
Pagina 1 van 4 

 
 

 

Besluit van de Vlaamse Regering houdende diverse 
wijzigingen van het besluit van de Vlaamse 
Regering van 25 april 2014 houdende subsidiëring 
van incubatoren 
 

 

DE VLAAMSE REGERING, 

 

 

Gelet op het decreet ruimtelijke economie van 13 juli 2012, artikel 76 tot en met 

80; 

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 april 2014 houdende 

subsidiëring van incubatoren; 

 

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, 

gegeven op 27 juni 2017; 

 

Gelet op het advies … van de Raad van State, gegeven op ….., met toepassing 

van artikel 84, §1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, 

gecoördineerd op 12 januari 1973; 

 

Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport;   

 

Na beraadslaging, 

 

 

BESLUIT: 
 

 

Artikel 1. In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 april 2014 

houdende subsidiëring van incubatoren, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse 

Regering van 31 december 2015, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

 

1° in punt 4° worden de woorden “Voorbeelden hiervan zijn” vervangen door de 

woorden “Het betreft”;  

 

2° punt 6° wordt vervangen door wat volgt: 

 

“6° onderneming: iedere entiteit ongeacht haar rechtsvorm, die een economische 

activiteit uitoefent. De entiteit is een natuurlijk persoon die koopman is of een 

zelfstandig beroep uitoefent, een handelsvennootschap met rechtspersoonlijkheid 

van privaat recht, een burgerlijke vennootschap met handelsvorm van privaat 

recht of een buitenlandse onderneming met vergelijkbaar statuut. De entiteit 

beschikt over een exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest;”; 

 

3° punt 9° wordt vervangen door volgt: 

 

“9° starter: elke opstartende of doorstartende onderneming die niet langer dan 

vijf jaar is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen;”; 

VR 2017 0707 DOC.0683/2BIS



Pagina 2 van 4 

 

4° punt 10° wordt vervangen door wat volgt: 

 

“10° TechTransferdienst: een dienst of rechtspersoon door een universiteit of 

hogeschool belast met de uitvoering van interfaceactiviteiten.”. 
 

Art. 2. In hetzelfde besluit wordt het opschrift van afdeling 1 van hoofdstuk 2 

vervangen door wat volgt: 

 

“Definitie van een incubator”. 

 

Art. 3. In artikel 3 van hetzelfde besluit worden in paragraaf 1 de volgende 

wijzigingen aangebracht: 

 

1° de woorden “die activiteiten ontplooien gerelateerd aan O&O-activiteiten of 

starters” worden opgeheven; 

 

2° de woorden “minstens één van de twee” worden vervangen door de woorden 

“elk van de volgende voorwaarden”; 

 

3° in punt 2° wordt de zinsnede “de beheerder van een wetenschapspark, een 

universiteit of een kennisinstelling” vervangen door de woorden “een 

TechTransferdienst of een Strategisch Onderzoekscentrum; 

 

4° een punt 3° wordt toegevoegd: 

  

“3° het bedrijfsverzamelgebouw omvat specifieke infrastructuur waarvan de 

belangrijkste finaliteit het mogelijk maken van met die infrastructuur verbonden 

O&O-activiteiten is.”. 
 

Art. 4. In artikel 3 van hetzelfde besluit wordt paragraaf 2 vervangen door wat 

volgt: 

 

“§2. Om als medeoprichter van een incubator beschouwd te worden is een 

financiële participatie van minstens 5% in het maatschappelijk kapitaal van de 

incubator vereist. 

 

Om als medebeheerder van het bedrijfsverzamelgebouw van de incubator 

beschouwd te worden moet er een overeenkomst zijn met de incubator waarin de 

rol, taken en bijdrage aan de specifieke functie van de incubator uitdrukkelijk 

worden toegelicht.”. 

 

Art. 5.  Artikel 4 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.  

 

Art. 6. In artikel 5 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen 

aangebracht: 

 

1° in punt 1° wordt het woord “erkende” opgeheven; 

 

2° in punt 2° wordt de zinsnede “een universiteit, kennisinstelling of beheerder 

van een wetenschapspark” vervangen door de woorden “een TechTransferdienst 

of een Strategisch Onderzoekscentrum”. 
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Art. 7.  In artikel 7 van hetzelfde besluit wordt het eerste lid vervangen door wat 

volgt: 

 

“De ruimten en lokalen van de incubator worden ter beschikking gesteld aan 

starters en ondernemingen. De huurprijs of dienstenovereenkomst weerspiegelt 

de marktprijs. Als een gedeelte van de incubator wordt ter beschikking gesteld 

via huur of een dienstenovereenkomst aan andere instanties dan starters en 

ondernemingen, wordt het subsidiebedrag pro rata verminderd naargelang de 

oppervlakte die de andere instanties in de incubator innemen, tenzij de 

oppervlakte ingenomen wordt door onderzoeksinfrastructuur in het kader van 

een open-innovatieplatform.”. 

 

Art. 8. Artikel 10 van hetzelfde besluit wordt opgeheven. 

 

Art. 9. In artikel 11 van hetzelfde besluit wordt in punt 1° de zinsnede “een 

universiteit, kennisinstelling of beheerder van een wetenschapspark” vervangen 

door de woorden “een TechTransferdienst of een Strategisch 

Onderzoekscentrum”. 

 

Art. 10.  Artikel 12 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: 

 

“Art. 12. Over een periode van 3 jaar kan maximaal 1.000.0000 euro steun 

toegekend worden. De periode van drie jaar is een voortschrijdende periode 

zodat telkens alle toegekende steun over drie opeenvolgende jaren samengeteld 

moet worden.”. 

 

Art. 11. Artikel 13 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.  

 

Art. 12. In artikel 14 van hetzelfde besluit wordt de zinsnede “, in overleg met 

het departement,” opgeheven. 

 

Art. 13. In artikel 15 van hetzelfde besluit wordt de zinsnede “, dat hierover 

overlegt met het departement,” opgeheven.  

 

Art. 14. In artikel 16 van hetzelfde besluit wordt het tweede lid vervangen door 

wat volgt: 

 

“Het eerste voorschot kan worden aangevraagd onmiddellijk na de start van het 

project en uiterlijk in het jaar dat volgt op het jaar van de betekening.”.  

 

Art. 15. Op de subsidieaanvragen die zijn ingediend voor de inwerkingtreding van 

dit besluit blijft het besluit van de Vlaamse Regering van 25 april 2014 houdende 

subsidiëring van incubatoren van toepassing, zoals het gold voor de 

inwerkingtreding van dit besluit. 

 

Art. 16. Dit besluit treedt in werking op ... 
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Art. 17. De Vlaamse minister, bevoegd voor economie, is belast met de 

uitvoering van dit besluit.  

 

 

Brussel,  

 

 

De minister-president van de Vlaamse Regering, 

 

 

 

 

 

Geert BOURGEOIS 

 

 

De Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, 

 

 

 

 

 

 

Philippe MUYTERS 




