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Geachte genodigden, 

Dames en heren, 

Beste studenten, 

 

 

Vlaanderen was goed bezig! 

  

Sinds de jaren ‘90 evolueert Vlaanderen in termen van onderzoek en innovatie naar een steeds 

betere positie binnen de Europese Unie. 

Dit zien we onder andere aan de toename van het aantal afgelegde doctoraten aan de Vlaamse 

universiteiten. Ook het aantal wetenschappelijke publicaties gaat in stijgende lijn. Sinds de jaren ’90 

is dat aantal meer dan verdubbeld. Hiermee staan we op de vierde plaats in Europa, vóór  Nederland 

(slide 2). 

Maar niet alleen de kwantiteit is er, ook kwalitatief scoren we goed. Het aantal citaties bedraagt 

gemiddeld 6.46 per publicatie. Daarmee behoort Vlaanderen tot de top 3 in de EU.  

Voor de uitgaven voor Onderzoek & Innovatie presteert Vlaanderen eerder gemiddeld maar op het 

vlak van samenwerking tussen universiteiten en bedrijven daarentegen scoren we zeer goed: 15.3% 

van de onderzoeksuitgaven in het hoger onderwijs gebeuren namelijk in samenwerking met de 

bedrijfswereld. Hiermee is Vlaanderen de absolute koploper in de OESO en wordt aangetoond dat het  

onderzoek aan onze universiteiten en hogescholen relevant is voor de bedrijven en dus de economie.  

Ook op het gebied van octrooien doet Vlaanderen het goed: in 15 jaar tijd steeg ons aandeel voor 

Europese octrooi-aanvragen van 5% naar 17% binnen de EU, en niet minder dan 70% van de 

octrooien wordt bovendien effectief vermarkt (slide 3). 

 

Al deze positieve evoluties ontwikkelen zich niet vanzelf, ze zijn het resultaat van de toegenomen 

budgetten voor Onderzoek & Innovatie.  

 

Ambities 2020  

 

De overheid heeft de afgelopen jaren terecht geïnvesteerd in de bouwstenen van een 

kenniseconomie. Het veel besproken strategisch plan “Vlaanderen in Actie” - kortweg VIA 2020 - dat 

dateert van begin 2009, heeft de ambitieuze doelstelling om van Vlaanderen tegen 2020 een top 

regio in Europa te maken. Daarbij wordt gepleit voor forse bijkomende investeringen in onderwijs, 

onderzoek en innovatie.  



 
 
De Vlaamse Regering onderschreef in haar regeerakkoord 2009-2014 de zogenaamde  

Lissabondoelstelling. Dit betekent dat ze zich engageerde om te volharden in de stijging van de 

middelen voor Onderzoek & Innovatie met als doelstelling 3% van het BRP te halen. We hebben nog 

wel een hele weg te gaan: in 2007 bedroegen de uitgaven voor Onderzoek & Innovatie in Vlaanderen 

2.03% van het BRP, waarvan ongeveer 2/3 voor rekening van de private sector is (slide 4). 

 

De Vlaamse universiteiten willen deze ambities helpen waarmaken maar kunnen dit enkel wanneer 

het ambitieuze wetenschapsbeleid op Vlaams en federaal niveau ook effectief en ten volle tot 

uitvoering gebracht wordt. Besparingen op onderzoek en innovatie staan - ook in financieel moeilijke 

tijden - diametraal tegenover de ambities en intenties in het Vlaamse regeerakkoord en VIA 2020.  

 

 

Gevaar in tijden van crisis 

 

Meer dan één internationale studie heeft aangetoond dat landen en regio’s die ervoor opteren 

kennisgrensverleggend onderzoek voluit te steunen, zich in een veel betere positie plaatsen voor 

economische groei: een niet onbelangrijk gegeven in tijden van economische recessie (slide 5). 

Kennisgrensverleggend onderzoek is absoluut noodzakelijk voor de welvaart van een maatschappij.  

Indien de budgettaire inhaalbeweging van de afgelopen 15 jaar – ten gevolge van de financiële crisis 

- dreigt tot stilstand te komen of zelfs te worden gereduceerd, zal dit resulteren in het onderbreken 

van de opwaartse spiraal van onderzoek en innovatie die Vlaanderen de voorbije twee decennia 

gekend heeft.  

 

Binnen de begrotingsbesprekingen die in 2009 en nu ook in 2010 in de Vlaamse Regering gevoerd 

worden, neigt men naar een min of meer lineaire reductie in de budgetten over de verschillende 

beleidsdomeinen heen. Het is duidelijk dat dit van weinig visie en durf getuigt. Het is de collectieve 

verantwoordelijkheid van de Vlaamse Regering om te blijven investeren in onderzoek en innovatie, 

ook in tijden van financiële crisis. 

Mede omdat de Vlaamse Regering niet de moed had om onderzoek en innovatie in haar besparingen 

te ontzien, heeft het kennisgrensverleggend onderzoek in Vlaanderen in 2010 een eerste klap 

gekregen: het budget van het FWO werd door de Vlaamse overheid met 3 miljoen euro gereduceerd. 

Bij de lopende besprekingen voor de begroting 2011 dreigt het gevaar van een nieuwe  besparing 

van 7,2 miljoen euro.  

 

Maar het gevaar dat dreigt op federaal niveau is nog vele malen groter. Het is niet in brede kring 

bekend maar ook de federale overheid speelt nog steeds een belangrijke rol in de financiering van 

kennisgrensverleggend onderzoek, en onderzoek en innovatie in het algemeen. Op federaal niveau 

komt bij de zoektocht naar 25 miljard besparingen tegen 2015 de steun aan het 

kennisgrensverleggend onderzoek in het visier. Sommigen spelen met de idee om de federale 

bijdrage aan het FWO af te schaffen, hetgeen een verlies zou betekenen van 37 miljoen euro op 

jaarbasis.  Samen met de eerder vermelde Vlaamse besparingen zou dit ertoe leiden dat het aantal 

door het FWO betaalde onderzoekers aan de Vlaamse universiteiten met 740 zou dalen (slide 6). 

  

Als de federale overheid bovendien zou raken aan de terugstorting van de sociale bijdragen en 

bedrijfsvoorheffing op de lonen van onderzoekers is de castrofe niet meer te overzien. In totaal wordt 



 
 
de omvang van deze laatste maatregel in 2009 alleen al voor het hoger onderwijs en de 

onderzoeksfondsen – dit is dus zonder de impact op onderzoek in de bedrijven - geraamd op 133 

miljoen euro. Het afschaffen of afzwakken van deze parafiscale steunmaatregel voor onderzoek zou 

leiden tot het verlies van duizenden onderzoekers aan de Vlaamse universiteiten. Het zou de 

jarenlange inspanningen om Vlaanderen op de kaart te zetten van  onderzoek en innovatie in één 

klap te niet doen. Het zou ook lijnrecht indruisen tegen het pleidooi van de OESO voor meer 

parafiscale en fiscale incentives van de overheid om onderzoek en innovatie te stimuleren (slide 6)..  

 

Investeringen in kenniseconomie ten tijde van crisis is absolute noodzaak  

 

Toch stellen sommigen dat onderzoek en innovatie niet buiten schot kunnen blijven als er drastisch 

bespaard moet worden. Ik zou hen willen aanraden eens goed te kijken wat in andere landen 

gebeurt. Verschillende landen hebben de optie genomen om - net in tijden van financiële crisis – 

bijkomend in te zetten op de ontginning van de belangrijkste grondstof van de Westerse wereld, onze 

veelgeprezen grijze hersencellen. 

In de VS kondigde Obama - ondanks een zeer precaire budgettaire situatie – voor 2011 een toename 

van 6% voor de onderzoeksbudgetten aan.  

 

Ook de Europese Commissare pleit ervoor dat de lidstaten in tijden van crisis zeker niet minder 

mogen investeren in onderzoek, integendeel, ze zouden net maatregelen nemen om onderwijs, 

onderzoek en innovatie een “boost” te geven.  

De zogenaamde “EU 2020 strategie voor jobs en economische groei” bevat een aantal doelstellingen 

met 7 concrete initiatieven om deze te bereiken (slide 7). Twee belangrijke initiatieven in het kader 

van dit betoog zijn  

- toenemende investeringen in onderwijs om daarmee het onderwijsniveau te verbeteren, 

uitval te verminderen en het aandeel van hoger opgeleiden in de leeftijdscategorie van 30-34 

jarigen te verhogen tot ten minste 40%; en  

- toenemende investeringen in onderzoek en innovatie om de reeds vermelde 3% norm te 

behalen.  

 

Onze buurlanden hebben reeds eerder initiatieven genomen (slide 8).  

Bondskanselier Merkel heeft in Duitsland dit jaar 18 miljard extra investeringen in kennis 

aangekondigd.  Specifieke investeringen gaan daarbij bijvoorbeeld naar de promotie van onderzoek 

van wereldklasse  via zogenaamde “Excellenz-initiatieven”. Ook in Frankrijk geeft president Sarkozy 

een duidelijk signaal door middel van een investeringsplan van 32 miljard euro om het 

innovatiepotentieel en de internationale aantrekkingskracht van de Franse universiteiten te 

versterken. Ook het Verenigd Koninkrijk en Finland namen recent initiatieven. Koploper Finland trekt 

haar investeringen in onderzoek en innovatie op naar 4% van het BRP in 2011, dat is nota bene 

precies het dubbele van wat Vlaanderen nu bereikt. 

 

Het mag duidelijk zijn dat de belangrijkste Europese landen de kaart van onderzoek en innovatie 

getrokken hebben. Ook kleinere groeilanden opteren voor deze strategie. Het kleine Lithouwen heeft 

een strategie uitgewerkt om de Scandinavische landen in te halen tegen 2030, door middel van een 

meerjarengroeiplan voor investeringen in onderzoek en hoger onderwijs.  

 



 
 
Voor al deze initiatieven kunnen België en Vlaanderen niet blind zijn. Ook wij moeten blijvend 

inzetten op “kennis” om onze positie minimaal te behouden maar bij voorkeur te versterken. Maar 

het beleid van de Vlaamse Regering stuurt niet resoluut in die richting, en onze vrees is groot dat  

ook op het federale niveau, bij de moeilijke onderhandelingen die aangevat zijn, de budgetten voor 

grenslverleggend onderzoek, maar ook de fiscale en parafiscale maatregelen die onderzoek en 

innovatie moeten stimuleren, in het gedrag zullen komen.  Vandaar dat alle Vlaamse rectoren op 14 

juli gezamenlijk de alarmklok geluid hebben in een vrije tribune in De Standaard.  

 

 

Wat is de situatie in Limburg? 

 

Laat ons toch ook even stilstaan bij de situatie in Limburg.  

 

De afgelopen jaren is er vanuit de provincie, met name via de stichting Limburg Sterk Merk (of LSM),  

sterk geïnvesteerd in hoger onderwijs, onderzoek en innovatie in Limburg. Dankzij die financiële 

steun kon de  uitbouw van beide campi van de universiteit in Diepenbeek en Hasselt in de steigers 

gezet worden. Onze rechtenfaculteit, waarvoor Limburg via LSM de noodzakelijke opstartfinanciering 

op tafel legde, biedt een unieke rechtenopleiding aan in samenwerking met de Universiteit Maastricht 

en de KULeuven. De faculteit telt 3 jaar na de opstart al meer dan 700 studenten – een succes dat 

alle verwachtingen overtreft.  We zijn ook zeer verheugd dat mede door Limburgse  financiële steun 

de pop en rock academie aan de PHL van start kon gaan. Dit academiejaar starten – opnieuw met 

LSM steun -  ook gezamenlijke opleidingen, over de associaties rond de UHasselt en de KULeuven 

heen,  in de industriële wetenschappen en technologie en audiovisuele en beeldende kunst (slide 9).  

 

Maar in de context van dit betoog wil ik vooral de Limburgse investeringen in onderzoek en innovatie 

belichten. De sucesvolle uitbouw van  het life sciences platform “Life Tech Limburg” is een 

rechtstreekse uitloper van de aanzienlijke LSM investeringen in life sciences onderzoek aan onze 

universiteit in het afgelopen decennium. Meer recent werd “Clean Tech Limburg” boven de doopvont 

gehouden, opnieuw met steun van LSM en in nauwe samenwerking met de LRM. LSM investeerde ook 

in de uitbouw van de interface dienst aan de UHasselt – de TTO of Technology Tranfer Office -  om 

een nauwere band te creëren tussen de bedrijven,  de universiteit en de hogescholen. Ook het 

Innovatiecentrum wordt nauw bij deze activiteiten betrokken. LSM financiert in de komende jaren ook 

een substantieel onderzoeksprogramma bij de ziekenhuizen ZOL en Jessa, met het oog op de uitbouw 

van academische diensten samen met UHasselt en KULeuven (slide 10).  

  

Al deze investeringen hebben wel degelijk tot resultaten geleid. Wat onderzoek betreft gingen de 

cijfers van de UHasselt de laatste jaren in een sterk stijgende lijn. Het aantal internationale 

publicaties is op 10 jaar tijd zelfs verdrievoudigd (slide 11). Het aantal ingeschreven doctorandi stijgt 

spectaculair, het aantal afgelegde doctoraten volgt dezelfde trend en oversteeg in 2009 voor het 

eerst de drempel van 40. Dat is een verdubbeling in nauwelijks 10 jaar tijd. Ik ben er fier op te 

vermelden dat ook de hogescholen hiertoe een bijdrage leveren in onze associatie: sinds de 

oprichting van onze associatie in 2003 werden meer dan 50 doctoraten aan onze beide hogescholen 

opgestart en werden er 8 afgewerkt. Graag vemeld ik hier speciaal dat op dit eigenste moment zelfs 

het eerste doctoraat edelsmeedkunst voor Vlaanderen in Hasselt wordt uitgereikt. We mogen terecht 



 
 
stellen dat onze associatie één van de meest succesvolle is in het stimuleren van onderzoek aan de 

hogescholen (slide 12).  

 

Ook wat contractonderzoek betreft scoren de partners van de Limburgse associatie steeds beter: de 

laatste vijf jaar is de totale omvang van de contractenportefeuille met 11.5% gestegen (slide 13). En 

dat de onderzoeksresultaten ook verder gevaloriseerd worden blijkt verder uit de 

octrooienportefeuille en het aantal spin-off dossiers. In 2009 beschikt de Universiteit Hasselt over 42 

lopende patentdossiers en tot op heden telt de UHasselt 7 spin-offs (slide 14).   

Net als op het Vlaamse niveau is er ook in Limburg een verband te zien met de investeringen die 

vanuit federale en Vlaamse overheid gedaan werden in het hoger onderwijs. Uniek in Limburg is dat 

ook het provinciale niveau zelf voor een substantiële bijkomende inbreng gezorgd heeft.  

 

Mede dankzij de Limburgse steun heeft de UHasselt haar positie in Vlaanderen beduidend kunnen 

versterken. Ik geef maar één voorbeeld:  het aandeel van de UHasselt in de zogenaamde BOF-sleutel 

– een sleutel die de onderzoekssterkte van de universiteiten meet -  is de afgelopen 5 jaar gestegen 

met niet minder dan 30% (slide 15).  Hierdoor zal het aandeel van de Vlaamse middelen voor 

kennisgrensverleggend onderzoek dat naar Limburg komt in de komende jaren aanzienlijk toenemen.  

 

De Limburgse investeringen in onderzoek en innovatie worden dus met een belangrijke return 

beloond. Uiteraard hopen wij dat Limburg de beleidsoptie om resoluut te kiezen voor investeringen  in 

onderzoek en innovatie de komende jaren zal verder zetten.  

 

 

 

Conclusie  

 

Dames en heren, 

Tot slot van deze toespraak wil ik graag, mede namens de Raad van Bestuur van de UHasselt onze 

voorzitter Theo Kechtermans bedanken voor de goede samenwerking en zijn inzet voor onze 

universiteit. In de voorbije 6 jaar heeft hij – vooral achter de schermen – meegebouwd aan de groei 

van de UHasselt en haar verankering in de Limburgse regio. Tegelijk verwelkom ik ook graag zijn 

opvolger, Leo Delcroix, als onze nieuwe voorzitter (slide 16).   

 

In naam van alle partners van de Limburgse associatie wens ik de studenten en de personeelsleden 

van de universiteit en hogescholen een boeiend werkjaar toe en verklaar ik het academiejaar 2010-

2011 van de Universiteit Hasselt, de transnationale Universiteit Limburg, de Provinciale Hogeschool 

Limburg en de XIOS Hogeschool Limburg voor geopend.  
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Innovatie & valorisatie 
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 Contracten ( ) 177.850.416 240.693.625 + 35% 
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Citatie intensiteit / welvaart 

Bron: DA King, Nature 430 (2004) 313 (15 July 2004) 

Besparingen 2010 en 2011 

FWO : kennisgrensverleggend onderzoek 
zeker  2010      -3 meuro   Vlaamse middelen 

  zeker  2011   -7,3 meuro   Vlaamse middelen 
  mogelijk  2011    -37 meuro   federale inbreng 

=> -740 onderzoekers! 

Federale overheid: onderzoek algemeen 
mogelijk 2011   -133 meuro   bedrijfsvoorheffing 
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Smart Growth Sustainable Growth Inclusive Growth 

Innovation
<Innovation Union> 

Climate, energy and mobility 
<Resource efficient europe> 

Employment and skills 
<An agenda for new skills ans jobs> 

Education
<Youth on the move> 

Competitiveness
<An industrial policy for the 

globalisation era> 

Fighting poverty 
<European platform against poverty> 

Digital society 
<A digital agenda for Europe> 

Investeer in kennis 

EU 2020 strategie 

DE: + 18 miljard euro  “Exzellenz-Iniziative” 

FR: + 32 miljard EUR   “Investir pour l’avenir”  

FN: 4% van het BNP naar onderzoek en innovatie in 2011 

LT: strategie 2030: Scandinavische landen inhalen

[Bron: Nederlandse Adviesraad voor het Wetenschaps- en technologiebeleid (AWT) 
European University Association (EUA)] 
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