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DE VLAAMSE MINISTER VAN ECONOMIE, INNOVATIE, WERK, SOCIALE ECONOMIE EN LANDBOUW 
 
 

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING 
 
Betreft: - Besluit van de Vlaamse Regering over de herverdeling van 

begrotingsartikelen van de algemene uitgavenbegroting van de 
Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019 in het kader 
van de ondersteuning van de Industriële Onderzoeksfondsen en 
interfaceactiviteiten van de associaties in de Vlaamse 
Gemeenschap. 
- Definitieve goedkeuring 

   
 
 

Samenvatting 
De beleidsmaatregelen Industriële Onderzoeksfondsen (IOF) en de interfaceactiviteiten zijn 
respectievelijk in 2003 en 1998 ingericht door de Vlaamse Regering met als doel de wisselwerking 
tussen de instellingen voor hoger onderwijs en de economische en maatschappelijke actoren in 
Vlaanderen te versterken. De middelen die voor beide instrumenten worden ingezet, moeten dus 
helpen om de academische kennis te valoriseren in maatschappelijke en/of industriële 
toepassingen. 
 
De Industriële Onderzoeksfondsen zijn decretaal ingesteld als interne bestemmingsfondsen van 
de vijf associaties hoger onderwijs en worden aangewend voor het strategisch basisonderzoek 
en het toegepaste onderzoek bij de partners van de associatie (universiteiten en hogescholen)  
(zie artikel 57 van het decreet betreffende de organisatie en financiering van het wetenschaps- en 
innovatiebeleid van 30 april 2009 inclusief wijzigingen (afgekort W&I-decreet). De middelen 
worden dus door de associaties zelf intern toegewezen, binnen het wettelijk kader van het 
decreet. Er is algemeen de mogelijkheid om de middelen toe te kennen aan mandaten (eerder 
programmafinanciering, onbeperkte duur) of aan projecten (o.a. Proof-of-Concept, breeding, etc.). 
 
De interfaceactiviteiten worden decretaal (zie artikel 2 van het W&I-decreet) gedefinieerd als de 
bevordering van de samenwerking tussen de associaties en het bedrijfsleven en de bevordering 
van de economische valorisatie van onderzoek dat de associatie uitvoert. Het kan onder meer 
gaan om octrooieren of andere vormen van bescherming van intellectuele eigendomsrechten, het 
oprichten van spin-offs, de ontwikkeling van netwerken met het bedrijfsleven, enz. . Deze 
activiteiten zijn dus ondersteunend en faciliterend aan de Industriële Onderzoeksfondsen. 
 
In 2018 voerde IDEA consult de vijfjaarlijkse evaluatie van de beleidsuitvoering van de Industriële 
Onderzoeksfondsen en interfaceactiviteiten in de vijf associaties van de Vlaamse Gemeenschap 
voor de periode 2014-2018 uit.  IDEA consult leverde het rapport: Evaluatie van de Industriële 
Onderzoeksfondsen en de interfaceactiviteiten Bestek nr. EWI-2018-02., waarin de adviezen van 
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een internationaal experten panel en de stakeholders werden verwerkt. Op basis van dit rapport 
werd het valorisatiebeleid verder verfijnd via wijzigingen in het IOF-besluit van 24 mei 2019. 
 
Minister Crevits heeft in haar beleidsnota 2019-2024 Economie, Wetenschapsbeleid en Innovatie  
het Inhoudelijk structuurelement ‘valorisatie onderzoeksresultaten’ opgenomen met maatregelen 
voor de verdere uitbouw van het Vlaamse innovatie-ecosysteem. De universiteiten en 
hogescholen leveren hieraan een belangrijke bijdrage en bijgevolg is de, in begroting 2019 
voorziene, budgettaire opstap van 20 miljoen euro voor valorisatie via de beleidsmaatregelen 
Industriële Onderzoeksfondsen (IOF) en de interfaceactiviteiten in lijn met het beleid van de 
nieuwe Vlaamse Regering. 

 

1. SITUERING  

A. BELEIDSVELD/BELEIDSDOELSTELLING 

In de beleidsnota 2019-2024 Economie, Wetenschapsbeleid en Innovatie is het Inhoudelijk 
structuurelement ‘valorisatie onderzoeksresultaten’ opgenomen met maatregelen voor de uitbouw 
van het Vlaamse innovatie-ecosysteem waaraan de universiteiten en hogescholen een belangrijke 
bijdrage leveren.  

B. VORIGE BESLISSINGEN EN ADVIEZEN 

In 2018 voerde IDEA consult de vijfjaarlijkse evaluatie van de beleidsuitvoering van de Industriële 
Onderzoeksfondsen en interfaceactiviteiten in de vijf associaties van de Vlaamse Gemeenschap voor 
de periode 2014-2018 uit.  IDEA consult leverde het rapport: Evaluatie van de Industriële 
Onderzoeksfondsen en de interfaceactiviteiten Bestek nr. EWI-2018-02., waarin de adviezen van een 
internationaal experten panel en de stakeholders werden verwerkt. Op basis van dit rapport werd 
het valorisatiebeleid verder verfijnd via wijzigingen in het IOF-besluit van 24 mei 2019. 

2. INHOUD 
In haar regeerakkoord schoof de Vlaamse Regering Wetenschap en Innovatie naar voren als één van 
de prioritaire domeinen: er zal een grotere focus gelegd worden op bedrijfsgericht innoveren en 
valoriseren, sterke kennisinstellingen met excellent onderzoek en een groeipad voor de 3% norm 
voor O&O, waarbij er wordt gestreefd naar 1% overheidsuitgaven tegen 2020.  
 
Om deze ambitie te realiseren heeft de Vlaamse Regering voor 2019 een budgettaire opstap van 280 
miljoen euro voorzien voor het domein Wetenschap en Innovatie, waarvan er 176,5 miljoen euro is 
toegewezen aan de begroting van het Departement EWI. 
 
Tot dit wetenschaps- en innovatiebeleid behoort ook de ondersteuning van de Industriële 
Onderzoeksfondsen en interfaceactiviteiten van de associaties in de Vlaamse Gemeenschap, 
waarvoor in de initiële uitgavenbegroting van 2019, op begrotingsartikel EB0-1EFB2MS-IS een bedrag 
van 36.290.000 euro (VAK-krediet) is toegekend; dit bedrag is verdeeld over de basisallocatie EB0 
1EE130 41.50 met 33.370.000 euro voor IOF en de basisallocatie EB0 1EE126 41.50 met 2.920.000 euro 
voor interfaceactiviteiten.  
 
Op basis van de bevindingen en de aanbevelingen uit de vijfjaarlijkse evaluatie van de 
beleidsuitvoering van de Industriële Onderzoeksfondsen en interfaceactiviteiten in de vijf 
associaties van de Vlaamse Gemeenschap, werd in 2019 het valorisatiebeleid verder verfijnd en het 
IOF-besluit gewijzigd.  
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De voorzien budgettaire opstap voor IOF en interfaceactiviteiten bedraagt 20 miljoen euro, te 
verdelen over beide subsidies in dezelfde verhouding als de initiële begroting 2019, namelijk voor 
IOF 18.391.000 euro en voor interfaceactiviteiten 1.609.000 euro. 
 
Schematische voorstelling van deze bovenvermelde herverdeling: 
(in K EUR) 

begrotingsartikel basisallocatie kredietsoort 
van  naar 
VAK VEK VAK VEK 

EB0-1EBB2AH-PR EB0 1EE104 0100 VAK/VEK   20.000  20.000    
EB0-1EFB2MS-IS EB0 1EE126 41.50 VAK/VEK    1.609 1.609 
EB0-1EFB2MS-IS EB0 1EE130 41.50 VAK/VEK   18.391 18.391 
totaal 20.000 20.000 20.000 20.000 

 

3. BESTUURLIJKE IMPACT 
 

A. BUDGETTAIRE IMPACT VOOR DE VLAAMSE OVERHEID 

In de begroting is op begrotingsartikel EB0-1EBB2AH-PR – PROVISIE O&O een provisie voor O&O 
ingeschreven van 176,5 miljoen euro. Hiervan wordt door middel van bijgevoegd besluit 20 miljoen 
euro herverdeeld naar begrotingsartikel EB0-1EFG2MS-IS zoals hoger toegelicht. 
 
Het advies van de Inspectie van Financiën werd verleend op 9 september 2019. Dit advies is gunstig. 
 
Het begrotingsakkoord werd verleend op XXX2019. 

B. ESR-TOETS 

Het betreft hier zelfregulering van de Vlaamse overheid. Een reguleringsimpactanalyse is bijgevolg 
niet vereist. 

C. IMPACT OP HET PERSONEEL VAN DE VLAAMSE OVERHEID 

Het van besluit heeft geen weerslag op de personeelsbehoeften en/of-budgetten van de Vlaamse 
overheid. 

D. IMPACT OP DE LOKALE EN PROVINCIALE BESTUREN 

Het bijgevoegde besluit heeft geen weerslag op het vlak van personeel, werkingsuitgaven, 
investeringen, schuld en ontvangsten van de lokale en provinciale besturen. 
 

 

4. VERDER TRAJECT 
 
De Vlaamse minister bevoegd voor innovatie, zal vervolgens via ministeriële besluiten de verdeling 
van deze budgettaire opstap, voor respectievelijk de subsidie Industriële Onderzoeksfondsen en de 
subsidie interfaceactiviteiten, aan de vijf associaties (universiteiten en hogescholen) in de Vlaamse 
Gemeenschap toekennen. Het Departement Economie Wetenschap en Innovatie staat in voor de 
verdere uitvoering van deze besluiten.  
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5. VOORSTEL VAN BESLISSING 
 
De Vlaamse Regering beslist: 
 
1° haar goedkeuring te hechten aan het bijgaande Besluit van de Vlaamse Regering houdende de 

herverdeling van begrotingsartikelen van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse 
Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019. 

 
 
 
 
 
 

De Vlaamse minister van  Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw, 
 
 
 
 
 

Hilde CREVITS 
 
 
 

Bijlagen: 
- Besluit van de Vlaamse Regering over de herverdeling van begrotingsartikelen van de algemene 

uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019 in het kader van 
de ondersteuning van de Industriële Onderzoeksfondsen en interfaceactiviteiten van de 
associaties in de Vlaamse Gemeenschap. 

- Advies IF 
- Begrotingsakkoord 




