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Woord vooraf 

Op 14 november 2019 lichtte ik in de Commissie Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw 
mijn Beleidsnota 2019-2024 toe, samen met de begroting 2020. 
 
Ik plaatse toen zes brede projecten voorop: 
 

1. Lokaal ondernemerschap laten bloeien in bedrijvige kernen en handelaars dankzij digitale tools de 
concurrentie laten aangaan met e‐commercespelers.  

2. De competitiviteit en productiviteit van onze producerende nijverheid garanderen met een 
integraal industriebeleid voor de toekomst.  

3. Via regionale specialisatie de ontwikkeling in provincies en streken ondersteunen en 
Vlaanderenbreed een kennisgedreven en CO2-arm economisch weefsel tot stand brengen, waarin 
elk talent zich kan ontplooien.  

4. Door middel van een Vlaamse agenda voor digitaal ondernemen en innoveren, onze  
toponderzoekers en digitale economie helpen om internationaal voorsprong uit  te  bouwen. We 
willen onder meer artificiële intelligentie sneller en verantwoord implementeren in het bedrijfsleven 
en de brede maatschappij.  

5. Met een ambitieus plan voor klimaatinnovatie oplossingen zoeken en aanreiken richting een CO2‐
arme industrie en samenleving. 

6. Dankzij een maximaal circulaire economie verspilling terugdringen en garanderen dat we ook in  
de  toekomst in onze behoeften inzake grondstoffen en water kunnen voorzien. Daarvoor zetten 
we in op onderzoek en nieuwe bedrijfsmodellen. 

 
Niemand kon toen, bij de parlementaire bespreking, vermoeden dat enkele weken later vanuit China een 
virusuitbraak de hele wereldeconomie zou beginnen aantasten. 
 
Ook Vlaanderen werd getroffen, zowel onze samenleving als onze economie. Op 18 maart 2020 ging ons land 
in een ‘lockdown light’, die duurde tot 4 mei toen geleidelijk versoepelingsmaatregelen intraden.  
 
Op mijn initiatief nam de Vlaamse Regering sinds maart snel de gepaste crisismaatregelen om onze 
ondernemers en ondernemingen te ondersteunen. De corana hinderpremie en de corona compensatiepremie 
bij VLAIO zijn daarvan de meest bekende. Eveneens werd via PMV gevat ingezet op maatregelen die de 
solvabiliteit van ondernemingen ondersteunen: achtergestelde leningen met een looptijd van 3 jaar, 
verhoging van de waarborgcapaciteit om overheidswaarborgen te verstrekken, uitbreiding van de win-win 
lening, invoeren van het Vriendenaandeel voor kapitaalparticipaties, in de steigers zetten van een 
Welvaartsfonds, … Tenslotte werden ter ondersteuning van het wetenschappelijk onderzoek via het FWO 
twee specifieke COVID-19 oproepen gelanceerd.     
 
Nu moeten we de sprong maken van het crisis- naar het herstelbeleid. 
Het uitvoeren van de zes bovenvermelde projecten blijft ook in co- en postcoranatijd meer dan ooit actueel. 
Dat blijkt ook uit het rapport ‘Vlaanderen: welvarender, weerbaarder en wervender’ van 14 juli 2020 van het 
Economisch Adviescomité waarin een pleidooi gehouden wordt voor een productiviteitsoffensief en het 
accelereren van vijf transformatieve doorbraken voor een Duurzaam, Digitaal, Zorgzaam, Werkend en Lerend 
Vlaanderen. Hun aanbeveling te investeren in slimme duurzaamheid, o.a. inzake onderzoek en innovatie in 
waterstoftechnologie, neem ik graag ter harte. De Vlaamse Regering is dan ook vast besloten te blijven 
investeren in O&O. Het Vlaams regeerakkoord voorziet een budgettaire opstap voor economie, wetenschap 
en innovatie van 250 miljoen euro deze legislatuur en 195 miljard euro aan investeringsmiddelen. In de 
begroting 2020 werd daarvan reeds respectievelijk 20 miljoen euro en 10 miljoen euro opgenomen. 
 
In de Speurgids 2020 vindt U daarvan alle details. 



 

De Speurgids 2020 Ondernemen & Innoveren biedt de lezer een gestructureerd overzicht van de 
overheidskredieten voorzien voor het Vlaams economisch, wetenschaps- en innovatiebeleid. De Speurgids 
levert hiermee de basis voor verdere analyse en monitoring van beleidsindicatoren in het beleidsdomein 
economie, wetenschap en innovatie. 
 
De gids is overzichtelijk opgedeeld in vier delen. 
 
Het eerste deel geeft een overzicht van de instrumenten en overheidsbudgetten die het Vlaams economisch 
beleid vormgeven. Het betreft een budget van meer dan 400 miljoen euro en gaat om instrumenten die de 
competitiviteit van de ondernemingen ondersteunen, het ondernemerschap bevorderen, de 
omgevingsfactoren faciliteren, de internationalisering van de Vlaamse eonomie stimuleren en de 
duurzaamheid versterken. Ook enkele initiatieven uit andere beleidsdomeinen die een bijdrage leveren aan 
ons economisch beleid worden kort toegelicht. 
 
Deel twee gaat dieper in op het Vlaams wetenschaps- en innovatiebeleid. Bij begrotingsopmaak 2020 wordt 
er een budget van 3,639 miljard voorzien voor wetenschap en innovatie. Hiervan is 1,847 miljard euro voor 
onderzoek en ontwikkeling. Het EWI-beleidsdomein is verantwoordelijk voor 74% van deze middelen. 
 
In het derde deel worden de O&O-overheidsuitgaven en de O&O-kredieten van Vlaanderen in nationale en 
internationale context besproken. Met een O&O-intensiteit van 2,92% van het regionaal bbp in 2018 is 
Vlaanderen goed op weg de 3% O&O-norm te halen. 
 
In het vierde deel wordt het Programma Innovatief Aanbesteden (PIO) geduid.  
 
Kortom, de Speurgids 2020 bevestigt dat het Vlaams beleid stevig inzet op wetenschap en innovatie als 
drijvende kracht achter onze Vlaamse economie. Want innovatie zal de sleutel zijn om sterker uit de crisis 
te komen. 
 
We wensen de lezer een verrijkende lectuur. 
 

 

 

Hilde Crevits 
Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw 




