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1. Situering

Op 7 april 2004 ondertekenden de toenmalige Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Ruimtelijke 
Ordening, Wetenschappen en Technologische Innovatie, Dirk VAN MECHELEN, en de Nederlandse minister 
van Economische Zaken, Laurens Jan BRINKHORST, in Leuven een intentieverklaring om de strategische 
samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland op het vlak van innovatie aan te scherpen. De integrale 
tekst van deze verklaring is bijgevoegd als bijlage 1.

De intentieverklaring bouwt voort op de reeds intense wetenschappelijke en technologische samenwer-
king tussen Vlaanderen en Nederland. Zonder exhaustief te willen of te kunnen zijn, illustreren de volgende 
voorbeelden de intensiteit en diversiteit van de bestaande samenwerking:
- de nauwe samenwerking tussen FWO-Vlaanderen en NWO op het vlak van taal- en cultuuronderzoek,   
 kustgebonden zeeonderzoek, peer review en automatisering van aanvraagprocedures;
- de gemeenschappelijke uitbouw van een bundellijn in de European Synchrotron Radiation Facilty te   
 Grenoble (DUBBLE);
- de samenwerking tussen het Vlaamse Contactpunt Europees Kaderprogramma en SenterNovem;
- de oprichting van de Transnationale Universiteit Limburg in 2001;
- de gemeenschappelijke onderzoeksprogramma’s inzake taal- en spraaktechnologie, Corpus Gesproken  
 Nederlands, TST-platform;
- de partnerschappen tussen Vlaamse en Nederlandse onderzoeksgroepen in multilaterale onderzoeks-  
 programma’s. In het Vijfde EU-Kaderprogramma werkten Vlaamse onderzoekers samen met 968 part-  
 ners uit Nederland.

Als aanzet tot een meer intense samenwerking werden in de intentieverklaring een viertal actielijnen ge-
identifi ceerd:
- het opzetten van een structurele strategische dialoog via ministeriële ontmoetingen en een ambtelijke   
 task force;
- het bevorderen van de rechtstreekse samenwerking tussen regionale en lokale overheden en instellin-  
 gen;
- het stimuleren van gemeenschappelijke standpunten m.b.t. de Europese onderzoeks- en technologie-  
 programma’s;
- het opzetten van concrete grensoverschrijdende initiatieven (taal- en spraaktechnologie, automobiel-  
 industrie, ICT, structureel innovatieforum, starters en kennisvouchers).

Eén jaar na de ondertekening van de intentieverklaring is de tijd rijp om even stil te staan bij de realisaties 
van het eerste jaar (april 2004 - maart 2005) en vooruit te kijken naar een aantal projecten die op stapel 
staan.

2. Geografi sch bereik

Ten gevolge van een toenemende dynamiek rond Nederlands-Vlaamse samenwerking, waarbij steeds 
meer sleutelspelers betrokken zijn, zijn verschillende ondersteunende initiatieven tot stand gekomen. Een 
goed voorbeeld is de intentieverklaring tussen de burgemeesters van Eindhoven, Leuven en Aken, die 
mede tot stand kwam als gevolg van hun onderling zeer goede contacten, en samenwerking tussen de bin-
nen deze kennisdriehoek gesitueerde kennisinstellingen. Philips en IMEC speelden hierin een cruciale rol.

De intentieverklaring van 7 april 2004 benadrukt de sterkte van de genoemde kennisdelta met Eindhoven, 
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Leuven en Aken als kennispolen,  maar moet zeker ook gezien worden binnen het grotere geheel van de 
samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland enerzijds, en binnen de context van de opstartende bila-
terale samenwerking tussen Nederland en Nordrhein-Westfalen anderzijds.

Uitdaging is niet alleen om de voorliggende kansen tot samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen te 
benutten, maar ook om de verschillende dynamieken tussen Nederland, Vlaanderen en Nordrhein-West-
falen optimaal op elkaar te laten inspelen.

3. Overleg- en beslissingsstructuren

3.1. Ministeriële ontmoetingen

Dossiers die ver genoeg gevorderd zijn voor een politieke beslissing worden voorgelegd aan de bevoegde 
ministers, die deze tijdens een bilaterale ontmoeting kunnen afronden. De eerstvolgende ministeriële 
ontmoeting tussen de ministers Fientje MOERMAN en Laurens Jan BRINKHORST is voorzien op 25 mei 
2005 te Eindhoven.

3.2. Ambtelijke task force

Kort na de ondertekening van de intentieverklaring werd een ambtelijke task force opgericht met daarin 
vertegenwoordigers van het kabinet van de bevoegde minister, de administratie Wetenschap en Innovatie 
(AWI), het IWT-Vlaanderen en IMEC langs Vlaamse zijde, en vertegenwoordigers van het ministerie van 
Economische Zaken (EZ), het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW), SenterNovem 
en Philips langs Nederlandse zijde.

De task force heeft inmiddels vier maal vergaderd. De uitdaging naar de toekomst bestaat erin om de task 
force ten volle zijn monitoring- en strategische regiefunctie te laten spelen, en om de besproken ideeën 
voor intensere samenwerking in concrete acties om te zetten.

4. Concrete realisaties in de periode april 2004 – maart 2005

4.1. Holst Centre

Als we de acties overzien, springt het Holst Centre “Open Innovation Centre for Wireless Microsystems and 
System-in-foil Technologies” het meest in het oog. De betrokken partijen (IMEC, TNO en Philips) streven 
naar de oprichting van een gezamenlijk internationaal onderzoekscentrum op het gebied van intelligente, 
draadloze microsystemen en technologieën voor fl exibele elektronica op folie, met als locatie de High Tech 
Campus (HTC) in Eindhoven. Qua impact moet het centrum zich gaan meten met vergelijkbare centra 
in het buitenland. De partners streven dan ook naar een Europees onderzoeks- en ontwikkelingscentrum 
met een spilfunctie in de technologiedriehoek Eindhoven-Leuven-Aken, midden op de high-tech corridor 
Leuven - Eindhoven - Nijmegen. 

De initiatiefnemers van het Holst-centrum, IMEC, TNO en Philips, hebben een businessplan uitgewerkt 
dat streeft naar een ambitieus en omvangrijk meerjarenprogramma. Voor ondersteuning daarvan wordt 
tevens een beroep gedaan op het Nederlandse Ministerie van Economische Zaken. Op dit moment zijn 
de partijen bezig met het vergroten van het draagvlak, opdat Holst breed gedragen wordt in Nederland en 
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Vlaanderen, niet alleen in Eindhoven, maar ook in sterke kennisregio’s als Twente en Delft. Alleen wanneer 
de krachten breed gebundeld worden op een transnationaal niveau kunnen de ambities van het Holst 
Centre op internationale schaal worden waargemaakt. Een implementatieplan voor de operationele start 
is momenteel in uitvoering. De partijen streven naar een offi ciële aftrap van het centrum op 25 mei 2005 
tijdens de ontmoeting tussen de ministers Moerman en Brinkhorst in Eindhoven.

4.2. STEVIN-programma

STEVIN, wat staat voor “Spraak- en Taaltechnologische Essentiële Voorzieningen In het Nederlands”, is 
een Vlaams/Nederlands meerjarig onderzoeks- en stimuleringsprogramma voor Nederlandstalige taal- en 
spraaktechnologie. Het vloeit voort uit de activiteiten die tussen 1999 en 2002 werden uitgevoerd door 
het Vlaams/Nederlandse Platform voor het Nederlands in taal- en spraaktechnologie, kortweg “TST-Plat-
form”. Het STEVIN-programma gaat uit van de prioriteitenlijst BAsisTAalVOorzieningen (BATAVO). Om zo-
veel mogelijk tegemoet te komen aan de criteria gesteld door alle fi nancierende partijen, werden de 
plannen bijgesteld en heeft STEVIN een meer hybride karakter gekregen. De specifi eke doelstellingen van 
STEVIN zijn de volgende: 
- het realiseren van een adequate digitale taalinfrastructuur voor het Nederlands, gebaseerd op de BATA- 
 VO-prioriteitenlijst;
- het verrichten van strategisch onderzoek op het gebied van taal- en spraaktechnologie in die domeinen  
 waar de vraag naar concrete taal- en spraaktechnologische toepassingen groot is;
- het verder stimuleren van netwerking, zwaartepuntvorming en verankering, het opleiden van nieuwe ex- 
 perts, het bevorderen van vraagstimulering en kennisoverdracht en het adequaat regelen van intellectu- 
 ele eigendomsrechten.
STEVIN heeft een looptijd van vijf jaar (2004-2009) en een budget van 11,4 miljoen EUR. Het wordt ge-
fi nancierd door OCW, NWO, EZ en het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. De coördinatie is in de 
handen van de Nederlandse Taalunie. De eerste oproep werd afgesloten op 2 november 2004 en resul-
teerde in 19 voorstellen, waarvan er 5 zullen gesubsidieerd worden. De tweede oproep heeft een budget 
van maximaal 4,2 miljoen EUR en werd begin maart 2005 gelanceerd. Nadere informatie is te vinden op 
de website taalunieversum.org/taal/technologie/stevin.

4.3. Kennismarkten (“brokerage events”)

De eerste twee kennismarkten werden georganiseerd naar aanleiding van de eerste en tweede oproep 
tot het indienen van voorstellen voor het STEVIN-programma. De eerste brokerage vond plaats op 15 
september 2004 in Tilburg en werd bijgewoond door 166 deelnemers (40 Vlamingen en 126 Nederlan-
ders). Voor het tweede evenement op 2 maart 2005 te Antwerpen schreven 163 geïnteresseerden in (66 
Vlamingen en 97 Nederlanders). 
Op 13 april 2005 heeft in het Evoluon in Eindhoven  de brokerage “Kansen voor high-tech en embedded 
systeemontwikkeling in Vlaanderen en Nederland” plaatsgevonden, een gezamenlijk Vlaams-Nederlandse 
organisatie (o.m. IWT/SenterNovem). Er waren ongeveer 120 deelnemers. In vijf parallelle sessies (agro/
food, transport & logistiek, automotive, medisch/domotica, high-tech machinebouw) werd gesproken over 
het ontwikkelen van embedded systemen in de sector, ontwikkelingen in de markt, consequenties voor 
systeemontwikkelaars en de rol van embedded systemen hierbij. In een aantal sectoren, zoals agro/food, 
zijn werkgroepen gevormd om een concreet actieplan op te stellen voor samenwerking. Tijdens de bijeen-
komst stelden de deelnemers voor om binnen een half jaar een follow-up bijeenkomst te organiseren. 
IWT neemt het initiatief om in het najaar 2005 een bijeenkomst over “embedded systems” te organiseren 
in Vlaanderen.
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4.4. Informatie- en communicatietechnologieën

In september 2004 hebben de Nederlandse ministeries van Economische Zaken en Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap samen met de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) een con-
venant getekend ter oprichting van een Nationaal Regieorgaan voor ICT-onderzoek en -innovatie (NROI). 
De minister van Economische Zaken gaf aan grensoverschrijdende samenwerking met Vlaanderen in deze 
op prijs te stellen. Medio 2005 zal een volledig bemenst NROI haar strategisch plan presenteren. Naar 
verwachting zal hierin ook aandacht zijn voor samenwerking met Vlaanderen. Vragen die hierbij aan de 
orde zullen komen zijn bijvoorbeeld op welke punten de Nederlandse en de Vlaamse strategische ICT-
onderzoeks- en -innovatieagenda’s gebundeld kunnen worden. 
Het Regieorgaan levert al bijdragen aan de strategische Nederlands-Vlaamse evenementen op het gebied 
van “embedded systems” en “security en encryptie” en is direct betrokken bij het uitbreiden van samen-
werking die o.a. kunnen leiden tot gemeenschappelijk ondersteunde onderzoeksprogramma’s zoals dat is 
gebeurd bij taal- en spraaktechnologie. 
Momenteel wordt onderzocht of een vervolg op het gebied van digitale archivering wenselijk is: bij de 
plannen voor samenwerking zijn naast het Vlaamse IBBT (Interdisciplinair Instituut voor Breedbandtech-
nologie), het Nederlandse ICT-Forum, vanuit Nederland het Bsik-programma MultimediaN, het NWO-pro-
gramma CATCH en de Hilversumse Stichting Beeld en Geluid betrokken. 

4.5. Versterkte samenwerking tussen IWT-Vlaanderen, SenterNovem en STW

De volgende samenwerkingsafspraken worden voorzien :

- In Nederland zal in het najaar van 2005 een derde ronde met innovatievouchers worden opgestart.   
 In deze ronde zullen ook kennisinstellingen uit Vlaanderen worden opgenomen. Daarmee kun-  
 nen Nederlandse MKB’ers hun voucher ook bij Vlaamse kennisinstellingen inwisselen.     
 Op dit moment wordt nog bezien op welke wijze de Nederlandse regeling hiertoe moet worden   
 aangepast. Langs Vlaamse zijde zal het KMO-Programma van IWT worden ingezet. MKB’s uit    
 beide regio’s zullen hierdoor een beroep kunnen doen op kennisinstellingen uit de andere regio, waar- 
 bij het steunaandeel ten laste wordt genomen door de regio van de betrokken MKB’s. Ook het   
 INTERREG-III project “Innovatievouchers Interreg Euroregio Benelux Middengebied” sluit aan    
 bij deze opzet. Gezien de lopende heroriëntatie van het fi nancieel instrumentarium van het   
 Nederlandse Ministerie van Economische Zaken zal, van zodra beleidsmatig duidelijkheid bestaat over  
 de toekomstige instrumenten, eveneens worden bezien welke elementen relevant zijn en geschikt   
 kunnen worden gemaakt voor het wederzijds openstellen van deze regelingen voor onderzoekspartners  
 uit de andere regio’s.

- IWT ( Programma Strategisch Basisonderzoek ) en NWO/STW zullen toelaten dat in hun consortiapro-  
 jecten tot maximum 20 % van de projectkosten ingevuld worden door een onderzoekspartner uit de   
 andere regio.

- Aan Vlaamse en Nederlandse zijde zal nader worden gekeken naar de mogelijkheid om projecten van   
 gemeenschappelijk belang te co-fi nancieren door de daartoe bevoegde instanties in elk van beide re-  
 gio’s. Een eerste opportuniteit dient zich aan bij het onder punt 4.4 genoemde project “Elektronische   
 archivering” .De mogelijkheden van co-fi nanciering dienen in het bijzonder nader onderzocht te worden  
 m.b.t. excellentiecentra en competentiepolen in beide regio’s .
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4.6. Samenwerking op het raakvlak tussen de levenswetenschappen en ICT

In december 2004 is het Nationaal Regie Orgaan Genomics (NROG) door het Nederlandse Ministerie van 
Economische Zaken gevraagd de mogelijkheden voor technologische samenwerking tussen Vlaanderen 
en Nederland te exploreren. NROG heeft een concrete invulling aan deze vraag gegeven in samenwerking 
met de administratie Wetenschap en Innovatie (AWI) en met de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij 
(NV BOM). Dit gebeurde via twee workshops op 4 maart (Brussel) en 11 maart (Tilburg). De conclusies 
kunnen als volgt worden samengevat:
- Algemeen kan worden gesteld dat er interesse is voor grensoverschrijdende samenwerking.
- Aan beide zijden van de grens bestaat duidelijk behoefte om elkaar beter te leren kennen. Met name   
 voor MKB is vaak niet duidelijk wat speelt in het andere land. 
- Thematische samenwerking is zeer wel mogelijk op verschillende terreinen, bijvoorbeeld op het ter-  
 rein van imaging, micro-elektronica en levenswetenschappen, maar zeker ook op het terrein van   
 de farmaceutica. In Zuid-Nederland kan hier een snelle start mee gemaakt worden vanuit    
 een aantal reeds bestaande, veelal grensoverschrijdende, initiatieven. Op regionaal niveau    
 wordt door overheid, bedrijfsleven en kennisinfrastructuur geïnvesteerd in intensivering    
 van technologische samenwerking in de kennisdriehoek Eindhoven – Leuven – Aken; versterking van   
 de sectoren Medische Technologie en Farmacie in het Human Health programma van de Brabantse   
 Ontwikkelings Maatschappij;  kennisontwikkeling mede t.b.v. medische toepassingen  in het Holst-initia- 
 tief van IMEC, TNO en Philips; het onlangs aangekondigde Center for Molecular Medicine van    
 Philips Research, TU/e, Universiteit Maastricht en Academisch Ziekenhuis Maastricht (dat    
 beoogt samen te werken met o.a. Nederlandse universiteiten en het Forschungszentrum Jülich en
 RWTH in Aken) en het Convergentie Laboratorium van de Universiteit Leuven, IMEC en VIB.

4.7. Overleg over de Europese onderzoeksagenda

In het kader van de task force-bijeenkomsten werd regelmatig van gedachten gewisseld over deelname 
aan voor beide partijen strategische initiatieven, zowel ERA-NETten als technologieplatformen (ETP’s). De 
ETP’s nano-elektronica, “embedded systems” en plantengenomica bieden de meeste kansen. Het maxi-
maal afstemmen van relevante standpunten wordt ook in de toekomst nagestreefd.

4.8. Grensoverschrijdende netwerkuitbreiding van DSP Valley

DSP Valley is een technologienetwerk in de regio Leuven met focus op het ontwerp van micro-elektroni-
sche hardware en ingebedde software voor digitale en analoge signaalverwerking. De belangrijkste doel-
stelling van DSP Valley bestaat in het bijeenbrengen van verschillende partijen voor nieuwe, innoverende 
partnerships. 
Recentelijk zijn stappen ondernomen om DSP Valley om te vormen tot één groot grensoverschrijdend 
netwerk met uitvalsbasissen in Leuven en Eindhoven. De Nederlandse pijler wordt gehuisvest op de High 
Tech Campus in Eindhoven. Hiertoe werd een Stichting DSP Valley opgericht naar Nederlands recht. De 
fi nanciering komt van Interreg IIIA en van de regionale overheden in Vlaanderen en Nederland. 
Op korte termijn wordt gestreefd naar de verdere recrutering van nieuwe Nederlandse leden en naar de 
volledige integratie van de Nederlandse leden in de bestaande DSP-dynamiek. Op middellange termijn 
wordt gedacht aan de uitbouw van een derde uitvalsbasis in Aken.
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5. Opportuniteiten voor de toekomst

- In mei/juni 2005 organiseert de task force een gespecialiseerde workshop over de Europese Onder-  
 zoeksruimte. Nederland en Vlaanderen zullen hun standpunten met betrekking tot het Commissievoor-
 stel voor het Zevende Kaderprogramma op elkaar trachten af te stemmen. Daarnaast zal ook de nodige  
 aandacht gaan naar de toekomstige ERA-NET-strategie en naar de Europese technologieplatformen.   
 Ook inzake EUREKA zal er van gedachten worden gewisseld.

- AWI en OCW zullen in samenspraak met de Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen   
 (KNAW) en NWO onderzoeken of en hoe er concreet kan samengewerkt worden voor de bouw   
 van een nieuw gemeenschappelijk schip voor kustgebonden zeeonderzoek. Een dergelijk initiatief moet  
 uiteraard kaderen in de context van de Europese Onderzoeksruimte.

- Nederland en Vlaanderen zullen maximaal samenwerken binnen de tweede cyclus van de Europese   
 open coördinatiemethode in het kader van het 3%-actieplan. Zo wordt de werkgroep over jonge,   
 kennisintensieve KMO’s geleid door het IWT in samenwerking met EZ en SenterNovem.

- Nederland en Vlaanderen plannen de gemeenschappelijke organisatie van een kennismarkt over veilig- 
 heid en encryptie in het najaar van 2005, alsook een follow-up evenement op gebied van “embedded  
 systems”.

- De introductie van een specifi eke steunmaatregel voor grensoverschrijdende kennisregio’s door de Eu- 
 ropese Commissie (“Regions of Knowledge”) binnen het Europese Kaderprogramma kan veel te bie-  
 den hebben. Nederland en Vlaanderen trekken zoveel mogelijk samen op ten behoeve van    
 de inbreng voor het ontwerp van programma en zullen zich inspannen om gebruik te (laten) maken   
 van deze steunmaatregel.

- Vlaanderen en Nederland zullen onderzoeken op welke wijze hun gemeenschappelijke visie kan wor-  
 den verankerd in de Nationale Strategische Referentiekaders voor het toekomstige programma Interreg  
 IV/Europese Territoriale Samenwerking.

Bijlage 1. De intentieverklaring van Leuven
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Intentieverklaring voor de versterking van de  
strategische samenwerking tussen Vlaanderen 
en Nederland op het vlak van innovatie 
 
 
 
 
De Nederlandse Minister van Economische Zaken en de Vlaamse Minister van 

Financiën en Begroting, Ruimtelijke Ordening, Wetenschappen en 

Technologische Innovatie, 

 

Overwegende het belang en het potentieel van de kennisdelta Eindhoven - 

Leuven - Aken; 

 

Overwegende de voorbeeldfunctie die uitgaat van de as Eindhoven - Leuven in 

het kader van de versterking van de bilaterale strategische samenwerking tussen 

Vlaanderen en Nederland op het vlak van innovatie; 

 

Overwegende het cruciale belang om ook standpunten uit te wisselen ten 

aanzien van Europese en andere multilaterale initiatieven waarbij de overheid 

strategische keuzes moet maken, daarbij inspelend op de 3% doelstelling van de 

Lissabon-strategie waarmee de Europese Unie zichzelf ten doel stelt tegen 2010 

de meest concurrerende en dynamische kenniseconomie van de wereld te 

worden, gericht op duurzame economische groei met meer en betere banen en 

een hechtere sociale samenhang;  
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Hebben de gezamenlijke intentie om voor zover dit kan binnen de gegeven 

bevoegdheden: 

 

1. stimulerend en faciliterend op te treden, door het uitbreiden van de 

gezamenlijke Vlaams-Nederlandse coördinatie, afstemming en regie op het 

vlak van onderwerpen van strategisch belang vanuit overheidsperspectief, 

met het oog op het verder tot stand brengen van een krachtige kennisregio 

gemarkeerd door de steden Eindhoven en Leuven.  

 

2. de grensoverschrijdende samenwerking te intensiveren, mede in het kader 

van programma’s die in het bijzonder door de Europese Unie worden 

ontwikkeld en die kunnen worden ingezet bij het streven naar het realiseren 

van de doelstellingen geformuleerd in het kader van de genoemde Lissabon-

strategie. 

 

3. bij te dragen tot het scheppen van gunstige voorwaarden voor het leggen van 

rechtstreekse contacten en voor de activiteiten van bedrijven en andere 

rechtspersonen, voor het aanmoedigen van investeringen en het bevorderen 

van de uitwisseling van innovatie-gerelateerde informatie. 

 

Teneinde de omschreven doelen te bereiken zullen de ministers ernaar streven: 

 

1. ter versterking van regionale innovatie over te gaan tot het in gang zetten van 

een structurele strategische dialoog, waarbij de contacten tussen de 

betrokken bewindslieden en administraties zullen worden geïntensiveerd door 

middel van het uitwisselen van informatie en documentatie en door 

regelmatig overleg. 
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2. de rechtstreekse samenwerking tussen hun regionale en lokale overheden - 

alsmede organisaties, instellingen, bedrijven en personen - te bevorderen, 

teneinde meer synergie en een meer eenduidig gericht beleid tot stand te 

brengen. 

  

3. door waar opportuun gezamenlijke standpunten in te nemen die de toegang 

tot internationale partnerschapsnetwerken bevorderen, aansluitend bij 

multilaterale of supranationale programma’s, in het bijzonder deze welke door 

de Europese Unie worden geïnitieerd.  

 

4. concrete grensoverschrijdende activiteiten op te zetten, waaronder: 

 

- op het vlak van taal- en spraaktechnologie, het opstarten van een 

Vlaams-Nederlands samenwerkingsverband voor de verdere stimulering 

van Nederlandstalige taal- en spraaktechnologie; 

- op het vlak van automotive industry te streven naar een Euregionaal 

competence centre voor assembleurs, toeleveranciers en de 

toptechnologische bedrijven. Gestart wordt vanuit het ATC in Nederland 

en Flanders’ Drive in Vlaanderen. De samenwerking zal gezocht worden 

met CAR in Nord Rhein Westfalen; 

- het nagaan van de mogelijkheden voor het ontwikkelen van een 

gezamenlijke visie op gemeenschappelijke onderwerpen binnen ICT 

onderzoek en innovatie; 

- het opzetten van een structureel forum ter bevordering van innovatie in de 

regio en daarbij gebruik makend van Europese en andere initiatieven; 

- het uitwerken van experimenten met de aanwending van bij voorkeur EU-

middelen ten behoeve van onder meer starters en kennisvouchers, en het 

laten groeien van initiatieven met gezamenlijke, grensoverschrijdende  

inzet van middelen, zoals het reeds vermelde samenwerkingsverband ten 

behoeve van Nederlandstalige taal- en spraaktechnologie. 
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De ministers zijn voornemens elkaar te ontmoeten om hun bilaterale 

samenwerking en concrete onderwerpen van gemeenschappelijk belang te 

bespreken. 

 

Deze intentieverklaring werd ondertekend in Leuven op 7 april 2004 en gaat van 

kracht op de datum van ondertekening. De intentieverklaring werd opgemaakt in 

twee authentieke versies waarvan elke partner verklaart er één ontvangen te 

hebben. 

 

 




