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Voorzitter: mevrouw Patricia Ceysens 

Vraag om uitleg van de heer Carl Decaluwe tot mevrouw Ingrid Lieten, viceminister-
president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Innovatie, Overheids-
investeringen, Media en Armoedebestrijding, over de oprichting van een Vlaams 
Expertisecentrum Waterkwaliteit 

De voorzitter: De heer Decaluwe heeft het woord. 

De heer Carl Decaluwe: Voorzitter, minister, collega’s, de voorbije jaren – en de voorzitter 
van deze commissie weet dat maar al te goed – heeft de Vlaamse Regering grote 
inspanningen geleverd rond de problematiek van ‘grijs water’, het zogenaamde sokkelwater. 
In onze regio komt het specifiek uit de groentesector en de textielsector. 

Belangrijk is de volgende stap. De basis staat in het regeerakkoord: “In de watersector 
ontwikkelen we de kennisopbouw en bevorderen we de onderlinge samenwerking en de 
uitwisseling van ervaringen met het oog op efficiëntiewinsten en de valorisatie van de 
verworven expertise in het buitenland”. Het is niet onbelangrijk dat dit in het regeerakkoord 
staat. Vanuit onze streek werd dit tijdens de regeringsonderhandelingen als een belangrijk 
punt naar voren geschoven. 

Voor een deel hebben we de mosterd gehaald bij het ‘Netherlands Water Partnership’ (NWP). 
Dat is een publiekprivate netwerkorganisatie die optreedt als een onafhankelijk coördinatie- 
en informatiepunt voor de Nederlandse watersector. Het doel is het organiseren van een 
stevig Nederlands waternetwerk. Al ruim 10 jaar stimuleert men de samenwerking en de 
afstemming tussen de verschillende partijen in de Nederlandse watersector. Hierdoor kan 
Nederland een grote bijdrage leveren aan de oplossingen voor de internationale water-
problematiek en versterkt het zijn positie op de internationale watermarkt. Voor binnen- en 
buitenland is het NWP het aanspreekpunt voor informatie over de Nederlandse watersector. 
Ik denk dat we met onze knowhow iets gelijkaardigs kunnen doen. Met Aquafin en over 
waterzuivering hebben we toch ook al een enorme expertise opgebouwd. 

Het Vlaams Expertisecentrum Waterkwaliteit is dus blijkbaar geen utopie meer. Ik heb 
gelezen dat het in juli al operationeel zijn. Dat is bijzonder snel. Met het project zijn 
miljoenen euro gemoeid en de samenwerking met de Hogeschool West-Vlaanderen zou een 
troef kunnen zijn. 

Recent, op 8 januari 2010, is er in de streek overleg geweest met onder meer met het 
Regionaal Sociaal-economisch Overlegcomité (RESOC). Een van de fundamentele voor-
waarden en vragen die werden gesteld, ging over de juridische structuur. Mogelijk zou het 
een vzw worden, maar men was het daar nog niet over eens onder meer omwille van 
mogelijke subsidies van Europa. Er waren ook discussies over de manier waarop de 
verschillende bestaande initiatieven konden worden gecoördineerd. 

Men was het dus eens over het principe, maar nog niet over de operationalisering. Minister, 
welke concrete stappen en beslissingen hebt u genomen voor de uitbouw van een Vlaams 
Expertisecentrum Waterkwaliteit? Binnen welke structuur wordt dit Vlaams Expertise-
centrum Waterkwaliteit opgericht? Welke stappen werden reeds gezet, en welke moeten nog 
worden gezet? Over welke en hoeveel middelen beschikt u in de begroting 2010 om dit uit te 
bouwen? Wanneer zal dit expertisecentrum operationeel zijn en op welke manier is het 
bedrijf Aquafin of het Departement Leefmilieu hierbij betrokken? In welke middelen wordt 
hiervoor in de begroting 2010 voorzien? 

Ik heb gelezen dat het al zo concreet was dat er al sprake was van zestien hoogwaardige jobs. 
Ik heb hierover niets teruggevonden in de begroting 2010. Ik zou dus graag weten wat de 
stand van zaken is en welke stappen er nog moeten worden genomen. 

De voorzitter: Minister Lieten heeft het woord. 



Commissievergadering nr. C119 – ECO14 (2009-2010) – 10 februari 2010 

 

4 

Minister Ingrid Lieten: Voorzitter, collega’s, het Vlaams Expertisecentrum Waterkwaliteit 
is een Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling-project (EFRO) en ontvangt als zodanig 
geen steun van het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT). 

Het EFRO-project 99 ‘Oprichting Expertisecentrum Waterkwaliteit West-Vlaanderen’ werd 
goedgekeurd binnen de call prioriteit 1. Het project heeft een looptijd van 1 oktober 2008 tot 
31 december 2010. De projectkost bedraagt 500.000 euro. Het project ontvangt steun van 
EFRO (40 percent), van de Vlaamse minister van Economie (45 percent), van de provincie 
West-Vlaanderen (5 percent), van de Hogeschool West-Vlaanderen (2,5 percent), van de 
Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende (2,5 percent), van het Proefcentrum voor Innovatie, 
Verbreding en Advies voor Landbouw en veehouderij (PIVAL) (2,5 percent) en van de 
Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen (POM) (2,5 percent). Er is geen 
cofinanciering vanuit de privésector. 

Het IWT is ook passief op de hoogte van het project en volgt ook de vergaderingen. Het IWT 
volgt diverse projecten op van betrokken hogescholen ingediend bij het IWT, in verschillende 
programma’s, namelijk het programma voor onderzoek aan hogescholen ’TETRA’. Het 
ondersteunende onderzoek dat uitgevoerd werd en wordt aan de betrokken hogescholen is 
steunbaar als onderzoek en ontwikkeling, een groot deel van de activiteiten binnen de 
projecten van het expertisecentrum is niet steunbaar volgens de strenge criteria voor 
onderzoek en ontwikkeling (O&O) van het IWT. 

Het IWT was betrokken bij het voortraject, in die zin dat dit EFRO-project een logisch ver-
volg is op een eerder door IWT gesteund samenwerkingsproject. Dat heet kennisvalorisatie 
van eindwerken als opstap naar innovatie, en is gedateerd september 2006 -december 2007. 
Daar werden bouwstenen bekeken die verder in het EFRO-project zijn vertaald. 

Het IWT was lid van de technische werkgroep voor deze EFRO-oproep, maar was voor alle 
duidelijkheid niet actief betrokken bij de projectselectie. Alle projecten uit deze oproep 
ontvingen trouwens steun, die is aangevraagd. Het Vlaams Expertisecentrum Waterkwaliteit 
is een initiatief van vier West-Vlaamse kennisinstellingen die voordien onafhankelijk van 
elkaar werkzaam waren rond water: de Hogeschool West-Vlaanderen (Howest), de Katho-
lieke Hogeschool Brugge-Oostende (KHBO), de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij 
(POM) en het Provinciaal Onderzoeks- en Voorlichtingscentrum voor Land- en Tuinbouw 
(POVLT) werken voortaan samen aan de uitbouw van een expertisecentrum rond water-
kwaliteit voor de provincie West-Vlaanderen: het Vlaams Expertisecentrum Waterkwaliteit. 

Het project streeft naar het definiëren, overwinnen en wegwerken van de drempels die 
moeten worden genomen om een faciliterend intermediair expertisecentrum waterkwaliteit op 
te richten. Hierbij wordt aandacht besteed aan de financiering, de organisatie, de bereikbaar-
heid, de infrastructuur en de inplanting, het verzekeren van de continuïteit, de inbedding van 
het centrum in een academisch milieu, de afstemming ten opzichte van andere dossiers, zoals 
het LED-dossier (Laagdrempelig Expertise- en Dienstverleningscentrum) en het opzetten van 
toegepast onderzoek. 

Het uiteindelijke doel van het EFRO-project is de oprichting van een onafhankelijk opererend 
expertisecentrum. De uitdagingen voor het expertisecentrum zijn het bestrijden van de grote 
water- en energieafhankelijkheid van de industrie, de daling van de hoeveelheid en de 
kwaliteit van het grondwater en de beperkte samenwerking rond het beheer van afvalwater in 
West-Vlaanderen. Het expertisecentrum ambieert om vraaggedreven oplossingen te bieden 
voor de waterproblematiek in West-Vlaanderen door middel van onderzoek en advies-
verlening. 

Daarnaast wil het expertisecentrum proactief onderzoek, dat de theorie naar de praktijk 
vertaalt, initiëren en faciliteren. Aansluitend wordt technologische, procestechnische en 
beleidsmatige informatie verzameld en verspreid met behulp van onder andere een website, 
infodagen, seminaries en opleidingen. 
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Het EFRO-project 463 - Mobiele pilootopstellingen waterbehandeling, aangevraagd door de 
Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende, werd goedgekeurd binnen de call 1 2009 en 
behandeld in het Comité van Toezicht van 21 oktober 2009. Het project heeft een looptijd 
van 1 maart 2010 tot 28 februari 2012. De projectkost bedraagt 300.000 euro. Het project 
ontvangt steun van EFRO voor 40 percent, van de Vlaamse minister van Economie voor 45 
percent, van de Provincie West-Vlaanderen voor 6 percent, van de Katholieke Hogeschool 
Brugge-Oostende voor 3 percent, van de Hogeschool West-Vlaanderen voor 3 percent, en 
van PIVAL voor 3 percent. Er is geen cofinanciering vanuit de privésector gepland. 

Dit project beoogt moderne waterbehandelingstechnieken mobiel in te zetten bij KMO’s en 
land- en tuinbouwbedrijven. Verscheidene technieken en combinaties kunnen zo gedurende 
een korte periode worden getest op maat van de deelnemende bedrijven. Nadien worden deze 
bedrijven verder begeleid in het vinden van vergelijkbare technologie op de markt. Het 
uiteindelijke doel is de watervraag van de begeleide bedrijven te verminderen en hen te 
helpen de milieunormen voor lozing te respecteren. Zo draagt dit project bij tot het 
wegwerken van het structurele watertekort in West-Vlaanderen en tot het behalen van de 
Europese milieudoelstellingen. In maart 2010 is er een nieuwe oproep binnen het EFRO-
programma. Mogelijk worden er nieuwe aanverwante dossiers ingediend. 

Projectvoorstellen voor onderzoek en ontwikkeling worden in Vlaanderen bottom-up 
uitgewerkt en ingediend bij het IWT in algemene subsidieprogramma’s, die openstaan voor 
alle technologiedomeinen. Het IWT beschikt op dit moment niet over specifieke portefeuilles, 
waar onderverdelingen zijn. Aangezien de activiteiten, zoals beschreven in de project-
aanvragen 99 en 463 van dit expertisecentrum bovendien niet steunbaar zijn als onderzoek en 
ontwikkeling bij IWT, is er nog geen andere aanvraag gekend die specifiek uit het samen-
werkingsverband zou worden ingediend bij het IWT. De betrokken hogescholen zijn wel 
actief in de programma’s voor onderzoek aan hogescholen binnen het TETRA-project. Daar 
worden ook thema’s aangehaald en aangereikt die met deze waterkwaliteit te maken hebben. 

Op dit moment volgt het IWT de vergaderingen op, het stimuleert het indienen van projecten, 
maar er is nog geen concreet project binnen de steunmaatregelen van het IWT bekend, wel 
binnen het project TETRA. 

De beschreven activiteiten van het expertisecentrum worden zoals hoger verduidelijkt reeds 
geruime tijd ondersteund. Betrokken bedrijven kunnen steunaanvragen voor onderzoek en 
ontwikkeling bij het beleidsdomein Wetenschap en Innovatie via IWT. Hiervoor zijn 
voldoende middelen beschikbaar. In de context van dit centrum wordt voor alle duidelijkheid 
geen O&O uitgevoerd, men steunt wel op de resultaten van onderzoek, dat meestal 
gegenereerd werd met steun vanuit het beleidsdomein Wetenschap en Innovatie, vanuit de 
hogescholen en binnen het TETRA-project. 

De voorzitter: De heer Decaluwe heeft het woord. 

De heer Carl Decaluwe: Het is een kluwen van dossiers en subsidiepotjes. Ik onthoud dat in 
juli alles operationeel wordt en dat dat met enige vertraging is. De beperkte financiële ruimte 
is een uitbouw die stap voor stap wordt gedaan, als ik het goed begrijp. Ik heb vernomen dat 
er voor de bouw van het Vlaamse expertisecentrum in Kortrijk, nabij Howest, pas een EFRO-
financiering is in 2013. Innovatie, ja, maar dat is niet het hoofddoel. 

Ik denk ook dat een belangrijke internationale taak erin bestaat te valoriseren. Nederland doet 
dat ook. De betrokkenheid van de actoren is op basis van uw antwoord niet helemaal 
duidelijk. Er is een denktank onder leiding van de gouverneur samengekomen. Daarin zitten 
ook mensen van het Agentschap Ondernemen, de Vlaamse Maatschappij voor Water-
voorziening, de Vlaamse instelling voor technologisch onderzoek (VITO), het Departement 
Leefmilieu, Aquafin, de Federatie voedingsindustrie (Fevia)… Het IWT zit daar niet bij, denk 
ik. Het is onduidelijk wat de verhoudingen zijn. 
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Ik heb evenmin goed begrepen hoeveel middelen u hebt om dit in 2010 uit te bouwen? Gaat 
het over de steun van het IWT, via TETRA? (Minister Lieten knikt instemmend) 

Oké. Ik dank u voor het antwoord. 

De voorzitter: Minister Lieten heeft het woord. 

Minister Ingrid Lieten: Aanvullend wil ik nog zeggen dat het een zeer goed initiatief is. 
Vandaag probeert men de verschillende vormen van output – dienstverlening aan de bedrij-
ven, onderzoek, enzovoort – via die verschillende bronnen te financieren. Er moeten voor 
wetenschap en ontwikkeling voldoende middelen zijn. Wij willen de initiatiefnemers in de 
bedrijven en hogescholen aanmoedigen om IWT-dossiers in te dienen. 

De voorzitter: Het incident is gesloten. 

■ 

Vraag om uitleg van mevrouw Ann Brusseel tot mevrouw Ingrid Lieten, viceminister-
president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Innovatie, Overheids-
investeringen, Media en Armoedebestrijding, over het Vlaamse trust fund in industriële 
biotechnologie 

De voorzitter: Mevrouw Brusseel heeft het woord. 

Mevrouw Ann Brusseel: Voorzitter, minister, collega’s, het Vlaamse Gewest heeft recent 
een overeenkomst – een trust fund – gesloten met het secretariaat van United Nations 
Industrial Development Organisation (UNIDO) over industriële biotechnologie. De 
doelstellingen van dit project zijn de volgende: kennis- en technologietransfer naar de 
partnerlanden: de toegang tot nieuwe materialen, samenwerkingsverbanden en markten voor 
de donorlanden faciliteren en op die manier innovatie stimuleren; bijdragen tot een duurzame 
economie en innovatie, met aandacht voor het belang van de biodiversiteit. 

Het project heeft een termijn van 5 jaar. De opstart is gepland voor begin 2010. De beheerder 
is het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) en het Departement Inter-
nationaal Vlaanderen (DIV) treedt op als coördinator. Het totale budget bedraagt 1.250.000 
euro, te betalen in jaarlijkse schijven van 250.000 euro. Het programma van het trust fund 
heeft twee luiken. Ten eerste worden workshops georganiseerd. In die workshops worden de 
ontwikkelingsbehoeften van de partnerlanden op het vlak van industriële biotechnologie 
geïdentificeerd. Op basis van die behoeften worden samenwerkingsprojecten tussen 
onderzoekscentra en biotechondernemingen uit het Vlaams Gewest enerzijds en de betrokken 
partnerlanden anderzijds uitgewerkt. 

Wat is de stand van zaken van dit trust fund? Zijn er nog andere gelijkaardige trust funds 
tussen UNIDO en Vlaanderen? Zo ja, had ik graag een overzicht gekregen en meer vernomen 
over de ervaringen ervan. Wat is de herkomst van het budget? Wat is de bijdrage van 
Vlaanderen? Hoe reageren de Vlaamse betrokken actoren – bedrijven, ondernemers, onder-
zoekscentra – op dat trust fund? Worden de Vlaamse universiteiten en onderzoekscentra 
betrokken bij dergelijk trust fund? Wordt op Vlaams niveau in een lanceringcampagne voor-
zien of worden bepaalde actoren op een of andere manier op de hoogte gesteld? Zijn er al 
concrete contacten met donorlanden voor de organisatie van workshops? In hoeverre wordt er 
met de andere federale of gewestelijke entiteiten overlegd over de totstandkoming van 
dergelijk trust fund? 

De voorzitter: Minister Lieten heeft het woord. 

Minister Ingrid Lieten: Voorzitter, collega’s, het antwoord op de eerste vraag is negatief: 
België betaalt aan UNIDO 1,4 miljoen euro per jaar voor het lidmaatschap, maar realiseert 
met dat geld geen projecten. Dit project zou de eerste echte daad van UNIDO zijn waarvan 
het initiatief uit België komt en bijdraagt tot de doelstellingen. Het Flanders UNIDO Science 
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Trust Fund for Industrial Biotechnology (FUSTIB) is opgezet naar analogie met het Flanders 
UNESCO Science Trust Fund, dat zeer succesvol is en in staat is gebleken om met een 
minimale financiering als hefboom voor grotere financieringstromen te fungeren. Op die 
manier wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de capaciteitsopbouw in het zuiden en 
aan het behalen van de milleniumdoelstellingen. Voor UNIDO is dit ook het eerste trust fund 
in industriële biotechnologie. 

In een studie van The Royal Society wordt de Britse regering aanbevolen actief te investeren 
in nieuwe landbouw en kennis over genetische modificaties gericht op landbouw in 
ontwikkelingslanden, omdat men daar een potentieel en ook problemen ziet. Hetzelfde deed 
de Duitse Akademie der Wissenschaften. 

Wat is de herkomst van het budget? Vanuit Vlaanderen wordt jaarlijks in 250.000 euro voor-
zien uit het programma voor internationale samenwerking van het beleidsdomein Economie, 
Wetenschap en Innovatie. De overeenkomst duurt 5 jaar, met een eerste evaluatie na 2 jaar. 
Eventueel en afhankelijk van de evaluatie kan het budget worden aangepast. UNIDO treedt 
op als beheerder van het trust fund. Een stuurgroep met vertegenwoordigers van het Instituut 
voor Plantenbiotechnologie voor Ontwikkelingslanden (IPBO), UNIDO, EWI, en het 
Departement Internationaal Vlaanderen zal zorgen voor de uitvoering van het project. 

Een projectmanager die bij het IPBO zal worden ingeschakeld, zal zorgen voor de uitvoering 
van de beslissingen van de stuurgroep. Er zal ook een wetenschappelijke adviesgroep worden 
samengesteld om de projecten te bepalen die door het trust fund zouden kunnen worden 
uitgevoerd. UNIDO financiert niet rechtstreeks, maar brengt zijn netwerk in. Opdat een 
project in aanmerking kan komen voor steun van het trust fund zal de partner een financiële 
verbintenis moeten aangaan. Het trust fund dient voornamelijk als hefboom om andere 
middelen te mobiliseren. Het is de bedoeling dat het trust fund op termijn evolueert naar een 
multidonor trust fund, met andere donoren die dezelfde doelstellingen nastreven. De 
respectieve donoren blijven wel de controle houden over de besteding van hun eigen 
budgetten. 

Hoe reageren de Vlaamse betrokken actoren – bedrijven, ondernemers, onderzoekscentra – 
op een dergelijk trust fund? Het is de bedoeling dat er een win-winsituatie wordt gecreëerd 
zodat de projecten die door het Trust Fund worden geselecteerd, nieuwe opportuniteiten 
openen, bijvoorbeeld toegang tot nieuwe markten, gebruik van nieuwe producten, netwerking 
enzovoort. 

Verschillende Vlaamse biotechnologische bedrijven en koepelorganisaties zoals FlandersBio, 
Bio.be en Essenscia, alsook de Europese koepelorganisatie voor biotechnologie EuropaBio 
hebben hun interesse in het project schriftelijk kenbaar gemaakt. Daarnaast heeft ook het 
Vlaams Interuniversitair Instituut voor Biotechnologie (VIB) zijn interesse in samenwerking 
binnen het Trust Fund-kader schriftelijk benadrukt. 

Het feit dat IPBO de coördinatie op zich neemt en dat het VIB mee het verloop opvolgt, 
garandeert een transparantie naar alle mogelijke academische onderzoeksgroepen. Het VIB is 
immers interuniversitair, maar ook IPBO heeft lopende samenwerking bij de verschillende 
universiteiten. 

Vooraleer een project zal worden gestart, zal aan de mogelijke Vlaamse partners een eerste 
keuze voor samenwerking worden voorgelegd. Het is de stuurgroep die uiteindelijk beslist 
over de projecten. Voor de werking binnen het Trust Fund zal het model van de UNESCO 
FUSTIB zoveel mogelijk gevolgd worden. In het FUSTIB wordt een meerwaarde gecreëerd 
door het inschakelen van Vlaamse expertise in UNESCO-netwerken. Conform de bepalingen 
van het Trust Fund-akkoord worden vooral wetenschappelijke projecten gefinancierd die 
vallen binnen de actieradius van het Internationaal Hydrologisch Programma (IHP) en de 
Intergouvernementele Oceanografische Commissie (IOC). 
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De keuze tot het ondersteunen van die programma’s is gebaseerd op het algemene karakter 
van deze problematiek en de beschikbaarheid van expertise in Vlaanderen in deze domeinen. 
Speciale aandacht werd hierbij geschonken aan de sociale aspecten. Elk voorstel is gebaseerd 
op een partnerschap tussen UNESCO, Vlaanderen en de begunstigden met elk hun eigen 
inbreng. Bij elk project wordt bij voorkeur een Vlaams netwerk betrokken met experts uit 
meerdere onderzoekinstellingen. 

Er wordt een lanceringsevent gepland in Wenen, de hoofdzetel van UNIDO, op 29 maart. Ik 
kan helaas niet persoonlijk aanwezig zijn, maar zal een bijdrage leveren en het belang van dit 
initiatief onderstrepen door middel van een videoboodschap. Ik zal mij laten vertegen-
woordigen door de permanent vertegenwoordiger van Vlaanderen bij UNIDO, de heer 
Hebbelinck. 

Naast vertegenwoordigers van hoog niveau van UNIDO zullen ook vooraanstaande weten-
schappers en vertegenwoordigers van de industrie en academische wereld hun visie geven 
over de bijdrage die industriële biotechnologie kan leveren om een aantal belangrijke 
algemene uitdagingen op te nemen en op die manier een belangrijke bijdrage te leveren om 
de milleniumdoelstellingen te realiseren. 

Eigenlijk kan er onmiddellijk gestart worden met het realiseren van het vooropgestelde 
werkplan. In 2007 werd door UNIDO in samenwerking met IPBO een workshop georgani-
seerd in de Braziliaanse staat Bahia. Uit die workshop werd een aantal mogelijke 
samenwerkingprojecten geïdentificeerd die zouden kunnen worden gefinancierd door het 
Trust Fund. Bahia heeft een intentieverklaring gestuurd, waarin het zijn verbintenissen in 
mogelijke samenwerkingsprojecten uiteenzet. Verder hebben Kenyatta University uit Kenia 
en INTROP, het Institute of Tropical Forestry and Forest Products van de universiteit Putra 
Maleisië schriftelijk hun interesse in samenwerking met en toetreding tot het netwerk kenbaar 
gemaakt. Intussen hebben verschillende andere landen ook hun interesse in dit project 
getoond, onder meer bij gesprekken die de heer Hebbelinck had tijdens de UNIDO- jaar-
vergadering van december laatstleden. 

UNIDO financierde intussen zelf een workshop in Chili, ook daaruit kunnen eventueel 
projecten voor samenwerking worden gevonden. Op dit ogenblik wordt een volgende 
workshop voorbereid. Volgens planning zou die doorgaan in China in juli. Daarna wordt een 
workshop in Afrika gepland. 

Er werd geen overleg gepleegd met andere entiteiten. De accenten en prioriteiten van de 
andere gewesten en gemeenschappen en van de federale overheid zijn immers niet altijd 
dezelfde. Aangezien het de bedoeling is een multidonor trust fund op te zetten, hopen wij 
evenwel dat de andere Belgische overheden alsnog hun interesse in dit project zullen 
uitdrukken onder de vorm van mededonorschap. 

De voorzitter: Mevrouw Brusseel heeft het woord. 

Mevrouw Ann Brusseel: Minister, ik dank u voor uw uitvoerig antwoord. Ik heb nog een 
kleine opmerking. U zegt dat er geen overleg is geweest. Dat lijkt me nochtans wel 
interessant. Andere entiteiten in dit land hebben niet altijd dezelfde doelstellingen of zijn niet 
altijd met dezelfde projecten bezig. Indien ze dat wel willen doen, zou het interessant zijn om 
dat complementair te doen. 

Minister Ingrid Lieten: Ik zal rekening houden met uw suggestie. 

De voorzitter: Het incident is gesloten. 

■ 
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Vraag om uitleg van mevrouw Vera Van der Borght tot mevrouw Ingrid Lieten, 
viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Innovatie, 
Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding, over het ondersteunen van 
zelfstandige kinderopvangvoorzieningen 

De voorzitter: Mevrouw Van der Borght heeft het woord. 

Mevrouw Vera Van der Borght: Deze problematiek komt uitvoerig aan bod in de 
commissie Welzijn vanuit het perspectief dat er moet worden gezorgd voor voldoende 
opvangmogelijkheden voor kinderen. We hebben daar vastgesteld dat de groei de voorbije 
jaren op het conto kan worden geschreven van de zelfstandige kinderopvanginitiatieven. We 
hebben eveneens vastgesteld in het verleden dat heel veel, meestal vrouwen de stap zetten om 
zelfstandige onthaalouder te worden of om een kinderopvanginitiatief op te starten. Vaak is 
het echter zo dat zij na een paar jaar afhaken. Een van de redenen is dat het financieel heel 
moeilijk is voor die mensen om rond te komen. Bovendien zijn zij onvoldoende ondersteund 
en onderleg in het boekhoudkundige aspect en het opleidingsaspect. 

In het kader van de ondersteuning van de zelfstandige kinderopvanginitiatieven wil ik 
informeren naar de stand van zaken bij Kids Invest. Kids Invest werd als investeringsfonds 
opgericht binnen de ParticipatieMaatschappij Vlaanderen (PMV) om de zelfstandige 
initiatieven bedrijfseconomische en financiële ondersteuning te kunnen geven. Enerzijds 
worden aan initiatiefnemers leningen aangeboden aan interessante voorwaarden zodat ze 
kunnen investeren in hun infrastructuur en materieel. Met het oog op de economische crisis is 
dat heel interessant. Anderzijds wordt in samenwerking met het Vlaams Agentschap 
Ondernemen (VLAO) professionele begeleiding gegeven aan zelfstandige initiatiefnemers 
voor het opmaken van een businessplan. Kids Invest werd in maart vorig jaar gelanceerd door 
de vorige minister van Economie Patricia Ceysens. Toenmalig minister van Financiën Dirk 
Van Mechelen voorzag in de begroting van 2009 in 10 miljoen euro in dit investeringsfonds. 

Ik zou graag de stand van zaken kennen over Kids Invest. Minister, hoe ver staat het met de 
ondersteuning vanuit Kids Invest voor de financiële en bedrijfseconomische ondersteuning 
van zelfstandige kinderopvangvoorzieningen? Hoeveel initiatieven hebben tot op heden een 
aanvraag ingediend voor het verkrijgen van gunstige leningen, en hoeveel daarvan hebben die 
ook effectief verkregen? Gaat het over grote of over kleine bedragen? Hoeveel initiatieven 
hebben tot op heden een beroep gedaan op Kids Invest voor professionele, bedrijfs-
economische begeleiding, zoals voor het opmaken van een businessplan? Hoe evalueert u de 
werking van Kids Invest? Verloopt de samenwerking met het VLAO goed? Is de zelfstandige 
sector positief over dit initiatief? Moet er al dan niet worden bijgestuurd? 

De voorzitter: De heer Laurys heeft het woord. 

De heer Jan Laurys: Voorzitter, minister, collega’s, ik sluit me aan bij de vragen van 
mevrouw Van der Borght. 

Minister, het is misschien nog wat vroeg, maar is het al mogelijk om te zeggen tot hoeveel 
extra plaatsen dit initiatief heeft geleid? Bij de aankondiging werd gezegd dat men rekende 
op 1400 extra kinderopvangplaatsen, maar er zijn nog geen gegevens bekend over het aantal 
extra opvangplaatsen. 

De voorzitter: Minister Lieten heeft het woord. 

Minister Ingrid Lieten: Voorzitter, collega’s, er werden tot nu toe 69 projectaanvragen 
ingediend waarvan er 18 zijn goedgekeurd door het kredietcomité voor een totaal 
investeringsbedrag van 335.500 euro. Hiervan werd 189.000 euro effectief uitbetaald. 

De leningen variëren tussen 7000 en 55.000 euro. Momenteel zijn er nog 19 dossiers in 
behandeling. Kids Invest heeft 36 dossiers doorverwezen naar het Agentschap Ondernemen 
voor een eerder professionele bedrijfseconomische begeleiding. De mensen van de andere 
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dossiers hebben rechtstreeks contact opgenomen met het Agentschap Ondernemen of hebben 
al een beroep gedaan op derden voor het opstellen van een businessplan. 

Ik geef aan de secretaris een overzicht van de stand van zaken per provincie. In Antwerpen 
zijn er 22 projectaanvragen, in Limburg 8, in Oost-Vlaanderen 19, in Vlaams-Brabant 8 en in 
West-Vlaanderen 12. U kunt dan ook de bedragen zien en de stand van zaken van die 
dossiers. 

Kids Invest werd gelanceerd in de zomer van 2009 en is dus pas een achttal maanden opera-
tioneel. Het is dus misschien nog een beetje te vroeg om het instrument nu al te evalueren. 
Het is de bedoeling een grondige evaluatie uit te voeren nadat het fonds 2 jaar operationeel is. 

De operaties van de eerste maanden hebben alvast duidelijk gemaakt dat Kids Invest 
beantwoord aan een maatschappelijke nood. Het aantal projectaanvragen is daar een duidelijk 
bewijs van. Ook het aantal goedgekeurde dossiers neemt gestaag toe. Tot op heden hebben de 
investeringen van Kids Invest bijgedragen tot een creatie van 320 kwalitatieve opvang-
plaatsen. De samenwerking met het Agentschap Ondernemen verloopt correct en professio-
neel. Er werd ook een afsprakennota opgemaakt tussen het agentschap en PMV. 

Uiteraard blijft optimalisatie mogelijk. Het is dan ook de bedoeling om naar aanleiding van 
de grondige evaluatie mogelijke verbeterpunten expliciet naar voren te schuiven. De prak-
tische en operationele verbeterpunten worden natuurlijk onmiddellijk in praktijk omgezet. 

De reactie van de groep van zelfstandige onthaalouders is overwegend positief, getuige 
daarvan zeker en vast het groot aantal projectaanvragen dat in de eerste maanden van het 
bestaan al werd ingediend. 

De voorzitter: Mevrouw Van der Borght heeft het woord. 

Mevrouw Vera Van der Borght: Minister, ik dank u voor uw antwoord. Ik ben aangenaam 
verrast door deze positieve cijfers. Het is inderdaad nog niet lang opgestart, maar dit systeem 
heeft toch blijkbaar een pijnpunt gevonden. Het zorgt ervoor dat de plaatsen die er vandaag 
zijn, niet verloren gaan. Dat was de eerste bekommernis van dit systeem: verhinderen dat 
mensen afhaken omdat ze met heel wat problemen worden geconfronteerd. 

Minister, ik hoop dat ik mag blijven rekenen op uw steun om dit project te blijven verdedigen 
in de Vlaamse Regering en misschien zelfs uit te breiden. 

De voorzitter: Het incident is gesloten. 

■ 
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Bijlage bij de vraag om uitleg van mevrouw Vera Van der Borght tot mevrouw Ingrid 
Lieten, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van 
Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding, over het onder-
steunen van zelfstandige kinderopvangvoorzieningen 

 

Kids Invest: stand van zaken per provincie 

 

Projectaanvragen In analyse Goedgekeurd Investeringsbedrag
Antwerpen 22 6 6 75.000
Limburg 8 4 3 59.500
Oost-
Vlaanderen 

19 4 5 102.000

Vlaams-Brabant 8 2 0 0
West-
Vlaanderen 

12 3 4 99.000

TOTAAL 69 19 18 335.500
 

■ 


