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ADVIES VAN HET BESLISSINGSCOMITÉ BIJ HET 
HERMESFONDS 

 
Advies aan de Vlaamse Regering over het ontwerpbesluiten voor steun aan 

consortia van ondernemingen voor projecten van onderzoek en ontwikkeling 
ingebed in een ruimer samenwerkingsverband met onderzoeksorganisaties 

 
 

1. De finaliteit en de beoogde effecten van O&O-projecten ingebed in een ruimer samenwerkingsverband met 
onderzoeksorganisaties verschillen sterk van deze van klassieke O&O-projecten uitgevoerd binnen een 
bedrijfscontext. Een specifiek besluit met een duidelijke focus is de logische keuze.  
 

2. Bij het advies over de drie voorgaande besluiten op 9 maart 2017 heeft het beslissingscomité bij het 
Hermesfonds expliciet gewezen op de afwezigheid van een besluit voor O&O-projecten die ingebed worden 
in een samenwerking met onderzoeksorganisaties. Zo’n samenwerkingen bestaan vandaag in de context van 
ICON-projecten. In het werkveld bestaat een grote vraag naar dit type projecten die een belangrijke rol 
hebben in het stimuleren van samenwerking tussen bedrijven en onderzoeksorganisaties in een innovatie-
ecosysteem. Het beslissingscomité bij het Hermesfonds heeft bij zijn advies het belang benadrukt om zo snel 
mogelijk een besluit te voorzien voor dit type projecten. Bijgevolg staat het beslissingscomité bij het 
Hermesfonds positief tegenover dit ontwerpbesluit, dat uitvoering geeft aan de eerdere aanbeveling. 

 
3. Binnen de inhoudelijke focus van het besluit is het besluit is zodanig opgesteld dat er voldoende ruimte is om 

bij de operationele invulling de noodzakelijke accenten te leggen.  
 

4. De uitwerking van het besluit is kwaliteitsvol en geeft op een correcte wijze invulling aan de keuzes toegelicht 
in de begeleidende nota aan de Vlaamse regering.  

 
5. Het beslissingscomité bij het Hermesfonds benadrukt het belang om binnen het juridisch kader dat 

beschikbaar komt bij goedkeuring van de besluiten zo snel mogelijk werk te maken van de invulling van 
operationele programma’s en hiervoor in overleg te gaan met het werkveld. 

 
6. Voor de uitwerking van de operationele programma’s wordt gewezen op het belang voor integratie binnen 

de huidige oefening van stroomlijning en vereenvoudiging. 
 

7. Een aantal wijzigingen aan de verwoordingen in de begeleidende nota zijn wenselijk.  

• In hoofdstuk 1.3. derde alinea is het woordgebruik ‘contractant’ verwarrend en voor interpretatie 
vatbaar. Dit kan beter vervangen worden door ‘subsidiegerechtigde’, wat trouwens gebruikt wordt 
in de voorgaande alinea in hetzelfde hoofdstuk.  

• De verwijzing naar het SBO besluit aansluitend op de omschrijving vanuit de SOCs in hoofdstuk 1.6, 
tweede alinea is verwarrend en moet duidelijke omschreven worden zodat het duidelijk is dat het 
gaat over twee verschillende mogelijkheden in de situatie van samenwerking met SOCs of 
speerpuntclusters. Nu kan verwarring ontstaan over de juiste implicatie. 
 

8. Het beslissingscomité bij het Hermesfonds benadrukt het belang om bij de operationele uitwerking van de 
steunverlening op basis van dit besluit:  

• voldoende aandacht te besteden aan de mogelijke budgettaire consequenties van de modaliteiten 
van deze operationele uitwerking, 

• een voldoende groot aandeel van de bedrijven in de projectuitvoering na te streven.  

 


