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Limburgse bedrijven haalden recordbedrag
innovatiesteun binnen
Beperkt aantal grote dossiers blinken cijfers 2020 echter flink op
Limburgse KMO’s misten in feite Vlaams innovatieoffensief

Aandeel Limburg in totale innovatiesteun blijft achterop hinken
6 miljoen euro innovatiesteun blijft onbenut
VKW Limburg roept bedrijven op meer innovatiedossiers in te dienen
en gaat hierin adviseren en sensibiliseren

De Limburgse bedrijven wisten in 2020 een recordbedrag aan innovatiesteun binnen te
halen. De totale door Vlaanderen goedgekeurde steun voor onderzoek en ontwikkeling bij
de Limburgse innovatiebedrijven bedroeg nagenoeg 21,5 miljoen euro. Dat is 39% meer dan
een jaar eerder en het hoogste cijfer ooit. Limburg doet het daarmee beter dan Vlaanderen
waar de totale toegekende steun, dankzij het door de Vlaamse Regering voorziene groeipad,
eveneens fors steeg met 18%. Maar het is lang niet allemaal goud dat blinkt. De Limburgse
bedrijven halen proportioneel immers nog altijd een fors lager aandeel innovatiesteun
binnen in vergelijking met hun economische gewicht. Een aantal grote dossiers in 2020
verbloemen bovendien dat de Limburgse KMO’s zelfs een stuk minder aan de bak kwamen.
Het aantal KMO-dossiers in Limburg steeg veel minder sterk dan elders in Vlaanderen en
ging relatief gezien achteruit, blijkt uit een analyse van VKW Limburg.
Ruben Lemmens, gedelegeerd bestuurder VKW Limburg: “Wij merken dat onze leden wel
degelijk het belang van innovatie inzien en qua innovatiekracht moeten onze Limburgse
bedrijven zeker niet onder doen voor de rest van Vlaanderen. Maar ondanks de stijging in 2020,
zien we dat er nog altijd te weinig dossiers worden ingediend om innovatiesteun aan te vragen.
Een gemiste kans voor veel van onze Limburgse ondernemers, die met die steun ongetwijfeld
nóg straffer uit de hoek zouden kunnen komen. Er is dringend actie nodig om onze relatieve
achterstand eindelijk bij te benen en ons rechtmatige aandeel in het innovatiegeld op te eisen.
Dat kan alleen maar door nog meer en ambitieuzere dossiers in te dienen. Vanuit VKW Limburg
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nemen we graag mee die handschoen op door onze leden hierin te adviseren en extra te gaan
sensibiliseren. Met laagdrempelige webinars met o.a. VLAIO rond de vereenvoudigde
procedure en alle mogelijkheden om innovatiesteun aan te vragen en hierin ondersteund te
worden. En via zorgvuldig uitgewerkte opleidingstrajecten rond Innovatief Ondernemen vanuit
onze VKW Academy.
Jo Nelissen, CEO/founder van ABN Cleanroom Technology uit Bilzen, een van de 69
Limburgse bedrijven die in 2020 een innovatieproject gesteund zagen, getuigt: "Veel KMO’s
zien blijkbaar hoge bergen opdoemen bij de mogelijkheid om innovatiesteun te bekomen.
Terwijl wij net hebben ondervonden dat er een perfecte ondersteuning mogelijk is in alle
facetten van het proces. Het is vrij eenvoudig om je innovatiekracht te boosten met
innovatiesteun, die eigenlijk voor het rapen ligt. Het is echt een foute perceptie dat
innovatiesteun voor KMO’s een wirwar is van procedures en complexiteit. Wat er spijtig
genoeg voor zorgt dat er jaarlijks miljoenen onbenut blijven.”

Onlangs maakte VLAIO, het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen, bekend dat het in
2020 een recordbedrag aan innovatiesteun toekende aan een recordaantal Vlaamse
bedrijven. Naar aanleiding daarvan informeerde VKW Limburg naar de regionale cijfers bij
economieminister Hilde Crevits. Uit een analyse ervan blijkt dat Limburg in 2020 een stukje
van de achterstand wist goed te maken als het gaat over het binnenhalen van
innovatiesteun, maar dat de kloof t.a.v. de andere Vlaamse provincies nog lang niet is
gedicht. Integendeel.
Om precies te zijn: 21.466.592 euro bedroeg de innovatiesteun die in 2020 werd toegekend
aan Limburgse bedrijven. Dat is 39% meer dan in 2019. Klinkt erg goed. Op vlak van totaal
steunbedrag deed Limburg het daarmee immers het best van alle Vlaamse provincies, op de
voet gevolgd door Antwerpen met +37%. Gekeken naar aantal dossiers kregen in totaal 69
Limburgse bedrijven in 2020 een goedkeuring kregen voor hun innovatiesteundossier. Een
stijging van 23%, waarmee Limburg echter pas op de vierde plaats strandt. Enkel in WestVlaanderen was de stijging qua aantal dossiers nog lager (+17%).
Wat blijkt? Een beperkt aantal grote dossiers kwamen de algemene Limburgse cijfers ten
goede in het afgelopen jaar. Opvallend is immers dat het steunbedrag aan grote bedrijven van
iets meer dan 8 mio euro maar liefst 191% hoger lag dan een jaar eerder. Die stijging is veruit
het grootst, al gaat het in concreto om slechts 15 innovatiedossiers van grote bedrijven in
Limburg, een stijging met 5 (+50%) in vergelijking met een jaar eerder en dus gemiddeld ook
heel wat hogere bedragen. Het aantal innovatiedossiers van grote bedrijven schommelt vooral
in Limburg jaarlijks sterk blijkt uit de cijfers. In 2015 werd zo nog 8,1 mio euro innovatiesteun
verworven, weliswaar verspreid over 23 dossiers. Maar in 20017 waren er slechts 8 dossiers
van grote bedrijven voor een totaal van slechts 1,5 mio.
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Het contrast met de Limburgse KMO’s blijkt groot: voor hen lag er in 2020 slechts 9% meer
innovatiesteun klaar dan in 2019, te verdelen over 20% meer dossiers. Mooie stijgingen, ware
het niet dat Limburg met deze beide cijfers achteraan het rijtje bengelt van de Vlaamse
provincies. In heel Vlaanderen ging er in 2020 immers 43% meer innovatiesteun naar KMO’s.
Het totale bedrag aan KMO-innovatiesteun in Limburg, bijna 13,5 mio euro, steeg weliswaar
voor het vijfde jaar op rij en ligt daarmee ook niet minder dan 85% hoger dan in 2015. Maar
de totale steun die Vlaanderen voor innovatie in KMO’s veil had steeg in diezelfde vijf jaar
echter met niet minder dan 154%.

Kijken we naar het aandeel van Limburg in de totale innovatiesteunpot, dan wordt duidelijk
dat Limburg voor zijn economische gewicht nog altijd (veel) te weinig steun weet te
verwerven. Op basis van het aandeel in het BBP of de toegevoegde waarde kunnen stellen
dat Limburg 10,6% van de Vlaamse economie vertegenwoordigt (cijfers 2018). We halen
echter maar 8,5% van de Vlaamse innovatiesteun naar onze regio. Dat is weliswaar een
duidelijke verbetering in vergelijking met de voorgaande jaren. Maar om aan ons ‘rechtmatige’
deel te geraken zou het totale steunbedrag voor Limburg echter met een kwart moeten
stijgen tot 27 mio euro, oftewel bijna 6 mio euro meer dan nu.
Ook hier zien we voor 2020 een tegengestelde beweging voor wat grote bedrijven en KMO’s
betreft. Het Limburgs aandeel in de innovatiesteun is voor beide nagenoeg gelijk: 8,5%. Maar
voor de grote bedrijven is dit een sterke stijging (2019: 2,7%), terwijl dit voor de KMO’s een
forse aderlating is en zelf het laagste aandeel in de afgelopen 6 jaar. Vorig jaar ging nog
11,2% van de Vlaamse innovatiesteun voor KMO’s naar Limburg. Buiten Antwerpen in
mindere mate, is Limburg de enige provincie die duidelijk onderpresteert op vlak van het
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verwerven van innovatiesteun. Onbetwiste kampioen in de discipline is overduidelijk OostVlaanderen (28% versus 21% economisch aandeel).
Gekeken naar het aandeel van Limburg in het totaal van goedgekeurde dossiers liggen de
aandeelcijfers ietwat hoger. Maar komen we tot de conclusie dat, ondank de stijgende lijn
van het aantal dossier de voorbije drie jaar, het aandeel Limburgse dossiers jaar na jaar
afneemt. Kwamen in 2015 nog 13,2% van de goedgekeurde dossiers uit Limburg, dan is dit in
2020 gezakt tot 9,0% (komende de van 9,7% in 2019). Het aandeel KMO-dossiers uit Limburg
daalde vooral het laatste jaar uitgesproken van 11,5% in 2019 naar 9,8% in 2020.
“Bedrijven die een dossier indienen voor innovatiesteun bij het Vlaams Agentschap
Ondernemen hebben een behoorlijk grote kans dat hun dossier wordt goedgekeurd.” zegt
Johan Schildermans, manager belangenverdediging en kennis bij VKW Limburg. “Uit de
cijfers van het jaarverslag 2019 van VLAIO zie we dat van de behandelde aanvragen
respectievelijk 86% onderzoekprojecten en 87% ontwikkelprojecten werden goedgekeurd. Dat
zijn mooie slaagpercentages, zelfs als we er rekening mee houden dat er er voorafgaand aan
de indiening informeel uiteraard als enige schifting door de adviseurs van VLAIO en/of
subsidie/innovatie consultants die dossiers en de opmaak van een goed plan begeleiden. Maar
voor wie een goed en degelijk uitgewerkt project heeft, loont het absoluut de moeite om
innovatiesubsidies aan te vragen. Zeker ook voor KMO’s, want die zijn vandaag goed voor ruim
60% van het kwart miljard euro innovatiesteun dat in 2020 werd verleend. Wij zijn vanuit VKW
Limburg graag bereid mee te kijken naar de mogelijkheden.”
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