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Ref.: RWBBHG/ Advies nr. 21 (16maart07) 
 
 
 
 

Advies nr. 21 
  

inzake het "Operationeel Programma voorgesteld door het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest krachtens de Doelstelling "concurrentiekracht en 

tewerkstelling" voor de periode 2007-2013". 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit advies werd voorbereid door de Werkgroep "OP EFRO - Structural funds" van de RWBBHG onder het 
voorzitterschap van Frans de Keyser van de V.O.B.-U.E.B. en werd goedgekeurd op 16 maart 2007. 

  
 
 
 
Voorwoord:  
 
Conform artikel 4 §1, lid 2 van de ordonnantie van 10 februari 2000 (BS 16.03.2000), heeft de 
Brusselse Hoofdstedelijke Regering, middels haar Minister-president, de heer Charles Picqué, bij de 
Raad voor het Wetenschapsbeleid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een adviesaanvraag 
ingediend per gedateerde brief van 12 februari 2007 met betrekking tot het document vermeld in de 
titel.  
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Inleiding 
 
De Europese Commissie schetst in haar "Voorstel voor een besluit van de Raad met betrekking tot 
communautaire strategische richtsnoeren inzake cohesie" van 13 juli 2006 het kader van dit 
cohesiebeleid voor de programmeringsperiode 2007-2013, waarbij ze met name aandringt op de 
noodzaak om de kennis en de innovatie te promoten als economische groeifactoren. Ze dringt in dit 
document eveneens aan op het belang van de bijdrage van de steden aan de groei en aan de 
tewerkstelling, want "de steden, en de stedelijke gebieden in het algemeen, bieden de meeste 
werkgelegenheid, bedrijven en hogere onderwijsinstellingen en spelen een essentiële rol in de 
realisatie van de sociale cohesie". 
 
Als antwoord op een eerste adviesaanvraag van de Minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk 
gewest aan de Raad voor het Wetenschapsbeleid, in juli 2006, heeft deze laatste advies nr. 20 
uitgebracht inzake het "Ontwerp van bijdrage van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan het Belgisch 
Nationaal Strategisch referentiekader met het oog op de uitwerking van de operationele programma's 
van de structuurfondsen voor de programmeringsperiode 2007-2013". Op 23 november 2006 heeft de 
Regering akte genomen van de wijzigingen die werden aangebracht aan dit document naar aanleiding 
van de adviezen van de Economische en Sociale Raad, de Raad voor het Wetenschapsbeleid en de 
Vereniging van Steden en Gemeenten. 
 
Vandaag wordt gevraagd dat de Raad voor het Wetenschapsbeleid zich uitspreekt over één van de 
projecten van de Operationele Programma's (O.P.), de belangrijkste referentiedocumenten die de 
prioriteiten vastleggen waarin de projecten die gefinancierd worden door de Europese 
Structuurfondsen, zullen moeten kaderen. Het betreft het Operationeel Programma met betrekking tot 
het programma "concurrentiekracht en tewerkstelling" van het EFRO. Ter herinnering, het EFRO 
beoogt cohesie en territoriale concurrentiekracht en het ESF is gericht op tewerkstelling en sociale 
cohesie. Logischerwijs heeft de RWBBHG zijn denkwerk sinds de zomer 2006 hoofdzakelijk toegespitst 
op het EFRO-fonds. 
 
Bronnen 
 
De werkgroep heeft het document in kwestie onderzocht, alsook de overeenstemmende nota aan de 
Regering.  

De Werkgroep  
De werkgroep " OP Structural funds" van de RWBBHG kwam op 08 maart 2007 bijeen. De groep wilde 
een advies uitbrengen in één enkele zitting, aangezien de werkzaamheden met betrekking tot de 
Europese structuurfondsen die de programmeringsperiode 2007-2013 zullen dekken, een duidelijke 
kalender volgen op regionaal niveau en er binnen de vastgelegde tijd een advies moet worden 
gegeven. De Raad heeft in die zin beslist op zijn Plenaire Vergadering van 06 maart 2007. 
 

Advies van de RWBBHG 
 

* De RWBBHG keurt opnieuw het feit goed dat een overleg werd georkestreerd in het kader van de 
voorbereiding van dit document. 
 
* De RWBBHG wil eraan herinneren hoezeer de technologische en wetenschappelijke innovatie, eerder 
dan de innovatie in de meest ruimte zin, tot de kern behoort van de bekommernissen en de 
programma's van de Europese Unie. De raad had ze willen terugvinden in een dergelijk document in 
een mogelijk proactieve positie, wat niet het geval is. Zoals in zijn advies nr. 20 is de raad nog steeds 
van mening dat de innovatie eerder dient om een reeks vooraf bestaande pistes te versterken en te 
ondersteunen in de Brusselse context van het Operationeel Programma EFRO. De RWBBHG was reeds 
van oordeel dat de nadruk moet worden gelegd op dit verschil tussen de Europese instantie om de 
technologische innovatie te promoten als hefboom van de economische ontwikkeling en de 
interpretatie die er hier aan wordt gegeven.  
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* De RWBBHG stelt echter ook, en met tevredenheid, een zeer operationele visie vast van de innovatie 
in dit document gekoppeld aan goed gedefinieerde streefdoeken zoals de invoering van een pool voor 
het leefmilieu en via projecten van toegepast onderzoek en de oprichting van een incubator. 
 
* De RWBBHG wil dat een dergelijk incubatorproject ontwikkeld wordt om het ontstaan van Spin-offs 
sterk te stimuleren. In deze context moet het project prioritair gekoppeld worden aan de 
onderzoeksvisies van de Universiteiten en Hogescholen van ons gewest. 
 
* Tot slot, beschikt Brussel met het "Contract voor de Economie en de Tewerkstelling – C2E", het 
"Gewestelijk Innovatieplan – GIP", het "7de Kaderprogramma van de Europese Gemeenschap voor 
acties op het vlak van onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie" en het "Europees 
Fonds voor Regionale Ontwikkeling - EFRO" over voldoende basiselementen opdat de RWBBHG de wens 
kan uitdrukken dat de incubator zou dienen als beginpunt van een internationale uitstraling, met 
name door de deelname aan het 7de KPOO. De Raad stelt voor om te onderzoeken of dit scenario 
haalbaar is. 
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