d’Industrie de Bruxel-

les 

EURODONOR (Euro-

pean Donors and 

Organs Regustry) 

eHealth marktvalidatie 3.190.920 € 1.595.460 € Donor Action Founda-

tion 

EVAMP (European 

Visual Archives Market 

Validation Project) 

Opleiding en 

cultuur 

marktvalidatie 699.623 € 349.811 € − Stadsarchief Antwer-

pen 

− Digipolis (coordina-

tor) 

− Koninklijke Biblio-

theek van België 

Harmo-TEN (Tourism 

Harmonisation Trans-

European Network) 

 marktvalidatie 1.227.591 € 829.936 € European Travel 

Commission 

Health Optimum 

(Healthcare Delivery 

Optmisation through 

telemedicine) 

eHealth marktvalidatie 1.749.337 € 874.668 € Health Information 

Management S.A. 

METACAMPUS REAL 

(METACAMPUS 

Raising European 

Awareness on e-

Learning) 

 marktvalidatie 1.288.135 € 680.000 € Office Wallon de la 

Formation profession-

nelle et de l’emploi 

ORPHEUS (On-line 

Alinari photographic 

archive for European 

Educational System) 

Opleiding en 

cultuur 

marktvalidatie 1.399.480 € 699.740 € KUL 

PRETIO (Market 

Validation for multime-

KMO (e-

Commerce) 

marktvalidatie 2.999.115 € 1.499.551 € European Road Trans-

port Telematics Imple-
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dia ITS Services using 

Digital Radio for Data 

and Audio Services) 

mentation Coordination 

Organisation SCRL 

SOLEIL-SME (SOlu-

tions of Economic 

Intelligence to link 

SME’s) 

KMO (e-

Business) 

marktvalidatie 1.844.698 € 922.347 € − CELABOR scrl 

− Pole Europe Conseil 

S.P.R.L. 

SPEX (Spreading 

Excellence in Health-

care) 

eHealth marktvalidatie 2.600.000 € 1.300.000 € Health Information 

Management SA 

TDS EUROPE (Traffic 

Dialogue System – 

European Cross-

Border Services) 

KMO marktvalidatie 953.027 € 476.513 € ARC TRANSISTANCE 

SA 

TES4TEX (Telematic 

Services for Textile 

SME’s) 

KMO (e-

Business) 

marktvalidatie 2.543.969 € 1.329.727 € ARCO SYSTEMS SA 

Trusted@work4homes 

(Secure Online Ser-

vices for Europe’s 

Public House Tenants) 

 marktvalidatie 3.980.132 € 1.982.906 € Cecodhas 

VIRTUS (Virtual Hospi-

tal) 

eHealth marktvalidatie 1.997.884 € 998.942 € − QUADRAT NV 

− Interhospitalière 

Regionale des Infras-

tructures de Soin 

− MediBridge NV 

− Health Information 

Management  

W-ASP (Telework 

Application service 

provider) 

KMO (e-

Work/Telewerk) 

marktvalidatie 1.593.652 € 796.825 € NOMAD 

WINS (Web-based 

Intelligence for com-

mon-interest fiscal 

Networked Services) 

e-government marktvalidatie 2.500.000 € 1.250.000 € European Business 

Register EEIG 

Bron : Europese Commissie 

 
De impact van het eTEN programma op het Vlaamse e-government is momenteel minimaal.  
Een aantal Vlaamse ziekenhuizen nemen wel deel aan een project rond de ontwikkeling van 
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interoperabele gezondheidsinformatiesystemen, maar in de 5 lopende eTEN e-grovernment 
projecten met Belgische deelnemers is geen enkel project te vinden waaraan een Vlaamse 
overheidsinstelling deelneemt.  Zoals hierboven uiteengezet, bestaat nochtans de mogelijk-
heid om een belangrijk deel van de kosten verbonden aan een e-government project dat valt 
binnen de doelstellingen van eTEN betaald te krijgen (voor een marktvalidatieproject : een EU-
bijdrage van 50 %; voor een initiële introductieproject : een EU-bijdrage van 10 %).  De 
Vlaamse administratie is niet rechtstreeks betrokken in de opvolging van het eTEN program-
ma, vermits dit programma beschouwd wordt als behorende tot de telecommunicatiebevoegd-
heid, hetgeen exclusief federale bevoegdheid is. 
 
 
4 . 1 . 8  N e t w e r k  v a n  R e l a y  C e n t r a  v o o r  I n n o v a t i e  

Het IRC-netwerk, opgericht in 1995 door de Europese Commissie, is een netwerk van centra 
in de Europese Unie en daarbuiten die lokale hulp bieden ter bevordering van technologische 
partnerships (exploitatie van onderzoeksresultaten) en kennisoverdracht. 
De Relay Centra verlenen innovatieondersteunende diensten.  Het zijn meestal openbare 
organisaties die tot doel hebben de overdracht van innovatieve technologieën tussen Europe-
se KMO-ondernemingen te vergemakkelijken en te bevorderen.  Het netwerk bestaat uit 71 
Relay Centra en 236 regionale kantoren in 33 landen. 
IRC-Vlaanderen vormt het Vlaamse knooppunt in het IRC-netwerk.  IRC-Vlaanderen brengt 
Vlaamse bedrijven en onderzoeksgroepen in contact met potentiële Europese partners en 
ondersteunt de verdere contacten die hieruit voortvloeien.  IRC-Vlaanderen voert deze activi-
teiten uit in het kader van een overeenkomst met de Europese Commissie, als onderdeel van 
de algemene dienstverlening binnen het IWT.  
Concreet helpt IRC-Vlaanderen Vlaamse bedrijven bij de invulling van hun technologische 
behoeften en signaleert opportuniteiten vanuit de technologie of knowhow die via het netwerk 
van IRC’s beschikbaar is.  Vlaamse bedrijven, universiteiten en onderzoeksinstellingen kunnen 
hun aanbod aan of hun vraag naar technologie of knowhow door middel van IRC-Vlaanderen 
in het IRC-netwerk kenbaar maken, om zo geïnteresseerde bedrijven in Europa op te sporen.  
Een andere manier om een business partner te vinden is deelnemen aan events of missies.  
Binnen het IRC-netwerk worden op regelmatige basis dergelijke initiatieven genomen, ook 
vanuit IRC-Vlaanderen. 
In 2003 werden door IRC-Vlaanderen 87 Vlaamse technologievragen en –aanbiedingen ver-
spreid in het Europese netwerk via partnering events.  Ongeveer 2.200 Europese profielen 
werden via de infoservice van de technologiemarkt verspreid in Vlaanderen.  In totaal resul-
teerden hieruit een 600-tal contacten, deels met een nuttige samenwerking tot gevolg, andere 
worden beschouwd als interessant op langere termijn.  Zevenentwintig onderhandelingen wer-
den opgestart in 2003.  Tien technologische samenwerkingen werden beklonken met een 
formele overeenkomst. 
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Om de Europese technologievragen en –aanbiedingen op efficiëntere wijze te kunnen ver-
spreiden en een breder publiek te bereiken, ontwikkelde IRC-Vlaanderen de Technologie-
markt.  Via deze website zijn technologievragen en –aanbiedingen toegankelijk voor alle be-
drijven en organisaties die dit wensen.  Er werden 1.915 nieuwe technologieprofielen 
gepubliceerd op Technologiemarkt in 2003. 
 
Binnen het netwerk van de Europese IRC’s bestaan een aantal thematische groepen met als 
doel de technologische samenwerking en uitwisseling binnen bepaalde domeinen extra te 
bevorderen.  Vaak gebeurt dit door de organisatie van technologieoverdrachtevenementen in 
deze sector of door gerichte uitwisseling van technologieprofielen.  Er is een samenwerking op 
poten gezet tussen IRC-Vlaanderen en Flag in de aerospacesector.  IRC-Vlaanderen is actief 
lid van de thematische groepen agrofood, milieu en biotechnologie.  De activiteiten in de the-
matische groepen IT, textiel, materialen en hout worden eveneens opgevolgd. 
 
 
4 . 1 . 9  D e  E u r o p e s e  S t r u c t u u r f o n d s e n  

4.1.9.1 Algemeen 
Binnen de Europese Unie bestaan er grote verschillen op het gebied van economische ontwik-
keling.  Met het oog op het wegwerken van deze ongelijkheden zijn de Europese Structuur-
fondsen in het leven geroepen.  De Europese Commissie cofinanciert regionale en horizontale 
acties in de lidstaten via programma’s op het gebied van landbouw, regionaal beleid, werkge-
legenheid en sociale zaken. 
 
Om de doeltreffendheid van structurele maatregelen te verbeteren, zijn er sinds de laatste 
hervorming van de Europese Structuurfondsen, goedgekeurd op 21 juni 1999, voor de periode 
2000-2006 drie doelstellingen vastgesteld, waarvoor steun kan worden verleend : 

− Doelstelling 1 : is erop gericht de ontwikkeling en de structurele aanpassing te be-
vorderen van de armste regio’s in de EU.  Dit zijn regio’s waarvan het inkomen per 
inwoner minder dan 75 % van het gemiddelde inkomen in de Europese Unie be-
draagt.  Alle Structuurfondsen (EFRO, ESF, EOGFL en FIOV) zijn bij deze doel-
stelling betrokken.  Vlaanderen heeft geen doelstelling 1-gebied. 

− Doelstelling 2 : heeft betrekking op zones die met structurele problemen kampen 
in verband met economische en sociale omschakelingen.  Hieronder vallen visse-
rij-afhankelijke zones in een crisissituatie, zones met sociaal-economische veran-
deringen in de industrie en dienstensector, plattelandszones in achteruitgang en in 
moeilijkheden verkerende stedelijke gebieden.  In het kader hiervan kunnen acties 
ondersteund worden door het EFRO, het ESF , het FIOV en het EOGFL.  



Bijlage informatieve nota 

 78

Wat Vlaanderen betreft, werden de volgende gebieden als doelstelling 2-regio er-
kend voor de periode 2000-2006 : 
• arrondissement Hasselt : Heusden-Zolder, delen van Beringen, Genk, Ham, 

Diepenbeek, Tessenderlo, Zutendaal en Sint-Truiden; 
• arrondissement Maaseik : delen van Lommel, Houthalen-Helchteren en Dil-

sen-Stokkem; 
• arrondissement Tongeren : Bilzen, Borgloon, Heers, Herstappe, Hoeselt, 

Kortessem, Tongeren, Voeren en delen van Maasmechelen; 
• arrondissement Turnhout : Balen, Mol en Dessel; 
• delen van de steden Antwerpen (de Luchtbal, de kanaalzone in Deurne en 

Merksem, de omgeving van het spoorwegemplacement in de noordelijke 
wijk Dam en aan de zuidzijde van de wijk Seefhoek met uitlopers naar Oud-
Borgerhout) en Gent (Briel, Sint-Macharius, Drongensesteenweg, Rooigem, 
Groendreef, Voormuide, Ham, Tolhuis, Blaisantvest, Wondelgemstraat, Ra-
bot, Rabot Station, Muidebrug, Vormingsstation-Oost, Muide en Dampoort); 

• arrondissement Brugge : delen van Blankenberge, Brugge en Knokke; 
• arrondissement Oostende :  delen van Bredene, Middelkerke, Oostende en 

De Haan; 
• arrondissement Veurne : delen van Nieuwpoort, De Panne en Koksijde. 

− Doelstelling 3 : beoogt, uitsluitend met bijstand van het ESF, het bevorderen van 
de aanpassing en modernisering van het beleid en de systemen op het vlak van 
onderwijs, opleiding en werkgelegenheid.  Deze doelstelling is van toepassing 
voor geheel Vlaanderen voor de periode 2000-2006. 

− Overgangsregeling (“phasing out”) : daarnaast kunnen de regio’s die tijdens de pe-
riode 1994-1999 voor steun in aanmerking kwamen in het kader van doelstelling 1 
(regio’s met een ontwikkelingsachterstand) en de vroegere doelstelling 5b (platte-
landsontwikkeling), doch niet langer worden erkend in het kader van de nieuwe 
doelstellingen 1 en 2, aanspraak maken op een overgangsregeling.  Zij komen in 
aanmerking voor overgangssteun uit het EFRO gedurende de periode 2000-2005.  
Daarnaast kan in deze zones tot eind 2006 eveneens steun worden verleend door 
het ESF (doelstelling 3), het EOGFL (steun aan plattelandsontwikkeling) en het 
FIOV. 
Dit betreft meer bepaald de resterende gemeenten in de ex-doelstelling 2-
gebieden Limburg en Turnhout, de resterende gemeenten in het ex-doelstelling 
5b-gebied Westhoek-Middenkust en het volledige ex-doelstelling 5b-gebied 
Meetjesland. 
Voor Limburg zijn dit :  
• arrondissement Hasselt : As, Leopoldsburg, Lummen, Nieuwerkerken, Op-

glabbeek, Hasselt, Zonhoven en delen van Beringen, Diepenbeek, Ham, 
Genk, Sint-Truiden en Tessenderlo; 
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• arrondissement Maaseik : Overpelt en delen van Dilsen-Stokkem, Houthalen-
Helchteren en Lommel; 

• arrondissement Tongeren : delen van Maasmechelen. 
Voor het arrondissement Turnhout betreft dit de gemeenten Laakdal, Geel, Meer-
hout, Grobbendonk, Herentals, Olen, Herenthout, Turnhout, Kasterlee en Wester-
lo. 
Voor het Meetjesland zijn dit 5 gemeenten in het arrondissement Eeklo : Assene-
de, Eeklo, Kaprijke, Maldegem en Sint-Laureins. 
Voor het Westhoek-Middenkust-Zeevisserijgebied zijn dit de volgende gemeenten 
:  
• arrondissement Diksmuide : Diksmuide, Houthulst, Lo-Reninge; 
• arrondissement Ieper : Ieper, Langemark-Poelkapelle, Poperinge, Zonnebe-

ke; 
• arrondissement Veurne : Veurne en delen van Nieuwpoort; 
• arrondissement Oostende : Gistel, Oudenburg en delen van Brdenen, Mid-

delkerke en Oostende. 
 
De drie doelstellingen worden dus tot uitvoer gebracht via vier programma’s : 

− Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) : verleent financiële steun 
voor infrastructuur, werkgelegenheidsscheppende investeringen, lokale ontwikke-
lingsprojecten en kleine ondernemingen.  Dit gebeurt op basis van meerjaren-
programma’s die door de bevoegde autoriteiten van de lidstaten (in casu het 
Vlaams Gewest) bij de Europese Commissie worden ingediend.  Ze bestaan uit 
een samenhangend geheel van projecten, acties en maatregelen in diverse do-
meinen die elk een bijdrage leveren tot de economische ontwikkeling of omscha-
keling van het gebied waarvoor het programma is opgesteld.  De Europese 
Commissie spreekt zich niet meer uit over individuele projecten.  Wat Vlaanderen 
betreft, werd dus voor elk van de hierboven vermelde gebieden een programma 
(enkelvoudige programmeringsdocumenten voor Limburg, Antwerpen, Kust en 
Oost-Vlaanderen) opgesteld in het kader van doelstelling 2 en de overgangsre-
geling.  In deze programma’s worden prioriteiten en maatregelen voorzien.  De 
individuele projecten die door de promotoren worden ingediend, moeten hieraan 
beantwoorden.  Voor ieder programma zal een comité op provinciaal niveau be-
slissen over de toekenning van EFRO-steun aan de individuele projecten.  Deze 
toekenning gebeurt op basis van objectieve criteria die vooraf werden opgesteld.  
Belangrijk is te weten dat ook het ESF in deze doelstelling 2-programma’s (be-
halve dat van Oost-Vlaanderen) participeert, alhoewel het grootste gedeelte van 
de Europese steun in deze programma’s komt van het EFRO. 

− Europees Sociaal Fonds (ESF) : wil bijdragen aan de optimale benutting van het 
menselijk potentieel.  Het betreft hier Europese subsidies die willen verhinderen 
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dat een belangrijk deel van het menselijk potentieel binnen de EU verloren zou 
gaan voor de arbeidsmarkt.  De slagzin van het ESF luidt dan ook : “meer en be-
tere jobs voor meer mensen”.  De Europese Commissie ziet het ESF als het 
voornaamste instrument voor de Europese Werkgelegenheidsstrategie.  Het is 
dan ook gestructureerd volgens de vier pijlers van deze strategie, te weten : in-
zetbaarheid van werkzoekenden, ondernemerschap, aanpasbaarheid van werk-
nemers en gelijke kansen voor mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt.  Vlaan-
deren heeft een aantal programma’s uitgewerkt, waarbinnen individuele 
projecten worden geplaatst.  Zoals gezegd, participeert het ESF in doelstelling 2-
programma’s, de enkelvoudige Programmeringsdocumenten.  Daarnaast is er 
ook een Vlaams enkelvoudig programmeringsdocument doelstelling 3.  Deze pro-
gramma’s vormen de basis voor de strategie waarmee Vlaanderen de doelstel-
lingen van het ESF wil realiseren.  De individuele projecten die door de promoto-
ren (vzw’s, institutionele en/of publiekrechtelijke instanties, bedrijven die hun 
personeel willen opleiden, onderzoeksinstellingen) worden ingediend, dienen te 
beantwoorden aan de prioriteiten die in de programma’s zijn opgenomen.  Het 
programmeringsdocument doelstelling 3 is gestructureerd volgens een aantal 
zwaartepunten, die de afspiegeling vormen van de vier pijlers van de Europese 
Werkgelegenheidsstrategie.  Per zwaartepunt is er een regisseur aangeduid.  
Voor elk zwaartepunt wordt er gewerkt met vaste indieningrondes.  De criteria 
zijn verschillend voor elk zwaartepunt.  Het EPD doelstelling 3 is actief in heel 
Vlaanderen. 
De zwaartepunten zijn de volgende : 

− zwaartepunt 1 : wil de inzetbaarheid verhogen van werkzoekenden uit 
de preventieve doelgroep, d.w.z. : personen jonger dan 25 jaar die min-
der dan 6 maanden werkloos zijn en personen van 25 jaar en ouder die 
minder dan 12 maanden werkloos zijn; 

− zwaartepunt 2 : wil de inzetbaarheid verhogen van werkzoekenden uit 
de curatieve doelgroep, d.w.z. al de werklozen die niet onder zwaarte-
punt 1 thuishoren; 

− zwaartepunt 3 : wil het ondernemerschap bevorderen.  Men wil namelijk 
mensen aanzetten tot het opzetten van een eigen zaak; 

− zwaartepunt 4 : wil een bijdrage leveren aan de aanpassing van werk-
nemers aan de snel veranderende omstandigheden op de arbeidsmarkt.  
Dit zwaartepunt is gekoppeld aan het Hefboomkrediet; 

− zwaartepunt 5 : subsidieert projecten die het betreden van de arbeids-
markt voor vrouwen vergemakkelijken.  Dit zwaartepunt is gekoppeld 
aan middelen van VESOC; 
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− zwaartepunt 6 : in dit kader kunnen onderzoeksprojecten ingediend 
worden, alsmede pilootprojecten en experimenten.  Dit alles dient ver-
band te houden met de problematiek van het EPD doelstelling 3. 

− Financieringsinstrument voor de Oriëntatie van de Visserij (FIOV) : draagt bij aan 
de aanpassing en modernisering van de visserijsector doo tussen te komen op 
de volgende actiegebieden : vernieuwing van de vloot en modernisering van de 
vissersvaartuigen, aanpassen van de visserij-inspanning, gemengde vennoot-
schappen, kleinschalige kustvisserij, sociaal-economische maatregelen, be-
scherming van de levende rijkdommen van de zee in de marine zones langs de 
kust, aquacultuur, uitrusting van vissershavens, verwerking en afzet van visserij 
en aquacultuurproducten, verkoopbevordering en het zoeken naar nieuwe afzet-
mogelijkheden, door het bedrijfsleven uitgevoerde acties, tijdelijke stillegging van 
activiteiten en financiële compensaties voor andere maatregelen, innoverende 
acties en technische bijstand.  De programmering “Visserij buiten doelstelling 1” 
werd in december 2000 door de EU goedgekeurd; 

− Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL) : is het in-
strument voor de financiering van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en 
bestaat uit twee afdelingen : de afdeling “Garantie” die instaat voor de financie-
ring van alle soorten maatregelen ter ondersteuning van structurele aanpassin-
gen en plattelandsontwikkeling en de afdeling “Oriëntatie” dat instaat voor de be-
vordering van de ontwikkeling en de structurele aanpassing van de regio’s met 
een ontwikkelingsachterstand (doelstelling 1-gebieden die in Vlaanderen niet 
voor komen).  Algemeen kan worden gesteld dat de tussenkomsten van het 
EOFGL, afdeling Garantie, gericht zijn op de aanpassing van de productie-, de 
verwerkings- en de verkoopsstructuur in de landbouwsector met het oog op de 
hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en op de ontwikkeling 
van het platteland.  De begunstigden van de EOGFL-steun zijn naast de verschil-
lende particuliere bedrijven (landbouwbedrijven en afzet- en verwerkingsbedrij-
ven) die een structurele actie ondernemen in de landbouwsector, semioverheids-
organen, nationale of regionale vertegenwoordigingsorganisaties, 
opleidingsinstellingen, vrijwilligersorganisaties of organisaties van onderne-
mingsbelangen.  Projecten kunnen betrekking hebben op steun aan investerin-
gen in de landbouw, aan de installatie in de landbouw, voor opleiding in de land-
bouw, steun aan landbouwbedrijven in probleemgebieden en in gebieden met 
specifieke beperkingen op milieugebied (bemestingsbeperkingen in kwetsbare 
zones), aan milieumaatregelen in de landbouw, steunverlening voor de verbete-
ring van de verwerking en afzet van land- en tuinbouwproducten, steun voor 
bosbouw, voor een geïntegreerde plattelandsontwikkeling, voor reconversie in de 
varkenshouderij, bevordering van de aanpassing en de ontwikkeling van het plat-
teland door steun voor de afzet van kwaliteitsproducten en stimulering van de bi-



Bijlage informatieve nota 

 82

ologische landbouw.  Voor Vlaanderen werd een programmeringsdocument “plat-
telandsontwikkeling Vlaanderen” ingediend, dat van toepassing is op het gehele 
Vlaamse gewest voor tal van materies of op welbepaalde afgebakende gebieden 
voor sommige milieumaatregelen.   

Naast de toekenning van de Europese steun via bovenvermelde prioritaire doelstellingen, stelt 
de Europese Commissie, op eigen initiatief, aan de lidstaten specifieke instrumenten voor om 
acties te ondersteunen die bijdragen tot het oplossen van problemen met repercussies op 
Europees niveau.  Deze instrumenten worden de communautaire initiatieven genoemd.  Bin-
nen EFRO gaat het voor de periode 2000-2006 om de volgende initiatieven : Interreg III 
(grensoverschrijdende samenwerking), Urban II (geïntegreerde aanpak van sterke concentra-
ties van maatschappelijke, economische en ecologische problemen in de stedelijke agglome-
raties) en Interact (bestaande regionale knowhow en expertise kanaliseren en ter beschikking 
stellen van alle Interregprogramma’s en actoren).  Binnen het ESF gaat het om EQUAL ter 
bevordering van de transnationale samenwerking inzake bestrijding van discriminaties en 
ongelijkheden op de arbeidsmarkt.  Tenslotte is er nog het initiatief LEADER+ ter stimulering 
van de plattelandsontwikkeling binnen het EOGFL-afdeling Oriëntatie. 
Naast deze communautaire initiatieven werd eveneens een gedeelte van de Structuurfonds-
middelen voorbehouden voor de ondersteuning van innovatieve acties (studies, proefprojec-
ten, uitwisseling van ervaring), gericht op het bevorderen van innovatieve methoden en prak-
tijken op het vlak van kennis en technologische innovatie en/of de informatiemaatschappij 
(eEuropeRegio) en/of duurzame ontwikkeling.   
  

4.1.9.2 Financieel kader41 
 
Algemeen 
 
Op de Top van Berlijn van 24 en 25 maart 1999 werden de financiële vooruitzichten opgesteld 
voor het tijdsbestek van 2000-2006. 
Voor de pretoetredingsinstrumenten, waartoe ondermeer het programma PHARE behoort, 
wordt een jaarlijks bedrag van 3,12 miljard € voorzien, oftewel een totaal van bijna 22 miljard 
€.  Daarnaast wordt nog een bedrag van 22 miljard € gereserveerd voor structuurmaatregelen 
voor de nieuwe lidstaten in de periode 2004-2006. 
Gekoppeld aan een totaal bedrag van 213 miljard € voor alle structuurinstrumenten (inclusief 
het Cohesiefonds) in de EU-15 voor de periode 2000-2006, brengt dit de voorziene uitgaven 
voor het structuurbeleid op een totaalbedrag van 257 miljard €.  Dit bedrag vertegenwoordigt 
ongeveer 37% van de EU-begroting voor de periode tot 2006.  Bovendien kan bijna 90 % van 

                                                           
41 Europese Commissie, derde verslag over de economische en sociale cohesie, “Een nieuw partnerschap voor 

cohesie : convergentie, concurrentievermogen, samenwerking”, COM(2004) 107, 18 februari 2004; Europese 
Commissie, Toekomst van het Cohesiebeleid : informatiedossier, 22 september 2003; 
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de Structuurfondsprogramma’s, oftewel ongeveer 166 miljard €, beschouwd worden als direct 
relevant voor de verwezenlijking van de doelstellingen van Lissabon en Göteborg. 
De middelen voor de Structuurfondsen, 195 miljard € exclusief het Cohesiefonds, worden 
bovendien als volgt onderverdeeld : 

− 69,7 % 1 (inclusief 4,3 % voor overgangssteun), namelijk 135,9 miljard €; 
− 11,5 % van het totale bedrag gaat naar doelstelling 2 (inclusief 1,4 % voor over-

gangssteun), namelijk 22,5 miljard €; 
− 12,3 % van het totale bedrag gaat naar doelstelling 3, namelijk 24,05 miljard €; 
− 0,5 % van het totale bedrag gaat naar FIOV buiten doelstelling 1, namelijk 1,1 miljard 

€; 
− 5,35 % van het totale bedrag gaat naar communautaire initiatieven, namelijk 10,43 

miljard € (INTERREG III : 4,875 miljard €; LEADER+ : 2,020 miljard €; EQUAL : 2,847 
miljard € en URBAN II : 700 miljoen €); 

− 0,65 % van het totale bedrag gaat naar innovatieve acties en maatregelen voor tech-
nische bijstand, namelijk 1,27 miljard €. 

 
Zoals boven reeds werd uiteengezet, varieert de bijdrage van de Structuurfondsen naargelang 
van de maatregelen : 

− het EFRO neemt deel in de financiering van doelstellingen 1 en 2, de initiatieven 
INTERREG III en URBAN II en van innovatieve acties op hetzelfde gebied; 

− het ESF neemt deel in de financiering van de doelstellingen 1, 2 en 3, het initiatief 
EQUAL en van innovatieve acties op hetzelfde gebied; 

− het EOGFL, afdeling Oriëntatie, neemt deel in de financiering van doelstelling 1 en 
van het initiatief LEADER+; 

− het FIOV neemt deel in de financiering van doelstelling 1, van maatregelen ten gun-
ste van de regio’s buiten doelstelling 1 tot maximaal 0,5 % van de totale bijdrage van 
de Structuurfondsen, en van innovatieve acties op hetzelfde gebied. 

 
Voor België werd voor de periode 2000-2006 ongeveer 2,038 miljard € voorzien, die als volgt 
wordt onderverdeeld : 

− doelstelling 1 (geleidelijke afbouw) : 625 miljoen € (enkel voor Wallonië); 
− doelstelling 2 : 368 miljoen €, waarvan 65 miljoen € voor de phasing out; 
− doelstelling 3 : 737 miljoen €; 
− communautaire initiatieven, niet-doelstelling 1 FIOV : 245 miljoen €. 

 
In het derde cohesieverslag is een indicatieve uitsplitsing van de Structuurfondsen per uitga-
vencategorie en per lidstaat opgenomen voor de niet-doelstelling 1 programma’s.  Hieronder 
wordt het overzicht voor België weergegeven (in miljoen €) : 
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Productieomgeving 

Landbouw 
Bosbouw 
Plattelandsontwikkeling 
Visserijen 
Steun aan grote bedrijven 
Steun aan MBK’s en ambachten 
Toerisme  
O&O 
Andere 

451 
29 
28 
14 
3 

41 
159 
103 
73 
0 

Menselijke hulpbronnen 
Arbeidsmarktbeleid 
Sociale insluiting 
Positieve arbeidsmarktregeling voor vrou-
wen 
Onderwijs&beroepsopleidingen 
ondernemerschap 

683 
165 
222 
108 

 
84 

105 
Infrastructuur 

Vervoer 
Telecommunicatie&informatiemaatschappij 
Milieu 
Energie 
Sociale zekerheid en gezondheidszorg 
Andere 

225 
22 
94 
73 
7 
9 

21 
Andere 55 
TOTAAL 1.414 
Bron : Europese Commissie 

 

Uit bovenstaande tabel kan men afleiden dat er zo’n 73 miljoen € uit de Structuurfondsen voor 
O&O naar België, buiten het kader van doelstelling 1, zal vloeien.  Dit komt neer op 5,2 % van 
de totale voorziene middelen voor België, exclusief doelstelling 1. 
 
 
Overzicht voor Vlaanderen : doelstelling 242 

                                                           
42 Europese Commissie, verslag van de Commissie : veertiende jaarlijkse verslag over de uitvoering van de Struc-

tuurfondsen, COM(2003) 646 definitief, 30 oktober 2003; website regionaal beleid Europese Commissie 
(http://europa.eu.int/comm/regional_policy/country/prordn/) 
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Vlaanderen heeft de beschikking over een totaal krediet ten bedrage van 186,4 miljoen € voor 
doelstelling 2, waarvan 148, miljoen € bestemd is voor de eigenlijke doelstelling 2-gebieden en 
38,2 miljoen € beschikbaar is voor overgangssteun ten behoeve van vier in mei en juni 2001 
goedgekeurde programma’s (Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen). 
 
Elk van de vier provinciale programma’s bestaat in zekere zin uit twee duidelijk onderscheiden 
deelprogramma’s : 

− Limburg : voor dit programma is financiële steun van de Europese Unie uitgetrokken 
voor een bedrag van 92,7 miljoen €, waarvan 82,1 miljoen € afkomstig uit het EFRO 
en 10,6 miljoen € uit het ESF.  Bij deze Europese fondsen komt nog 119 miljoen € 
aan investeringen van de Vlaamse overheden en 28,7 miljoen € van het bedrijfsle-
ven, waarmee de totale uitgaven uitkomen op 240,4 miljoen €.  Het programma om-
vat de volgende prioriteiten : initiatieven voor investeringen van en voor het bedrijfs-
leven en ten gunste van de werkgelegenheid, optimalisering van de voorwaarden 
voor de gehele lokale economische structuur en geïntegreerde ontwikkeling van het 
platteland van Haspengouw. 

− West-Vlaanderen (Kustgebied-Westhoek) : voor dit programma is een financiële bij-
drage van de Europese Unie uitgetrokken van 33 miljoen €, waarvan 30,5 miljoen € 
uit het EFRO en 2,5 miljoen uit het ESF. Het programma is enerzijds bestemd voor 
het kustgebied, dat te kampen heeft met specifieke problemen ten gevolge van de 
achteruitgang van de visserij en anderzijds voor de Westhoek, een voormalige doel-
stelling 5b-regio die thans in aanmerking komt voor overgangssteun.  Bij deze Euro-
pese fondsen komt nog 70,6 miljoen € aan investeringen van de Vlaamse overheden 
en 13,7 miljoen € van het bedrijfsleven, zodat de totale kosten van het programma 
uitkomen op 117,4 miljoen €.  Het programma is toegespitst op de volgende prioritei-
ten : ontwikkeling van toerisme, versterking van de lokale economische structuur, 
duurzame intersectorale ontwikkeling en verbetering van het leefklimaat en de ar-
beidsomstandigheden in de regio, opleiding en arbeidsmarkt. 

− Oost-Vlaanderen : de Europese Unie draagt 13,6 miljoen € bij aan dit programma, 
uitsluitend afkomstig uit het ESF.  Bij deze Europese fondsen komt nog 32 miljoen € 
aan investeringen van de Vlaamse overheden en 13,5 miljoen € van het bedrijfsle-
ven, waarmee de totale kosten van het programma neerkomen op 59,1 miljoen €.  
Het programma is toegespitst op de volgende prioriteiten : groei van de economische 
bedrijvigheid en de werkgelegenheid, verbetering van de levensvatbaarheid van en 
het leefklimaat in stedelijke agglomeraties en plattelandscentra, bevordering van het 
toerisme op het platteland. 

− Antwerpen : voor dit programma is financiële steun van de Europese Unie uitgetrok-
ken voor een bedrag van 47 miljoen €, waarvan 41,6 miljoen € uit het EFRO en 5,5 
miljoen € uit het ESF.  Bij deze bedragen komt nog 81,5 miljoen € aan investeringen 
van de Vlaamse overheden en 7,3 miljoen € van het bedrijfsleven, zodat de totale 
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kosten van het programma uitkomen op 135,8 miljoen €.  Het programma is gericht 
op twee geografisch bepaalde prioriteiten : de Kempen en het gebied ten noordoos-
ten van Antwerpen. 

 
In onderstaande tabel wordt een gedetailleerd overzicht gegeven van de financiële informatie 
voor de vier programma’s in Vlaanderen voor de periode 2000-2006 (in miljoen €). 
 

Prioriteiten Totale kosten Bijdrage EG Overheidskosten 
LIMBURG 

Initiatieven ter bevordering 
van ondernemingen en werk-
gelegenheid 
 
Optimalisering van de alge-
mene toestand 
 
Geïntegreerde landelijke ont-
wikkeling Haspengouw 
 
Technische bijstand 
 
Totaal 

 
133,218 

 
 
 

78,534 
 
 

23,2 
 
 

5,53 
 

240,482 

 
50,711 

 
 
 

31,1 
 
 

8,12 
 
 

2,765 
 

92,696 

 
114,827 

 
 
 

69,159 
 
 

22,204 
 
 

5,53 
 

211,720 
WEST-VLAANDEREN 

Steun voor de ontwikkeling 
van het toerisme 
 
Versterking van het econo-
misch kader 
 
Promotie van een duurzame 
transsectorale ontwikkeling 
en de optimalisering van de 
levensstandaard in het ge-
bied 
 
Vorming en arbeidsmarkt 
 
Technische bijstand 
 
TOTAAL 

 
60,435 

 
 

38,404 
 
 

11,226 
 
 
 
 
 

4,958 
 

2,342 
 

117,365 

 
14,947 

 
 

9,815 
 
 

4,645 
 
 
 
 
 

2,479 
 

1,166 
 

33,052 

 
51,462 

 
 

34,092 
 
 

10,791 
 
 
 
 
 

4,958 
 

2,342 
 

103,645 
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OOST-VLAANDEREN 
Ontwikkeling van economi-
sche initiatieven en werkge-
legenheid 
 
Optimalisering van de le-
vensomstandigheden en le-
vensstandaard in de stads-
centra en landelijke zones 
 
Promotie voor het toerisme 
 
Technische bijstand 
 
TOTAAL 

 
32,556 

 
 
 

22,617 
 
 
 
 

2,713 
 

1,223 
 

59,109 

 
6,863 

 
 
 

5,496 
 
 
 
 

0,684 
 

0,543 
 

13,586 

 
20,475 

 
 
 

22,037 
 
 
 
 

1,834 
 

1,223 
 

45,569 
ANTWERPEN 

De Kempen 
 
Het noordoosten van Ant-
werpen 
 
Technische bijstand 
 
TOTAAL 

 
75,294 

 
55,427 

 
 

5,114 
 

135,835 

 
26,56 

 
18,36 

 
 

2,117 
 

47,037 

 
68,358 

 
55,08 

 
 

5,114 
 

128,552 
 
 
Overzicht voor Vlaanderen : doelstelling 343 
Voor de uitvoering van het EPD voor Vlaanderen is een bedrag van 376,2 miljoen € voorzien.  
Van de begroting is 48 % bestemd voor preventieve maatregelen om het vermogen tot ar-
beidsdeelname te vergroten en 21 % betreft maatregelen voor arbeidsintegratie van langdurig 
werklozen, samen dus 69 % oftewel 259,6 miljoen €.  Alle beschikbare kredieten voor deze 
twee prioriteiten zijn tot 2003 vastgelegd.  De andere prioriteiten van dit programma beogen 
het aanpassingsvermogen van het bedrijfsleven en de werknemers te bevorderen, de onder-
nemingsgeest te stimuleren en gelijke kansen voor mannen en vrouwen te garanderen. 
De verdeling van de begroting ziet er bijgevolg als volgt uit : 

− zwaartepunt 1 : 48,3 %; 

                                                           
43 Europese Commissie, verslag van de Commissie : veertiende jaarlijkse verslag over de uitvoering van de Struc-

tuurfondsen, COM(2003) 646 definitief, 30 oktober 2003; ESF-Agenstschap vzw, het Europees Sociaal Fonds 
in Vlaanderen 2003, jaarverslag-briefing 2003 
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− zwaartepunt 2 : 20,7 %; 
− zwaartepunt 3 : 4 %; 
− zwaartepunt 4 : 14 %; 
− zwaartepunt 5 : 4 %; 
− zwaartepunt 6 : 4 %; 
− zwaartepunt 7 : 5 %. 

 
Het Enkelvoudig Programmeringsdocument (EPD) doelstelling 3 voor Vlaanderen bevat een 
aantal beleidsvoorstellen rond zwaartepunt 3 dat handelt over het ontwikkelen van onderne-
merschap.  Diverse maatregelen van zwaartepunt 3 – ondernemerschap – grijpen actief in op 
de arbeidsmarkt en dragen rechtstreeks en onrechtstreeks bij tot de bestrijding en voorkoming 
van werkloosheid, de reïntegratie van werklozen, herintreders en herintreedsters en de intrede 
van jongeren op de arbeidsmarkt. 
Onder zwaartepunt 3 worden drie maatregelen voorzien die het beleid inzake de ontwikkeling 
van ondernemerschap mee ondersteunen.  Uit de verdeling van de begroting kan afgeleid 
worden dat 15,5 miljoen € wordt voorzien voor zwaartepunt 3 gedurende de periode 2000-
2006. 
Maatregel 1 betreft het stimuleren en ondersteunen van potentiële starters en verantwoord 
ondernemerschap.  Binnen deze maatregel worden volgende doelstellingen beoogd : 

− de realisatie van een kwaliteitsverbetering van het leertijdstelsel, ondermeer door be-
vordering van de doorstroming naar de ondernemersopleiding toe; 

− het versterken van een kwalitatief hoogstaand aanbod aan opleiding en begeleiding 
naar starters toe, ondermeer door het aanbod te richten naar nieuwe groeisectoren, 
sociale economie en nieuwe doelgroepen, waaronder allochtonen en vrouwen; 

− het stimuleren van potentiële starters ondermeer door informatieverstrekking en sen-
sibilisering van nieuwe doelgroepen; 

− het bevorderen van verantwoord ondernemerschap ondermeer via het sensibiliseren 
van bedrijfsleiders. 

Maatregel 2 betreft de ontwikkeling van een één-loket.  Voor alle doelgroepen van zwaarte-
punt 2 worden de volgende doelstellingen beoogd : 

− een gebruiksvriendelijk hulpmiddel aanreiken; 
− een middel aanbieden om de opstart van een zaak efficiënter en eenvoudiger te ma-

ken; 
− een middel aanbieden om de administraties en dossierbehandelaars efficiënter te la-

ten werken. 
Maatregel 3 heeft betrekking op de bevordering van de kenniseconomie.  Binnen deze maat-
regel worden de volgende doelstellingen beoogd : 

− stimuleren van kennisoverdracht binnen de bedrijven; 
− stimuleren van kennisoverdracht tussen ondernemingen; 
− bevorderen van het aansluiten van de KMO op communicatienetwerken; 



Bijlage informatieve nota 

 89

− synergie tussen kenniscentra en de bedrijfswereld bevorderen. 
Om deze doelstellingen te bereiken worden ondermeer de volgende acties gepland : 

− het vormen van netwerken tussen bedrijven onderling en met kenniscentra.  Een be-
langrijk element tot stimulering van innovatie in brede zin in ondernemingen, is de 
confrontatie tussen bedrijfsleiders.  Zowel de formules waarbij de projecten worden 
begeleid door een peter, of waarbij bedrijven onderling netwerken opbouwen, al dan 
niet gestimuleerd door een kenniscentrum (bv. leergroepen), kunnen gestimuleerd 
worden.  Centraal staan hierbij de verwezenlijking van een geïntegreerd innovatiebe-
leid met ontwikkeling, verspreiding en aanwending van voornamelijk nieuwe mana-
gementtechnieken in het bijzonder ten behoeve van KMO’s; 

− oprichting van IT-netwerken.  De aansluiting van de KMO op communicatienetwerken 
zal worden bevorderd door het ontwikkelen en aanbieden van telecoaching aan on-
dernemers via internet.  Hiertoe zal een IT-netwerk worden opgericht en zullen voor 
de coaches opleidingsprogramma’s ontwikkeld en georganiseerd worden.  Daarnaast 
zullen projecten die oog hebben voor digitale vormgeving voor en door de Vlaamse 
KMO ondersteund worden; 

− informatieverstrekking en sensibilisering.  Sensibilisering en informatieverstrekking 
rond leergroepen en peterschapprojecten zal gebeuren naar en via intermediaire or-
ganisaties die met en voor potentiële kandidaat-deelnemende ondernemingen wer-
ken.  Bedrijven en kenniscentra worden geïnformeerd. 

 
In het EPD worden gekwantificeerde doelstellingen aangegeven per zwaartepunt dat zich 
daartoe leent.  Deze zijn opgesteld als een gemiddelde per jaar voor de jaren 2000-2003.  
Naar aanleiding van de tussentijdse evaluatie en de verdeling van de prestatiereserve zullen 
de doelstellingen voor de periode 2004-2006 worden bepaald. 
Voor de eerste maatregel – stimuleren en ondersteunen van potentiële starters en verant-
woord ondernemerschap – wordt beoogd gemiddeld 830 deelnemers te bereiken.  Voor de 
tweede maatregel – het ontwikkelen van het één-loket – wordt beoogd het één-loket principe 
uit te bouwen en voor gemiddeld 690 contactdagen te kunnen zorgen.  Voor de derde maatre-
gel – het stimuleren van de kenniseconomie – is de doelstelling om gemiddeld 500 deelne-
mers te bereiken. 
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In het jaarverslag van het ESF-agentschap kan volgende stand van zaken opgetekend worden 
voor zwaartepunt 3 : 
 

omschrijving 2000 2001 2002 2003 Totaal 
Projectaanvragen 0 33 27 11 71 
Project goedge-
keurd 

0 13 19 4 36 

ESF aanvraag-
bedrag 

0 5.204.435 2.973.234 330.221 8.507.890 

ESF goedge-
keurd 

0 5.204.435 2.828.910 330.221 8.704.000 

 
ESF kredieten 2.111.800 2.154.000 2.197.100 2.241.100 8.704.000 
Projecten geacti-
veerd 

0 12 18 3 33 

Geactiveerd 
bedrag 

0 5.013.589 2.828.910 330.221 8.172.720 

Salderingen 
(tr+er) 

0 201.613 160.359 0 361.972 

Uitbetaald 0 201.613 160.359 0 361.972 
 
Lidstaat epd3 2.841.801 2898.601 2.956.601 3.015.700 11.712.703 
Salderingen 
(tr+er) 

0 197.805 273.635 0 471.440 

Privaat epd3 260.700 265.900 271.199 276.600 1.074.499 
Salderingen  
(tr +er) 

0 148.000 16.893 0 164.893 

Tr : tussentijdse rapportage; er : eindrapportage 

Bron : ESF-agentschap 2003 

 

4.1.9.3 De innovatieve acties 
 
Ieder jaar kunnen de lidstaten inspelen op de mogelijkheid om, naast de reguliere middelen 
die zij van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling verkrijgen, extra EFRO-subsidies 
te ontvangen in het kader van de zogenaamde “Innovatieve acties”. 



Bijlage informatieve nota 

 91

De Europese Commissie stelt hiervoor een beperkt budget ter beschikking, werkt hierbij met 
het principe van de algemene oproep, en selecteert aldus uit de massa programmavoorstellen 
van de regio’s, de meest innovatieve voorbeelden. 
De Innovatieve acties in de periode 2000-2006 moeten voldoen aan de volgende prioritaire 
thema’s : 

− De regionale economie op basis van kennis en technologische innovatie : de minst 
begunstigde regio’s helpen hun technologisch niveau te verhogen; 

− De informatiemaatschappij ten dienste van de regionale ontwikkeling (e Europe-
regio); 

− Regionale identiteit en duurzame ontwikkeling : de samenhang en de concurrentie-
positie van de regio’s verbeteren door een geïntegreerde aanpak van de economi-
sche, milieu- en sociale activiteiten. 

 
Het programmavoorstel van Vlaanderen “Duurzaam beheer en duurzame inrichting van bedrij-
venterreinen” (PIAV) werd door de Europese Commissie goedgekeurd middels een beschik-
king van 20 december 2002.  Begunstigde van het programma is de hele Vlaamse regio, met 
specifieke aandacht voor de effecten in de doelstelling 2-gebieden. 
 
De doelstelling van het programma is enerzijds onderzoek en analyse van de randvoorwaar-
den voor het beheer van duurzame bedrijventerreinen en anderzijds het realiseren van proef-
projecten ter ontwikkeling (van aspecten) van duurzame bedrijventerreinen.  De eerste voor-
beeldprojecten in Vlaanderen kunnen dan inspirerend werken voor de toekomstige en 
gewenste evolutie in het beheer en de ontwikkeling van bedrijventerreinen. 
Voor de mogelijke ontwikkeling van duurzame bedrijventerreinen worden drie invalshoeken 
gebruikt : beheer, duurzame bedrijfsprocessen en duurzame inrichting van bedrijventerreinen. 
De invalshoek “beheer” stelt de samenwerking tussen de beheerders (publieke of private) en 
de gebruikers van de terreinen van de terreinen (bedrijven, kalneten, sociale diensten,…) 
centraal.  De invalshoek “duurzame bedrijfsprocessen” richt zich op de fysieke stromen in de 
bedrijven en bedrijventerreinen.  De invalshoek “duurzame inrichting van bedrijventerreinen” 
tenslotte, focust op het gebied waarbinnen de bedrijfsprocessen zich afspelen. 
 
De looptijd van het programma ziet er als volgt uit : tussen 2003-2005 is er de goedkeurings-
periode voor projecten van 2003-2004 waarbij nog één jaar gevoegd wordt voor verdere uit-
voering in 2005. 
In het programma worden drie actielijnen voorzien. 

− Actie 1 : studie : onderzoek naar de randvoorwaarden voor de uitbouw van duurzame 
bedrijventerreinen. 
Deze actie beoogt de kloof tussen theoretische kennis en praktische toepassing bij de 
ontwikkeling van een nieuw duurzaam bedrijventerrein te overbruggen.  Aan de hand 
van een zeer concrete problematiek wordt een inhoudelijk, organisatorisch, financieel 
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of juridisch aspect van nieuwe duurzame bedrijventerreinen geanalyseerd.  Project-
promotoren kunnen dus binnen deze actie een studie indienen als mogelijk project. 

− Actie 2 : uitvoering : uitbouw van duurzame en innovatieve acties op nieuwe en be-
staande bedrijventerreinen. 
Deze actie beoogt de concrete implementatie en praktische toepassing van innovatie-
ve projecten, onder meer op het gebied van beheersstructuren, innovatieve milieupro-
cessen, innovatieve bedrijfsprocessen en gezamenlijke infrastructuur.  Promotoren die 
een proefproject wensen uit te voeren, dienen hun projectvoorstel te kaderen binnen 
deze actie.  Een basisvoorwaarde is het aantonen van het innovatieve karakter van 
het project of de uit te bouwen infrastructuur in relatie tot de inrichting van een duur-
zamer bedrijventerrein : 

− Beheer : concreet opstarten van een beheers- of managementstructuur; 
− Ruimtegebruik : meerlagig bouwen; gezamenlijke parking, gezamenlijke op-

slag; 
− Milieubeheer : gedeeld energieverbruik, besparing van grondstoffen en ratio-

nalisering van afvalprocessen, toepassen en opzetten van collectieve en mili-
euvriendelijke technieken voor gemeenschappelijke benutting (onder meer in-
tegraal waterbeheer); 

− Mobiliteitsmanagement : optimalisatie van transportstromen door bundeling 
van personen, goederen en multimodaal vervoer (bedrijfsvervoerplannen); 

− Sociale dienstverlening : o.a. kinderopvang, … multifunctionele bestemming 
van het groene gebied (de aanwezige infrastructuur wordt ook benut voor re-
creatieve activiteiten); 

− Economische ontwikkeling : utility sharing ofwel het optimaal aanleggen en 
gebruiken van een gemeenschappelijke infrastructuur (inclusief de nutsvoor-
zieningen); 

− Facility management : gezamenlijke voorzieningen zoals groenbeheer, onder-
houd van gebouwen en installaties, collectieve beveiliging, collectieve gebou-
wen. 

− Actie 3 : disseminatie en valorisatie. 
Deze actie beoogt het analyseren en kenbaar maken van de resultaten van de twee 
vorige acties.  Deze actie zal in een later stadium van het programma worden ingevuld 
door het Stuurcomité en is dus niet beschikbaar voor de projectpromotoren. 
 

In het kader van O&O en innovatie is vooral actielijn 2 van belang. 
 

Wat zijn de te verwachte resultaten ? 
− aantal bedrijventerreinen waar een beheersstructuur wordt opgezet : 5 tot 10; 
− aantal bedrijventerreinen waar innovatieve projecten ter verduurzaming worden opge-

zet en implementatie van duurzame projecten : 5 tot 15; 
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− aantal betrokken bedrijven : 100 tot 150; 
− aantal betrokken industriezones : 10 tot 15; 
− aantal betrokken provincies : 5. 

 
De geraamde kosten en de programmafinanciering zien er als volgt uit : 
 
Geraamde kosten PIAV % 
Actie 1 : studie 1.000.000 16,7 
Actie 2 : uitvoering 4.670.000 77,8 
Actie 3 : disseminatie 180.000 3 
Technische bijstand 150.000 2,5 
Totaal 6.000.000 100 
 
programmafinanciering PIAV % 
EFRO 3.000.000 50 
Vlaanderen 2.100.000 35 
Promotor 900.000 15 
totaal 6.000.000 100 
 
De innovatieve acties zijn goed voor 77,8 % van de programmakosten (4,67 miljoen €), waar-
van 50 % wordt gesubsidieerd door het EFRO (2,335 miljoen €), 225.000 € afkomstig is van de 
privésector en 2,11 miljoen € wordt bijgedragen door de Vlaamse overheid. 
 
 
4 . 1 . 1 0  D e  E u r o p e s e  I n v e s t e r i n g s b a n k  

De Europese Investeringsbank is de financiële instelling van de Europese Unie.  Zij draagt bij 
tot de Europese integratie en de economische ontwikkeling van minder ontwikkelde gebieden.  
In 1994 komt het Europees Investeringsfonds tot stand met als doel het steunen van de ont-
wikkeling van kleine en middelgrote ondernemingen die een sterke groei vertonen en/of van 
activiteiten in de sector van nieuwe technologieën.  De EIB is de hoofdaandeelhouder en ope-
rator van het EIF.  In 2000 is de EIB-groep ingesteld, die bestaat uit de EIB en het EIF.  Bin-
nen de Groep verstrekt de EIB bankleningen op middellange en lange termijn en richt het EIF 
zich op risicokapitaalactiviteiten en het verstrekken van waarborgen ten gunste van de KMO. 
 
De leden van de EIB zijn de lidstaten die hebben ingeschreven op het kapitaal van de bank.  
Sinds 1 mei 2004 bedraagt het geplaatste kapitaal van de Bank 163,7 miljard €, na de toetre-
ding van tien nieuwe lidstaten uit Midden- en Oost-Europa tot de Europese Unie en de verho-
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ging van de inschrijving van Spanje.  De verdeling van de nationale bijdragen aan het kapitaal 
van de Bank is de volgende : 
 

Lidstaten Inschrijving op het kapitaal 
(in miljoen €) 

Aandeel in het kapitaal 

België 7.387 4,5 
Tsjechië 1.259 0,8 
Denemarken 3.740 2,3 
Duitsland 26.650 16,3 
Estland 118 0,07 
Griekenland 2.004 1,2 
Spanje 15.990 9,8 
Frankrijk 26.650 16,3 
Ierland 9350 0,6 
Italië 26.650 16,3 
Cyprus 183 0,1 
Letland 152 0,09 
Litouwen 250 0,15 
Luxemburg 187 0,1 
Hongarije 1.191 0,7 
Malta 70 0,04 
Nederland 7.387 4,5 
Oostenrijk 3.667 2,2 
Polen 3.411 2,1 
Portugal 1.291 0,8 
Slovenië 398 0,2 
Slowakije 428 0,3 
Finland 2.107 1,3 
Zweden 4.901 3 
Verenigd Koninkrijk 26.650 16,3 
Totaal 163.654 100 
 
De EIB heeft vijf prioritaire doelstellingen vastgesteld : 

− regionale ontwikkeling en economische en sociale samenhang; 
− tenuitvoerlegging van het Initiatief Innovatie 2000 (i2i); 
− bescherming en verbetering van het milieu; 
− voorbereiding van de toekomstige lidstaten op hun EU-lidmaatschap; 
− ondersteuning van het communautaire ontwikkelings- en samanwerkingsbeleid. 
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De EIB neemt deel aan de tenuitvoerlegging van de in maart 2000 door de Europese Raad 
van Lissabon vastgestelde “Lissabon-strategie”, die beoogt van Europa een op kennis geba-
seerde economie te maken.  Het initiatief “Innovatie 2000”, sinds juni 2003 omgedoopt tot 
“Innovatie 2010”, ondersteunt dit streven.  Het initiatief vormt een kwalitatieve heroriëntatie 
van de werkzaamheden van de EIB-Groep ten gunste van sectoren met een hoge toegevoeg-
de technologische waarde.  Dit concrete actieprogramma, waarvan een bedrag van 20 miljard 
€ is toegekend tussen 2004-2006 en 50 miljard € tot 2010, omvat vijf doelstellingen : 

− ontwikkeling van innoverende kleine en middelgrote bedrijven en van onderne-
merschap.  Via het EIF moedigt de EIB het gebruik van risicokapitaal aan; 

− verspreiding van innovatie.  De financiering van investeringen van overheden en 
bedrijven wordt uitgebreid; 

− onderzoek en ontwikkeling.  De EIB ondersteunt publieke en/of particuliere onder-
zoeksprogramma’s en “centres of excellence” die de toegang van de KMO tot de 
onderzoeksprogramma’s gemakkelijker maken; 

− netwerken van informatie- en communicatietechnologie.  De Bank cofinanciert de 
trans-Europese breedband- en multimedianetwerken alsmede de materiële of virtue-
le infrastructuur voor de plaatselijke toegang tot deze netwerken; 

− ontwikkeling van menselijk kapitaal.  De prioritaire kredieten zijn bestemd voor de 
informatisering van onderwijsinstellingen en leningen ten gunste van opleidings-
voorzieningen voor informatie- en communicatietechnologie. 

In 2003 was er een kredietvolume van 6,2 miljard €, waarvan 44 % bestemd voor onderwijs, 
34 % voor O&O en 23 % voor ICT. 
 
Voor projecten in België werd door de EIB in 2003 in totaal 540 miljoen € aan kredieten ver-
leend, welke in samenwerking met de financiële instellingen in België tot stand kwamen.  Af-
zonderlijke leningen (grootschalige kredieten) werden verstrekt ten behoeve van O&O, stad-
vernieuwing en stedelijke infrastructuren, vervoer, energie en milieu (515 miljoen €).  Tevens 
is ten behoeve van investeringen van KMO’s een globaal krediet geplaatst bij het Beroepskre-
diet (25 miljoen €). 
 
Het totale bedrag aan verleende kredieten nam in 2003 met 13 % toe ten opzichte van 2002 
(479 miljoen €), terwijl het in dat jaar al hoger was dan in 2001 (365 miljoen €).  Tussen 1999 
en 2003 bedroeg de kredietverlening van de EIB in België in totaal 2,1 miljard €, dit is onge-
veer 1,3 % van het totale bedrag dat door de EIB in diezelfde periode aan de EU-15 werd 
verstrekt. 
Zo’n 336 miljoen € werd tussen 1999 en 2003 toegekend voor de financiering van grote ver-
bindingsinfrastructuren.  Een van de nieuwe projecten waarvoor recentelijk (stand van zaken 
februari 2005) nog onderhandelingen liepen met de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel 
voor het afsluiten van een lening ter waarde van ongeveer 700 miljoen €, betreft de uitvoering 
van het Masterplan Antwerpen.  Op het gebied van de stedelijke infrastructuren is de EIB ver-
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plichtingen aangegaan m.b.t. de vernieuwing van de infrastructuren van de Paleizen van Justi-
tie in Luik (50 miljoen €) en Bergen (50 miljoen €), hetgeen in België een primeur was.  Een 
andere primeur in België was de toekenning van kredieten – in 2003 een eerste bedrag van 
100 miljoen e voor de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij – ten behoeve van de renovatie van 
in slechte staat verkerende sociale woningen in en net buiten de steden en de bouw van nieu-
we sociale woningen.  Op 13 december 2004 werd een lening ter waarde van 250 miljoen € 
goedgekeurd voor de MIVB om het Brussels transportnetwerk te verbeteren.  
Verder heeft de EIB in 2003 aan Electrabel voor 70 miljoen € kredieten toegekend ten behoe-
ve van de bouw van een gascentrale met gecombineerde cyclus in Antwerpen (ontwikkeling 
van energienetten, de exploitatie van lokale energiebronnen en projecten voor het gebruik en 
rationeel beheer van energiemiddelen). 
In het kader van de verbetering van het natuurlijk en stedelijk milieu werd tussen 1999 en 
2003 voor 745 miljoen € aan kredieten toegekend (o.a. 375 miljoen € voor Aquafin-
investeringen).  Voor Tessenderlo Chemie werd onlangs (25 februari 2005) een lening goed-
gekeurd van 90 miljoen € voor de invoering van minder milieubelastende productiemethoden 
(totale kostprijs 190 miljoen €).  Voor de financiering van projecten van KMO’s en kleine infra-
structuren (regionaal of lokaal niveau) van openbaar nut werd tussen 1999 en 2003 zo’n 1 
miljard € toegekend aan Belgische banken en financiële instellingen. 
Andere projecten die onlangs met een contract met de EIB werden afgesloten, betreffen de 
bouw van waterzuiveringsstations in Wallonië (22 december 2004; lening van 200 miljoen €), 
de modernisering van het postdistributienetwerk (22 december 2004; lening van 100 miljoen €) 
en de modernisering van productie- en logistieke processen bij Arcelor Carinox (10 februari 
2004; lening van 100 miljoen €).    
 
Het initiatief “Innovatie 2010” tenslotte beschikt over een speciaal programma voor middellan-
ge of langlopende kredieten, waardoor zij tot 2010 zo’n 50 miljard € kan investeren in projec-
ten op het gebied van O&O, ICT en onderwijs en opleiding.  Sinds de lancering van het initia-
tief in 2000 werden tegen eind 2004 34,4 miljard € aan leningen goedgekeurd. 
In 2003 heeft de EIB meer dan 2 miljard € aan kredieten verstrekt ten behoeve van 18 projec-
ten voor onderzoek en ontwikkeling.  De meest van deze projecten waren afkomstig uit de 
particuliere sector; de bestreken terreinen waren nanotechnologie, optica, biotechnologie en 
telecommunicatie.  Met deze kredieten beloopt de totale kredietverlening van de EIB ten be-
hoeve van O&O sinds 2000 bijna 6 miljard €.  Projecten die bijzonder in het oog springen zijn 
onder andere het wetenschapspark van Helsinki, waar laboratoria en kantoren ter beschikking 
worden gesteld aan jonge ondernemingen die actief zijn in de biotechnologie.  Daarnaast is in 
Leuven een onderzoeksplatform opgezet waarmee IMEC en hun partners hun toppositie bin-
nen het onderzoek naar nanotechnologieën kunnen behouden.  Eind 2003 heeft de EIB aan 
IMEC een krediet van 47 miljoen € verstrekt, waarbij Fortis Bank als financieel bemiddelaar 
optrad.  Meer recentelijk werd op 25 januari 2005 een lening goedgekeurd voor Sabca SA van 
43 miljoen € in het kader van de bijdrage aan de Airbus A380.  
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De EIB ondersteunt de KMO via globale kredieten, die gedeeltelijk bestemd zijn voor het Initia-
tief Innovatie 2010. 
In 2003 omvatten de verrichtingen van de EIB-Groep tevens de activiteiten van haar gespecia-
liseerde dochteronderneming, het EIF, dat 135 miljoen € ter beschikking stelde voor 16 nieuwe 
fondsen, wat haar totale portefeuille op zo’n 2,5 miljard € brengt, verdeeld over 189 fondsen.  
Het EIF blijft prioriteit geven aan de financiering van projecten die worden opgezet als uitvloei-
sel van O&O; het betreft hier met name ondernemingen die zich bezighouden met de over-
dracht van technologie en investeringen die voortvloeien uit de toepassing en exploitatie van 
resultaten van universitair onderzoek.  In dit kader is het EIF met name betrokken geweest bij 
het Belgische fonds VIVES (4,5 miljoen €), dat zich tot doel stelt om nieuwe ondernemingen 
met een grote intellectuele toegevoegde waarde in het leven te roepen en verder te ontwikke-
len, waarbij veelvuldig gebruik wordt gemaakt van onderzoeksresultaten van de KUL.  Andere 
Belgische risicokapitaalfondsen waarin het EIF banden heeft die O&O-gericht zijn, zijn Privast 
Capital Partners, Capricorn Venture Fund NV, E-Capital, Fagus NV (Fortis Bank Venture Capi-
tal) en IT Partners NV.  Verder heeft de EIB in het kader van het Europees initiatief voor groei 
het bedrag aan risicokapitaal dat aan het EIF ter beschikking wordt gesteld met een miljard € 
verhoogd.  Deze middelen zijn bestemd voor risicokapitaalfondsen die investeringen doen in 
innoverende ondernemingen. 
De Venture Capital portfolio voor de EU-15 (stand van zaken 31 december 2003) ziet er als 
volgt uit (in miljoen €) : 
 

lidstaat Gecumuleerde participatie 
Zweden 83 
Spanje 162 
Portugal 16 
Nederland 51 
Luxemburg 19 
Italië 294 
Ierland 99 
Griekenland 20 
VK 358 
Oostenrijk 54 
België 37 
Denemarken 44 
Finland 99 
Frankrijk 373 
Duitsland 255 
Bron : European Investment Fund, annual report 2003 
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De Garantieportfolio ziet er op 31 december 2003 als volgt uit per EU-15 lidstaat : 
 

lidstaat Gecumuleerde garantie 
Zweden 255 
Spanje 677 
Portugal 47 
Nederland 596 
Luxemburg 0,2 
Italië 2.007 
Ierland 26 
Griekenland 0,09 
VK 157 
Oostenrijk 344 
België 185 
Denemarken 228 
Finland 203 
Frankrijk 523 
Duitsland 1.049 
Bron : European Investment Fund, annual report 2003 

 
In het kader van het Initiatief Innovatie 2010 heeft de EIB in 2003 bijna 2,7 miljard € ter be-
schikking gesteld van 27 projecten in gezondheidszorg en onderwijs.  Een aantal hiervan richt 
zich op voorzieningen voor universiteiten of hoger onderwijs, alsmede op technologische ver-
nieuwing en modernisering. 
Ten behoeve van netwerken voor ICT werd in 2003 een bedrag van 1,4 miljard € aan kredie-
ten ter beschikking gesteld, verspreid over 14 transacties.  
Voor de diffusie van innovatie heeft de EIB in 2003 twee nieuwe kaderovereenkomsten onder-
tekend, elk voor 20 miljoen €, waarmee de Bank haar samenwerking met twee financiële in-
stellingen die gespecialiseerd zijn in kredietverstrekking aan de audiovisuele sector heeft 
voortgezet.  De samenwerking met deze instellingen leidde tot een portefeuille van 36 door de 
Bank medegefinancierde films of TV-uitzendingen (stand einde 2003).  In totaal is er in de 
audiovisuele sector zo’n 423 miljoen e aan leningen ondertekend. 
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4 . 1 . 1 1  L I F E - P r o g r a m m a  

Bij verordening (EG) Nr. 1655/2000 van het Europees Parlement en de Raad van 17 juli 2000 
(PB L 192 van 28 juli 2000)44 werd een financieringsinstrument voor het milieu (LIFE) vastge-
steld.  De algemene doelstelling van LIFE bestaat erin bij te dragen tot de uitvoering, de ac-
tualisering en de ontwikkeling van het communautaire milieubeleid en van milieuwetgeving, 
met name wat betreft de integratie van het milieuaspect in de andere takken van het beleid, en 
tot duurzame ontwikkeling in de Gemeenschap.  LIFE bestaat uit drie thematische onderdelen 
: LIFE-Natuur, LIFE-Milieu en LIFE-Derde Landen.  In het kader van innovatie is het program-
ma-onderdeel LIFE-Milieu van belang. 
 
LIFE-Milieu heeft als specifiek doel bij te dragen tot de ontwikkeling van innoverende en geïn-
tegreerde technieken en methoden en tot de verdere ontwikkeling van het milieubeleid van de 
Gemeenschap.  Volgende projecten en/of maatregelen komen voor steun in het kader van 
LIFE-Milieu in aanmerking : 

1. Demonstratieprojecten die erop gericht zijn : 
− overwegingen inzake milieu en duurzame ontwikkeling te integreren in ruim-

telijke ordening en planning, ook in stedelijke en in kustgebieden; of 
− duurzaam beheer van grondwater en oppervlaktewateren te bevorderen; of 
− de milieueffecten van economische activiteiten te minimaliseren door de ont-

wikkeling van schone technologieën en door nadruk te leggen op preventie, 
ondermeer door de vermindering van de emissie van broeikasgassen; of 

− alle soorten afval te voorkomen, te hergebruiken en te recycleren en de af-
valstromen rationeel te beheren; of 

− de milieueffecten van producten te verminderen door een geïntegreerde be-
nadering van productie, distributie, consumptie en verwerking aan het einde 
van hun levensduur, met inbegrip van de ontwikkeling van milieuvriendelijke 
producten; 

2. Projecten die voorafgaan aan de ontwikkeling van nieuwe milieuacties en –
instrumenten van de Gemeenschap en/of aan de actualisering van milieuwetgeving 
en –beleid; 

3. Begeleidende maatregelen die nodig zijn voor  
− de verspreiding van informatie met het oog op de uitwisseling van ervaringen 

tussen projecten; 
− de evaluatie, follow-up en de promotie van de uitvoering van het LIFE-

instrument alsmede voor de verspreiding van informatie over de ervaringen 
en resultaten van de ondernomen acties. 

                                                           
44 Gewijzigd bij verordening (EG) NR. 1682/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 15 september 

2004, PB L 308 van 5 oktober 2004 
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De financiële steun neemt de vorm aan van medefinanciering van de projecten. 
Voor projecten die aanzienlijke netto-inkomsten opleveren, bedraagt de financiële steun van 
de Gemeenschap ten hoogste 30 % van de in aanmerking komende kosten.  Bovendien dient 
in dit geval de bijdrage van de begunstigden tenminste evenveel te bedragen als de commu-
nautaire steun. 
Voor alle andere projecten bedraagt de financiële steun van de Gemeenschap ten hoogste 50 
% van de in aanmerking komende kosten. 
De financiële Europese bijdrage is 100 % voor subsidiabele kosten voor begeleidende maat-
regelen, met uitzondering van overheadkosten en kosten van duurzame goederen wanneer 
het gaat om begeleidende maatregelen voor de verspreiding van informatie met het oog op de 
uitwisseling van ervaringen tussen projecten. 
 
Demonstratieprojecten komen enkel voor steun in aanmerking, indien ze aan de volgende 
criteria voldoen : 

− oplossingen bieden voor een probleem dat zich in de Gemeenschap veelvuldig voor-
doet of dat voor bepaalde lidstaten een punt van ernstige bezorgdheid is; 

− in technisch opzicht of inzake toegepaste methode innoverend zijn; 
− een voorbeeldfunctie hebben en vooruitgang betekenen ten opzichte van de huidige 

situatie; 
− stimulansen kunnen bieden voor de verspreiding en ruime toepassing van praktijken, 

technologieën en/of producten die bevorderlijk zijn voor de bescherming van het mili-
eu; 

− gericht zijn op de ontwikkeling en de overdracht van innovatieve technologieën of 
methoden die in identieke of soortgelijke situaties kunnen worden gebruikt in nieuwe 
lidstaten; 

− samenwerking op milieugebied bevorderen; 
− een uit milieuoogpunt bevredigende kosten/batenverhouding lijken te bieden; 
− de integratie van het milieuaspect in activiteiten met hoofdzakelijk sociaal-

economische doeleinden bevorderen. 
Bij de beoordeling van de voorstellen moet in voorkomend geval ook met werkgelegenheidsef-
fecten worden rekening gehouden. 
 
LIFE wordt in fasen uitgevoerd.  De derde fase is ingegaan op 1 januari 2000 en is geëindigd 
op 31 december 2004.  Voor deze derde fase (2000-2004) was een budget voorzien van 640 
miljoen €.  De derde fase werd onlangs met twee jaar verlengd en zal eindigen op 31 decem-
ber 2006.  Het budget hiervoor is 317,2 miljoen €. 
Deze budgettaire middelen worden als volgt verdeeld tussen de subprogramma’s van LIFE : 

− 47 % is gereserveerd voor acties in LIFE-Natuur; 
− 47 % voor acties in LIFE-Milieu 
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− 6 % voor acties in LIFE-Derde Landen 
Voor de periode van 1 januari 2005 tot en met 31 december 2006 worden de middelen voor 
begeleidende maatregelen beperkt tot 6 % van de beschikbare kredieten. 
 
Tussen 1992 en 2004 heeft België aan 98 LIFE-projecten deelgenomen, waarvan 23 projecten 
tussen 2000 en 2004.  Van de 98 projecten vonden er 67 plaats in het kader van LIFE-Milieu. 
Tussen 2000 en 2004 werden 10 projecten ontwikkeld in het kader van LIFE-Milieu. 
Vlaanderen heeft tussen 2000 en 2004 deelgenomen aan 15 LIFE-projecten, waarvan er 8 
kaderden in het subprogramma LIFE-Milieu. 
 
Onderstaande tabel geeft een beknopt overzicht voor Vlaanderen van de projectbudgetten en 
de bijdrage van de Europese Unie tussen 2000 en 2004. 
 
  
 Projectkosten (in €) Europese bijdrage (in €) 
LIFE-Milieu 12.496.107 4.217.763 
LIFE-Natuur 31.519.830 13.688.040 
Totaal 44.015.937 17.905.803 
Bron : eigen berekeningen op basis van LIFE-website 

 
Uit deze tabel kan men afleiden dat 28,4 % van de projectbudgetten kaderen in LIFE-Milieu, 
het innovatie-onderdeel van het LIFE-programma.  De Europese bijdrage van iets meer dan 4 
miljoen € voor LIFE-Milieu in de periode 2000-2004 is goed voor een aandeel van 23,6% van 
de totale Europese LIFE-bijdrage voor Vlaanderen. 
 
4 . 1 . 1 2  D e  T e c h n o l o g i e p l a t f o r m e n  

Met het oog op de Barcelona-doelstelling om in 2010 3 % van het BBP aan R&D te besteden, 
heeft de Europese Raad in het voorjaar van 2003 het concept “Technology Platform” gelan-
ceerd.  Het is geen steunkanaal voor toegepast O&O, maar een mechanisme dat doel heeft 
een strategische onderzoeksagenda op te stellen voor de ontwikkeling van een bepaalde 
technologie, via eendrachtige samenwerking van alle relevante betrokkenen uit onderzoek, 
bedrijfsleven en beleid.  Aldus worden in een publiek-private samenwerkingsvorm onderzoeks- 
en innovatie-inspanningen gemobiliseerd ten behoeve van een concreet doel.  De brede be-
trokkenheid van verschillende, voor innovatie relevante, stakeholders moet een positieve bij-
drage leveren aan effectiviteit, legitimiteit en kritische massa.  Een Technologieplatform volgt 
geen vast model, maar wordt idealiter sectorspecifiek ontwikkeld en is daardoor in potentie 
flexibel. 
Een TP zou in de ogen van de Commissie moeten voldoen aan de volgende criteria :  

 er is een noodzaak tot technologieontwikkeling geconstateerd; 
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 inclusiviteit : alle relevante stakeholders doen mee.  Naast onderzoekers uit publieke 
en private sfeer, ook gebruikers, beleidsmakers, financiers, regulators, ngo’s en in-
specteurs.  Dit om coherentie in het innovatietraject te verkrijgen en de succeskans te 
vergroten; 

 onafhankelijkheid en transparantie : het TP staat boven alle partijen en mag niet wor-
den gegijzeld door een van de belanghebbenden.  Het is een nieuwe vorm van gover-
nance in the knowledge based economy; 

 een lange termijn visie en een strategie : een TP volgt vooraleerst een manier om tot 
een gedeelde lange termijn visie voor technologieontwikkeling te komen, met inbegrip 
van de niet-technologische aspecten; 

 flexibiliteit en dynamiek : een TP is geen vast model, maar moet sectorspecifiek ont-
wikkeld worden en kunnen inspelen op onverwachte ontwikkelingen. 

 
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de hoofdkenmerken van de bestaande 
of geplande Technology Platforms. 
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Technologisch domein Operationeel vanaf (indica-

tief) 

Hoofdkenmerk Andere kenmerken 

Hydrogen and Fuel Cells Januari 2004 Radicale technologische 

verandering 

Duurzaamheid, milieu, 

energie 

Nanoelectronics Juni 2004 Radicale technologische 

verandering 

Competitiviteit, duurzaam-

heid 

Nanomedicine Fase van voorstel (voorzien 

eind 2005) 

Radicale technologische 

verandering 

Gezondheid, competitiviteit 

Gas Cooled Reactors Fase van voorstel Radicale technologische 

verandering 

Duurzaamheid, milieu, 

energie 

Plant Genomics and Bio-

technology 

Juni 2004 Duurzaamheid 

 

Competitiviteit, gezondheid, 

milieu 

Water Supply&Sanitation Mei 2004 Duurzaamheid Milieu, internationale ontwik-

keling 

Photovoltaics September 2004 Duurzaamheid Energie, milieu 

Sustainable Chemistry Juli 2004 Duurzaamheid Competitiviteit, milieu 

Sustainable benefits from 

Renewable Forestry Re-

sources 

Fase van voorstel Duurzaamheid Competitiviteit, milieu 

Global Livestock Develop-

ment 

October 2004 Duurzaamheid Internationale ontwikkeling, 

gezondheid 

Road Transport (ERTRAC) December 2002 Duurzaamheid Veiligheid, competitiviteit, 

milieu 

Rail Transport (ERRAC) November 2001 Duurzaamheid Veiligheid, competitiviteit, 

milieu 

Maritime Transport 

(ACMARE) 

Najaar 2004 Duurzaamheid Veiligheid, competitiviteit, 

milieu 

Mobille and Wireless Com-

munications 

Juni 2004 Goederen&diensten Competitiviteit, cohesie 

Innovative Medicines for 

Europe 

April 2004 Goederen&diensten Gezondheid, duurzaamheid, 

competitiviteit 

Embedded Systems October 2004 Strategische 

toonaangevende technologie 

Goerderen&diensten, com-

petitiviteit, veiligheid 

Aeronautics (ACARE) Juni 2001 Strategische 

toonaangevende technologie 

Veiligheid, competitiviteit, 

duurzaamheid 

European Space Technology Fase van voorstel Strategische 

toonaangevende technologie 

Competitiviteit, duurzaam-

heid, veiligheid, ICT, dien-
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sten 

Steel Maart 2004 Industriële vernieuwing Duurzamheid, tewerkstelling, 

competitiviteit 

Textiles and Clothing Maart 2004 (High Level 

Group) 

Industriële vernieuwing Duurzamheid, tewerkstelling, 

competitiviteit 

Manufacturing Technologies 

‘Manufuture’ 

Juni 2004 (High Level 

Group) 

Industriële vernieuwing Duurzamheid, tewerkstelling, 

competitiviteit 

Building for a future Europe Fase van voorstel Industriële vernieuwing Duurzaamheid, milieu, 

tewerkstelling, competitiviteit 

Advanced Engineering 

Materials and Technologies 

Voorzien in herfst 2005 Industriële vernieuwing Duurzaamheid, milieu, 

tewerkstelling 

Industrial Safety Voorzien 30 juni 2005   

Networked and Electronic 

Media 

Voorzien 30 juni 2005 Industriële vernieuwing Duurzaamheid, competi-

tiviteit 

Clean and sustainable 

carbon-based energies for 

Europe 

Februari 2005  Duurzaamheid, milieu 

Clean power April 2005  Duurzaamheid, milieu, 

competitiviteit 

Bron : Europese Commissie : Technology Platforms : from definition to implementation of a Common Research Agenda (21 

september 2004) en Status Report : development of Technology Platforms (februari 2005) 

 
 

4 . 2 .  O p  f e d e r a a l  n i v e a u  

 
4 . 2 . 1  A f s c h r i j v i n g s p e r c e n t a g e  v a n  i n v e s t e r i n g e n  v o o r  w e t e n s c h a p -

p e l i j k  o n d e r z o e k  e n  n a v o r s i n g  

Immateriële vaste activa die bestaan uit “kosten van onderzoek en ontwikkeling”, worden line-
air afgeschreven over een periode van tenminste drie jaar.  Dit staat bepaald in artikel 63 van 
het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992 en in de administratieve commentaar op het 
Wetboek van Inkomstenbelastingen (Com. I.B., 61/34 en 35, 61/104 tot 106, 61/109 en 110).  
M.a.w. immateriële vaste activa worden afgeschreven met vaste annuïteiten waarvan het aan-
tal niet minder dan 3 mag bedragen wanneer het investeringen in O&O betreft.  De lineaire 
afschrijvingsmethode strekt ertoe het betrokken actief jaarlijks voor eenzelfde bedrag af te 
schrijven op basis van een vast percentage van de aanschaffingswaarde. 
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Deze maatregel geldt voor natuurlijke personen of vennootschappen die de berokken immate-
riële vaste activa voor de uitoefening van hun beroepswerkzaamheid gebruiken. 
Inzake immateriële vaste activa worden onder “kosten van onderzoek en ontwikkeling” ver-
staan de kosten van onderzoek, vervaardiging en ontwikkeling van prototypes en van produc-
ten, uitvindingen en knowhow, die nuttig zijn voor de ontwikkeling van de toekomstige activitei-
ten van de onderneming. 
 
Belangrijke voorwaarde is dat, zoals boven reeds werd aangestipt, dat de kosten van onder-
zoek en ontwikkeling die als immateriële vaste activa worden aangemerkt, niet in éénmaal of 
degressief worden afgeschreven.  Alleen lineaire afschrijvingen zijn toegestaan.  De afschrij-
vingsperiode moet tenminste drie jaar bedragen.  Het voordeel van deze maatregel is precies 
de kortere minimale afschrijvingsperiode van 3 jaar, daar waar deze voor de andere immate-
riële vaste activa (behoudens de audiovisuele werken) minimaal 5 jaar bedraagt. 
 
 
4 . 2 . 2  I n v e s t e r i n g s a f t r e k  o c t r o o i e n  

Winst en baten worden vrijgesteld tot een deel van de aanschaffings- of beleggingswaarde 
van nieuwe octrooien die worden gebruikt voor het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid in 
België. 
 
Deze subsidie geldt voor : 

− Nijverheids-, handels- of landbouwondernemingen (geëxploiteerd door een natuurlij-
ke persoon of door een vennootschap); 

− Beoefenaars van een vrij beroep. 
 
Er wordt geen investeringsaftrek verleend wanneer de winst of de baten forfaitair zijn vastge-
legd.  De investeringsaftrek is evenmin van toepassing op : 

− de octrooien die niet uitsluitend voor het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid 
worden gebruikt; 

− de octrooien, indien het recht van gebruik ervan door huur, door een andere over-
eenkomst of zelfs ten kosteloze titel is overgedragen aan een andere belastingplich-
tige, tenzij het een natuurlijke persoon betreft die de octrooien in België gebruikt voor 
het behalen van winst of baten en die het recht van gebruik daarvan geheel noch ge-
deeltelijk aan een derde overdraagt. 

 
Om de investeringsaftrek octrooien te kunnen genieten, moeten de ondernemingen en de 
beoefenaars van vrije beroepen bij hun aangifte in de inkomstenbelasting van het belastbare 
tijdperk waarin de activa zijn aangeschaft : 

− een ingevuld, gedateerd en ondertekend formulier 276 U toevoegen; 
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− een opgave toevoegen die voor elk octrooi de datum van aanschaffing, de juiste be-
naming, de aanschaffingswaarde en de normale gebruiksduur en de afschrijvings-
duur vermeldt; 

− een afschrift van het contract op grond waarvan de onderneming het octrooi of het 
recht tot exploitatie ervan heeft aangeschaft; 

− het bewijs dat het octrooi of het recht tot exploitatie ervan nooit door een onderne-
ming voor het uitoefenen van haar beroepswerkzaamheid in België is gebruikt. 

 
De belastingplichtige geniet een investeringsaftrek, waarvan het percentage afhankelijk is van 
de evolutie van de indexcijfers en minimaal 13,5 % en maximaal 20,5 % bedraagt, die in min-
dering komt van de winst of de baten van het belastbare tijdperk waarin de octrooien zijn ver-
kregen. 
 
Meer gedetailleerde gegevens kunnen gevonden worden in de artikelen 68 tot 77 van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, de artikelen 47 en 47bis van het Koninklijk Be-
sluit tot uitvoering van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 de nummers 68/0 tot 
68/92 en bijlagen van de Administratieve commentaar op het Wetboek van de Inkomstenbe-
lastingen 1992. 
 
 
4 . 2 . 3  V r i j s t e l l i n g  b i j k o m e n d  p e r s o n e e l  v o o r  d e  u i t b o u w  t e c h n o l o -

g i s c h  p o t e n t i e e l  v a n  d e  o n d e r n e m i n g  

De winst wordt vrijgesteld ten bedrage van 10.000 € (te indexeren; 11.990 € voor het aanslag-
jaar 2004) per bijkomende werknemer die voltijds in de onderneming in België wordt tewerk-
gesteld voor de uitbouw van het technologisch potentieel. 
De regeling is bepaald in artikel 67 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 en de 
artikelen 44, 45 en 46 van het KB van 27 augustus 1993 tot uitvoering van het W.I.B. 92.   
 
Deze vrijstelling geldt voor nijverheids-, handels- en landbouw ondernemingen (geëxploiteerd 
door natuurlijke personen of vennootschappen). 
Deze vrijstelling kan niet gecumuleerd worden met de vrijstelling voor bijkomend personeel 
met een laag loon ten aanzien van dezelfde bijkomende personeelsleden. 
 
Om de vrijstelling te kunnen genieten, moeten de ondernemingen : 

− bijkomend een werknemer aanwerven die voltijds in België wordt tewerkgesteld voor 
de uitbouw van het technologisch potentieel van de onderneming en  

− de nodige opgave en attesten toevoegen aan de aangifte in de inkomstenbelastin-
gen. 
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Het betreft de activiteiten die rechtstreeks voortkomen uit O&O-resultaten binnen de onderne-
ming en die op de grenslijn liggen tussen experimentele ontwikkeling en ontwikkeling die aan 
de productie voorafgaat.  Het gaat m.a.w. om voorproductieactiviteiten die enkel betrekking 
hebben op technische en niet-commerciële activiteiten. 
 
De onderneming moet binnen de drie maanden vanaf de laatste dag van het belastbare tijd-
perk waarvoor de toekenning of het behoud van de vrijstelling wordt gevraagd, een attest op 
naam aanvragen bij de Programmatorische Overheidsdienst Wetenschapsbeleid. 
 
 
 
4 . 2 . 4  V r i j s t e l l i n g  b i j k o m e n d  p e r s o n e e l  w e t e n s c h a p p e l i j k  o n d e r z o e k  

De winst wordt vrijgesteld ten bedrage van 10.000 € (te indexeren; 11.990 € voor het aanslag-
jaar 2004) per bijkomende werknemer die voltijds in de onderneming in België wordt tewerk-
gesteld voor wetenschappelijk onderzoek.  De wet voorziet een geïndexeerde vrijstelling van 
20.000 € (23.980,9 € voor het aanslagjaar 2004) indien de nieuw aangeworven persoon een 
hooggekwalificeerd onderzoeker is, die in de onderneming voor wetenschappelijk onderzoek 
wordt tewerkgesteld. 
 
De regeling is bepaald in de artikelen 67 en 524 van het Wetboek van de Inkomstenbelastin-
gen 1992 en de artikelen 44, 45 en 46 van het KB van 27 augustus 1993 tot uitvoering van het 
W.I.B. 92. 
 
Deze vrijstelling geldt voor nijverheids-, handels- en landbouw ondernemingen (geëxploiteerd 
door natuurlijke personen of vennootschappen). 
Deze vrijstelling kan niet gecumuleerd worden met de vrijstelling voor bijkomend personeel 
met een laag loon ten aanzien van dezelfde bijkomende personeelsleden. 
 
Om de vrijstelling te kunnen genieten, moeten de ondernemingen : 

− bijkomend een werknemer aanwerven die voltijds in België wordt tewerkgesteld voor 
wetenschappelijk onderzoek en  

− de nodige opgave en attesten toevoegen aan de aangifte in de inkomstenbelastin-
gen. 

 
Onder wetenschappelijk onderzoek dient verstaan te worden elke activiteit die vervat ligt onder 
de noemer “Onderzoek en experimentele ontwikkeling (O&O)”. 
Het onderzoek en de experimentele ontwikkeling omvat creatief werk ondernomen op een 
systematische wijze met het doel de kennisvoorraad te verhogen en de aanwending van deze 
kennisvoorraad om nieuwe toepassingen te bedenken zoals de ontwikkeling van nieuwe pro-
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ducten en processen.  De bouw, de ontwikkeling en het testen van een prototype is vaak de 
belangrijkste fase van O&O.  De software ontwikkeling is daarbij inbegrepen voor zover het 
wetenschappelijke en technologische vooruitgang omvat. 
 
Voor een hooggekwalificeerde onderzoeker geldt een verhoogde vrijstelling.  Onder hoogge-
kwalificeerd onderzoeker moet worden verstaan ieder persoon die wordt tewerkgesteld voor 
wetenschappelijk onderzoek in de zin van artikel 67 van het Wetboek van de Inkomstenbelas-
tingen 1992 en die bovendien : 

− houder is van een diploma van doctor, bekomen na de openbare verdediging van een 
verhandeling, of van geaggregeerde van het hoger onderwijs; 

− én een totale anciënniteit van minstens 10 jaar kan rechtvaardigen, hetzij als persoon 
tewerkgesteld voor wetenschappelijk onderzoek in de zin van artikel 67 van voormeld 
Wetboek, hetzij in de zin van wetenschappelijke anciënniteit vastgelegd in het KB 
van 21 april 1965 tot vaststelling van het statuut van het wetenschappelijk personeel 
der wetenschappelijke inrichtingen van de Staat. 

De hooggekwalificeerde onderzoeker moet voltijds worden tewerkgesteld voor onderzoek en 
experimentele ontwikkeling. 
 
Voor elk van de belastbare periodes waarvoor de toekenning of het behoud van de vrijstelling 
wordt gevraagd, moeten de attesten – door middel van het aanvraagformulier voor fiscale 
attesten – op straffe van verval worden aangevraagd binnen de drie maanden te rekenen van-
af de laatste dag van de belastbare periode.  Het aanvraagformulier moet worden ingediend bij 
de Programmatorische Overheidsdienst Wetenschapsbeleid. 
De onderneming moet de door het Federale Wetenschapsbeleid afgeleverde attesten aan de 
Administratie der Directe Belastingen voorleggen tot staving van hun aangifte in de inkom-
stenbelastingen. 
 
 
4 . 2 . 5  I n v e s t e r i n g s a f t r e k  v o o r  i n v e s t e r i n g e n  v o o r  w e t e n s c h a p p e l i j k  

o n d e r z o e k  ( z i e  o o k  i n v e s t e r i n g s a f t r e k  o c t r o o i e n )  

De investeringsaftrek is een fiscale steunmaatregel van het ministerie van Financiën waardoor 
winst en baten worden vrijgesteld van belasting tot een bedrag dat gelijk is aan een percenta-
ge van bepaalde bedrijfsinvesteringen die uitgevoerd worden in een bepaald belastbaar tijd-
perk en die in België worden gebruikt voor het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid van 
de belastingplichtige. 
 
Het percentage past men éénmalig toe op de aanschaffings- of beleggingswaarde van de 
goederen.  Bij de gespreide investeringsaftrek gebeurt de berekening evenwel op het jaarlijks 
afschrijvingsbedrag.  Indien de winst onvoldoende is, mogen de investeringsaftrekken die niet 
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kunnen worden verricht, onder bepaalde voorwaarden overgedragen worden op de winsten 
van de volgende belastbare tijdperken. 
 
In de algemene regel moet het gaan om materiële vaste activa die in nieuwe staat zijn verkre-
gen of tot stand gebracht en om nieuwe immateriële vaste activa.  Deze activabestanddelen 
moeten in België uitsluitend voor het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid worden ge-
bruikt en ze moeten tenminste over drie jaar afschrijfbaar zijn. 
 
Deze steunmaatregel geldt voor nijveheids-, handels- en landbouwondernemingen alsook voor 
vrije beroepen, ambten, posten en andere winstgevende bezigheden. 
De investeringsaftrek komt in mindering van de winst of de baten van het belastbare tijdperk 
waarin de vaste activa zijn verkregen of tot stand gebracht en wordt als volgt bepaald : 

− Als basispercentage van de aftrek geldt de percentsgewijs uitgedrukte stijging van het 
gemiddelde van de consumptieprijzen van het Rijk voor het voorlaatste jaar dat voor-
afgaat aan het jaar waarnaar het aanslagjaar wordt genoemd, waaraan het belastba-
re tijdperk is verbonden waarin de investering is verricht, ten opzichte van het gemid-
delde van de indexcijfers van het eraan voorafgaande jaar, afgerond tot de hogere of 
lagere eenheid naargelang de breuk al dan niet 50 pct. bedraagt, en verhoogd met 
1,5 percentpunten, maar het aldus verkregen percentage mag niet minder dan 3,5 
pct noch meer dan 10,5 pct bedragen; 

− Het basispercentage wordt verhoogd met 10 percentpunten met betrekking tot : 
a) de octrooien; 
b) de vaste activa die worden gebruikt ter bevordering van het onderzoek en de 

ontwikkeling van nieuwe producten en toekomstgerichte technologieën die 
geen effect hebben op het leefmilieu of die beogen het negatieve effect op het 
leefmilieu zoveel mogelijk te beperken (milieuvriendelijke investeringen voor 
onderzoek en ontwikkeling); 

c) de vaste activa die dienen voor een rationeler energieverbruik, voor de verbe-
tering van de industriële processen uit energetische overwegingen en, in het 
bijzonder, voor de terugwinning van energie in de industrie (energiebesparen-
de investeringen); 

d) de materiële vaste activa die dienen voor een beveiliging van de beroepsloka-
len en waarvan de installatie werd aanbevolen en goedgekeurd door de amb-
tenaar belast met de adviezen inzake technopreventie in de politiezone waar 
die activa worden gebruikt. 

 
Voor de investeringen uitgevoerd in 2003 (aanslagjaar 2004) en 2004 (aanslagjaar 2005) gel-
den volgende percentages : 
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 Aanslagjaar 2004 en 2005 
 Natuurlijke 

personen 
KMO-
vennoot-
schappen1 

Andere 
vennoot-
schappen 

Gewone investeringen 3,5 32 0 
Gespreide aftrek3 voor gewone investeringen 10,5 10,5 10,5 
Energiebesparende investeringen4 13,5 13,5 13,5 
Octrooien  13,5 13,5 13,5 
Milieuvriendelijke investeringen in O&O5 13,5 13,5 13,5 
Gespreide aftrek voor milieuvriendelijke in-
vesteringen in O&O6 

20,5 20,5 20,5 

Investeringen ter bevordering van herbruik-
bare verpakkingen7 

- 3 3 

Investeringen in beveiliging 13,5 13,5 - 
Investeringen in zeeschepen8 - 30 30 
1 KMO-vennootschappen zijn Belgische vennootschappen die aan de volgende voorwaarden voldoen : 

− de aandelen of delen van de vennootschap behoren voor meer dan de helft toe aan één of meer natuurlijke perso-

nen, deze aandelen moeten de meerderheid van het stemrecht in de vennootschap vertegenwoordigen; 

− en de vennootschap mag geen deel uitmaken van een groep waartoe een coördinatiecentrum behoort. 

2 Enkel van toepassing op de eerste schijf van 6.800.000 € voor aanslagjaar 2004 en op de eerste schijf van 6.908.000 € voor 

aanslagjaar 2005. 

3 Enkel mogelijk indien de onderneming minder dan 20 werknemers telt. 

4 Om te kunnen genieten van deze verhoogde investeringsaftrek dient de energiebesparende investering te zijn opgenomen in 

een bepaalde categorie. 

5 Milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling zijn investeringen in onderzoek en ontwikkeling van nieuwe 

producten en toekomstgerichte technologieën die geen negatief effect hebben op het leefmilieu of het negatieve effect op het 

leefmilieu beogen te minimaliseren. 

6 De voorwaarde van minder dan werknemers is hier niet van toepassing. 

7 Investeringen met betrekking tot de productie en recyclage van herbruikbare verpakkingen; niet relevant voor natuurlijke 

personen gezien het percentage van 3 % lager is dan de gewone investeringsaftrek van 3,5 %. 

8 Enkel voor vennootschappen die uitsluitend winst uit zeescheepvaart verkrijgen. 

 

Artikel 48 van het KB tot uitvoering van het W.I.B. definieert wat kan worden beschouwd als 
“gebruikt om het onderzoek en de ontwikkeling van nieuwe producten en toekomstgerichte 
technologieën te bevorderen”. 
Met betrekking tot de materiële vaste activa : 

1. deze welke worden gebruikt bij de exploitatie van onderzoekscentra die een bedrijfs-
afdeling of een tak van werkzaamheid vormen in de zin van artikel 46, §1, eerste lid, 2 



Bijlage informatieve nota 

 111

van hetzelfde wetboek en waarvoor een afzonderlijk stel rekeningen wordt gehouden 
in de mate dat ze niet dat overtreffen wat noodzakelijk is voor de goede werking van 
die centra; 

2. deze welke niet voor de exploitatie van de hierboven vermelde onderzoekscentra wor-
den gebruikt maar die voldoen aan een van de volgende voorwaarden : 

a) het voorwerp zijn of geweest zijn van een tegemoetkoming verleend  
− door de Staat krachtens hetzij de artikelen 3, a, vierde lid of 7 van de wet van 

17 juli 1959 tot invoering en ordening van maatregelen ter bevordering van 
de economische expansie en de oprichting van nieuwe industrieën, hetzij de 
artikelen 7, eerste lid, derde streepje, of 25 van de wet van 30 december 
1970 betreffende de economische expansie, hetzij artikel 4, b van de wet van 
4 augustus 1978 tot economische heroriëntering met het oog op de financie-
ring van andere investeringen dan markt- en organisatiestudies en commer-
cialisatiemethodes, hetzij een contract voor opzoeking gesloten door de mi-
nister die bevoegd is voor wetenschapsbeleid; 

− door het Instituut tot aanmoediging van het wetenschappelijk onderzoek in 
nijverheid en landbouw; 

b) worden gebruikt voor  
− het tot stand brengen of het ontwikkelen van nieuwe productietechnieken, 

nieuwe apparatuur, nieuwe fabricatieprocédés, nieuwe producten of grond-
stoffen; 

− het verbeteren van bestaande technieken, apparatuur en fabricatieprocédés; 
− uitbreiding van ontdekkingen die voortvloeien uit onderzoekingen en theorie-

en van wetenschappelijke of technische aard, tot praktische toepassingen 
met experimentele en bewijsvoerende doeleinden, met inbegrip van experi-
mentele productie en het nemen van proeven met nieuwe toestellen, appara-
tuur, materialen en procédés.  In het bijzonder worden hier bedoeld : de ap-
paraten of uitrustingen die aangewend worden voor het meten van fysische 
grootten, de proeftoestellen waarvan het productievermogen a priori niet kan 
volstaan om een normaal rendement te geven, de prototypes, de proefserie-
bestanddelen die bestemd zijn om het onderzoeksproduct te testen en defini-
tief af te werken vóór zijn commercialisatie.  Daarentegen zijn uitgesloten : 
de apparaten of uitrustingen die, in het normale kader van de productie van 
de onderneming, voor routine werkzaamheden of steeds terugkerende werk-
zaamheden dienen die zich als dusdanig in het productieproces inschakelen, 
zoals proeven, werkzaamheden van studie- en tekenbureaus en kwaliteits-
controle;   

c)  wanneer niet aangetoond is dat ze aan de ene of de andere van de hierboven 
in a) of b) vermelde voorwaarden voldoen, gezamenlijk erkend zijn door de Mi-
nister van Economische Zaken of de minister die bevoegd is voor de midden-
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stand en de minister die bevoegd is voor het wetenschapsbeleid, als noodzake-
lijk voor de verwezenlijking van een programma voor wetenschappelijk onder-
zoek dat bijdraagt tot de technologische vernieuwing. 

3. De onroerende goederen die nodig zijn om, enerzijds, de in 2 vermelde vaste activa, 
en, anderzijds, de vorsers en het rechtstreeks eraan verbonden personeel in onder te 
brengen. 

 
Met betrekking tot immateriële vaste activa : 

− De kosten van onderzoek en ontwikkeling, licenties en knowhow, alsook de vooruitbe-
talingen op deze vaste activa. 

− Het bedrag van de afschrijvingen met betrekking tot de in a) vermelde vaste materiële 
activa, dat eventueel als immateriële vaste activa op het actief van de balans voor-
komt, komt niet in aanmerking om de investeringsaftrek te berekenen. 

− De kosten van onderzoek en ontwikkeling die een onderneming doet buiten een on-
derzoekscentrum als vermeld in a). 

Materiële vaste activa komen slechts in aanmerking in zoverre zij door het Instituut tot 
aanmoediging van het wetenschappelijk onderzoek en landbouw is verleend, ofwel geza-
menlijk erkend zijn door de Minister van Economische Zaken of de minister die bevoegd is 
voor de middenstand en de minister die bevoegd is voor het wetenschapsbeleid, als nood-
zakelijk voor de verwezenlijking van een programma voor wetenschappelijk onderzoek dat 
bijdraagt tot de technologische vernieuwing. 

 
 
4 . 2 . 6  C o ö r d i n a t i e c e n t r a   

Het Ministerie van Financiën geeft fiscale steun aan erkende coördinatiecentra onder de vorm 
van verschillende fiscale voordelen en vrijstellingen.  De coördinatiecentra dienen wel aan een 
aantal voorwaarden te voldoen om erkend te worden. 
 
De fiscale voordelen en vrijstellingen worden aan de erkende coördinatiecentra verleend gedu-
rende een periode van 10 jaar vanaf het belastbaar tijdperk waarin de aanvraag tot erkenning 
werd ingediend tot bij het verstrijken van het boekjaar dat afgesloten wordt tijdens het tiende 
kalenderjaar na dat waarin de aanvraag werd ingediend.  De erkenning kan worden her-
nieuwd. 
 
Het statuut van coördinatiecentrum kan toegekend worden aan iedere vennootschap met 
rechtspersoonlijkheid die opgericht is hetzij als handelsvennootschap in één van de vormen 
bepaald in het Belgisch Wetboek van Koophandel, hetzij als Belgisch filiaal van een buiten-
landse vennootschap. 
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Een coördinatiecentrum kan niet worden opgericht door ondernemingen met een activiteit in 
de krediet-, bank- of de verzekeringssector.  Bovendien mag geen enkele bank of verzeke-
ringsonderneming deel uitmaken van de groep waarvoor het erkende coördinatiecentrum acti-
viteiten uitoefent. 
 
De voorwaarden om in aanmerking te komen voor erkenning zijn de volgende : 

− Het coördinatiecentrum mag uitsluitend de ontwikkeling en centralisering van bepaalde 
activiteiten ten behoeve van andere vennootschappen van de groep waarvan het co-
ordinatiecentrum deel uitmaakt, tot doel hebben. 
De toegelaten activiteiten betreffen : publiciteit en marketing, informatieverzameling en 
–verstrekking en beheersbijstand, verzekering en risicobeheer, wetenschappelijk on-
derzoek, niet-commerciële betrekkingen met nationale en internationale overheden, 
werkzaamheden op het gebied van boekhouding, informatica en administratie, financi-
ele verrichtingen en dekking van risico’s die voortvloeien uit de schommelingen van de 
wisselkoersen en intrestvoeten, inkoopactiviteiten en alle andere activiteiten die een 
voorbereidend of hulpverlenend karakter hebben voor de vennootschappen van de 
groep. 

− Enkel grote groepen met een multinationaal karakter komen in aanmerking voor de op-
richting van een coördinatiecentrum (een coördinatiecentrum moet immers deel uitma-
ken van een groep) :  

− het geconsolideerde bedrag van kapitaal en reserves bedraagt tenminste 
24.000.000 €; 

− de geconsolideerde jaaromzet bedraagt tenminste 240.000.000 €; 
− het buitenlands eigen vermogen bedraagt tenminste 12.000.000 € of 20 % 

van het geconsolideerd eigen vermogen van de groep; 
− sedert 1 januari van het tweede jaar dat voorafgaat aan het jaar waarin de 

erkenning werd aangevraagd, ononderbroken in het bezit zijn van doch-
termaatschappijen in het buitenland (in tenminste vier verschillende lan-
den); 

− tenminste 120.000.000 € of 20 % van de totale geconsolideerde omzet in 
het buitenland verwezenlijken. 

− Na verloop van twee jaar nadat het met zijn activiteiten is begonnen, moet het coördi-
natiecentrum in België tenminste het equivalent van 10 voltijdse werknemers in dienst 
hebben; 

− Een erkend coördinatiecentrum mag geen aandelen of andere maatschappelijke rech-
ten bezitten. 

 
De hierna volgende fiscale voordelen en vrijstellingen kunnen aan het coördinatiecentrum 
verleend worden : 
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− De belastbare winst van het coördinatiecentrum wordt vastgesteld door een bepaald 
percentage (in de regel 8 %) toe te passen op de totale uitgaven en werkingskosten 
van centrum, met uitsluiting van de personeelskosten en de financiële kosten.  Hierbij 
mag het aldus vastgestelde inkomen niet lager zijn dan het totaal van de niet als be-
roepskost aftrekbare kosten en de abnormale of goedgunstige voordelen die aan het 
centrum worden verleend.  Op het aldus verkregen bedrag wordt het normale tarief 
van de vennootschapsbelasting toegepast (zonder toepassing van de verminderde ta-
rieven). 

− In principe is geen roerende voorheffing verschuldigd op : 
− Dividenden uitgekeerd aan aandeelhouders; 
− Intresten te betalen aan schuldeisers (behalve de intresten betaald aan 

natuurlijke of rechtspersonen, onderworpen aan de personen- of rechts-
personenbelasting); 

− Vergoedingen die verschuldigd zijn ingevolge de concessie van immaterië-
le roerende goederen. 

− Het voordeel van de fictieve roerende voorheffing is enkel nog van toepassing op de 
intresten van financieringscontracten die vóór 24 juli 1991 werden gesloten en op divi-
denden die betrekking hebben op het maatschappelijk kapitaal dat werd aangewend 
voor de financiering van investeringen in uitvoering van overeenkomsten die vóór 24 
juli 1991 werden gesloten.  Deze inkomsten moeten evenwel verleend worden of toe-
gekend uiterlijk tijdens het laatste belastbare tijdperk van de eerste erkenningsperiode 
van het coördinatiecentrum. 

− Vrijstelling van onroerende voorheffing op de onroerende goederen, het materieel en 
de uitrusting door het centrum aangewend in het kader van zijn beroepswerkzaamhe-
den. 

− Vrijstelling van het evenredig registratierecht op de kapitaalinbrengen. 
− Het kaderpersoneel en de wetenschappelijke onderzoekers van vreemde nationaliteit 

die in België voor dergelijke vennootschap of filiaal werken, zijn niet onderworpen aan 
de verplichting een werkkaart of een beroepskaart te bezitten. 

De coördinatiecentra moeten sedert 1 januari 2003 een jaarlijkse taks van 10.000 € per voltijd-
se werknemer betalen.  Het totale bedrag van de taks is beperkt tot maximaal 100.000 € per 
coördinatiecentrum.  Het personeelsbestand op 1 januari van het belastingjaar vormt de basis 
voor de berekening van deze taks. 
 
De aanvragen tot herkenning (of tot vernieuwing) moeten schriftelijk ingediend worden bij de 
minister van Financiën en bij de minister van Economie.  De erkenning wordt aan het centrum 
verleend met ingang van het belastbaar tijdperk waarin de aanvraag tot erkenning is ingediend 
tot bij het verstrijken van het belastbaar tijdperk dat afgesloten wordt tijdens het tiende kalen-
derjaar na dat waarin de aanvraag werd ingediend.  De erkenning houdt op uitwerking te heb-
ben voordat de aangegeven termijn van 10 jaar is verstreken indien de instanties van de Eu-
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ropese Gemeenschappen definitief beslissen dat de huidige regeling voor coördinatiecentra 
moet opgeheven worden.  Mits daartoe een aanvraag wordt ingediend bij de Federale Over-
heidsdienst  Financiën kan de erkenning door die dienst worden hernieuwd, mits akkoord van 
de Minister van Financiën, van de Minister van Economie, van de Minister van Werkgelegen-
heid, Arbeid en Sociaal Overleg en van de Minister belast met Middenstand. 
 
In afwachting van een definitieve beslissing, heeft de Belgische regering op 6 mei 2004 een 
akkoord bereikt met de Europese Commissie betreffende het nieuwe fiscale regime voor coör-
dinatiecentra en de bijkomende voorwaarden die de Commissie daarvoor stelt : 

− De vrijstelling van het inbrengrecht vervalt en wordt vervangen door een verlaagd ta-
rief van 0,25 of 0,30 % dat voor alle vennootschappen zou gelden (thans is dit 0,50 
%); 

− Mogelijk moet ook de vrijstelling van de roerende voorheffing verdwijnen.  Voor beta-
lingen tussen moeder- en dochterondernemingen blijft de vrijstelling binnen Europa in 
elk geval van toepassing op basis van de Interest- en Royaltie en de Moeder-
Dochterrichtlijn.  Verder wordt onderzocht of de vrijstelling voor coördinatiecentra ook 
kan uitgebreid worden tot buiten de EU, vooral met het oog op centra met een Ameri-
kaanse moeder; 

− Voor interesten zou de vrijstelling van roerende voorheffing blijven bestaan, maar 
dan wel op grond van het KB van 16 mei 2003, dat een vrijstelling heeft ingevoerd 
voor interestbetalingen aan een interne bank of aan een ander groepslid.  Er zou ook 
een vrijstelling ingevoerd worden voor alle Belgische vennootschappen die interest 
betalen aan buitenlandse banken.  Aldus zouden KMO’s die niet groot genoeg zijn 
om een interne bank op te richten, niet benadeeld zijn; 

− Abnormale of goedgunstige voorwaarden worden toegevoegd aan de cost-plus basis 
voor zover dat ook bij andere Belgische vennootschappen het geval is. 

 
Het knelpunt betreffende de ruling waarmee, aangepast aan elk individueel geval, het percen-
tage van de bedrijfskosten wordt vastgesteld dat forfaitair het belastbaar inkomen van het 
coördinatiecentrum uitmaakt, is nog niet opgelost.  Het betreft een politiek akkoord dat nog 
moet worden vertaald in interne wetgeving.  
 
 
4 . 2 . 7  V e r m i n d e r i n g  b e d r i j f s v o o r h e f f i n g  v o o r  o n d e r z o e k e r s  i n  k e n -

n i s i n s t e l l i n g e n  e n  b e d r i j v e n  

Met het oog op de aanmoediging van wetenschappelijk onderzoek en om de universitaire en 
wetenschappelijke instellingen en hogescholen de mogelijkheid te bieden middelen vrij te 
maken om dit onderzoek te bekostigen, heeft de programmawet van 24 december 2002 (B.S. 
31 december 2002) een bepaling ingevoerd die aan de universiteiten, hogescholen, erkende 
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wetenschappelijke instellingen, het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek en het 
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen, een vrijstelling verleent voor de helft 
van de verschuldigde bedrijfsvoorheffing op de bezoldiging van assistent-onderzoekers of 
postdoctorale onderzoekers.  Deze instellingen zijn met name ingevolge artikel 270, 1° en 
artikel 273, 1° van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 schuldenaar van bedrijfs-
voorheffing ingevolge de betaling of toekenning van bezoldigingen. 
Het niet-doorgestorte gedeelte van de bedrijfsvoorheffing blijft in het vermogen van de betrok-
ken werkgever en geldt dus als een soort onderzoekssubsidie voor deze werkgevers-
onderzoeksinstellingen. 
De wetenschappelijke onderzoeker behoudt het recht op een verrekening van het volledige 
bedrag van de bedrijfsvoorheffing met de aanslag in de personenbelasting, dus ook van het 
niet-doorgestorte gedeelte. 
 
Om die vrijstelling te verkrijgen moet de werkgever ter staving van zijn aangifte in de bedrijfs-
voorheffing het bewijs leveren dat de werknemers voor wie de vrijstelling gevraagd wordt, 
effectief tewerkgesteld werden als assistent-onderzoekers of postdoctorale onderzoekers. 
Een KB van 28 september 2003 (B.S. 1 oktober 2003) bepaalt, in uitvoering van artikel 385 
van programmawet I van 24 december 2002, de administratieve modaliteiten van dat bewijs 
zodat die instellingen vanaf 1 oktober 2003 kunnen genieten van het stelsel van vrijstelling van 
het storten aan de Schatkist van een gedeelte van de verschuldigde bedrijfsvoorheffing. 
De werkgevers die van de vrijstelling kunnen genieten, moeten voor de periode waarin zij 
bezoldigingen hebben toegekend, waarvoor zij slechts 50 % van de verschuldigde bedrijfs-
voorheffing in de Schatkist moeten storten, drie afzonderlijke aangiftes in de bedrijfsvoorhef-
fing overmaken : 

− De eerste aangifte in de bedrijfsvoorheffing bevat de door de werkgever betaalde of 
toegekende belastbare inkomsten van werknemers die niet van deze vrijstelling kun-
nen genieten en de daarop verschuldigde bedrijfsvoorheffing die in de Schatkist 
moet worden gestort; 

− De tweede aangifte in de bedrijfsvoorheffing bevat uitsluitend de voor die periode 
betaalde of toegekende belastbare inkomsten van de werknemers die wel van de 
vrijstelling van de doorstorting van de bedrijfsvoorheffing genieten, en de daarop in-
gehouden bedrijfsvoorheffing; 

− De derde aangifte in de bedrijfsvoorheffing bevat uitsluitend een negatief bedrag van 
50 % van de ingehouden bedrijfsvoorheffing.  In de rubriek “belastbare inkomsten” 
moet het cijfer “0” worden ingevuld. 

 
De programmawet van 27 december 2004 (B.S. 31 december 2004) brengt enkele belangrijke 
wijzigingen aan in de regeling. 
Artikel 366 van deze programmawet bepaalt dat “dezelfde vrijstelling van storting ook wordt 
toegekend aan ondernemingen die bezoldigingen uitbetalen of toekennen aan onderzoekers 
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die aan onderzoeksprojecten werken ter uitvoering van samenwerkingsovereenkomsten afge-
sloten met in het eerste en tweede lid bedoelde universiteiten of hogescholen, gevestigd in de 
Europese Economische Ruimte, of erkende wetenschappelijke instellingen.  Die vrijstelling 
geldt enkel voor de bedrijfsvoorheffing op de bezoldigingen die in het kader van het onder-
zoeksproject uitbetaald zijn tijdens de duurtijd van dat project voor zover die betrekking heb-
ben op een effectieve tewerkstelling in het onderzoeksproject.”.  Het bewijs van effectieve 
tewerkstelling als onderzoeker in bedrijven in het kader van deze samenwerkingsprojecten 
wordt nog nader bepaald in een KB. 
Verder kan een KB beslissen om het percentage van 50 % te verhogen tot 75 % voor universi-
teiten of hogescholen, gevestigd in de Europese Economische Ruimte, of voor erkende we-
tenschappelijke instellingen.  
Deze nieuwe regeling treedt in werking vanaf 1 oktober 2005, behalve de mogelijke beslissing 
om verhoogde vrijstelling toe te kennen, dat in werking is getreden vanaf 1 januari 2005. 
 
 
4 . 2 . 8  O n t w e r p  v a n  i n t e r p r o f e s s i o n e e l  a k k o o r d  2 0 0 5 - 2 0 0 6  :  d e  v r i j -

s t e l l i n g  v a n  i n n o v a t i e p r e m i e s  

Alhoewel er geen interprofessioneel akkoord tot stand is gekomen voor de periode 2005-2006 
hebben de partijen die het ontwerp wel hebben ondertekend, zich geëngageerd om de voor-
genomen intenties en maatregelen uit te voeren. 
 
Wat de aanmoediging van innovatie en O&O betreft, is volgende voorgestelde maatregel van 
belang voor het bedrijfsleven, nl. de vrijstelling van innovatiepremies.  In bijlage 1 bij het ont-
werp wordt deze maatregel verduidelijkt. 
Medewerkers zowel op de fabrieksvloer als in labo’s, mensen verantwoordelijk voor bedrijfs-
processen, kunnen door hun innovatie en zin voor initiatief in belangrijke mate bijdragen tot de 
competitiviteit van de ondernemingen.  Om de innovatiedynamiek en –cultuur binnen de on-
dernemingen krachtdadig aan te moedigen, wordt aangedrongen op een wetgevend initiatief 
terzake in nauw overleg met de sociale partners.  Dit initiatief moet toelaten om, bij wijze van 
experiment voor één jaar, deze dynamiek aan te moedigen door te voorzien in een vrijstelling 
van personenbelasting en van werkgevers- en werknemersbijdragen in de sociale zekerheid 
voor premies die uitbetaald worden.  Het is daarbij de bedoeling om met dergelijke premies 
innovaties of innovatievoorstellen door werknemers aan te moedigen op basis van volgende 
modaliteiten : 

− het kan zowel proces- als productinnovatie betreffen; 
− transparantie door publicatie van de criteria, procedures, namen van ontvangers 

van premies, bedragen en identificatie van het project (tenzij dit een competitief 
nadeel impliceert); 
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− uitsluitend premies die worden toegekend bovenop, niet in plaats van vast/variabel 
loon; 

− premies kunnen geen recurrent deel van het loon worden; 
− jaarlijks bedrag aan vrijgestelde premies mag 1 % van de loonmassa niet over-

schrijden; 
− premies toegekend aan een team voor een enkele innovatie dient beperkt tot 10 

personen; 
− het innovatief karakter dient beoordeeld in de context van de onderneming en re-

kening te houden met de omvang ervan; 
− werknemers wiens uitvinding/innovatie resulteert in een octrooiaanvraag, een oc-

trooi of een vergelijkbaar industrieel eigendomsrecht kunnen zonder verdere forma-
liteiten in aanmerking komen voor vrijgestelde premies. 

Éen jaar na de invoegetreding van dit voorstel zal overgegaan worden tot een evaluatie van de 
impact van deze maatregel, inbegrepen de evaluatie op de openbare financiën in het alge-
meen, en op het budget van de sociale zekerheid in het bijzonder. 
 
De federale Ministerraad van 15 april 2005 heeft officieel de innovatiepremie goedgekeurd 
voor werknemers die een innovatief idee hebben voor het bedrijf.  De premie kan een extra 
belastingvrij maandloon bedragen en kan slechts toegekend worden aan hoogstens een tiende 
van de werknemers.  De som van alle fiscaal vrijgestelde innovatiepremies in een bedrijf mag 
niet meer bedragen dan 1 % van de loonuitgaven.  De premies worden niet meegerekend voor 
de berekening van de loonnorm.  De regeling gaat in vanaf 1 januari 2006. 
 
 
4 . 2 . 9  C o l l e c t i e f  s e c t o r i e e l  o n d e r z o e k  

De collectieve centra werden kort na de Tweede Oorlog opgericht om bij te dragen tot de in-
dustriële herstructurering door technologische research.  Op basis van de wet en het besluit 
van 30 januari 1947 kregen ze een statuut dat min of meer gelijk is aan dat van een VZW.  Er 
bestaan twee types onderzoekscentra, nl. de “de Groote-Centra” en de “Privé-
onderzoekscentra”. 
De “de Groote-Centra” zijn instellingen die opgericht werden door Minister De Groote.  Zij 
hebben tot doel het toegepast onderzoek te ontwikkelen voor het geheel van een bepaalde 
industriële sector.  Op het ogenblik bestaan er 9 “de Groote-Centra” in de volgende industriële 
sectoren : hout (Technisch Centrum der HoutNijverheid = TCHN), brouwerij en mouterij (Tech-
nische en Wetenschappelijk Centrum voor de Brouwerij en Mouterij en Aanverwante nijverhe-
den = CBM), keramiek (Centrum voor Wetenschappelijk Onderzoek van de Belgische Kerami-
sche Nijverheid = CWOBKN), cement (Nationaal Centrum voor Wetenschappelijk en 
Technisch Onderzoek der Cementnijverheid = OCCN), bouw (Wetenschappelijk en Technisch 
Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB), wegenbouw (Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw 
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= OCW), diamant (Wetenschappelijk en Technisch Onderzoekscentrum voor Diamant = 
W.T.O.C.D.), metaalverwerkende nijverheid (Wetenschappelijk en Technisch Centrum van de 
Metaalverwerkende Nijverheid (WTCM-CRIF) en textiel (Wetenschappelijk en Technisch Cen-
trum van de Belgische Textielnijverheid (Centexbel).  
De Privé-onderzoekscentra werden opgericht door vrijwillige samenwerking van privé-
ondernemingen om het collectieve onderzoek in hun sector te ontwikkelen.  Er bestaan 5 col-
lectieve centra in de sectoren glas (Wetenschappelijk Glasinstituut = INV), metaalindustrie 
(Centre for Research in Metallurgy = CRM), lastechniek (Belgisch Instituut voor Lastechniek = 
BIL), schildersbedrijf (Coatings Research Institute = CoRI) en energie (Technical Competence 
Centre in energy processes en energy use = LABORELEC).  
 
Binnen het collectief onderzoek bestaat een onderscheid tussen collectief onderzoek met een 
economische finaliteit, dewelke ondersteund wordt door het IWT-Vlaanderen in het kader van 
de Vlaamse Innovatie Samenwerkingsverbandenmaatregel, en technologische activiteiten met 
prenormatieve activiteiten die in bepaalde sectoren van belang zijn – normen zijn in principe 
steeds het resultaat van technisch vooronderzoek en research en zijn belangrijk voor de eco-
nomische ontwikkeling - en die ten belope van 50 % kunnen ondersteund via het Bureau voor 
Normalisatie (NBN) dat een gedelegeerde opdracht voor de Federale Overheidsdienst (FOD) 
Economie, KMO, Middenstand en Energie uitvoert. 
 
Op 10 december 2004 heeft de Ministerraad zijn goedkeuring gehecht aan twee ontwerpen 
van koninklijk besluit betreffende de federale steun voor 2004 aan de collectieve centra.  Het 
eerste ontwerp van KB betreft de toelagen aan de collectieve centra voor hun prenormatieve 
onderzoeksprojecten en de voortzetting van hun acties voor de sensibilisering van de kleine 
en middelgrote bedrijven voor normen.  Het gaat hier enerzijds om de voortzetting van 11 
onderzoeksprojecten, in 2003 ondernomen, waaraan 1.301.650 € toelagen werden toegekend, 
en 14 nieuwe projecten voor een totaal bedrag aan toelagen van 1.788.600 €.  Anderzijds 
betreft het 18 Normen-Antennes voor een totaal bedrag aan toelagen van 864.000 €. 
Hiermee wordt de herschikking van de federale steun aan de Collectieve centra naar de fede-
rale bevoegdheden, en meer in het bijzonder de normalisatie, bevestigd. 
Het tweede ontwerp van KB betreft de toelagen aan de collectieve centra voor hun acties voor 
de sensibilisering van de kleine en middelgrote bedrijven voor de bescherming van hun inno-
vaties en voor de technologiewacht.  Er zijn 3 Octrooi-Cellen voor een totaal bedrag aan toe-
lagen van 495.000 €. 
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4 . 2 . 1 0  T e c h n o l o g i s c h e  A t t r a c t i e p o l e n  

Technologische Attractiepolen (TAP) zijn oproepen gelanceerd door het Federaal Weten-
schapsbeleid, met als bedoeling de relatie tussen de industrie en de relevante TAP te verze-
keren en de transfer van de resultaten te optimaliseren.   
 
Het streefdoel van de Technologische Attractiepolen is de dynamiek van innovatie te verster-
ken door het Belgisch onderzoekspotentieel te valoriseren.  Het gaat concreet om een meerja-
rige impulsactie (1 december 2002 – 31 december 2005) in de vorm van een aantal onder-
zoeksprojecten (in totaal 7) die gericht zijn op de ontwikkeling van wetenschappelijke en 
technologische kennis met het doel methodes, procédés en instrumenten op te leveren waar-
mee in de industriële sector innovatie kan teweeggebracht worden. 
Het budget voor het TAP-programma bedraagt 8.939.000 €. 
Er wordt, naast de onderzoeksploegen van de universiteiten en de daarmee verbonden centra, 
een beroep gedaan op de sectorale centra voor collectief onderzoek ( de centra “de Groote” 
en gelijkgestelde centra). 
Het doel is tweevoudig : enerzijds waarborgen dat de TAP-projecten relevant zijn ten aanzien 
van de behoeften van de industriële sector en anderzijds voor een optimale overdracht zorgen 
van de resultaten die van de projecten worden verwacht.  De expertise van de collectieve 
centra wordt meer in het bijzonder benut om bij het uitwerken van projecten de behoeften van 
de industriële sector te identificeren en om toe te zien op een concrete en moeiteloze over-
dracht van de resultaten van de projecten naar de toepassingen.  De sectorale taak van de 
collectieve centra biedt voorts de waarborg dat de resultaten van de projecten beschikbaar 
worden gesteld van zoveel mogelijk ondernemingen, ongeacht of die hun belangstelling heb-
ben laten blijken in het kader van de TAP’s. 
 
De drie gekozen gebieden, waarvoor de federale overheid bevoegd is, zijn normalisatie, tele-
communicatie en ruimtevaart. 
De TAP worden zo georganiseerd dat zij interdisciplinaire en transsectorale synergieën kun-
nen maximaliseren. 
Elk voorstel dient uit te gaan van minstens een universitaire en een onderzoeksinstelling (col-
lectief centrum).  Elk project wordt begeleid door een follow-up comité, dat hoofdzakelijk be-
staat uit de potentiële gebruikers van de onderzoeksresultaten.  Bij het opstellen van de con-
tracten wordt er bijzondere aandacht besteed aan de problematiek van de intellectuele 
eigendom.  De indieners hebben de mogelijkheid om een samenwerking met een niet-
Belgische universiteit of onderzoeksinstelling te voorzien.  Deze deelname gebeurt op basis 
van een cofinanciering (50 %) en is beperkt tot maximaal 20 % van het budget van het inge-
diende voorstel. 
 
De projecten zijn de volgende : 
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− PA/04 : performance assessment of coating systems for exterior wooden joinery; 
− PA/09 : flexible, organic solar cells for power generating textiles SOLTEX; 
− PA/11 : traceerbaarheidsregels en acties tegen vervalsing voor internationale norma-

lisatiegroepen; 
− PA/22 : CHASM : coping with health, environmental and safety aspects in standards 

for machinery; 
− PA/28 : controlled straining tests for the adhesion and damage resistance of laser 

claddings (COSTA); 
− PA/31 : static and dynamic design analysis procedures for structure with uncertain 

parameters; 
− PA/32 : rapid prototyping and manufacturing for space components. 

 
 
4 . 2 . 1 1  I n n o v a t i e v e n n o o t s c h a p p e n  

Innovatievennootschappen zijn vanaf 1984 opgerichte vennootschappen die hun activiteit 
uitoefenen in spitstechnologische sectoren en die uitdrukkelijk als dusdanig zijn erkend.  Dit 
fiscaal stelsel is sinds 1990 bevroren. 
Om als innovatievennootschap in aanmerking te komen en van de stimuli te genieten, moet : 

− de vennootschap onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting; 
− de vennootschap van de Minister van Financiën een erkenning als innovatievennoot-

schap gekregen en moet een activiteit hebben waarvan de Minister van Financiën op 
eensluidend advies van de Minister van Economische Zaken, Middenstand en We-
tenschapsbeleid erkent dat zij uitsluitend de exploitatie en de commercialisatie be-
oogt van één of meer innoverende hoogtechnologische procédés.  Onder innoverend 
hoogtechnologisch procédé wordt verstaan : een wijze van vervaardigen of van 
dienstverlening met bijzonder technische kenmerken welke die wijze onderscheiden 
van die welke tot nog toe in België zijn gebruikt of waarmee uitzonderlijke prestatie-
vermogens kunnen worden opgewekt die uitsteken boven die welke in de bedrijfswe-
reld als normaal worden beschouwd, en die vindingen en speurwerk volgens pas 
ontwikkelde technieken in België in toepassing brengt; het gebruik van een met der-
gelijk procédé vervaardigd product komt hiervoor niet in aanmerking :  

− de vennootschap mag niet meer dan 99 werknemers in dienst hebben; 
− de vennootschap mag geen exploitatiezetels in het buitenland hebben. 

 
Oorspronkelijk genoten zij van de volgende fiscale voordelen :  

− vrijstelling van de winst tot beloop van 13 % van het bij het begin van het boekjaar 
nog terugbetaalbaar werkelijk gestort innovatiekapitaal.  Gedurende de eerste drie 
boekjaren kan de vennootschap kiezen tussen de vrijstelling van de aan innovatie-
effecten uitgekeerde inkomsten en de vrijstelling van de gereserveerde winsten; 
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− verhoging van de investeringsaftrek; 
− vrijstelling van de onroerende voorheffing gedurende 10 jaar; 
− vrijstelling van het evenredig registratierecht op de inbreng van kapitaal; 
− vrijstelling in hoofde van de financieringsvennootschap van de belasting op de ver-

wezenlijkte meerwaarden bij de realisatie van de deelneming aan de innovatieven-
nootschap; 

− aftrek van het belastbaar inkomen van de inbreng van kapitaal in een innovatieven-
nootschap : 

− voor de helft en gespreid over vijf jaar voor de private investeerder; 
− integraal en verspreid over vijf jaar voor de werknemer bij de innovatieven-

nootschap.  
 
De aanvraag tot erkenning als innovatievennootschap kan niet meer worden ingediend.  Elke 
erkende innovatievennootschap dient jaarlijks aan te tonen dat zij nog steeds voldoet aan de 
erkenningsvoorwaarden door bij haar aangifte in de vennootschapsbelasting een verklaring in 
te vullen, waarvan het model is vastgelegd bij KB van 29 augustus 1985 (B.S. 10 september 
1985).  Doet zij dit niet, dan wordt de erkenning ingetrokken.  
Het was de wet van 28 december 1990 die een einde maakte aan het stelsel : 

− enkel de vennootschappen waarvan de aanvraag om erkenning is ingediend vóór 22 
juli 1990 kunnen de fiscale voordelen nog genieten; 

− het kapitaal dat van de vrijstelling van de vennootschapsbelasting kan genieten, moet 
uiterlijk zijn onderschreven op 31 december 1990; 

− de vrijstelling van het inbrengrecht wordt slechts toegestaan op de inbrengen die ten 
laatste op 31 december 1990 zijn gebeurd; 

− de aftrek van inbreng van kapitaal op het belastbaar inkomen blijft toegestaan voor 
de in 1990 onderschreven en volstorte aandelen. 

 
 
4 . 2 . 1 2  B i j z o n d e r  a a n s l a g s t e l s e l  v o o r  b u i t e n l a n d s e  k a d e r l e d e n  ( e n  

g e s p e c i a l i s e e r d  p e r s o n e e l  e n  v o r s e r s )  d i e  t i j d e l i j k  g e d e t a -
c h e e r d  z i j n  

Natuurlijke personen die geen rijksinwoner zijn, kunnen enkel aan de belasting van niet-
inwoners/natuurlijke personen onderworpen worden voor hun in België behaalde of verkregen 
inkomsten.  Met uitzondering van een aantal bijzonderheden worden die inkomsten vastge-
steld volgens de regels die van toepassing zijn inzake personenbelasting. 
 
Buitenlandse werknemers die in België werkzaam zijn, kunnen onder bepaalde voorwaarden 
het zogenaamde bijzonder aanslagstelsel voor buitenlandse kaderleden genieten.  Dit bijzon-
der aanslagstelsel is van toepassing voor bepaalde kaderleden, gespecialiseerd personeel en 
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vorsers die naar België gedetacheerd worden of rechtstreeks in het buitenland zijn aangewor-
ven om tijdelijk in België te werken.  Om het speciaal statuut te bekomen, moeten zowel het 
personeelslid als de werkgever aan een aantal voorwaarden voldoen. 
 
Voorwaarden met betrekking tot het buitenlands kaderlid of vorser zelf zijn de volgende : 

− de buitenlandse nationaliteit bezitten : het aanslagstelsel geldt niet voor personen die 
de Belgische nationaliteit hebben, ook niet als zij een dubbele nationaliteit zouden 
hebben; 

− de betrokkene moet kaderlid zijn.  Dit betekent dat de uitgeoefende functie een bij-
zondere kennis en verantwoordelijkheid vereist.  Komen ook in aanmerking : het ge-
specialiseerde personeel.  Dit zijn de personen die, zonder kaderlid te zijn, een zo-
danige specialisatie hebben dat hun aanwerving in België uiterst moeilijk, zoniet 
onmogelijk is.  Ook vorsers die hun activiteit uitoefenen in Belgische of buitenlandse 
wetenschappelijke onderzoekscentra en –laboratoria kunnen een aanvraag indienen 
om het bijzonder aanslagstelsel te bekomen; 

− de tewerkstelling in België dient van tijdelijke aard te zijn.  De tijdelijke aard van de 
tewerkstelling moet noodzakelijk worden gesteund op een geheel van precieze en 
met elkaar overeenstemmende gegevens, welke hun oorsprong kunnen vinden in de 
persoonlijke toestand van het kaderlid, als in de aard zelf van de uitgeoefende func-
tie. 

 
De werkgever moet deel uitmaken van een internationale groep van ondernemingen.  Hiermee 
worden bedoeld : 

− ondernemingen onder buitenlandse controle.  Deze controle kan uit verschillende 
elementen bestaan, waarbij aandeelhouderschap het belangrijkste, doch niet het eni-
ge element is; 

− ondernemingen met een internationaal karakter.  Belgische groepen met een interna-
tionaal karakter komen ook in aanmerking. 

 
Het bijzonder aanslagstelsel voor buitenlandse kaderleden, gespecialiseerd personeel en 
vorsers heeft belangrijke voordelen :  

− een aantal vergoedingen betaald door de werkgever vormen geen belastbare bezol-
diging in hoofde van het buitenlandse personeelslid, maar worden beschouwd als 
“kosten eigen aan de werkgever”.  Zij vertegenwoordigen de “meeruitgaven” als ge-
volg van het verblijf in België.  Bedoeld worden : 

− eenmalige uitgaven en lasten : de uitgaven en lasten die voortvloeien uit de 
verhuizing naar België, de inrichtingskosten van de woning in België en de 
uitgaven en lasten veroorzaakt door de verhuizing van België naar het buiten-
land; 
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− regelmatig weerkerende uitgaven en lasten : de onderwijskosten voor de kin-
deren die lager of middelbaar onderwijs volgen, de kosten voor een jaarlijkse 
reis door het kaderlid en zijn gezinsleden naar het land van herkomst, het ge-
leden verlies wanneer de woning in het land van herkomst niet of slechts on-
der de normale huurwaarde kan worden verhuurd, de reiskosten wegens bij-
zondere omstandigheden (overlijden of zware ziekte van naaste familieleden 
van het kaderlid of zijn echtgeno(o)t(e), de koersverschillen, het verschil in be-
lastingdruk (tax-equalisation) en de reiskosten voor kinderen die in het buiten-
land studeren, voor maximum twee reizen per jaar om hun ouders te bezoe-
ken. 

Het verschil tussen eenmalige kosten en lasten en regelmatig weerkerende kosten 
en lasten is erg belangrijk omdat deze laatste, met uitzondering van de onderwijskos-
ten, geplafonneerd zijn tot 11.200 €.  In bepaalde gevallen wordt dit verhoogd tot 
29.747,22 €. 

− het buitenlands kaderlid (of gespecialiseerd personeel of vorser) behoudt de hoeda-
nigheid van niet-inwoner.  Dit betekent dat het buitenlands kaderlid slechts belast-
baar is op de inkomsten met betrekking tot zijn Belgische prestaties.  De bezoldiging 
met betrekking tot de in het buitenland uitgeoefende beroepswerkzaamheid is niet 
belastbaar in België.  De uitsplitsing van de bezoldiging in een belastbaar en een 
niet-belastbaar gedeelte gebeurt na aftrek van de hiervoor vermelde vergoedingen 
die als een terugbetaling van kosten eigen aan de werkgever kunnen worden be-
schouwd. 

 
De toepassing van het bijzonder aanslagstelsel is onderworpen aan een éénmalige aanvraag 
die door de werkgever van het kaderlid wordt ingediend.  De aanvraag moet worden ingediend 
binnen een termijn van zes maanden, te rekenen vanaf de eerste dag van de maand volgend 
op de tewerkstelling of detachering in België. 
 
Het Rekenhof heeft in de loop van 200145 de regelgeving terzake evenals de werking van de 
betrokken diensten aan een onderzoek onderworpen.  Daarin uit het Rekenhof haar twijfels 
over de legaliteit van het bijzonder aanslagstelsel.  Uit het onderzoek blijkt dat dit Belgisch 
gunstregime voor expatriates het enige in Europa is, waarbij geen beperkingen zijn ingebouwd 
op de fiscale voordelen.  In de praktijk ontvangen de begunstigden ongeveer de helft van hun 
brutosalaris belastingvrij.  Aan het Arbitragehof is daarenboven een prejudiciële vraag gesteld 
naar de wettelijkheid van het fiscaal gunstregime en ook de Europese Commissie doet een 
onderzoek naar de gunstregelingen voor expatriates. 
  

                                                           
45 Rekenhof, Het bijzonder belastingstelsel voor buitenlandse kaderleden, Verslag van het Rekenhof aan de Ka-

mer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, februari 2003 
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4 . 2 . 1 3  H e t  o p  t e  r i c h t e n  I d e e ë n f o n d s  

Ter gelegenheid van de federale begrotingscontrole d.d. 19 april 2005 werd door de federale 
overheid de oprichting van een Ideeënfonds aangekondigd, dat een spoorslag moet geven aan 
de innovatie van de economie en het wetenschapsbeleid in functie van tewerkstelling.  De 
bedoeling is dat het fonds in samenwerking met de gewesten wordt gespijsd met een bedrag 
van 500 miljoen €, waarvan 150 miljoen € afkomstig van de federale overheid en 350 miljoen € 
van de drie gewesten en de privé-sector.  Het fonds krijgt drie vennootschappen, voor elk 
gewest één, en wordt voorgezeten door twee mensen die de link tussen de wetenschappelijke 
en de bedrijfswereld kunnen maken. 
 
Het doel van het Ideeënfonds is meer concreet dat goede ideeën ook daadwerkelijk tot meer 
werkgelegenheid leiden.  Dit moet gebeuren door wetenschappers te helpen om hun uitvindin-
gen en vernieuwingen te patenteren en ze een commerciële toepassing te geven, m.a.w. door 
de omzetting van onderzoeksresultaten naar economische initiatieven te bevorderen. 
 
Meer concrete gegevens, bijvoorbeeld over mogelijke beoogde steunmaatregelen in hoofde 
van de ondernemingen, zijn er voorlopig niet. 
 
 

4 . 3 .  O p  V l a a m s  n i v e a u 46 

 
4 . 3 . 1  A l g e m e n e  b e d r i j f s s u b s i d i ë r i n g  e n  s p e c i f i e k e  K M O - r e g e l i n g  

Binnen de algemene steunregeling voor O&O-projecten van bedrijven zijn specifieke modali-
teiten voorzien voor kleinere projecten van KMO’s, verder aangeduid als het KMO-programma.  
KMO’s zijn niet verplicht om binnen deze regeling te werken, maar kunnen altijd projecten 
aanvragen binnen de algemene regeling. 
De algemene regeling is dus de normale afhandelingsregeling.  Hieronder is te verstaan dat zij 
bestaat voor alle projectvormen en projectorganisaties.  Het KMO-programma is een regeling 
voorbehouden voor KMO’s, met procedures die toegankelijker zijn en afgestemd zijn op de 
beperktere omvang van de projecten en met specifieke projecttypes.  KMO’s met projecten die 
een hoger budget hebben dan de specifieke projecttypes kunnen terecht in de algemene rege-
ling. 
 

                                                           
46 Hoofdzakelijk gebaseerd op IWT-jaarverslagen, Speurgids 2005, Subsidiezakboekje 2004 en contacten met het 

IWT en de administratie Wetenschap en Innovatie 
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De steun van IWT-Vlaanderen is altijd gebonden aan een project en bestaat uit een subsidie 
en eventueel en bijkomend – exclusief voor KMO’s – een achtergestelde lening. 
De steun is een vooraf bepaald percentage van de aanvaardbare projectkosten die contractu-
eel worden vastgelegd, binnen de maximale steunpercentages bepaald door het besluit van de 
Vlaamse regering van 5 oktober 2001 (B.S. 3 januari 2002). 
 
Elk bedrijf, van KMO tot multinational, kan een aanvraag indienen bij IWT-Vlaanderen.  Mini-
male voorwaarde is het beschikken over rechtspersoonlijkheid op het moment van de onderte-
kening van de subsidie-overeenkomst.  Alle bedrijven die de resultaten van het project kunnen 
valoriseren in het Vlaamse Gewest, kunnen een aanvraag indienen.  Bij de interpretatie van 
het begrip “bedrijf” gaat het IWT uit van economische criteria : de aanvrager moet in staat zijn 
om het project uit te voeren, moet daarvoor over de nodige middelen beschikken en moet in 
staat zijn de resultaten achteraf te valoriseren. 
Het project moet beantwoorden hetzij aan de eisen in de algemene regeling, hetzij aan de 
eisen van het specifieke KMO-programma, die volgens een lichtere procedure verlopen en 
volgens vooraf gedefinieerde projecttypes.  De activiteiten moeten altijd in relatie staan met 
technologische innovaties in het bedrijf, producten of processen, voor samenwerking of net-
werking inzake innovatie, voor kennisuitbouw of innovatiedienstverlening. 
 
 
 
In 2003 werd door het IWT in totaal voor 98.351.667 € aan subsidies en leningen toegekend in 
het kader van O&O-bedrijfssteun.  Daarvan werd 17.248.000 € toegekend in het kader van het 
KMO-programma, wat neerkomt op een aandeel van 17,54 % van de totale O&O-
bedrijfssteun.  Er werd voor een totaal bedrag van 2.098.740 € aan achtergestelde leningen 
toegekend aan KMO’s, wat neerkomt op 2,13 % van de totale O&O-bedrijfssteun. 
In 2003 werden 455 aanvragen ingediend voor O&O-bedrijfssteun, waarvan 347 in het kader 
van het KMO-programma.  Daarvan werden in totaal 348 projecten positief beoordeeld, waar-
van 240 KMO-projecten (68,97 %). 
 

 Ingediend in 2003 Positief beoor-
deeld 

Steun 

Algemene rege-
ling 

127 108 81.103.667 € 

KMO-programma 328 240 17.248.000 € 
O&O-
bedrijfssteun 

455 348 98.351.667 € 

Bron : IWT jaarverslag 2003 
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4.3.1.1 Algemene steunregeling 
Algemeen gesteld verleent het IWT-Vlaanderen financiële steun voor onderzoeks- en ontwik-
kelingsprojecten die uitgevoerd worden met het oog op de realisatie van een economisch rele-
vant innovatiedoel.  Essentieel is dat voor het realiseren van dit doel een technisch-
wetenschappelijk probleem moet worden opgelost.  Naast de technisch-wetenschappelijke 
vraagstelling is het economisch valorisatiepotentieel voor Vlaanderen belangrijk. 
Het basissteunpercentage is afhankelijk van het type van activiteiten dat wordt uitgevoerd 
binnen het project.  IWT-Vlaanderen maakt een onderscheid tussen drie types van activiteiten 
die in aanmerking komen voor steun : 

− industrieel basisonderzoek : dit is wetenschappelijk-technologisch onderzoek gericht 
op het genereren van nieuwe kennis.  Deze kennis kan achteraf gebruikt worden bij 
de ontwikkeling van nieuwe producten, processen of diensten, of kan de basis vor-
men voor  het verbeteren van bestaande producten, processen of diensten.  Aan in-
dustrieel basisonderzoek wordt een basissteunpercentage van 50 % van de door 
IWT-Vlaanderen aanvaarde projectbegroting verleend. 

− prototype-ontwikkeling : dit type activiteiten beoogt de omzetting van wetenschappe-
lijk-technologische kennis in ontwerpen voor nieuwe, gewijzigde of verbeterde pro-
ducten, processen of diensten.  Dit omvat ook het vervaardigen van een eerste proto-
type of eerste demonstratieprojecten voor zover dit resultaat niet rechtstreeks voor 
commerciële doeleinden kan worden aangewend.  Voor prototype- of ontwikkelings-
projecten wordt een basissteunpercentage van 25 % van door IWT-Vlaanderen aan-
vaarde projectbegroting verleend. 

− gemengd onderzoek : gemengd onderzoek wordt beschouwd als een mengvorm van 
industrieel basisonderzoek en prototype-ontwikkeling.  Het steunpercentage voor 
gemengd onderzoek bedraagt daarom het gemiddelde van de steunpercentages voor 
het industrieel basisonderzoek en prototype-ontwikkeling, nl. 38 %. 

Het innovatiedoel en de aard van de activiteiten die uitgevoerd worden binnen het project, 
vormen de basis voor de bepaling van het basispercentage. 
 
De totale toegekende steun onder de algemene regeling bedraagt in 2003 81.103.667 € en 
kan als volgt onder de verschillende types van projecten verdeeld worden : 
 
 Positief beoordeelde projecten Toegekende steun in € 
Basisonderzoek 7 5.093.473 
Gemengd onderzoek 73 60.720.754 
Prototype/ontwikkeling 28 15.289.440 
Totaal 108 81.103.667 
Bron : IWT-jaarverslag 2003 
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Het basispercentage kan worden verhoogd in de volgende gevallen : 
− voor KMO’s en voor die activiteiten van het onderzoeksproject uitgevoerd door on-

derzoeksinstellingen of bedrijven ten behoeve van KMO’s wordt het basissteunper-
centage verhoogd met 10 %; 

− wanneer het project een EUREKA-label heeft, wordt het steunpercentage verhoogd 
met 10 %.  Een EUREKA-project (zie boven) is een grensoverschrijdende samenwer-
king door onafhankelijke partners uit te minste twee Europese lidstaten; 

− wanneer het project beantwoordt aan de criteria van andere specifieke acties beslist 
door de Vlaamse regering.  Bij opmaak van deze inventarisatie zijn de volgende spe-
cifieke acties van kracht : 

− duurzame technologische ontwikkeling (DTO) : het steunpercentage kan ver-
hoogd worden met 10 % voor het geheel of een deel van het project.  Bij pro-
jecten die kunnen bijdragen tot duurzame technologische ontwikkeling worden 
zes innovatieaspecten vooropgesteld : grondstoffen- en energiebesparingen, 
reductie van de emissies van milieubelastende stoffen, vermindering van afval 
en andere milieuhinder, gebruik van hernieuwbare grondstoffen en energie-
bronnen, hergebruik en recycleerbaarheid van grondstoffen (sluiten van kring-
loop) en verhogen van de levensduur van producten of processen.  Het nage-
streefde effect moet wel substantieel zijn.  Ofwel is dit het hoofddoel van het 
project en dan is een winst van 30 % een minimale vereiste, ofwel is het een 
nevendoel van het project ofwel moet er een afweging tussen voor- en nade-
len gemaakt worden en is een ecopuntenbenadering noodzakelijk; 

− lucht- en ruimtevaart (LuRu) : het steunpercentage kan verhoogd worden met 
10 % voor het geheel of een deel van het project.  Voor projecten die thuisho-
ren bij de vleigtuigbouw en ruimtevaart die niet onder Airbus- of ESA-
programma’s vallen en hetzij een kwalificatietraject, hetzij een lanceringstra-
ject bevatten, wordt aanvullend een specifieke regeling getroffen onder de 
vorm van 10 % extra steun als het innovatie betreft met het oog op een kwali-
ficatie in de civiele vliegtuigbouw of commerciële ruimtevaart als nieuwe spe-
ler en verruiming van de subsidieerbare activiteiten tot de niet-repititieve engi-
neering bij deelname aan de lanceringsfase als “risk sharing partner”; 

− extra steuntoelagen (5 % of 15 %) voor KMO’s in bepaalde EFRO-
doelstellingengebieden.  De extra toelage bedraagt normaal 5 % tenzij de 
KMO  een KMO-innovatiestudie of KMO-innovatieproject uitvoert in samen-
werking met een onderzoeksinstelling, universiteit, hogeschool of kenniscen-
trum.  In dat geval bedraagt de extra steuntoelage 15 %. 

 
Deze verhogingen van het steunpercentage zijn cumuleerbaar maar mogen in totaal slechts 
25 % bedragen.  Bijgevolg bedraagt het maximale steunpercentage 75 % voor industrieel ba-
sisonderzoek en 50 % voor prototype-ontwikkeling. 
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Aan KMO’s kan, boven op de toegekende subsidie en alleen in de context van een goedge-
keurd project, een aanvullende financiering toegekend worden in de vorm van een achterge-
stelde lening.  Deze aanvullende financiering en de toegekende subsidie bedragen dan samen 
maximaal 80 % van de projectkosten.  Een achtergestelde lening biedt het voordeel dat het 
door de banken als quasi eigen vermogen van de onderneming wordt beschouwd. 
 
 Aantal projecten Toegekende steun in € 
KMO (10 % extra steun, buiten 
KMO-programma) 

30 4.990.000 

EUREKA (10 % extra steun) 15 3.489.000 
DTO (10 % extra steun) 14 1.295.000 
LuRu (10 % extra steun) 2 190.000 
EFRO (5 of 15 % extra steun) 2 254.000 
Bron : IWT-jaarverslag 2003 
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4.3.1.2 KMO-Programma 
Vlaamse KMO’s die willen innoveren in hun producten, processen of diensten, en die voor de 
realisatie van deze innovatie geconfronteerd worden met nader uit te werken technologische 
vernieuwingen, kunnen hiervoor financiële steun aanvragen bij IWT-Vlaanderen.  Gesteund 
worden de in relatie tot deze technologische vernieuwingen uit te voeren activiteiten die in de 
eerste plaats een technische meerwaarde voor de KMO opleveren.  Dit vergt eventueel eigen 
technologie-ontwikkeling maar kan eveneens bestaan uit het creatief en intelligent toepassen 
van reeds bestaande technologie.  Naast deze essentiële technologisch georiënteerde activi-
teiten kunnen in de tweede orde ook ondersteunende niet-technologische activiteiten voor 
steun in aanmerking genomen worden. 
 
Onder de noemer van innovatie heeft het IWT-Vlaanderen sinds 2001 twee nieuwe producten : 
de innovatiestudie en het innovatieproject.  De aanvraag voor financiële steun door de KMO 
kan m.a.w. uitgaan van twee soorten behoeften inzake technologische innovatie : 

− de nood aan een voorstudie om beter te kunnen beslissen tot een project, de zoge-
naamde KMO-innovatiestudie; 

− de concrete ontwikkeling waarbij technologische kennis wordt omgezet naar een pro-
duct, proces of dienst, het zogenaamde KMO-innovatieporject. 

Beide vormen liggen in elkaars verlengde.  De KMO die onzeker is over haar beslissing al dan 
niet verder te gaan in technologische vernieuwing, kan kiezen voor een voorstudie om haar 
beslissing op basis van betere of meer technologische (voor)kennis te kunnen nemen.  Eens 
die kennis verkregen via een (voor)studie, kan de KMO beslissen ook effectief over te gaan tot 
de vernieuwing door een project met daadwerkelijke technologische ontwikkelings- en/of im-
plementatieactiviteiten.  Maar een KMO-innovatieproject kan ook afzonderlijk van dergelijke 
voorstudie ondernomen worden, indien het bedrijf reeds over de benodigde kennis beschikt.  
Het is dus niet noodzakelijk om eerst steun voor een innovatiestudie aan te vragen, om steun 
voor een innovatieproject te mogen aanvragen. 
 
KMO-innovatiestudies zijn in het algemeen studies van relatief beperkte omvang, uitgevoerd 
door of voor een Vlaamse KMO, als voorbereidende fase op de realisatie van een nieuw of 
vernieuwend product, proces of dienst van het bedrijf met een duidelijke impact voor de 
Vlaamse merkt.  Er worden 5 innovatiestudietypes gedefinieerd waarvoor financiële steun kan 
aanvragen : 

− KMO-innovatiestudies Type 1.     
 definitie : grondig technologisch advies integraal uitbesteed aan een door IWT-

Vlaanderen erkend kenniscentrum; 
 duur : maximum 6 maanden; 
 begroting : minimaal 7.500 €; 
 basissteun : 60 % van de aanvaarde kosten met een maximum van 6.500 €; 
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 aantal : maximum 2 KMO-innovatiestudies Type 1 kunnen per kalenderjaar per 
KMO gesteund worden. 

− KMO-innovatiestudies Type 2. 
 definitie : studie uitgevoerd met voornamelijk eigen inbreng (dus eigen compe-

tenties en capaciteit) van de aanvragende KMO; 
 duur : maximum 12 maanden; 
 begroting : minimaal 7.500 €; 
 basissteun : 60 % van de aanvaarde kosten met een maximum van 22.000 €; 
 aantal : maximaal 2 KMO-innovatiestudies Type 2 en Type 3 tezamen kunnen 

per kalenderjaar per KMO gesteund worden. 
− KMO-innovatiestudies Type 3. 

 definitie : studie uitgevoerd met een eigen inbreng van de aanvragende KMO 
én met een noodzakelijke kennisinbreng van derden; 

 duur : maximaal 12 maanden; 
 begroting : minimaal 7.500 €; 
 basissteun : 60 % van de aanvaarde kosten van de aanvragende KMO met een 

maximum van 22.000 €, aangevuld met 60 % van de aanvaarde kosten van 
derden tot een totaal maximum van 33.000 €; 

 aantal : maximaal 2 KMO-innovatiestudies Type 2 en Type 3 tezamen kunnen 
per kalenderjaar per KMO gesteund worden. 

− KMO-innovatiestudies Type 4. 
 definitie : studie uitgevoerd door de aanvragende KMO ter voorbereiding van 

een Europees projectvoorstel, een EUREKA-projectvoorstel of een technologie-
transferproject via IRC-Vlaanderen; 

 duur : maximum 12 maanden; 
 basissteun : 60 % van de aanvaarde kosten met een maximumsteun van 

10.000 €; 
 aantal : maximaal 2 KMO-innovatiestudies Type 4 kunnen per kalenderjaar per 

KMO gesteund worden. 
− KMO-innovatiestudies Type 5. 

 definitie : studie uitgevoerd door een binnen de aanvragende KMO aan te wer-
ven technisch hooggeschoolde; 

 duur : maximum 12 maanden; 
 begroting : minimaal 7.500 €; 
 basissteun : 60 % van de aanvaarde kosten met een maximumsteun van 

22.000 € (zonder begeleiding van een externe partij) of 33.000 € (met begelei-
ding van een externe partij). 

Voor KMO-innovatiestudies zijn er extra-steunmogelijkheden mogelijk : 
− bij KMO-innovatiestudies Type 1 kan het steunpercentage van 60 % verhoogd wor-

den met 15 % als de KMO zich in een EFRO-doelstellingengebied bevindt; 
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− bij KMO-innovatiestudies Type 2, 3, 4 en 5 kan het steunpercentage van 60 % ver-
hoogd worden : 

 met 5 % indien de KMO zich in een EFRO-doelstellingengebied bevindt; 
 met 15 % indien de KMO zich in een EFRO-doelstellingengebied bevindt en 

wanneer de derde partij een onderzoeksinstelling betreft; 
 met 10 % indien de studie kan ingepast worden binnen de DTO-regeling voor 

Type 2, 3 en 5 studies; 
 met 10 % indien de studie aansluit bij het LuRu-programma voor Type 2, 3 en 5 

studies. 
Het verhoogde steunpercentage kan nooit meer dan 75 % bedragen. 
 
KMO-innovatieprojecten zijn in het algemeen projecten, uitgevoerd door een Vlaamse KMO, al 
dan niet in samenwerking met derden, met het oog op de concrete realisatie van een nieuw of 
vernieuwend product, proces of dienst van het bedrijf, voor dit bedrijf, en met een duidelijke 
impact voor de Vlaamse markt.  Een KMO-innovatieproject mag maximaal 24 maanden duren 
en moet minimaal 50.000 € kosten (met een maximum van ongeveer 570.000 €) met zich 
meebrengen.  Een KMO kan per kalenderjaar niet meer dan twee KMO-innovatieprojecten 
toegekend krijgen.  De toelage bedraagt 35 % van de aanvaarde kosten met een maximum 
van 200.000 €.  Deze toelage kan worden aangevuld met een achtergestelde lening tot een 
maximaal steunbedrag van 80 % van de aanvaarde kosten.  Het basispercentage van 35 % 
kan verhoogd worden in specifieke gevallen : 

− met 5 % als de KMO zich in een EFRO-doelstellingengebied bevindt; 
− met 15 % als de KMO zich in een EFRO-doelstellingengebied bevindt en samenwerkt 

met een onderzoeksinstelling; 
− met 10 % als het innovatieproject kadert in de EUREKA-regeling; 
− met 10 % indien het innovatieproject kan ingepast worden binnen de DTO-regerling; 
− met 10 % indien het innovatieproject aansluit bij het LuRu-programma. 

Het verhoogde steunpercentage kan echter nooit meer dan 50 % bedragen. 
 

Projecttype Ingediend in 2003 Positief beoordeeld Toegekende steun in € 
innovatieproject 171 129 14.746.989 
Innovatiestudie Type1 19 15 92.579 
Innovatiestudie Type 2 57 36 698.467 
Innovatiestudie Type 3 81 60 1.709.965 
Totaal 328 240 17.248.000 
Opmerking : Tot eind 2003 waren er slechts 3 Types Innovatiestudies in voege.  Naar aanleiding van de Ondernemingsconfe-

rentie eind 2003, werden in 2004 twee nieuwe KMO-innovatiestudietypes geïntroduceerd, nl. de studietypes 4 en 5.  Deze zijn 

bijgevolg nog niet in de statistieken van 2003 opgenomen. 

Bron : IWT-jaarverslag 2003 
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4 . 3 . 2  S t e u n  o p  b a s i s  v a n  h e t  b e s l u i t  v a n  d e  V l a a m s e  I n n o v a t i e s a -
m e n w e r k i n g s v e r b a n d e n  

De steun aan Vlaamse Innovatiesamenwerkingsverbanden (VIS) omvat steun aan onder-
zoeksprojecten voor een groep van bedrijven, in tegenstelling tot O&O-steun dat gericht is tot 
een of een beperkte groep van bedrijven.  Daarnaast omvat deze regeling ook steun aan in-
termediaire organisaties die diensten verlenen aan bedrijven.  Deze steun gaat niet recht-
streeks naar de bedrijven, maar de bedrijven kunnen wel genieten van de resultaten van het 
onderzoek en de diensten geleverd door de VIS. 
 
Binnen de VIS-regeling wordt steun verleend aan collectief onderzoek, aan technologische 
advies en aan innovatiestimulering.  Een VIS wordt gedefinieerd als een gestructureerde sa-
menwerking van in hoofdzaak Vlaamse bedrijven, met al dan niet een of meerdere organisa-
ties of instellingen, met het oog op het uitoefenen van activiteiten van collectief onderzoek, 
technologieadvies en/of technologische innovatiestimulering. 
 
Collectief onderzoek (zie ook hoger bij federale steunmaatregelen) is onderzoek en studies, 
uitgevoerd door een technologisch kenniscentrum, gericht op het verwerven, het bundelen en 
het vertalen van technologische kennis tot bruikbare innovatietoepassingen ten behoeve van 
een ruime collectiviteit van bedrijven.  De resultaten van dit onderzoek moeten leiden tot een 
aantoonbare economische en/of sociale en ecologische meerwaarde en moeten worden geva-
loriseerd voor een zo ruim mogelijke groep van bedrijven, gevestigd in de Europese Unie en in 
het Vlaamse gewest in het bijzonder.  De steun beloopt 50 % van de gebudgetteerde onder-
zoekskosten.  Voor de oproep 2003, goedkeuring april 2004, werden 16 projecten goedge-
keurd.  In totaal zijn er 55 lopende projecten collectief onderzoek. 
 
Technologieadvies omvat een bundeling van activiteiten die tot doel hebben bedrijven bij te 
staan bij het oplossen van technologische problemen ten behoeve van product- en procesin-
novatie, door eerstelijnsadvies en doorverwijzing naar andere competente kenniscentra. 
Technologische innovatiestimulering omvat een bundeling van activiteiten die tot doel hebben 
bedrijven, in het bijzonder KMO’s, bewust te maken van het belang van technologische inno-
vatie, en hierbij te ondersteunen door eerstelijnszorg en verdere doorverwijzing, en in voorko-
mend geval , hen te begeleiden bij de aanvraag en de verdere voortgangscontrole van een 
dossier voor het verkrijgen van overheidssteun inzake technologische innovatie. 
In principe worden drie categorieën onderscheiden :  

− technologische dienstverlening (TD) : personen verbonden aan kenniscentra, o.m. de 
collectieve centra, die technologisch advies verstrekken aan de bedrijven.  Voor de 
oproep 2003, goedkeuring april 2004, werden 12 projecten goedgekeurd.  In totaal 
werden in het VIS-programma in drie oproepen 59 TD-projecten gesteund, wat bete-
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kent dat er een equivalent van 61 VTE “technologisch adviseur” in verschillende 
technologische disciplines paraat staan om de bedrijven te helpen; 

− thematische innovatiestimulering (TIS) : personen verbonden aan bedrijfsgroeperin-
gen die de netwerking tussen een groep van bedrijven verbonden door een technolo-
gische thematiek weten te stimuleren.  De uitvoerder dient de bedrijven waarmee 
men samenwerkt goed te kennen en hun vertrouwen te genieten.  Voor de oproep 
2003 werden 29 projecten goedgekeurd (35,5 VTE).  In totaal zijn er nu 64 TIS-
projecten actief, hetgeen inhoudt dat een equivalent van 92,3 VTE “adviseur” in ver-
schillende technologische thema’s de clusterwerking van bedrijven kan ondersteu-
nen; 

− subregionale innovatiestimulering : personen verbonden aan Gewestelijke Ontwikke-
lingsmaatschappijen, bepaalde Kamers van Koophandel en Nijverheid, het Innovatie-
centrum voor West-Vlaanderen vzw en Innotek vzw die de bedrijven eerstelijnsadvies 
verstrekken rond de problematiek van technologische innovatie (innovatiestimulering 
voor alle bedrijven in een welbepaald gebied).  In 2004 zijn de zes projecten (een per 
provincie, behalve in Antwerpen waar er 2 in synergie verlopen) tussentijds positief 
geëvalueerd. 

De totale subsidie beloopt 80 % van de aanvaardbare kosten van de dienstverlening. 
 
In totaal werden in 2003 105 dossiers afgerond en werd voor 13,491 miljoen € aan subsidies 
toegekend (met inbegrip van de steun aan interface-diensten). 
 
 
4 . 3 . 3  S u b s i d i e  a a n  u n i v e r s i t a i r e  i n t e r f a c e d i e n s t e n  

Hoewel de interface-steunregeling geen subsidiëring van het bedrijfsleven voorziet, is zij niet-
temin onrechtstreeks van groot belang voor het bedrijfsleven. 
 
De begroting 2005 voorziet 1,365 miljoen € voor de ondersteuning van interface-activiteiten 
van de universiteiten.   
Het interfacebesluit van 13 september 2002 gaat daarmee zijn derde werkingsjaar in.  Dit re-
glementair kader biedt voor de interfacediensten een vaste basis voor de ontwikkeling en de 
uitvoering van de volgende interface-activiteiten : 

− bevordering van de samenwerking tussen Vlaamse universiteiten en bedrijven; 
− bevordering van de economische valorisatie van het universitair onderzoek; 
− bevordering van de oprichting van spin-off bedrijven. 

 
Voor de maximale valorisatie van de universitaire kennis en expertise ten behoeve van de 
Vlaamse economie, blijkt gezamenlijke uitvoering van onderzoeksprojecten de meest directe 
manier van technologietransfer tussen universiteiten en bedrijven.  De interfacediensten spe-
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len hierbij de rol van kennismakelaar en moeten de beschikbare kennis en expertise zodanig 
etaleren dat de bedrijven (groot en klein) het potentieel eenvoudig en correct kunnen inschat-
ten.  De interfacediensten moeten zich zo organiseren dat ze een gemakkelijk toegankelijk 
loket of “business counter” worden voor elk bedrijf dat de universiteit wenst te benaderen.  Zij 
gaan ook na wat de specifieke technologische noden zijn van de bedrijven en verrichten hier-
toe indien nodig zelf marktonderzoek. 
 
Er wordt van de interfacediensten verwacht dat ze valoriseerbare resultaten pro-actief opspo-
ren.  Hierbij is de organisatie van constante screening en doorlichting van behaalde projectre-
sultaten aangewezen, wat de economische valorisatie van het universitaire onderzoek maxi-
maliseert. 
 
 
4 . 3 . 4  O n d e r z o e k s m a n d a t e n  

Deze steunfaciliteit ligt qua doelstelling in het verlengde van de interfacediensten, dus geen 
rechtstreeks subsidiëring van de ondernemingen, maar niettemin onrechtstreeks van belang 
voor hen. 
Onderzoeksmandaten van het IWT zijn specifiek bestemd om onderzoekers toe te laten een 
belangrijke bijdrage te leveren tot de valorisatie van wetenschappelijke onderzoeksresultaten 
naar de industrie toe.  Mandaten worden voor twee jaar toegekend en kunnen met maximaal 
één periode van 1 jaar worden verlengd.  Aanvragen kunnen doorlopend ingediend worden en 
kandidaten verdedigen hun projectvoorstel voor een ad hoc college van externe deskundigen.  
Een onderzoeksmandaat wordt uitgevoerd onder begeleiding van een promotor uit de acade-
mische wereld en een promotor uit de bedrijfswereld. 
 
Sinds 1 maart 2003 biedt dit steunkanaal van het IWT 3 types onderzoeks- of postdocmanda-
ten aan : 

− OZM Type 1 dat gericht is op de voorbereiding van een spin-off onderneming; 
− OZM Type 2, gericht op de transfer van basisonderzoek vanuit een onderzoeksinstel-

ling naar een bestaande onderneming (inclusief bestaande spin-offs) met het oog op 
een latere effectieve valorisatie/implementatie door het bedrijf.  Bij dit type vinden 
OZM-activiteiten hoofdzakelijk plaats binnen de onderneming van de industriële pro-
motor; 

− OZM Type 3 dat gericht is op de valorisatie of voorbereiding tot valorisatie van on-
derzoeksresultaten, bekomen binnen een onderzoeksinstelling, waar ook de OZM-
activiteiten grotendeels plaatsvinden.  Dit type stemt overeen met het klassieke OZM-
concept van IWT-Vlaanderen, van vóór 2003. 
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De eerste twee types zijn eerder gericht “weg van de universiteit” naar economische valorisa-
tie toe van basisonderzoek. 
De onderzoeksmandaten richten zich naar gedoctoreerden, maar ook naar onderzoekers met 
4 jaar onderzoekservaring en met een diploma van ingenieur, bio-ingenieur, arts of dierenarts. 
Het stelsel kan ook benut worden als “onderzoekssabbatical” voor mensen met een aantal 
jaren bedrijfservaring. 
In 2003 steeg het aantal vragen aanzienlijk (47) maar toch bleken de nieuwe mogelijkheden 
nog onvoldoende bekend, zowel binnen de universiteiten en onderzoeksinstellingen als bij de 
bedrijven.  Het steunvolume bedroeg in 2003 ongeveer 1,794 miljoen € voor 38 goedgekeurde 
projecten. 
In de loop van 2004 werden 51 aanvragen voor een 1ste termijn en 4 aanvragen tot verlenging 
ingediend. 
OZM-aanvragen Type 1 omvatten 11,8 % van het totaal aantal aanvragen tegenover 19,6 % 
bij Type 2 en 68,8 % bij Type 3.  Toch noteerde men in 2004 de grootste stijging bij Type 1 (+ 
9,3 %), terwijl relatief minder Type 3 aanvragen werden ingediend (- 12 %). 
 
 
4 . 3 . 5  H O B U - T E T R A - f o n d s  

Het TETRA-fonds, een programma voor O&O waarbij Vlaamse instellingen van hoger onder-
wijs innovatieve thema’s bestuderen ten voordele van bedrijven en, waar relevant, ook voor 
social profit organisaties is de opvolger van het HOBU-fonds, met een budget van 5,949 mil-
joen € in 2004 en een gelijkaardig budget in 2005.  Het TETRA-fonds betreft dus projecten van 
technologievertaling aan de hogescholen, gefinancierd door het IWT-Vlaanderen.  Bedrijven 
kunnen geen rechtstreekse subsidie genieten, maar wel deel uitmaken van de begeleidende 
gebruikerscommissie en zo directe sturing geven aan het project. 
Het HOBU-fonds had sinds 1997 duidelijk zijn waarde bewezen.  Hierbij werden over de perio-
de 1997-2003 in totaal 159 projecten van hogescholen gesteund, gericht op technologische 
kennistransfer naar bedrijven en inzonderheid KMO’s, naast social profit organisaties.  1.954 
organisaties waren betrokken in de begeleiden gebruikerscommissie (2/3 KMO’s).  In totaal 
vertegenwoordigde dit een steunvolume van 36,4 miljoen €. 
 
De modaliteiten van het TETRA-fonds laten toe dat hogescholen en/of universiteiten tweejari-
ge projecten uitvoeren, eventueel in samenwerking met andere organisaties, om problemen op 
de middellange termijn op te lossen.  Elk project omvat in belangrijke mate aspecten van tech-
nologieverkenning, -vertaling en –verspreiding.  De resultaten moeten innovatief en nuttig zijn 
voor een brede groep van bedrijven, KMO’s in het bijzonder.  De geïnteresseerde bedrijven 
moeten de resultaten kunnen gebruiken in economische of maatschappelijke relevante pro-
ducten en diensten. 
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Ten bewijze van de reële interesse van bedrijven en van andere organisaties, die samen de 
gebruikerscommissie vormen van een project, vraagt de Vlaamse regering dat een beperkte 
doch reële cofinanciering van de TETRA-projecten gebeurt door de gebruikerscommissie, in 
2004 en 2005 vastgelegd op 7,5 %.  De overheid financiert evenwel het resterende deel van 
de goedgekeurde projecten, 92,5 % dus.  Het is dan ook de bedoeling dat de resultaten, net 
zoals in het vroegere HOBU-fonds, niet alleen doorstromen naar het bedrijfsleven, maar ook 
naar het hoger onderwijs. 
Bij de eerste oproep in 2004 werden 73 aanvragen ontvangen voor een totaal aangevraagd 
budget van 20,2 miljoen €.  Meer dan 700 bedrijven en organisaties tekenden een intentiever-
klaring tot participatie.  Na grondige evaluatie met behulp van externe experten werden 23 
projecten geselecteerd.  In de 23 projecten zijn meer dan 39 onderzoekslaboratoria rechts-
reeks betrokken – als uitvoerder of als adviseur.  Meer dan 300 geïnteresseerde organisaties 
participeren in de gebruikerscommissie. 
De TETRA-oproep 2005 werd gelanceerd in november 2004 en werd afgesloten in februari 
2005.  De selectie wordt bekendgemaakt voor de zomervakantie van 2005. 
 
 
4 . 3 . 6  S t r a t e g i s c h  b a s i s o n d e r z o e k  

Hoewel het niet specifiek gericht is op de rechtstreekse of onrechtstreeks ondersteuning van 
het meer specifiek gericht toegepast onderzoek bij de bedrijven, wordt deze steunregeling 
toch in de inventaris opgenomen, omdat sedert eind 2003 deze steunregeling ook openstaat 
voor ondernemingen. 
 
De Vlaamse regering heeft op 3 oktober 2003 zijn definitieve goedkeuring gegeven aan het 
reglementair besluit dat de financiering van het strategisch basisonderzoek in Vlaanderen 
regelt.  IWT-Vlaanderen werd belast met het beheer van het nieuwe steunkanaal voor strate-
gisch basisonderzoek. 
Strategisch basisonderzoek situeert zich tussen het fundamenteel algemeen kennisverruimend 
onderzoek aan de universiteiten en het meer specifiek toegepast onderzoek bij de bedrijven.  
Bedoeling is om strategisch belangrijke kennis te ontwikkelen met ruime economische of 
maatschappelijke toepassingsmogelijkheden.  De projecten worden geselecteerd op basis van 
zowel hun wetenschappelijke kwaliteit als op hun maatschappelijk en/of economische strategi-
sche relevantie.  Alle mogelijke domeinen of sectoren kunnen hierbij aan bod komen.  Het 
nieuwe SBO-financieringskanaal voorziet in een aantal belangrijke verruimingen met de vroe-
gere GBOU- (Generisch Basisonderzoek aan de Universiteiten) en STWW-programma’s (Stra-
tegische Technologieën voor Welzijn en Welvaart) : 

− naast de Vlaamse universiteiten kunnen nu ook andere O&O-actoren volwaardig 
deelnemen, nl. de Vlaamse onderzoeksinstellingen zoals IMEC, VIB en VITO, de 
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bedrijven, de hogescholen, de collectieve centra enz.  Er wordt expliciet gestreefd 
naar een zo open mogelijk karakter van het financieringskanaal; 

− er wordt ruimte voorzien voor bijdragen vanuit buitenlandse onderzoeksploegen in 
consortiumverband met Vlaamse onderzoeksgroepen; 

− de maximaal toegelaten projectbudgetten worden significant verhoogd.  De projec-
ten kunnen dus meer omvangrijk zijn met het oog op het bereiken van een voldoen-
de kritische massa, competitief op internationaal niveau.  Voorwaarde is wel dat 
men bereid is onderzoeksconsortia uit te bouwen over instellingsgrenzen heen.  Dit 
wordt structureel aangemoedigd in de modaliteiten van het programma. 

 
Voor de eerste SBO-oproep 2003 werd 35 miljoen € gebudgetteerd door de Vlaamse regering.  
Dit is meer dan het dubbele dan wat was voorzien voor het vroegere programma Generisch 
Basisonderzoek aan de Universiteiten in 2002, de voorganger van het SBO-programma. 
Binnen deze enveloppe werden in 2003 effectief 12 SBO-projectvoorstellen gesteund op 35 
projectvoorstellen die minstens als “redelijk goed” en dus als steunwaardig werden gekwalifi-
ceerd.  Dit duidt op een spanningsveld tussen de aangevraagde steun en de beschikbare mid-
delen voor het SBO-kanaal. 
Ongeveer een kwart (25,8 %) van de SBO-middelen werd toegekend aan andere (Vlaamse en 
niet-Vlaamse) O&O-actoren dan de vijf Vlaamse universiteiten.  De bedrijven waren goed voor 
3,1 % van de toegekende middelen. 
 
Vanaf 2004 wordt het SBO-steunkanaal ook verruimd tot het menswetenschappelijk basison-
derzoek met een economische of maatschappelijke finaliteit.  Het globaal voorziene budget 
voor de SBO-oproep 2004 bedroeg 37,5 miljoen €.  Hierbij werd een verdeling vooropgesteld 
van 2/3 van de middelen voor de projecten met primaire economische finaliteit en 1/3 van de 
middelen voor de projecten met een primaire maatschappelijke finaliteit.  In 2004 werden 65 
ontvankelijke SBO-voorstellen ingediend.  De Raad van Bestuur van het IWT heeft op 18 no-
vember 2004 een beslissing genomen over de steunverlening aan de projectvoorstellen van 
de SBO-oproep 2004.  Met de budgettaire middelen konden 10 SBO-projecten gesteund wor-
den met een primaire economische finaliteit en 5 SBO-projecten met een primaire maatschap-
pelijke finaliteit.  Deze cijfers tonen aan dat de lage gemiddelde slaagkansen een structureel 
knelpunt blijven. 
 
De SBO-oproep 2005 werd gelanceerd op 17 december 2004 met een globaal budget van 
37,5 miljoen € en een verdeling van 2/3 en 1/3 van de middelen voor projecten met een eco-
nomische finaliteit respectievelijk een maatschappelijke finaliteit. 
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4 . 3 . 7  E x c e l l e n t i e p o l e n  

Het gaat hier om een “steunkanaal” ter ondersteuning van investeringen in kennisinfrastruc-
tuur.  Bovendien betreft het initiatieven die de eerste schuchtere weerspiegelingen van het 
innovatiebeleid van de 3de generatie vormen. 
 
Conform internationale trends zijn ook in Vlaanderen initiatieven genomen om een brug te 
slaan tussen het economisch beleid en het technologisch innovatiebeleid.  Excellentiepolen 
hebben tot doel deze brug te verwezenlijken.  Tot voor kort bestond er geen reglementair ka-
der voor de oprichting en ondersteuning van dergelijke initiatieven.  Wel heeft de Vlaamse 
regering op 14 maart 2005 een ontwerp van beleidskader voor de steun aan grote kenniscen-
tra ten behoeve van innovatie voor advies aan de SERV voorgelegd, teneinde de relevantie en 
de budgettaire prioriteiten van de initiatieven te kunnen afwegen en de wildgroei ervan tegen 
te gaan.  In dit ontwerp van beleidskader wordt zowel naar doelstelling als naar ondersteuning 
een onderscheid gemaakt tussen competentiepolen enerzijds en strategische kenniscentra 
anderzijds. 
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 kenniscentra zijn in de eerste plaats gericht op de ontwikkeling van geavanceerd 
basisonderzoek van internationale betekenis.  Zij dienen evenals de competentiepolen hunre-
levantie voor Vlaanderen waar te maken, zij het door het ambiëren van excellentie op interna-
tionaal topniveau.  Hun omvang vergt een substantiële kritische massa, ook in budgettaire 
termen.  Voor de ondersteuning van competentiepolen zou gebruik gemaakt worden van de 
bestaande reglementaire financieringskanalen, die aangepast zullen worden.  De steunverle-
ning aan strategische kenniscentra is afhankelijk van de beslissing van de Vlaamse regering 
op basis van een evaluatie uitgevoerd door het IWT. 
Excellentiepolen die tot de competentiepolen worden gerekend in het beleidskader zijn : Flan-
ders’Drive, Vlaams Instituut van de Logistiek (VIL), Vlaams Innovatiecentrum voor Grafische 
Communicatie (VIGC), het Incubatiepunt Geoinformatie (IncGEO), Flanders Mechatronics 
Technology Centre (FMTC), de excellentiepool van het MilieuInnovatiePlatform, Flan-
ders’Food, Productontwikkeling en Design, STAAL Vlaanderen, Flanders Materials Center 
(Flamac). 
Er is één excellentiepool dat tot de strategische kenniscentra wordt gerekend : het IBBT 
(Vlaams Interdisciplinair onderzoekscentrum voor Breedbandtechnologie). 
Daarnaast is er nog de excellentiepool Ondernemerschap en Flanders DC, die in het beleids-
kader niet nader aan bod komt. 
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Belangrijke karakteristieken van de excellentiepolen zijn vooreerst dat alle initiatieven bottom-
up zijn ontstaan.  Een strategisch plan in welke domeinen of themata a priori zou moeten ge-
investeerd worden, is dus niet de drijfveer van deze acties.  Het is de innovatiekracht van een 
aantal spelers, meestal overheid en privé-sector tezamen, die de grondslag vormen van deze 
excellentiepolen.  Een tweede karakteristiek is krachtenbundeling.  Op een aantal terreinen 
werd vastgesteld dat reeds heel wat expertise aanwezig is in Vlaanderen.  Door echter samen 
te werken over de grenzen van de eigen organisatie heen, meestal in een virtuele organisatie, 
wordt gepoogd een eigen identiteit voor de problematieke te ontwikkelen.  Meestal is dit inge-
geven vanuit een internationale context.  Om mee te kunnen in de globaliseringstrend, wordt 
verwacht dat, gelet op de schaalgrootte van Vlaanderen, deze tendens zich nog verder zal 
zetten.  Tenslotte omspannen de meeste initiatieven ook een geheel van activiteiten dat het 
actieterrein van technologie-ontwikkeling overstijgt.  De excellentiepolen slaan m.a.w. de brug 
tussen economische en technologische innovatie of vertegenwoordigen in een aantal gevallen 
een nog ruimere symbiose tussen een aantal beleidsdomeinen.  Evenzeer gedragsonderzoek 
(bv. iDTV), onderzoek naar de reglementaire en maatschappelijke aspecten (bv. IBBT), trend-
watching, enz. komen aan bod. 
 
 

4.3.7.1 Flanders’ Drive 
 
Het project Flanders’Drive beëindigde in 2004 het derde werkingsjaar.  Dit initiatief beoogt het 
opzetten van een kenniscentrum ter ondersteuning van de toeleveranciers aan de voertuigsec-
tor.  Het ontwikkelt zich rond twee geïntegreerde deelinitiatieven : de uitbouw van een Test- en 
Engineeringcentrum en een netwerk dat een ondersteunende structuur levert voor onderzoek 
en kennisverspreiding. 
Het Test- en Engineeringcentrum werd volledig operationeel in 2004 (kostprijs om en bij de 
12,5 miljoen €, waarvan ¾ voor rekening voor het Europees Fonds voor Regionale Ontwikke-
ling en het Vlaamse Gewest) 
De cluster Franders’Drive vierde in 2004 eveneens haar derde verjaardag en telt nu 130 leden 
(steun van 6,5 miljoen € gedurende de eerste vijf jaar). 
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4.3.7.2 Vlaams Instituut voor de Logistiek (VIL) 
 
In 2003 nam de Vlaamse regering een definitieve beslissing over de financiering van de wer-
king van het VIL voor 5 jaar ten bedrage van 11,125 miljoen €. 
 
Dit instituut moet de leemte opvullen in de ondersteuning van de sector op het vlak van we-
tenschappelijk onderzoek en innovatie.  De logistieke sector biedt belangrijke troeven in 
Vlaanderen door de unieke geografische ligging in het centrum van Europa.  Om deze positie 
te kunnen behouden is er behoefte aan professionele ondersteuning van de logistieke dienst-
verleners.  Het VIL moet op dit vlak uitgroeien tot hét kenniscentrum in Vlaanderen. 
 
Om dit doel te bereiken werden twee grote actiedomeinen gedefinieerd.  Vooreerst kennisop-
bouw en innovatie : door effectief zelf onderzoeksprojecten te starten wil het Instituut zich 
onderscheiden van de klassieke belangenverenigingen en een basis leggen voor efficiënte 
dienstverlening naar de logistieke bedrijven toe.  Daarnaast is er de opdracht Promotie : het 
VIL wil logistieke dienstverleners die willen investeren in Vlaanderen, optimaal begeleiden en 
een relevant knowhow pakket aanbieden. 
 
 

4.3.7.3 Flanders Mechatronics Technology Center (FMTC) 
 
Op 28 februari 2003 nam de Vlaamse regering de definitieve beslissing om de werking van het 
FMTC financieel te ondersteunen gedurende 5 jaar voor een bedrag van 11,145 miljoen €. 
Het Centrum zal in nauwe samenwerking met de KULeuven en het Wetenschappelijk en Tech-
nisch Centrum van de Metaalverwerkende Nijverheid (WTCM) instaan voor de technologische 
kennisopbouw in de Vlaamse mechatronicasector. 
Het Centrum moet zich in 5 jaar positioneren als een topinstituut in Europa op het vlak van 
mechatronica-onderzoek.  Doelstelling is dat de kerngroep van 15 bedrijven uit de sector, die 
mee de onderzoeksstrategie bepalen en actief participeren in de projecten, op die manier tot 
de wereldtop in hun segment blijven behoren. 
 
Het basis- en toegepast onderzoek moet een kritische massa bereiken binnen het kader van 
drie geselecteerde hoofdthema’s.   : 

− sensoren en microsystemen; 
− hoogperformante modulaire machines; 
− mechatronica als bouwsteen voor de digitale fabriek van de toekomst. 

 
De activiteiten van het centrum zullen bestaan uit : 
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− opbouwen en up-to-date houden van de technologische competentie (basisonder-
zoek); 

− collectieve projecten van kennisopbouw (collectief onderzoek); 
− projecten die gericht zijn op het ontwikkelen van specifieke bedrijfskennis; 
− deelname aan Europese projecten. 

 

4.3.7.4 Incubatiepunt Geo-informatie (IncGEO) 
 
Op 18 juli 2003 heeft de Vlaamse regering de definitieve beslissing genomen om de werking 
van IncGEO financieel te ondersteunen.  De financiering van de opstartperiode van drie jaar 
voorziet in een enveloppe van de Vlaamse overheid van 7,750 miljoen. 
 
Het IncGEO is een open initiatief van de KULeuven en VITO (Vlaamse Instelling voor Techno-
logische Ontwikkeling), versterkt door deelname van de VUBrussel en UGent.  Aanvullend zal 
een samenwerking met de KMS (Signal Image Center) worden ingebouwd om onder andere 
hun ervaring in te schakelen in het operationaliseren naar eindproducten binnen het domein. 
 
De missie van IncGEO is de drempel voor gebruik van ruimtelijke informatie door overheids-
administraties, industrie en de burger dermate te verlagen dat men rijkere, meer geactuali-
seerde en op kostefficiënte wijze informatie kan aanbieden en aanwenden voor beleid en ma-
nagement, informatie en monitoring. 
 
 

4.3.7.5 Vlaams Interdisciplinair onderzoekscentrum voor BreedBandTechnologie (IBBT) 
 
Op 24 oktober 2003 gaf de Vlaamse regering haar principiële goedkeuring voor de oprichting 
en basisfinanciering (15 miljoen € per jaar) van een interdisciplinair ‘virtueel’ onderzoeksinsti-
tuut voor breedbandtechnologie.  Met dit initiatief wenst de Vlaamse regering een belangrijke 
bijdrage te leveren aan de uitbouw van Vlaanderen tot een toonaangevende en internationaal 
erkende speler in de toekomstige informatiemaatschappij.  En dit meer in het bijzonder door te 
investeren in middellange termijn basisonderzoek, een gebied waarbinnen er, mede door de 
conjuncturele crisis in de ICT-sector, actueel een leemte is ontstaan. 
 
Het IBBT heeft als primair doel het vormen van hoogcompetent menselijk kapitaal en het ver-
richten van onderzoek ten dienste van zowel de overheid als bedrijfsleven.  Hierbij komen alle 
aspecten aan bod die de ontwikkeling en exploitatie van breedbanddiensten mogelijk maken 
op juridisch, technologisch en maatschappelijk vlak.  Het centrum is opgericht als een virtueel 
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onderzoekscentrum op basis van een aantal bestaande onderzoeksgroepen die elk functione-
ren vanuit hun eigen instellingen, aangevuld met een aantal centrale functies. 
Het globale onderzoeksdomein wordt opgedeeld in vijf competentieclusters : “Reguleringsas-
pecten van ICT”, “Gebruiker”, “Inhoud”, “Multiservice breedbandcommunicatienetwerken” en 
“Terminal”.  Over deze domeinen heen wordt in nauwe samenwerking met de industrie een 
aantal concrete programma’s gedefinieerd, flexibel aan te passen aan de snelle evoluties 
binnen de sector en aan de noden van industrie en maatschappij. 
De jaarlijkse bijstelling van de onderzoeksprogrammering zal gebeuren door de Raad van 
Bestuur van het IBBT, die samengesteld is uit zowel vertegenwoordigers van de overheid als 
van het bedrijfsleven.  Het programma voor 2004 omvatte 5 onderzoeksthema’s : “E-
gezondheid en ouderenzorg”, “Mobiliteit en Transport”, “Vlaanderen Interactief”, “@media” en 
“E-government”. 
 

4.3.7.6 Flanders Materials Center (Flamac) 
 
De Vlaamse regering heeft op 28 mei 2004 beslist over de financiering à 7 miljoen € van het 
Flamac gericht op materiaalonderzoek.  Het gaat om een steunpercentage van 50 % van de 
totale kost voor drie jaar. 
Het onderzoek legt de focus op moleculair modelleren en de combinatorische methodologie 
met als het doel het materiaalonderzoek in Vlaanderen te versnellen en te verruimen. 
 
Materiaalontwikkeling is een langdurig proces.  Door overheidssteun kan men de geselecteer-
de richtingen voldoende lang volhouden.  Het is tevens een multidisciplinair proces waar net-
werking nodig is.  Het samenbrengen van verschillende disciplines en bedrijven in door de 
overheid gesteunde netwerken met strategische oriëntatie is dus in de materiaalwereld aan-
gewezen. 
Om versnippering van de onderzoeksinfrastructuur te voorkomen wordt deze uitgebouwd in 
een collectief kenniscentrum dat open staat voor alle materiaalonderzoekers in Vlaanderen. 
 
De focus ligt vooral op technologisch onderzoek (er werden een aantal concrete projecten 
gedefinieerd met elk een verschillend tijdshorizon).  Voor het onderzoeksdomein zal men in-
frastructuur uitbouwen, maar ook beroep doen op bestaande kenniscentra, zodat men het voor 
een deel kan zien als virtueel.  Op middellange termijn kan Flamac uitbreiden naar andere 
materiaaldomeinen (biomaterialen, functionele gradiënt materialen,…). 
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4.3.7.7 Milieu-Innovatieplatform (MIP) 
 
De Vlaamse regering besliste op 7 mei 2004 principieel tot de oprichting van een MIP.  Hier-
mee werd uitvoering gegeven aan één van de opties van de Ondernemingsconferentie van 
eind 2003. 
 
De bedoeling van het MIP is om verschillende beleidsdomeinen actief te laten samenwerken 
rond innovatie in de milieu- en energietechnologie om de Vlaamse milieu- en energietechnolo-
gie meer kansen te geven op effectieve marktpenetratie en innovatie.  Hierbij zullen in de eer-
ste plaats de beleidsdomeinen energie, innovatie en milieu een geïntegreerd horizontaal be-
leid voeren, elk met hun eigen instrumenten en beleidshefbomen.  De daartoe vooropgestelde 
platformwerking zal de actoren uit het veld hierbij actief betrekken, zowel vanuit het bedrijfsle-
ven, de onderzoeksinstellingen als de betrokken overheidsorganisaties.  Een Stuurgroep staat 
in voor de centrale aansturing van het MIP. 
 
Drie reeksen onderbouwende instrumenten worden hiervoor ingezet : 

− vraaggerichte innovatie-instrumenten waarbij men vanuit de vraagzijde (markt) kan-
sen creëert voor nieuwe en nog te ontwikkelen energie- en milieutechnologieën.  
Hiertoe komen ondermeer volgende instrumenten in aanmerking : de te ontwikkelen 
methodiek van innovatief uitbesteden bij grote overheidsbestellingen en –
investeringen, het wegnemen van remmende overheidsregelingen voor innovatieve 
technologische oplossingen en nieuwe financieringsinstrumenten voor energie- en 
milieu-investeringen (third party financing); 

− een meer actieve benutting van de reguliere steunkanalen voor onderzoek en innova-
tie bij et IWT ten behoeve van energie- en milieutechnologie.  Hierbij vormt de zoge-
naamde DTO-regeling een nog beter te benutten aanmoediging : dit biedt extra 
steunmogelijkheden voor projecten die kunnen bijdragen tot duurzame technologi-
sche ontwikkeling; 

− tenslotte wordt een excellentiepool, belast met taken van valorisatie-ontwikkeling 
en/of nieuwe kennisontwikkeling.  Deze excellentiepool wordt opgericht in de schoot 
van Vito, maar zal tevens de expertise in universiteiten,  hogescholen en andere 
kenniscentra mobiliseren.  Over zijn onderzoeksprogrammering beslist de Stuurgroep 
van het MIP.  Als eerste financiële injectie voor de werkzaamheden van de excellen-
tiepool is er een kapitaalverhoging bij Vito, vanuit de PMV-middelen (7 miljoen €).  
Tegelijk met de beslissing van de Vlaamse regering voor het MIP werd beslist in een 
kapitaalverhoging van Vito met ongeveer 19 miljoen € uit PMV-middelen voor de 
aanschaf van UAV-infrastructuur door Vito.  Deze infrastructuur kan vooral voor mili-
eutoepassingen benut worden.  
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4.3.7.8 Excellentiepool Ondernemerschap en Flanders DC 
 
Flanders District of Creativity vzw is een platform met als opdracht van Vlaanderen een we-
reldspeler te maken op het vlak van creativiteit.  Flanders DC doet dit door regionale krachten 
te bundelen en internationaal samen te werken met de meest creatieve regio’s van de wereld.  
Vandaag heeft Flanders DC partners in Catalonië, Baden-Württemberg, Schotland, Nord-Pas 
de Calais, Lombardije, Maryland, Québec, Shangai en Karnataka.  De partners waarmee 
Flanders DC regionaal samenwerkt, zijn : de administratie economie, het IWT en Flanders 
Investment&Trade, Unizo en Voka en Vlerick Leuven Gent Management School. 
 
De drie strategische doelstellingen van Flanders DC zijn het analyseren van de link tussen het 
creatief gehalte van een regio en economische groei in die regio, het stimuleren van het crea-
tief potentieel in Vlaanderen, en het creëren van creatieve netwerken. 
Om de link tussen creativiteit en groei te analyseren heeft Flanders DC een kenniscentrum 
opgericht in samenwerking met Vlerick.  Het Flanders DC Kenniscentrum is het economisch 
studiedepartement van Flanders DC, dat Vlaanderen jaarlijks zal benchmarken tegenover de 
best practices in het buitenland, een internationale leerstoel in de creatieve economie zal op-
richten, en de motor zal zijn achter een internationale summer school met focus op creativiteit. 
 
Voor de publieke financiering wordt gerekend met een jaarlijkse Vlaamse subsidie voor jaar 2 
tot en met jaar 5 van 2,3 miljoen €. 
 
 

4.3.7.9 Design en Productontwikkeling 
 
De oprichting van deze Excellentiepool kadert in de Ondernemingsconferentie van eind 2003.  
Hierbij werd gesteld dat design, productinnovatie en industriële vormgeving cruciaal zijn bin-
nen de creatieve economie en het innovatief ondernemerschap. 
 
De doelgroep van deze Excellentiepool zijn de Vlaamse industriële ondernemingen, in hoofd-
zaak KMO’s, aan de ene kant, en designers, designbureau’s, onderwijs en de consumenten 
aan de andere kant. 
 
Vanuit een eerste particulier initiatief van Febelhout, nl. Optimo - het overlegplatform tussen 
industriële meubelfabrikanten en ontwerpers – werd een conceptnota uitgewerkt waarin het 
Optimo-gebeuren werd uitgebreid naar alle industriële sectoren.  In een interactief proces 
tussen de betrokken partijen - de bevoegde kabinetten, de initiatiefnemer (Febelhout), Indu-
strie Vlaanderen en IWT-Vlaanderen werd een concept voor een excellentiepool industriële 
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vormgeving uitgewerkt.  Op 4 juni besliste de Vlaamse regering akte te nemen van het integra-
le concept. 
Vanuit het Hermesfonds werd een subsidie toegekend van 168.750 € aan de vzw Meubelinno-
vatiecluster om het concept verder uit te werken, rekening houdend met een aantal inhoudelij-
ke overwegingen.  Dit moet de Vlaamse regering in staat stellen om op basis van de door de 
initiatiefnemers te leveren resultaten en rapporten, en evaluatie ervan door de administratie 
Economie en het IWT, een definitieve beslissing te nemen over de ondersteuning van het 
initiatief. 
 
Met deze excellentiepool wil men de industriële productontwikkeling stimuleren vanuit een 
integrale visie.  Het werkterrein heeft betrekking op zowel de menskundige, economische als 
technische component van productontwikkeling.  De meerwaarde is het bijeenbrengen van 
complementaire partners in een sectoroverschrijdend en multidisciplinair verband. 
 

4.3.7.10 Flanders Food 
Op 4 juni 2004 keurde de Vlaamse regering de financiering goed van het voortraject voor de 
oprichting van een innovatiecentrum voor de Vlaamse Voedingsindustrie ten bedrage van 
308.750 €. 
 
Het initiatief werd uitgewerkt door FEVIA-Vlaanderen vzw, de gewestelijke afdeling van FEVIA, 
de Belgische Federatie van de Voedingsindustrie. 
Uit studies was gebleken dat de Voedingsindustrie nood heeft aan meer innovatie.  Daartoe 
moeten de in de kenniscentra aanwezige of nieuwe onderzoeksresultaten toegankelijk zijn en 
bruikbaar vertaald worden voor de ondernemingen.  De oprichting van een platform kan in-
staan voor deze toegang en tevens zorgen voor de contacten met de kenniscentra. 
 
Het innovatiecentrum voor de voedingsindustrie heeft dan ook als doel de bestaande of nieuw 
te verwerven onderzoeksresultaten, aanwezig in de kenniscentra, toegankelijk en bruikbaar te 
maken voor de voedingsindustrie. 
Het innovatiecentrum zal zijn activiteiten vooral concentreren op de ontwikkeling van kwalita-
tief hoogstaande evenwichtige voeding in het licht van toekomstige eisen die aan de voeding 
zullen worden gesteld door de markt en de regelgeving. 
 
Binnen het voorgestelde kader is het in eerste instantie de bedoeling om volgens een eigen 
programma generische onderzoeksresultaten en kennis te ontwikkelen dienstig voor vernieu-
wende industriële initiatieven voor een brede doorsnede van de voedingsmiddelenindustrie.  
Het overeenkomstige onderzoeksprogramma wordt opgesteld in nauwe samenwerking met de 
Vlaamse voedingsindustrie en de maatschappij. 
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Verder is het de bedoeling om de resultaten snel naar praktische innovaties om te zetten.  
Hiervoor wordt een cel kennisdiffusie, Technoloy watch, marktanalyse en een testcentrum 
voorzien. 
Het innovatiecentrum heeft een open en vraaggedreven karakter en is geen subsidieloket voor 
bedrijven.  Het beoogt wel een gemeenschappelijke kennissokkel uit te bouwen met voldoende 
kritische massa en excellentie, vooral door bundeling en versterking van reeds aanwezige 
maar verspreide expertise in diverse onderzoeksinstellingen. 
 

4.3.7.11 STAAL 
 
Met het oog op de verankering in Vlaanderen van de staalproducerende en staalverwerkende 
nijverheid, wordt STAAL VLAANDEREN gemachtigd 30 miljoen € van haar participaties in 
FININDUS aan te wenden voor wetenschappelijk en technologisch onderzoek.  Dit gebeurt via 
kapitaalinbreng in OCAS, het Vlaamse onderzoekscentrum van de ARCELOR-groep – met 
een gelijke inbreng door ARCELOR, via Sidarfin NV. 
 
De bedoeling is om een belangrijke impuls te geven aan de Vlaamse onderzoeksinspanningen 
inzake staal, bovenop het normale bestedingsniveau.  De creatie van intellectuele eigendom, 
die inkomsten zou genereren en de kwaliteit van de Vlaamse staalverwante productie zou 
ondersteunen, is het voornaamste oogmerk. 
 
Het initiatief voor de inhoudelijke opvulling zal van de industrie zelf uitgaan. 
 
De kapitaalsverhoging is bestemd voor de uitvoering van een businessplan op grond waarvan 
OCAS zou omgevormd worden tot een winstcentrum – een onderneming die zelf de middelen 
moet voortbrengen om meer dan alleen de kosten te dekken – met drie hoofdactiviteiten : 

− O&O-activiteiten voor ARCELOR en haar dochterondernemingen tegen “kost+”-prijs 
(d.w.z. met een winstmarge); 

− De kennis, deskundigheid en de uitrsuting van OCAS te gelde maken, door het aan-
bieden van O&O-diensten aan alle ondernemingen die staal gebruiken; 

− O&O voor eigen rekening en actieve exploitatie van intellectuele eigendom via licen-
ties en het creëren van spin-offondernemingen. 

 
STAAL VLAANDEREN en SIDARFIN richten een entiteit op, FIOCAS NV, voor de tenuitvoer-
legging van het voorgenomen project.  De handelsactiviteit van FIOCAS zal erin bestaan om 
gespreid over vijf jaar in de kapitaalsverhogingen van OCAS te investeren.  Het huidige kapi-
taal van OCAS is volledig in handen van dochterondernemingen van ARCELOR.  Na deze 
transactie zal deze groep dus de meerderheid behouden zowel in het kapitaal als in de Raad 
van Bestuur van OCAS. 
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De overheid heeft als enige opdracht de filosofie van het initiatief te blijven ondersteunen en te 
bewaken via aanwezigheid in de bestuursorganen van OCAS NV.  De opvolging wordt uitge-
voerd door het IWT-Vlaanderen. 
 

4.3.7.12 Vlaams Innovatiecentrum voor Grafische Communicatie (VIGC) 
 
De wereld van de grafische communicatie en - ruimer - van de visuele communicatie is volop in 
beweging.   Innovaties, voortvloeiend uit de steile opgang van de informatie- en communicatietech-
nologie, volgen elkaar snel op.  De digitalisering brengt het hele grafische traject in een stroomver-
snelling.   
Het VIGC wil de competitiviteit van ondernemingen in de grafische en communicatiesector verster-
ken door hen te steunen bij hun innovatieprojecten.   
Het VIGC richt zich tot de grafische sector in de ruimste zin, met inbegrip van terreinen als tele-
communicatie en document- en informatiebeheer. Het VIGC is een privé-initiatief dat gesteund 
wordt door de Vlaamse regering en het EFRO. 
 
Het VIGC heeft een aantal duidelijke strategische uitgangspunten :  

• onafhankelijkheid is de rode draad doorheen de VIGC-dienstverlening.  
• Innovatie. Het VIGC trekt resoluut de kaart van de innovatie, zowel wat de eindproducten, 

als het productieproces betreft.  
• Grafische communicatie. Paper en electronic publishing zijn de werkterreinen van het 

VIGC.  
• Kennis. Het VIGC heeft de ambitie een kenniscentrum te zijn. Nieuwe technologieën en 

innovatieve markttoepassingen zijn het doelwit.  
 

4.3.7.13 iDTV 
 
Op 18 juli 2003 besliste de Vlaamse regering steun te verlenen aan ‘Vlaanderen interactief’’ 
(VI), een pilootproject rond interoperabiliteit van Interactieve Digitale Televisie in Vlaanderen 
(iDTV) dat werd ingediend door een samenwerkingsverband tussen de drie grote Vlaamse 
omroeporganisaties (VRT, VMMa en VT4) en de twee belangrijkste Vlaamse distributienet-
werkorganisaties (Telenet en Interkabel). 
 
Het VI project onderzocht de technologische en menswetenschappelijke problematiek verbon-
den met de introductie van interactieve digitale televisie in Vlaanderen.  Het nieuwe platform 
voor het aanbieden daarvan zal de burger niet enkel in staat stellen nieuwe interactieve televi-
sietoepassingen te gebruiken, maar laat ook toepassingen uit de internetwereld toe.  Op deze 
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manier kunnen diensten als e-government dichter bij de burger gebracht worden via een inge-
burgerd en laagdrempelig medium, televisie, en kan men een bijdrage leveren aan het dichten 
van de digitale kloof. 
 
Het project werd met succes afgerond op 30 november 2004; de meeste onderzoeksdoelstel-
lingen waren bereikt.  Men bracht de overblijvende probleemstelllingen in kaart met het oog op 
de industrialisatie en de commerciële lancering van iDTV op de kabel in Vlaanderen. 
 

4.3.7.14 e-VRT 
 
Volgens de beheersovereenkomst tussen de VRT en de Vlaamse Gemeenschap heeft de VRT 
een belangrijks rol te vervullen bij het optimaal inspelen van Vlaanderen op de opportuniteiten 
van de informatiemaatschappij.  Ter bescherming van de Vlaamse culturele identiteit in het 
domein van de nieuwe mediadiensten, moet de VRT enerzijds zelf investeren in nieuwe me-
diaproducten en anderzijds een inhoudelijk verantwoord en technologisch up-to-date me-
diaplatform in Vlaanderen aanbieden. 
 
In het licht van dit alles kreeg de openbare omroep een aantal opdrachten onder de noemer  
Innovatieve Mediaprojecten of “e-VRT”.  Het gaat met name om het proefproject “Digitaal 
Thuisplatform” (DTP), het Advanced Media Project en het “ASP” project (Application Service 
Provider).  Het proefproject Digitaal Thuisplatform werd succesvol afgerond op 30 juni 2003.  
Het ASP project loopt nog tot 2006.  In het kader van e-VRT loopt het @Media-project nog tot 
2005. 
 

 

4 . 3 . 8  H e t  V l a a m s  I n n o v a t i e f o n d s  ( V I N N O F )  

Bij beslissing van 29 april 2005 keurde de Vlaamse regering de oprichting van Vlaams Innova-
tiefonds (VINNOF) goed.  Het Fonds wordt opgericht als een dochteronderneming van de PMV 
in de vorm van een NV van onbepaalde duur.  Hiervoor wordt 75 miljoen € voorzien. 
 
Het Innovatiefonds zal uitsluitend investeren in ondernemingen die aan drie voorwaarden vol-
doen.  Ten eerste heeft de onderneming een innovatief idee, product of dienst op basis waar-
van in een nieuwe behoefte wordt voorzien of een bestaande behoefte op een nieuwe manier 
wordt ingevuld.  Ten tweede moet de onderneming een starter zijn.  En tenslotte moet de on-
derneming zijn exploitatiezetel in Vlaanderen hebben. 
 
De bedrijven die tot de doelgroep behoren, zullen op drie manieren middelen uit het Vlaams 
Innovatiefonds kunnen aantrekken : 
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− financiering via door het VINNOF erkende formele zaaikapitaalfondsen.  Het VINNOF 
kan een investering doen gelijk aan 100 % van de cashmiddelen die geïnvesteerd 
worden door het zaaikapitaalfonds.  Het maximale financieringsbedrag van het 
VINNOF per onderneming bedraagt 500.000 €; 

− dossiers die IWT-steun genieten.  Het VINNOF investeert pas wanneer het IWT een 
onderneming in het kader van haar KMO-programma een subsidie toekent.  Het 
VINNOF kan een investering doen gelijk aan 100 % van het bedrag van de IWT-
subsidie, aangevuld met de cashmiddelen die geïnvesteerd worden door een derde, 
private partij.  De inbreng van die private partij moet minstens 20 % van de totale fi-
nanciering bedragen.  De absolute investering door het VINNOF is beperkt tot 
100.000 € voor een periode van 3 jaar; 

− rechtstreekse aanmelding van dossiers bij het VINNOF.  Het VINNOF voert de inves-
teringsanalyse uit en neemt autonoom  de investeringsbeslissing.  Het VINNOF kan 
een inbreng doen gelijk aan 80 % van de totale financiering, met een maximum van 
500.000 €. 

 
Het VINNOF heeft een open kapitaalstructuur.  Dat betekent dat ook de private sector en de 
federale overheid erin kunnen participeren. 
 
 
4 . 3 . 9  L a n d b o u w k u n d i g  o n d e r z o e k  

Vóór januari 1996 maakte het contractueel Landbouwkundig Onderzoek deel uit van de activi-
teiten van het Instituut tot aanmoediging van het Wetenschappelijk Onderzoek in Nijverheid en 
Landbouw (IWONL).  Sinds 1996 organiseerde het federale Ministerie van Middenstand en 
Landbouw jaarlijks een oproep voor projectvoorstellen.  Projecten werden meestal toegekend 
voor een periode van twee jaar en konden na evaluatie één- tot tweemaal voor een periode 
van twee jaar verlengd worden. 
 
Bij de overheveling van de landbouwbevoegdheden in het kader van het Lambermontakkoord 
werd in 2001 het Contractueel Landbouwkundig Onderzoek door de Vlaamse regering toege-
wezen aan het beleidsdomein Wetenschappen en Technologische Innovatie.  Het beheer en 
de opvolging van het Contractueel Landbouwkundig Onderzoek werd opgedragen aan het 
IWT-Vlaanderen. 
 
Dit onderzoek had tot doel de productiviteit, het concurrentievermogen, de kwaliteit en de 
duurzaamheid in de land- en tuinbouw te stimuleren.  De onderzoeksprojecten moesten een 
collectief karakter hebben omdat ze gericht zijn op de bevordering van de sector en niet op het 
oplossen van problemen van individuele land- en tuinbouwbedrijven.  De projecten worden 
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uitgevoerd door onderzoeksploegen van Vlaamse instellingen van hoger onderwijs, onder-
zoeksinstellingen en proefcentra. 
 
Om in een overgangsfase de continuïteit zoveel mogelijk te verzekeren, werd zowel voor de 
oproep 2002 als voor de oproep 2003 en 2004 een ad hoc regeling uitgewerkt waarbij de 
maximale projectduur in principe beperkt werd tot twee jaar. 
 
De oproep 2002 voorzag in een verlenging van 25 lopende projecten die op federaal vlak wer-
den goedgekeurd.  Daarnaast konden met de nog resterende middelen 8 nieuwe projecten 
gesteund worden op basis van kwaliteit.  Het IWT beheerde in 2003 de nog lopende projecten 
uit deze oproepen. 
Bij de oproep 2003 werd met de beschikbare budgettaire enveloppe van 9.265.000 € steun 
verleend aan de verlenging van 17 lopende projecten en aan 13 nieuwe projectaanvragen.  De 
selectie in het kader van de oproep 2003 was de eerste die volledig op Vlaams niveau werd 
georganiseerd.  Om de continuïteit van de O&O-activiteiten en het voortbestaan van een aan-
tal proeftuinen en –centra te verzekeren heeft de Vlaamse regering op 18 juli 2003 beslist om 
éénmalig voor 4 centra een bijkomend project te financieren voor een totaal bedrag van 
906.871 €. 
 
Voor de oproep 2004 werd eveneens een budgettaire enveloppe van 9.265.000 € voorzien.  
Bij de oproep van 2004 gebruikte het IWT de nieuwe procedures die door de Vlaamse regering 
waren uitgewerkt bij beslissing van 7 mei 2004 over een nieuw reglementair kader voor de 
projectmatige financiering van het toegepast collectief onderzoek voor de land- en tuinbouw-
sector, dat definitief werd goedgekeurd in een nieuw reglementair besluit van 18 februari 2005. 
Dit nieuw programma vervangt het Contractueel Landbouwkundig Onderzoek dat in 2001 werd 
overgeheveld naar de Gewesten.  Het nieuwe programma beoogt de financiering van onder-
zoeksprojecten die een collectief karakter hebben in de zin dat ze gericht zijn op de bevorde-
ring van de sector en niet op het oplossen van problemen van individuele land- en tuinbouw-
bedrijven.  Naast nieuwe technologische ontwikkelingen of innovaties kan er ook toegepast 
onderzoek nodig zijn voor het oplossen van een belangrijk probleem dat zich in een bepaalde 
(deel)sector stelt en waarvan de resultaten in een bruikbare vorm naar de praktijk moeten 
terugstromen.  State-of-the-art technologie en kennis zal daarom een vertaalslag behoeven in 
functie van een specifiek doelgroep van bedrijven.  Dit met het oog op een betere valorisatie 
van wetenschappelijk-technologische kennis, zowel in termen van economische valorisatie 
dan wel van algemeen maatschappelijk of ecologisch belang.  Het Programma Landbouwkun-
dig Onderzoek heeft het brede wetenschappelijk-technologisch spectrum tot voorwerp : van 
basis- tot en met praktijkonderzoek.  Het betreft activiteiten gericht op de primaire productie 
van gewassen en landbouwhuisdieren, evenals de distributie en bewaring van deze producten.  
De verwerking van primaire grondstoffen tot producten bestemd voor de voeding of voor indu-
striële toepassingen wordt hier niet onder begrepen (agro-industrie). 



Bijlage informatieve nota 

 152

Het nieuwe programma is bestemd voor alle onderzoeksgroepen van de Vlaamse instellingen 
van hoger onderwijs, onderzoeksinstellingen en de voor de Vlaamse land- en tuinbouw erken-
de praktijkcentra.  Zij kunnen zelfstandig een projectvoorstel indienen, dan wel in een gestruc-
tureerd samenwerkingsverband.  Voor elke aanvraag dient een gebruikerscommissie samen-
gesteld te worden die een representatieve vertegenwoordiging moet zijn van de land- en 
tuinbouwsector waartoe het project zich richt. 
Een project duurt maximum vier jaar.  In dat geval is er na twee jaar een tussentijdse evaluatie 
voorzien.  De gebruikerscommissie komt om de zes maanden samen voor de opvolging en 
eventuele bijsturing van het project.  Het steunpercentage bedraagt minimaal 80 en maximaal 
100 % van de aanvaardbare kosten.  Voor 2004-2005 werd door de bevoegde minister beslist 
om 92,5 % steun toe te kennen.  De overige 7,5 % dient door de leden van de gebruikers-
commissie samengebracht te worden.  Er is geen maximum steunbedrag per project voorzien.  
De budgettaire enveloppe voor het programma bedraagt in 2005 9.602.000 €. 
Er zijn geen extra steunmaatregelen voorzien in het programma Landbouwkundig Onderzoek.  
Er wordt bij de selectie wél een zekere prioriteit gegeven aan projecten die : 

 een substantiële bijdrage leveren aan Duurzame Technologische Ontwikkeling; 
 op korte termijn een oplossing wille bieden aan voor de land- en tuinbouw belangrijke 

problemen en/of waarvan de resultaten in een direct bruikbare vorm moeten doorstromen 
naar de praktijk. 

Voor de oproep 2004-2005 werden 26 projecten geselecteerd die voor steun in aanmerking komen. 
 
  

4 . 4 .  C o n c l u s ie s  

De meeste en belangrijkste instrumenten zijn technologisch-economisch georiënteerd en be-
staan hoofdzakelijk uit subsidies.  Het gaat om instrumenten van het 1ste generatiebeleid.  
Hiervoor kan ondermeer gerefereerd worden naar de Europese Kaderprogramma’s, de IWT-
steunprogramma’s en de fiscale maatregelen van de federale overheid. 
 
Daarnaast treft men evenwel ook een aantal instrumenten aan die de interactie en de netwer-
king tussen de innovatie-actoren trachten te stimuleren en te bevorderen.  Zij kaderen meer in 
het 2de generatie innovatiebeleid, zoals COST en EUREKA op Europees niveau en het 
TETRA-fonds en de VIS-steun op Vlaams niveau. 
 
Tenslotte zijn er recente initiatieven die tot doel hebben een brug te slaan tussen het econo-
misch beleid en het technologisch innovatiebeleid.  Voorbeelden hiervan zijn sommige Tech-
nologieplatforms op Europees niveau en een aantal Excellentiepolen op Vlaams niveau, waar-
van het MilieuInnovatieplatform als de exponent kan beschouwd worden.  Daarnaast zijn er 
schaarse voorbeelden te vinden van steunprogrammaonderdelen die aandacht besteden aan 



Bijlage informatieve nota 

 153

niet-technologische kennisontwikkeling : steun voor KMO-Innovatiestudies als onderdeel van 
het KMO-programma en het SBO-programma dat deels gericht is op projecten met maat-
schappelijke finaliteit, open staat voor alle wetenschappelijke disciplines en expliciet aanstuurt 
op de integratie binnen projectconsortia van wetenschappelijk-technologische en mensweten-
schappelijke disciplines. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


