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Voorontwerp van besluit steunregeling innovatieclusters 

Mijnheer de minister 

 

U heeft de SERV op 3 november 2015 om advies gevraagd over het voorontwerp van besluit 

tot regeling van de steun voor innovatieclusters in Vlaanderen. U vindt hieronder het 

gevraagde advies. 

Het voorontwerp van besluit betreft een eerste wetgevend initiatief tot uitwerking van de 

conceptnota  “clusterbeleid”, die op 17 juli 2015 werd goedgekeurd door de Vlaamse 

Regering. De SERV heeft op 28 september 2015 een advies geformuleerd over deze 

conceptnota1. Onderstaand advies moet in samenhang gelezen worden met het voornoemd 

advies, aangezien het steunt en verder bouwt op de krachtlijnen ervan: 

 het belang van een efficiënt, transparant en gestroomlijnd clusterbeleid, 

 de economische én maatschappelijke finaliteit van het clusterbeleid, 

 een realistische timing en goed georkestreerde uitrol van de diverse beleidsinitiatieven, 

 het belang van een structurele ondersteuning van de clusterorganisaties, 

 de conformering van de bestaande en nieuwe clusterinitiatieven aan één van de twee 

types van clusters en het belang van een coherente afstemming tussen beide types van 

clusters, 

 een ruime KMO-betrokkenheid in een cluster als cruciale factor in het selectieproces en 

het competitiviteitsprogramma/actieplan, 

 het aantoonbaar valorisatiepotentieel van een clusterinitiatief en de betrokkenheid van 

een ruime groep van stakeholders, met focus op het bedrijfsleven, als selectiecriterium, 

 de vraag naar een gestructureerd monitoring- en evaluatiesysteem van het clusterbeleid, 

 de nood aan een budgettaire omkadering van het voorgenomen clusterbeleid, 

                                                
1
  SERV, Advies over de conceptnota Clusterbeleid, 28 september 2015. 

http://serv.be/nl/node/9993
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 de afstemming van het clusterprogramma op de Europese steunfaciliteiten en 

programma’s. 

De scope van het besluit beperkt zich volgens de nota aan de Vlaamse Regering tot de 

financiële ondersteuning van clusterorganisaties die optreden als facilitator en 

vertegenwoordiger voor clusterleden. De twee andere in de conceptnota aangegeven 

vormen van ondersteuning, nl. de financiële steun voor de uitvoering van de 

clusteractiviteiten en de faciliterende ondersteuning van de clusters, vallen buiten de scope 

van het besluit. 

De ondersteuning van de clusterorganisaties is gericht op de twee weerhouden types van 

clusters, de speerpuntclusters en de innovatieve bedrijfsnetwerken, en kan bestaan uit zowel 

exploitatiesteun als uit investeringssteun binnen de grenzen van de Europese 

staatssteunregels voor steun aan innovatieclusters (art. 27 van de Algemene 

Groepsvrijstellingsverordening2). De steun bedraagt op basis van de Europese verordening 

maximaal € 7,5 mln. per innovatiecluster zonder evenwel de maximale periode van 10 jaar 

waarvoor steun mag worden toegekend, te overschrijden.  

Aanvullend op zijn advies van september 2015 wil de SERV de aandacht vestigen op 

volgende elementen: 

 Een vooruitziend wetgevend initiatief. De SERV vindt het vooruitziend dat de 

Vlaamse Regering reeds kort na de conceptnota een eerste operationeel besluit van het 

clusterbeleid heeft goedgekeurd en voor advies voorlegt. Dit maakt het mogelijk de 

legistieke procedure tijdig af te ronden zodat samen met het basisdecreet van 12 

november houdende diverse maatregelen inzake de herstructurering van het 

beleidsdomein EWI en het besluit betreffende het Fonds voor Flankerend Economisch 

en Innovatiebeleid dat onder meer de werking van het beslissingscomité regelt, een 

afgestemd wettelijk kader in voege kan treden. Een tijdelijk juridisch vacuum of gebrek 

aan juridische basis kan mogelijk ontstaan tussen het moment van definitieve 

goedkeuring van het besluit door de Vlaamse Regering en de deadline voor het indienen 

van Expressions of Interest in het kader van de ondertussen gelanceerde oproep voor 

innovatieve bedrijfsnetwerken. 

 Verdere concretisering vereist. De SERV merkt op dat er nog nood is aan verdere 

legistieke uitdieping van het algemeen kader waarin nog zaken moeten worden 

uitgeklaard zoals de maatschappelijke beoordelingscriteria, de concrete 

steunmodaliteiten voor innovatieve bedrijfsnetwerken respectievelijk speerpuntclusters, 

de formele criteria van een clusterorganisatie, het representatief mandaat van een 

clusterorganisatie, de draagwijdte en inhoud van een competitivitetisprogramma versus 

actieplan … De SERV vraagt dat hij verder betrokken blijft bij de legistieke uitrol van het 

clusterbeleid, Deze vraag naar betrokkenheid geldt ook voor besluiten van de Vlaamse 

Regering waarbij steunmaatregelen worden aangepast met het oog op de financiële 

ondersteuning van clusteractiviteiten.  Daarnaast onderstreept de SERV het belang van 

                                                
2
  Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014, PB L 187/1 van 26 juni 2014 
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de nadere concretisering van het algemeen kader via transparante  

oproephandleidingen van het beslissingscomité. De nota aan de Vlaamse Regering stelt 

immers dat de minister het vaststellen van de nadere modaliteiten inzake de 

aanvraagprocedure en -voorwaarden alsook van de modaliteiten en criteria voor de 

programma’s en projecten (en eventuele combinaties daarvan) delegeert aan het 

beslissingscomité, conform artikel 6, §2, 1° en 2° van het (ontwerp)besluit betreffende 

het Fonds voor Flankerend Economisch en Innovatiebeleid. De SERV stelt vast dat er 

ondertussen aan de hand van een bijhorende handleiding met meer gedetailleerde 

modaliteiten en criteria een eerste oproep voor innovatieve bedrijfsnetwerken werd 

gelanceerd door de Vlaamse Regering (via het IWT), maar dat het beslissingscomité 

nog niet operationeel/actief is.  

 Duidelijkheid gevraagd over het voorwerp van de steunmaatregel. Hoewel de nota 

aan de Vlaamse Regering bepaalt dat de steunverlening beperkt wordt tot de oprichting 

en werking van de clusterorganisaties, creëert de formulering in artikel 2 onduidelijkheid 

over de precieze draagwijdte van de scope. De in artikel 2 gebruikte formulering 

“projecten van innovatieclusters” laat immers uitschijnen dat zowel initiatieven tot 

oprichting van innovatieclusters als activiteiten of projecten opgezet door 

clusterorganisaties binnen het kader van dit ontwerpbesluit voor steun in aanmerking 

zouden komen. De SERV dringt erop aan dat in het ontwerpbesluit zelf de scope van de 

steunverlening accuraat wordt omschreven en consistent doorheen de tekst wordt 

aangehouden. 

 Duidelijke definiëring van exploitatiesteun en investeringssteun gevraagd. Het 

ontwerp van besluit laat toe zowel exploitatiesteun als investeringssteun toe te kennen 

aan een clusterorganisatie. Het is echter niet duidelijk wat in het ontwerpbesluit precies 

wordt bedoeld onder (de uit de EU-bepalingen overgenomen termen) 

"investeringssteun" aan clusterorganisaties en wat als “exploitatiesteun” wordt 

beschouwd. De financiering die de Vlaamse Regering binnen het kader van dit 

ontwerpbesluit aan clusterorganisaties wil toekennen, dekt immers enkel de operationele 

werking van die clusterorganisaties, en is volgens de nota aan de Vlaamse Regering 

niet gericht op het financieren van fysieke investeringen of concrete projecten van de 

cluster. 

 Financiële steunmogelijkheden voor clusteractiviteiten. Verder gaand op het 

voorgaande zou er in globo ook snel meer duidelijkheid moeten worden geschapen over 

welke instrumenten en kanalen door de overheid ter beschikking zullen worden gesteld 

om de clusters te ondersteunen bij de uitvoering (en financiering) van hun activiteiten. 

Gaat het enkel over innovatie-instrumenten (ex-IWT) of ook over economische 

instrumenten (ex-AO, vb. STS, EP+, STRES, maar evenzeer EFRO, Interreg, steun voor 

ontwikkeling bedrijventerreinen) en eventueel zelfs FIT-middelen (cf. collectieve acties 

voor bedrijfsorganisaties en clusters). 

 Rechtsgeldig verloop van de 1ste oproep. De SERV stelt zich vragen bij het juridsich 

en organisatorisch correct verloop van de in november 2015 gelanceerde oproep(en) 

voor innovatieve bedrijfsnetwerken. Immers, de aanvragen voor steun aan 

innovatieclusters kunnen maar ingediend worden in het kader van een oproep 

uitgeschreven door het beslissingscomité. De SERV merkt op dat het beslissingscomité, 

conform het recente decreet van 12 november 2015 tot herstructurering van het 
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beleidsdomein EWI en de bijhorende besluiten van de Vlaamse Regering, maar actief 

wordt ten vroegste per ingang van 1 januari 2016. 

 Aandachtspunten bij de ontvankelijkheidsvoorwaarden. Artikel 5 van het 

voorontwerp van besluit bevat een standaardformulering die op basis van de Europese 

regelgeving de vroegste startdatum van de clusterwerking vaststelt op de eerste 

werkdag van de maand volgend op de indieningsdatum van de steunaanvraag. De 

SERV merkt op dat het op basis van de Europese regelgeving aldus mogelijk is om 

vanaf de eerste werkdag van de maand na de indiening van de steunaanvraag kosten 

(opmaak full proposal, onderhandeling, cofinanciering …) ter voorbereiding van een 

clusterinitiatief aan te gaan die de beslissing van het beslissingscomité voorafgaan.  

Artikel 6 van het ontwerpbesluit omschrijft de ontvankelijkheidsvoorwaarden, zijnde het 

representatief mandaat van de clusterorganisatie en de inhoud van de steunaanvraag. 

Inzake het representatief mandaat wijst de SERV erop dat hij in zijn advies van 28 

september 2015 de meerwaarde van het selectiecriterium ‘gedragenheid van het 

initiatief’ heeft onderschreven, waarbij de groep van potentiële stakeholders zich niet 

moet beperken tot de typische Triple Helix Partners. Andere potentiële stakeholders zijn 

werknemers- en werkgeversorganisaties, consumenten en gebruikers en andere 

maatschappelijke stakeholders. Bovendien onderstreept de SERV, conform zijn advies 

van 28 september 2015, dat de gegarandeerde deelname van KMO’s een cruciaal 

aandachtspunt is en blijft. 

Wat de inhoud van de steunaanvraag betreft, merkt de SERV op dat er onderscheid 

wordt gemaakt tussen een actieplan en een competitiviteitsprogramma. Het voorontwerp 

van besluit verduidelijkt echter niet wat het precieze onderscheid tussen beide is. De 

toelichting over het onderscheid is wel terug te vinden in de nota aan de Vlaamse 

Regering: het actieplan heeft betrekking op het driejaren werkplan van de innovatieve 

bedrijfsnetwerken of de eerste drie werkingsjaren van de speerpuntclusters terwijl het 

competitiviteitsprogramma alludeert op de doelstellingen op langere termijn van de 

speerpuntclusters. De SERV pleit ervoor dat in de oproephandleidingen van het 

beslissingscomité duidelijk het onderscheid tussen beiden soorten plannen wordt 

aangeven, zowel naar doelgroep, inhoud, doelstelling(en) en vormgeving. 

 Rechtszekere criteria voor de definitie van een clusterorganisatie gevraagd. Artikel 

7, 3de lid bepaalt dat de minister de formele criteria van een clusterorganisatie nader 

vaststelt. De SERV dringt erop aan dat deze criteria voldoende transparant en accuraat 

worden omschreven met het oog op de rechtszekerheid in hoofde van de 

steunaanvragers. 

 Aandacht voor maatschappelijke uitdagingen bij de beoordelingscriteria. Artikel 9 

stelt de beoordelingscriteria vast voor steunverlening aan innovatieclusters. Er gelden 

algemene criteria voor de beoordeling van innovatieclusters tout court en aanvullende 

criteria voor speerpuntclusters. De SERV stelt vast dat, alhoewel artikel 2 terecht de 

economische én maatschappelijke finaliteit van het clusterbeleid beklemtoont, in de 

beoordelingscriteria geen ruimte is voorzien voor de potentiële maatschappelijke 

meerwaarde van een clusterinitiatief in het algemeen en van een speerpuntcluster in het 

bijzonder. De SERV dringt erop aan dat, conform de evenwaardige economische en 

maatschappelijke doelstelling verwoord in artikel 2, er in artikel 9 tevens criteria worden 



  

 
Voorontwerp van besluit “steunregeling innovatieclusters” 

 

 

 
  7 

 

opgenomen die de mogelijke bijdrage aan maatschappelijke uitdagingen met een directe 

economische meerwaarde van een clusterinitiatief valideren.  

 Evenwichtige benadering voor directe bijdragen in de vorm van kosten voor 

geleverde goederen en diensten. Artikel 10 legt het maximale steunpercentage 

conform de algemene groepsvrijstellingsverordening vast op 50%. Dit impliceert dat 

clusterorganisaties 50% cofinanciering moeten inbrengen. Artikel 10 geeft aan welke 

types van directe bijdragen in aanmerking komen voor cofinanciering: lidgelden van 

ondernemingen, projecteigen inkomsten uit activiteiten van de clusterorganisatie en 

tenslotte kosten voor geleverde goederen en diensten door ondernemingen aan de 

innovatiecluster. Met betrekking tot deze laatste heeft de SERV in zijn advies van 28 

september 2015 erop gewezen dat ook de waardering van niet-financiële bijdragen, in 

het bijzonder in hoofde van niet-innovatiegerichte ondernemingen, aangewezen is. 

Evenwel is de SERV zich bewust dat het begrip ‘kosten voor geleverde diensten en 

goederen’ niet zodanig kan en mag gerekt worden dat de subsideerbare basis verder 

wordt uitgebreid. De SERV pleit dan ook voor een evenwichtige benadering zodat niet-

financiële bijdragen binnen de subsidieerbare basis mogelijk blijven. 

 Nood aan specificiëring van de in hoofde van de innovatieve bedrijfsnetwerken en  

speerpuntclusters gehanteerde Vlaamse steunmodaliteiten en steunmaxima. Het 

voorontwerp van besluit beschrijft in de artikelen 11 en 12 op algemene wijze de 

steunmodaliteiten door te verwijzen naar het reglementair steunkader van de algemene 

groepsvrijstellingsverordening: een innovatiecluster kan maximaal 10 jaar ondersteund 

worden ten belope van een totaalbedrag van maximaal € 7,5 mln. Uit de nota aan de 

Vlaamse Regering kan in de rubriek “de modaliteiten voor de 1ste oproep innovatieve 

bedrijfsnetwerken” echter afgeleid worden dat de steunverlening aan Vlaamse 

innovatieclusters gemoduleerd wordt in hoofde van een innovatief bedrijfsnetwerk. 

Innovatieve bedrijfsnetwerken kunnen voor een periode van maximaal 3 jaar tegen een 

maximaal steunpercentage van 50% een maximale jaarlijkse steun van € 150.000 

ontvangen. Voor de ondersteuning van speerpuntclusters moet teruggegrepen worden 

naar de conceptnota “clusterbeleid” waaruit blijkt dat speerpuntclusters voor een periode 

van maximum 10 jaar (steeds vastgelegd per 3 jaar) tegen een maximaal 

steunpercentage van 50% een maximale jaarlijkse steun van € 500.000 kunnen 

ontvangen. De SERV is van oordeel dat de binnen de Europese steungrenzen te 

bepalen Vlaamse steunmodaliteiten en steunmaxima voor innovatieve bedrijfsnetwerken 

respectievelijk speerpuntclusters integraal deel moeten uitmaken van het legistiek kader. 

De SERV dringt er dan ook op aan dat deze bepalingen expliciet in het voorontwerp van 

besluit worden opgenomen. Tenslotte merkt de SERV op dat Vlaamse steunmaxima 

voor speerpuntclusters (maximaal € 5 mln. over 10 jaar) duidelijk onder de Europese 

steunmaxima voor innovatieclusters (maximaal € 7,5 mln. over 10 jaar) liggen. De SERV 

is zich bewust dat de Vlaamse steunplafonds voor speerpuntclusters voortvloeien uit de 

keuze om ook innovatieve bedrijfsnetwerken als innovatiecluster te ondersteunen, 

hetgeen budgettaire consequenties heeft. Overigens merkt de SERV in het verlengde 

van zijn advies over de conceptnota op dat erover moet gewaakt worden dat de 

beoogde stroomlijning van het clusterlandschap waarbij een tiental Lichte Structuren en 

een vijftigtal VIS-trajecten uitmonden in 5 speerpuntclusters en 15 innovatieve 

bedrijfsnetwerken geen verdringingseffect uitlokt ten aanzien van clusters en andere 
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initiatieven met een belangrijke impact voor het kleinschalig bedrijfsleven. Het feit dat 

mag verwacht worden dat Lichte Structuren die niet aan de criteria van een 

speerpuntcluster kunnen voldoen, hun continuïteit zullen ambiëren door zich kandidaat 

te stellen in het kader van een oproep “innovatief bedrijfsnetwerk”, versterkt de 

inschatting van dergelijk verdringingseffect.     

 Een transparant budgettair kader. Uit de nota aan de Vlaamse Regering kan afgeleid 

worden dat voor de eerste oproep in 2015, te beslissen in 2016, € 6,75 mln. wordt 

vastgelegd voor de ondersteuning van 15 innovatieve bedrijfsnetwerken voor een 

periode van 3 jaar (nl. € 150.000 * 15 * 3 = € 6,75 mln.). Over de speerpuntclusters 

daarentegen kunnen er in de nota geen budgettaire aanknopingspunten gevonden 

worden. Het verslag van de Inspectie van Financiën verwijst naar het begrotingsartikel 

binnen het Fonds voor het Flankerend Economisch en Innovatiebeleid waaruit blijkt dat 

voor de eerste oproep met beslissing in 2016 tevens 5 speerpuntclusters zullen 

geselecteerd worden. De toe te kennen steun voor de speerpuntclusters, met 

vastlegging voor een periode van 3 jaar, zal normaal € 7,5 mln. bedragen (nl. € 500.000 

* 5 * 3 = € 7,5 mln.). Tegelijk stelt de SERV vast dat uit de toelichting bij de algemene 

uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2016 voor 

beleidsdomein EWI enkel een vastleggingskrediet van € 5,633 mln. kan worden 

geïdentificeerd voor een provisie “Opstap Economie en Innovatie”, en dit in het kader 

van de derde strategische doelstelling van het Hermesfonds: versterken van het 

industrieel weefsel door het voeren van een clusterbeleid. De SERV vraagt bijgevolg dat 

er snel meer duidelijkheid komt over welke budgetten er in begroting EWI (dus 

Hermesfonds?) 2016 voorzien zijn voor: 

 steun aan innovatieve bedrijfsnetwerken, 

 steun aan speerpuntclusterorganisaties, 

 eventueel steun aan clusteractiviteiten. 

 Een efficiënte monitoring en evaluatie van het clusterbeleid. De SERV heeft in zijn 

advies van 28 september 2015 over de conceptnota het belang beklemtoond van een 

gestructureerd monitoring- en evaluatiesysteem van het clusterbeleid. In het kader van 

de vernieuwde steunregeling vraagt de SERV dat: 

 de betrokkenheid van de KMO’s in de clusterwerking gemonitored en geëvalueerd 

wordt. Dit moet onder meer toelaten na te gaan of de vereiste cofinanciering mogelijk 

een remmende werking heeft op de deelname van KMO’s aan clusterinitiatieven. De 

betrokkenheid van de KMO’s in al hun segmenten is voor de SERV een belangrijk 

onderdeel van de monitoring, mede gelet vanuit de vaststelling dat de VIS-trajecten 

die duidelijk gericht waren op het kleinschalig bedrijfsleven niet gecontinueerd 

worden. 

 lering wordt getrokken uit de evaluaties van de effecten van de vroegere en huidige 

steunverlening, en hun bijsturingen, aan samenwerkingsverbanden. De SERV vraagt 

dat in domeinen waar dergelijke analyse nog niet is gebeurd, zoals bijvoorbeeld de 

VIS-trajecten, de effecten van de steunverlening en hun bijsturingen vooralsnog in 

kaart worden gebracht. 
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Hoogachtend 

  

Pieter Kerremans Caroline Copers 

administrateur-generaal  voorzitter 

 


