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Betreft : adviesvraag voorontwerp van besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van 

het VIS-besluit 
 
 
Mevrouw de minister, 
 
 
U heeft de SERV op 12 april 2006 gevraagd om binnen de gebruikelijke termijn van een 
maand advies uit te brengen over bovenvermeld voorontwerp van besluit.  In deze brief 
worden de belangrijkste aandachtspunten van de raad toegelicht. 
 
In het algemeen vindt de raad het positief dat met voorliggend regelgevend initiatief een 
hernieuwd gestroomlijnd kader wordt gecreëerd dat moet toelaten de initiatieven tot het 
opzetten van samenwerkingsverbanden in Vlaanderen  in de vorm van een project of van een 
programma te bevorderen. 
Dat daarbij betracht wordt om binnen de budgettaire begrenzingen kwaliteitsvollere projecten 
te ondersteunen, kan door de raad alleen maar onderschreven worden.  Ook de verruiming 
van het begrip “technologische innovatie” naar het concept van de “integrale innovatie” is een 
positieve wending die reeds herhaaldelijk door de raad werd aangemoedigd. 
 
De raad heeft kennis genomen van de praktische redenen om het huidige VIS-besluit te 
wijzigen : een subsidiedistortie ten aanzien van het collectief onderzoek, de implementatie van 
het nieuwe beleidskader voor competentiepolen en strategische onderzoekscentra, de distortie 
in het steunpercentage voor bepaalde vormen van innovatiestimulering en de verruiming van 
het steunbare innovatietraject. 
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Zowel de nota aan de Vlaamse regering, de Memorie van Toelichting als de RIA gaan op deze 
probleemstellingen in.  Niettemin pleit de raad voor een nog meer gestoffeerde onderbouwing 
ervan.  Deze moet toelaten om de finaliteit en de meerwaarde van de VIS-steunregeling 
duidelijker af te lijnen tegenover andere steunregelingen. 
 
Meer specifiek stelt de raad vast dat voor de ondersteuning van samenwerkingsverbanden er 
een onderscheid wordt gemaakt tussen projecten enerzijds en programma’s anderzijds.  Het 
onderscheid tussen beide projecttypen wordt hoofdzakelijk bepaald door de “kritische omvang” 
(artikel 10, §4, b).  De raad dringt aan op een duidelijke omschrijving van de notie “kritische 
omvang” zodat de grens tussen beide projecttypen kan worden afgebakend. 
 
In artikel 12, §1, 4° wordt bepaald dat bij gelijkwaardige initiatieven op basis van de 
beoordelingsassen kwaliteit en innovatiepotentieel, er prioriteit zal gegeven worden aan 
projecten met een hoger stimulerend karakter en/of sociaal economische effecten, waartoe 
ondermeer de bijdrage tot duurzame ontwikkeling wordt gerekend.  De raad stelt voor dat ook 
de maatschappelijke meerwaarde van een project of programma als criterium wordt 
opgenomen voor het vastleggen van een rangorde tussen de projectvoorstellen.  Tevens pleit 
de raad voor een duidelijke omschrijving van de criteria omdat de beperkte budgettaire 
middelen een accurate en scherpe selectie noodzakelijk maken. 
 
Wat de subregionale innovatiestimulering betreft, vraagt de raad dat de prioriteiten die op dit 
vlak door de RESOC’s, de SERR’s en de RIS desgevallend worden geformuleerd in het kader 
van een streekpact, als steunselectiecriterium worden opgenomen voor de ondersteuning van 
samenwerkingsverbanden. 
 
Tenslotte wijst de raad erop dat een wijziging van het nieuwe VIS-besluit zich in de toekomst 
opdringt, wanneer het decreet dat het IWT omvormt tot een intern verzelfstandigd agentschap 
in werking zal treden.  In dat geval heeft het IWT immers geen Raad van Bestuur meer. 
 
In de hoop u hiermee van dienst te zijn geweest, groet ik u 
 

Met de meeste hoogachting, 
 
 
 
 
Philippe Muyters 
voorzitter SERV 


