
 

 

PERSBERICHT 

PHILIPPE MUYTERS 

VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE 

 

BRUSSEL – 7 maart 2016 

Nieuw innovatiebeleid maakt vaart 

Afgelopen vrijdag verleende de Vlaamse regering haar definitieve goedkeuring aan de steun voor 

speerpuntclusters en innovatieve bedrijfsnetwerken. Clusters vormen de spil van het nieuwe 

innovatiebeleid van Vlaams minister van Economie en Innovatie Philippe Muyters. Intussen werd 

reeds een eerste selectie van innovatieve bedrijfsnetwerken aangeduid. 

Met het clusterbeleid wil minister Muyters de strategische samenwerking tussen bedrijven, sectoren 

en onderzoekers stimuleren met het doel de economische impact van innovatie de komende jaren 

gevoelig te doen stijgen.  

Vlaams minister van Economie en Innovatie Philippe Muyters: “Bedrijven die kennis delen en 

samenwerken met kennisinstellingen bereiken vaak sterke resultaten. Vandaag bestaan er al mooie 

samenwerkingsverbanden maar ik wil hier in de toekomst nog meer op inzetten. Het initiatief moet 

echter van onderuit komen : enkel als bedrijven zélf vragende partij zijn, kan innovatie effect hebben 

op het terrein.” 

Eer een ondersteuning door de Vlaamse overheid mogelijk is, moet een clusterorganisatie reeds 

voldoen aan een minimale private financiering van 50%. Ze moet bovendien bedrijven en 

kennisinstellingen samenbrengen, projecten opstarten en een internationale dimensie toevoegen. 

Het Agentschap Ondernemen en Innoveren maakte binnen deze filosofie alvast een preselectie van 

33 innovatieve bedrijfsnetwerken (http://www.vlaio.be/artikel/fase-1-innovatieve-

bedrijfsnetwerken-afgerond), één van de twee soorten clusters. In een tweede fase zullen deze 

verder worden uitgewerkt waarna – op 14 juli 2016 – een definitieve selectie volgt. De 15-tal 

definitief geselecteerde projecten kunnen rekenen op een financiële ondersteuning van de overheid 

van 50% gedurende drie jaar.  

Waar de innovatieve bedrijfsnetwerken zich richten op toekomstig potentieel en opkomende 

markten of een aantal kleinere initiatieven bundelt, is de focus van de – nog te selecteren – 

speerpuntclusters een stuk breder. 

Minister Muyters: “De speerpuntclusters omvatten de grote innovatieve domeinen, die in de 

toekomst economisch het verschil kunnen en zullen maken, zowel naar werkgelegenheid als naar 

toegevoegde waarde. Ik wil me dan ook niet vastpinnen op een enge selectie: we moeten blijven oog 

hebben voor nieuwe ontwikkelingen. Maar dat de selectie streng zal zijn, staat buiten kijf.” 

Speerpuntclusters zullen kunnen rekenen op een ondersteuning van maximaal 50%, geplafonneerd 

op 500.000 euro en dit gedurende een periode van tien jaar.  
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