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Samenvatting

Het Rekenhof heeft het administratieve beheer gecontroleerd van de steun die
wordt toegekend door het Instituut ter Bevordering van het Wetenschappelijk
Onderzoek en de Innovatie van Brussel (IWOIB). Dat beheer straalt globaal kwaliteit uit. Sommige punten, die niet volledig onder de controle van het instituut
vallen, kunnen niettemin worden verbeterd.

Algemene opmerkingen
Normen
De meeste facultatieve toelagen worden geregeld door teksten met een reglementaire draagwijdte, die geen reglementering in eigenlijke zin zijn. Die bepalingen zouden in besluiten kunnen worden gegoten.
Verbruik van de begrotingskredieten
De begrotingskredieten stijgen overeenkomstig de bepalingen van het Contract
voor Economie en Tewerkstelling, maar het verbruikspercentage ervan ligt lager
dan 80 %.
Economische codificatie
De economische codificatie van de basisallocaties en het principe van de begrotingsspecialiteit worden niet strikt nageleefd. De toestand is echter verbeterd
sedert 2008.
Organieke formatie
Nagenoeg vijf jaar na de oprichting van het instituut is de formatie niet volledig.
Het instituut werkt met heel wat contractuele personeelsleden, waarvan sommigen belangrijke administratieve functies vervullen, in strijd met de bepalingen van
de organieke ordonnantie van 23 februari 2006 houdende de bepalingen die van
toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle.
Opmerkingen die geheel of gedeeltelijk voor de verschillende
programma’s gezamenlijk gelden
De reglementering wordt in het algemeen nageleefd; de procedures zijn grotendeels geformaliseerd, geactualiseerd en worden toegepast. De meeste toelagen
worden toegekend na het doorlopen van een proces dat moet zorgen voor de
transparantie en de onpartijdigheid van de verrichtingen. De toelagen worden
minutieus gecontroleerd. Er zijn niettemin nog verbeteringen mogelijk.
Bijhouden en ordenen van de dossiers
Meestal zijn de stukken niet gecentraliseerd binnen één dossier per begunstigde
en per toelage. De dossiers worden bovendien niet geregistreerd onder één referentienummer. Recent is er een centralisatie doorgevoerd en sedert 2008 hebben
alle dossiers één referentienummer dat in de gegevensbank is opgenomen.
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Gegevensbank
De invoerprocedures zouden moeten worden geformaliseerd en meegedeeld aan
de personeelsleden. Eventuele fouten zouden onder andere kunnen worden vermeden door een systeem dat automatisch de coherentie tussen sommige bedragen verifieert.
Administratieve vereenvoudiging
Sedert 2007 stelt een budgettaire bijbepaling dat voor een facultatieve toelage
van meer dan 12.500 euro een overeenkomst moet worden afgesloten, zelfs als
alle voorwaarden voor het gebruik van de toelagen technisch gezien kunnen
worden vastgelegd in de besluiten. Die verplichting, die in een besluit en niet in
het beschikkend gedeelte van een begroting zou moeten worden geformuleerd,
zou kunnen worden geëvalueerd aangezien ze het administratieve werk in sommige gevallen ingewikkeld maakt.
Criterium om de uitgaven te verbinden aan de in aanmerking komende periode
Het criterium dat wordt gehanteerd om de uitgaven te verbinden aan de in aanmerking komende periode wordt nergens vermeld.
Opvolging van de terugbetalingen
Er blijft onzekerheid bestaan over de te recupereren bedragen, maar het IWOIB
is begonnen met een analyse van de terug te vorderen bedragen.
Interne controle bij het beheer van de dossiers
Er zijn wel bepaalde elementen van interne controle aanwezig, maar de toepassing ervan volgens de COSO-normen is nog niet effectief omdat er binnen het
IWOIB geen personeel beschikbaar is om de grondslagen voor de controle vast te
leggen.
Behandelingstermijnen voor de dossiers
Uit het onderzoek van de behandelingstermijnen van de dossiers blijkt dat die
termijnen, waarvan er sommige door de reglementering zijn vastgelegd, onder
andere zelden in acht worden genomen. Ze worden echter niet meer opgelegd
door de ordonnantie van 20 maart 2009 tot bevordering van het onderzoek, de
ontwikkeling en de innovatie.

Specifieke opmerkingen voor sommige programma’s
Programma Onderzoek en Ontwikkeling
Verschillende maatregelen die werden ingesteld door de ordonnantie van 21 februari 2002 werden niet geactualiseerd of geregeld door het toepassingsbesluit van
18 juli 2002, gewijzigd op 17 januari 2008.
Er zou moeten worden gepreciseerd op welk moment en gedurende welke periode
de onderneming moet beantwoorden aan de criteria voor inaanmerkingneming die
door de Europese reglementering zijn vastgelegd.
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Het standaardformulier en de onderzoeksverslagen van de toelagen zouden op
bepaalde punten beter kunnen, evenals de overeenkomsten die met de begunstigden worden afgesloten.
Als er sprake is van cofinanciering van de uitgaven met andere subsidiërende
overheden, zouden er regelmatige contacten tussen die overheden moeten komen
om eventuele scheeftrekkingen bij het bepalen van gezamenlijke criteria en het
risico op dubbele subsidiëring van dezelfde uitgaven te voorkomen.
Sommige verplichtingen die de reglementering oplegt (controle van de lokalisatie
van de begunstigden, verslag over het gebruik en de industriële valorisatie) zouden moeten worden nageleefd en de voorziene sancties zouden sneller moeten
worden toegepast.
Om de interne en externe controle te verstevigen, dienen alle beslissingen die
tijdens vergaderingen met de begunstigden worden aangenomen, schriftelijk te
worden genoteerd.
Toelagen voor acties in verband met onderzoek, ontwikkeling, demonstratie en
valorisatie op het vlak van het wetenschappelijk onderzoek – Regionale
programma’s
In het algemeen is voor iedere wijziging in een toelage een schriftelijke wijziging
nodig; de bepalingen van een besluit kunnen niet worden gewijzigd door een overeenkomst.
De modaliteiten in verband met de overdracht tussen begrotingsposten moeten
op zijn minst in de overeenkomsten worden bepaald, om in voorkomend geval de
begrotingen te kunnen aanpassen in de loop van de subsidiëring.
De uitgaven die slechts gedeeltelijk worden geboekt, zouden volledig moeten
worden uitgesplitst en de identiteit van de werkelijke verrichter van een uitgave
zou beter moeten worden gepreciseerd.
De problemen inzake overdracht en uitsplitsing doen zich ook in andere programma’s voor.
Programme Prospective Research for Brussels
De ingestelde selectieprocedure komt niet helemaal tegemoet aan de transparantiedoelstelling omdat ze wordt aangepast aan budgettaire verplichtingen.
De toelagebesluiten zouden het IWOIB moeten machtigen om binnen een bepaalde
grens de ingangsdatum van de subsidieerbare periode te wijzigen, om een antwoord te kunnen bieden op acute subsidiëringsproblemen. Het principe van de
overdracht tussen begrotingsposten, dat door diezelfde besluiten wordt toegelaten, zou daarentegen moeten worden beperkt tot een vast te leggen percentage
of bedrag, om geen grote ongelijkheden tussen begunstigden te creëren. De
mogelijkheid om op die manier het aandeel van de werkingskosten op te trekken,
zou immers kunnen leiden tot een verhoogd risico dat uitgaven worden gesubsidieerd die niet samenhangen met het project, aangezien de voorgelegde verantwoordingsstukken op dat vlak niet alle waarborgen bieden.
De categorieën van in aanmerking komende uitgaven zouden moeten worden
gedetailleerd.
Als er bij het einde van een project een niet-aangewend saldo bestaat, machtigt
het subsidiebesluit dat het project hernieuwt, de overdracht van het saldo naar de
nieuwe subsidie. Het toegekende bedrag van die subsidie bestaat derhalve uit het
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bedrag toegekend voor de hernieuwing van het project en uit het bedrag van het
saldo dat is overgedragen van de voorgaande subsidie. Die techniek is in strijd
met het principe van de annaliteit van de begroting en maakt het onmogelijk te
verifiëren of zich bij de overdrachten tussen begrotingsposten geen overschrijding
voordoet van de limiet van 10 %, die een instemming van het IWOIB vereist. Het
zou bovendien kunnen dat het maximumbedrag van de werkingskosten van
5.000 euro de facto niet meer wordt nageleefd.
Programma voor sectorale ondersteuning
Er moet formeel worden gedefinieerd welke stukken in aanmerking komen en die
moeten aan de begunstigde worden meegedeeld. Bovendien dienen de gebruikelijke procedures voor de berekening van toelagen te worden toegepast, door van
de eventuele ontvangsten het bedrag van de toelagen en niet het bedrag van de
aanvaarde uitgaven af te trekken.
Bevorderingsprogramma’s
Er deden zich enkele anomalieën voor met betrekking tot het voorwerp van de
verantwoordingsstukken en de boekhoudkundige gegevens. Daaraan dient meer
belang te worden gehecht.
Programma voor steun voor studies
Het CIBG wenste de boekhoudkundige verantwoordingsstukken niet te verstrekken die zijn vereist om de toelagen te controleren die aan het centrum werden
toegekend.
Het Rekenhof herinnert eraan dat de begunstigde instelling de toegekende subsidies moet verantwoorden ter uitvoering van de bepalingen van artikel 92 van de
organieke ordonnantie van 23 februari 2006 houdende de bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle.
Programma Spin-Off in Brussels (SOIB – allocatie 11.31.40.12.11)
Volgens het reglement van het programma moeten de begunstigden op straffe
van sancties zich ertoe verbinden hun nieuwe onderneming op het gewestelijk
grondgebied op te richten en te behouden. De sancties zijn niet gepreciseerd, net
zo min als de periode dat de bedrijven in het gewest moeten blijven
Er kan bovendien steun worden toegekend aan ondernemingen. In dergelijke
gevallen dient te worden onderzocht of de artikelen 87 en 88 van het verdrag tot
oprichting van de Europese Gemeenschap werden nageleefd en meer bepaald de
regels betreffende de communautaire kaderregeling inzake staatssteun voor
onderzoek, ontwikkeling en innovatie.
Deze opmerking geldt eveneens voor het programma voor steun voor studies,
waarvan hierboven sprake is.
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Tegensprekelijke fase
Naar aanleiding van de opmerkingen van het Rekenhof heeft het instituut al
enkele maatregelen genomen en verbindt het zich ertoe, op basis van het aanwezige personeel, zoveel mogelijk verbeteringen aan te brengen in zijn algemeen
systeem voor dossierbeheer. Het zal er met name op toezien dat rekening wordt
gehouden met de conclusies van de audit in het kader van de uitvoering van de
ordonnantie van 20 maart 2009 tot bevordering van het onderzoek, de ontwikkeling en de innovatie.
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1 Inleiding

1.1

Onderzoeksdomein

De acties van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in de sector van het onderzoek
kaderen in het perspectief van het Contract voor Economie en Tewerkstelling
(CET) en het Gewestelijk Plan voor Innovatie, die respectievelijk in maart 2005
en december 2006 werden aangenomen overeenkomstig de Lissabonstrategie1.
Het contract wil de investeringen in de moderniserings- en innovatiecapaciteit van
de ondernemingen versterken, om de kwalitatieve competitiviteit van de Brusselse ondernemingen te verhogen, zodat werkscheppende activiteiten worden
behouden en ontwikkeld.
Het gewestelijk plan, dat er is gekomen ingevolge het contract, bereidt steun aan
drie sectoren voor: de informatie- en communicatietechnologie, de gezondheidszorg (geneeskunde, biotechnologieën, geneesmiddelen, enz.) en het milieu (bouw,
installaties en onderhoud, vervoer, enz.).
In deze context spelen verschillende gewestelijke actoren een rol: het gewestelijk
ministerie, de vzw Brussels Agentschap voor de Onderneming, de Gewestelijke
Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Raad
voor het Wetenschapsbeleid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Instituut ter Bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek en de Innovatie van
Brussel (IWOIB).
Deze audit onderzocht echter alleen de steun aan het wetenschappelijk onderzoek die door het IWOIB wordt beheerd.
Het IWOIB werd opgericht door de ordonnantie van 26 juni 20032 als instelling van
openbaar nut van categorie A in de zin van artikel 1 van de wet van 16 maart 19543.
Het is belast met het uitvoeren van opdrachten in verband met het wetenschappelijk onderzoek voor economische en niet-economische doeleinden (meer in het
bijzonder de analyse, de opvolging, de controle en de vereffening van toelagen en
terugbetaalbare voorschotten) en met het valoriseren van de communicatie inzake
wetenschapsbeleid. Het vertegenwoordigt het gewest bij verschillende organisaties en het verzekert het secretariaat van de Raad voor het Wetenschapsbeleid.
Daarnaast staat het in voor de internationale bilaterale verdragen inzake wetenschappelijk onderzoek, alsook voor informatie en statistieken4.

1

Op de Europese Raad van Lissabon (Portugal) in maart 2000 hebben de leiders van de Europese
Unie een tienjarenprogramma goedgekeurd om de groei en de duurzame ontwikkeling in heel de
Europese Unie weer op gang te brengen.

2

Ordonnantie van 26 juni 2003 houdende oprichting van het Instituut ter Bevordering van het
Wetenschappelijk Onderzoek en de Innovatie van Brussel. De ordonnantie wordt uitgevoerd door
vijftien besluiten van de regering, waarvan er veertien het administratieve en geldelijk kader, het
taalgebruik, enz. regelen; het vijftiende – het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot
vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de ordonnantie van 26 juni 2003 houdende
oprichting van het Instituut ter Bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek en de Innovatie
van Brussel – legt de datum van inwerkingtreding van de ordonnantie vast op 1 januari 2004.

3

Instelling van eerste categorie sedert de organieke ordonnantie van 23 februari 2006 houdende de
bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle, artikel 85.

4

Bovenvermelde organieke ordonnantie van 26 juni 2003, artikel 4.
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1.2 Onderzoeksvragen en normen
De audit is opgebouwd rond de volgende vragen.
1.

Is de informatie die noodzakelijk is voor het beheer van de dossiers inzake
steun voor onderzoek, gecentraliseerd en gemakkelijk toegankelijk?

2.

Wordt de steun overeenkomstig de reglementering toegekend en gecontroleerd? Indien niet, waarom? De fasen inzake het onderzoek van de dossiers,
de selectie van de te subsidiëren projecten, wetenschappelijke evaluatie,
financiële controle en de termijnen voor de behandeling van de toelagen
werden onderzocht.

3.

Zijn de begrotingskredieten aangepast aan de behoeften?

4.

Verloopt de terugbetaling van de terugvorderbare voorschotten correct?

De onderzoeksvragen verwijzen naar verschillende normen:
vraag 1: de procedures
vraag 2: de reglementering, de procedures. De termijnen werden beoordeeld op
basis van de reglementaire bepalingen, behalve voor de subsidieprogramma’s, waarin geen termijnen worden vastgelegd; in dat geval werden toch
termijnen berekend om als statistische informatie te kunnen dienen.
vraag 3: de begrotingskredieten alsmede de vastleggingen en vereffeningen
vraag 4: de reglementering, de overeenkomsten ter staving van de subsidiebesluiten en de procedures

1.3 Methode
Het Rekenhof heeft een steekproef van dossiers aan een grondig onderzoek
onderworpen op basis van controleroosters die specifiek zijn voor elke soort
gesubsidieerd programma. Naast de identificatie van de begunstigden vermelden
de roosters de subsidieparameters en de stand van de vereffeningen.
De bevindingen werden gevalideerd tijdens interviews met de betrokken personeelsleden.
De dossiers werden op aselecte wijze uitgekozen op basis van computerlijsten die
door de boekhouddienst worden bijgehouden. De onderzochte dossiers werden
gekozen uit de dossiers die in 2007 en 2008 werden afgesloten, met uitzondering
van sommige dossiers om ook recentere programma’s te kunnen onderzoeken
(die in 2006 startten), in samenhang met de krachtlijnen van het CET en het
Gewestelijk Plan voor Innovatie, waarvan de toelagen nog moeten worden ver
effend.

12
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De subsidies die in 2007 en 2008 werden betaald, alsook de subsidies die theoretisch5 op 31 augustus 2008 zouden moeten zijn afgesloten, vertegenwoordigen
219 dossiers. Rekening houdend met de tijd die is uitgetrokken voor de audit,
werd de steekproef tot 134 dossiers6 beperkt, die als volgt werd getrokken uit
alle basisallocaties voor de financiering van onderzoekstoelagen:
•

voor de allocaties met meer dan tien dossiers werd de helft van de dossiers geselecteerd;

•

voor de allocaties met minder of juist tien dossiers werden alle dossiers
geselecteerd;

•

voor de dossiers van de recente programma’s, die na de audit zullen worden
afgesloten, werd de helft geselecteerd7.

Tot slot werden de papieren dossiers geraadpleegd omdat tot op heden de geïnformatiseerde gegevens het niet mogelijk maken de audit uit te voeren.
De audit werd met brieven van 4 juni 2008 aangekondigd aan de minister van
Wetenschappelijk Onderzoek, aan de secretaris-generaal van het ministerie en
aan de directeur van het IWOIB.
Het voorontwerp van verslag werd op 14 januari 2009 verzonden naar het ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en naar het IWOIB. Het IWOIB
heeft geantwoord op 13 februari 2009 en op 24 maart 2009 werd een tegensprekelijk debat georganiseerd. De opmerkingen van het IWOIB werden in essentie in
het ontwerpverslag opgenomen, dat op 22 april 2009 werd bezorgd aan de minister belast met Tewerkstelling, Economie, Wetenschappelijk Onderzoek, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp.
De minister heeft er met een dienstbrief van 27 mei 2009 op geantwoord.

5

Voor elke subsidie wordt een uiterste datum voor de indiening van de verantwoordingsstukken
vastgelegd en vermeld in verschillende bestanden die het IWOIB in staat stellen herinnerings
brieven aan de begunstigden te sturen. Uit een eerste benadering bleek meteen al dat die datum
vaak werd overschreden en dat er een manifest risico bestond dat er op het einde van de audit in
werkelijkheid minder dan 219 zouden zijn afgewerkt. Er werd niettemin beslist de dossiers te
onderzoeken in de staat waarin ze zich op dat ogenblik zouden bevinden. Van de 134 onderzochte
subsidiedossiers waren er uiteindelijk 21 nog niet afgerond medio oktober 2008.

6

In de voorstudie was bepaald dat er 137 dossiers zouden worden onderzocht, maar drie ervan
waren begin oktober 2008 nog steeds niet vastgelegd.

7

Het aantal dossiers wordt telkens afgerond naar de lagere eenheid. Het gaat alleen om het impulsprogramma, want de dossiers van de andere programma’s waren begin oktober 2008 nog niet
vastgelegd.
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2 Financiering

2.1 Financiering van het IWOIB
Tot eind 2007 ontving het IWOIB voor zijn eigen werking een dotatie ten laste
van de gewestbegroting. De kredieten voor de onderzoekssteun, voor de betaling
van het personeel en voor de financiering van de werken en het onderhoud van
het gebouw waarin het instituut is gehuisvest, werden rechtstreeks op de gewestbegroting ingeschreven. Het Rekenhof had daarover een opmerking geformuleerd.
In 2008 dekt de aan het IWOIB gestorte dotatie zijn eigen werking en de voornaamste steun die aan de begunstigden moet worden gestort, terwijl het personeel en de kosten voor werken en onderhoud aan het gebouw rechtstreeks ten
laste van de gewestbegroting blijven8.
Om de vergelijking van de evolutie van de kredieten te vereenvoudigen, houdt de
onderstaande tabel geen rekening met de verschuiving van de kredieten tussen
de gewestbegroting en het IWOIB: zij volgt de begrotingspresentatie van vóór de
verdeling van de opdrachten.
Begroting IWOIB
ONTVANGSTEN
Aangepast 2005
805.000

Aangepast 2006
677.000

Aangepast 2007
663.000

Initieel 2008
610.000

Aangepast 2007
663.000
663.000

Initieel 2008
610.000
610.000

UITGAVEN
Krediet
Vastlegging
Vereffening

Aangepast 2005
805.000
805.000

Aangepast 2006
677.000
677.000

(in euro)

Gewestbegroting
Voor het wetenschappelijk onderzoek toegekende subsidies
Krediet
Vastlegging
Vereffening

Aangepast 2005
21.764.000
25.823.000

Aangepast 2006
26.416.000
24.339.000

Aangepast 2007
29.526.000
26.387.000

Initieel 2008
37.975.000
31.619.000

Andere uitgaven in verband met het wetenschappelijk onderzoek
(dotatie IWOIB, personeel, opdrachten)
Krediet
Vastlegging
Vereffening

Aangepast 2005
2.880.000
3.004.000

Aangepast 2006
2.397.000
2.297.000

Aangepast 2007
2.437.000
2.405.000

Initieel 2008
2.815.000
2.825.000
(in euro)

Overeenkomstig de (niet-becijferde) bepalingen van het bovenvermelde contract,
zijn de betaalkredieten en de beleidskredieten tussen 2005 en 2008 sterk gestegen, respectievelijk met 22 en 74 %.
8

Vanaf 2009 worden de personeelskosten aangerekend op de begroting van het IWOIB, maar blijven
de kosten voor werken en onderhoud van het gebouw ten laste van de gewestbegroting.
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2.2

Begrotingsgegevens van de subsidies

De door het IWOIB beheerde steun wordt aangerekend op zeventien basisallocaties, volgens de onderstaande tabel.
De organieke subsidies die zijn ingeschreven op zes basisallocaties, vertegenwoordigen voor de jaren 2005 tot 2008, in termen van betaalkredieten, 57 % van
de subsidiekredieten.
Voor diezelfde jaren belopen de facultatieve subsidies 43 % van de subsidiekredieten in termen van betaalkredieten. Ze worden ingeschreven op elf basisallocaties.
Daaronder bevindt zich met name het impulsprogramma (Impulse programme) dat
voortvloeit uit de beslissingen van het bovenvermeld gewestelijk plan; die programma’s zijn in 2006 gestart en betreffen elk jaar een andere sector9.
Zoals uit de twee hierna volgende grafieken blijkt, zijn de meeste kredieten geconcentreerd op vier basisallocaties:
•

11.31.23.12.11 Toelagen voor acties in verband met onderzoek, ontwikkeling, demonstratie en valorisatie op het vlak van het wetenschappelijk
onderzoek – Regionale programma’s;

•

11.31.24.31.32 Toelagen voor precompetitief industrieel onderzoek en
industrieel onderzoek – artikel 6 van de ordonnantie van 21 februari 2002;

•

11.31.35.31.32 Toelagen voor preconcurrentiële ontwikkeling – artikel 7
van de ordonnantie van 21 februari 2002;

•

24.10.24.12.11 Universitair onderzoek op lange termijn.

9

In 2006 de sector nieuwe informatie- en communicatietechnologieën (NICT), in 2007 de sector van
de wetenschappen van levende organismen (Life science) en in 2008 de milieusector. De subsidiedossiers van die sectoren worden, naargelang van het geval, voorbereid of de verschillende subsidieschijven ervan worden uitbetaald. Er is nog geen enkel dossier beëindigd omdat de programma’s
over drie jaar lopen; ze kunnen voor dezelfde looptijd worden verlengd.
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Facultatief
Organiek
Facultatief
Facultatief
Facultatief

Facultatief
Organiek
Organiek
Organiek

Toelagen voor acties in verband met onderzoek, ontwikkeling, demonstratie en valorisatie op het vlak van het
wetenschappelijk onderzoek – Regionale programma’s

Toelagen voor precompetitief industrieel onderzoek en industrieel onderzoek (artikel 6 van de ordonnantie van
21 februari 2002)

Toelagen voor intergewestelijk collectief onderzoek en technologische sturing

Toelagen ter ondersteuning van acties in verband met onderzoek, ontwikkeling, demonstratie en valorisatie op
het vlak van het wetenschappelijk onderzoek – Europese programma’s

Toelagen ter ondersteuning van acties in verband met onderzoek, ontwikkeling, demonstratie en valorisatie op
het vlak van het wetenschappelijk onderzoek – Regionale programma’s

Toelagen aan KMO’s voor microprojecten

Allerlei uitgaven om het wetenschappelijk onderzoek te bevorderen

Toelagen aan KMO’s voor technische haalbaarheidsstudies, de indiening en instandhouding van octrooien (artikel 8, § 3, van de ordonnantie van 21 februari 2002)

Toelagen aan individuele uitvinders voor de technische haalbaarheidsstudies (artikel 9 van de ordonnantie van
21 februari 2002)

Toelagen voor de realisatie van de met O & O verwante diensten (artikel 10 van de ordonnantie van 21 februari 2002)

11.31.23.12.11

11.31.24.31.32

11.31.25.31.32

11.31.26.41.40

11.31.27.51.12

11.31.28.31.32

11.31.29.33.00

11.31.32.31.32

11.31.33.31.32

11.31.34.12.11

Facultatief

Facultatief

Soorten
subsidie

Toelagen voor acties in verband met onderzoek, ontwikkeling, demonstratie en valorisatie op het vlak van het
wetenschappelijk onderzoek – Europese programma’s

Titel van de begroting

11.31.22.12.11

Basisallocaties

Kredieten ingeschreven op de begroting van het BHG voor de jaren 2005 tot 2008

b
c
b
c
b
c
b
c
b
c
b
c
b
c
b
c
b
c
b
c
b
c

892.000
1.050.000
22.893.000
25.088.000
31.445.000
31.675.000
3.456.000
4.540.000
518.000
461.000
1.440.000
1.208.000
0
200.000
1.200.000
1.222.000
802.000
917.000
64.000
60.000
3.790.000
5.560.000

Soort
Ingeschreven
kredieten
kredieten
(1)
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Organiek

Terugvorderbare voorschotten voor de vervaardiging van prototypes, voor onderzoek inzake geavanceerde
technologie en voor de ontwikkeling van het regionaal toegepast onderzoek en de preconcurrentiële ontwikkeling (artikel 7 van de ordonnantie van 21 februari 2002).

Toelagen inzake niet-economisch wetenschapsbeleid

Universitair onderzoek op lange termijn

Toelagen voor het programma Research in Brussels

11.32.21.81.12

24.10.23.44.30

24.10.24.12.11

24.10.25.12.11

c

b
c
b
c
b
c
e
f
a/b
d/c
b
c
b

1.420.000

16.520.000
18.068.000
1.500.000
2.000.000
6.364.000
5.620.000
2.072.000
1.520.000
2.764.000
2.414.000
11.311.000
11.716.000
876.000

Soort
Ingeschreven
kredieten
kredieten
(1)

(1) a: niet-gesplitst vereffenings-/vastleggingskrediet; b: gesplitst vereffeningskrediet; c: gesplitst vastleggingskrediet; d: krediet voor voorgaande jaren; e: variabel vereffeningskrediet;
f: variabel vastleggingskrediet

Facultatief

Facultatief

Facultatief

Facultatief

Toelagen voor het programma SOIB

11.31.40.12.11

Organiek

Soorten
subsidie

Toelagen voor preconcurrentiële ontwikkeling

Titel van de begroting

11.31.35.31.32

Basisallocaties

Vereffeningskredieten van de subsidies
35000000

30000000

Bedragen (in euro)

25000000

20000000

15000000

10000000

5000000

0

Basisallocaties

Vastleggingskredieten van de subsidies
35000000

30000000

Bedragen (in euro)

25000000

20000000

15000000

10000000

5000000

0

Basisallocaties
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2.3

Verbruik van de begrotingskredieten

Het gemiddelde verbruikspercentage van de subsidiekredieten schommelt tussen
2005 en 200710, maar blijft tussen 65 en 75,6 % voor de vereffeningskredieten en
tussen 74,5 en 76,1 % voor de vastleggingskredieten11.
Aangezien er eind 2008 geen gegevens beschikbaar waren, is het momenteel niet
mogelijk na te gaan of er een correlatie bestaat tussen de stijging, tussen 2005 en
2008, van de vereffeningskredieten of de vastleggingskredieten (d.i. een stijging
met respectievelijk 22 en 74 %) en hun verbruikspercentage.
Als die oefening tussen 2005 en 2007 wordt toegepast voor vereffeningskredieten die slechts 2 % stijgen, blijkt er geen strikte correlatie te bestaan tussen de
stijging van de kredieten en hun verbruikspercentage. Van de 7 basisallocaties
die hun vereffeningskredieten met meer dan 10 % hebben zien stijgen tussen
2005 en 200712, vertonen er 613 een verbruikspercentage dat daalt tussen diezelfde jaren en 114 een percentage dat stijgt15.
Uit een gelijkaardig onderzoek van de vastleggingskredieten blijkt dat de correlatie
verbetert voor kredieten die met 36 % toenemen, maar dat ze niet volledig is. Van
7 basisallocaties waarvan de vastleggingskredieten met meer dan 10 % werden
opgetrokken tussen 2005 en 200716, vertonen er 417 een verbruikspercentage dat
toeneemt of relatief constant blijft, en 318 een verbruikspercentage dat daalt19.
Die toestand kan door verschillende factoren worden verklaard20.
In de eerste plaats is het aantal potentiële begunstigden relatief constant. Een
groot deel ervan bestaat uit KMO’s of kleine eenheden in de universiteiten en
hogescholen die niet over de menselijke en financiële middelen beschikken om elk
jaar opnieuw in projecten te stappen, (zelfs al worden ze gesubsidieerd), te meer
omdat de meeste van die projecten zich over de lange termijn uitstrekken. Op die
manier schommelt het aantal vastgelegde projecten en in het algemeen heeft het
vastleggingspercentage van een bepaald jaar implicaties voor het vereffeningspercentage voor dat jaar of voor de volgende jaren.

10

Laatst beschikbare jaar.

11

Zie tabel als bijlage 1. Achter dat gemiddelde gaan uiteenlopende situaties schuil: het percentage
varieert tussen 17,5 en 100 % voor de vereffeningen en tussen 24,8 en 100 % voor de vastleggingen.
Voor de vier basisallocaties waar het meeste geld naartoe gaat (11.31.23.12.11, 11.31.24.31.32,
11.31.35.31.32 en 24.10.24.12.11), schommelt het percentage tussen 63,2 en 94,9 % voor de vereffeningskredieten en tussen 54,4 en 100 % voor de vastleggingskredieten (zie de grafieken als
bijlage 2 en 3).

12

Allocaties 11.31.22.12.11, 11.31.23.12.11, 11.31.25.31.32, 11.31.32.31.32, 11.31.34.12.11,
11.31.35.31.32 en 24.10.23.44.30.

13

Allocaties 11.31.22.12.11, 11.31.25.31.32, 11.31.32.31.32, 11.31.34.12.11, 11.31.35.31.32 en
24.10.23.44.30.

14

Allocatie 11.31 23.12.11.

15

Zie tabel als bijlage 1.

16

Allocaties 11.31.23.12.11, 11.31.25.31.32, 11.31.27.51.12, 11.31.32.31.32, 11.31.34.12.11,
11.31.35.31.32 en 24.10.23.44.30.

17

Allocaties 11.31.23.12.11, 11.31.25.31.32, 11.31.27.51.12 en 11.31.32.31.32.

18

Allocaties 11.31.34.12.11, 11.31.35.31.32 en 24.10.23.44.30.

19

Zie tabel als bijlage 1.

20

Antwoord van de minister belast met Tewerkstelling, Economie, Wetenschappelijk Onderzoek en
Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp op een parlementaire vraag, Bulletin van de schriftelijke vragen en antwoorden nr. 42, 15 juli 2008, blz. 123 tot 125. Brieven van 24 januari 2007 en
16 januari 2008 van het IWOIB aan het kabinet van de minister.
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Bovendien kunnen bepaalde projecten die werden vastgelegd, plots en ongepland
worden opgegeven; als dat op het einde van het jaar gebeurt, kan het IWOIB ze
niet vervangen vóór het einde van het boekjaar, namelijk 31 december.
Bepaalde vastleggingen gebeuren laattijdig, waardoor de eerste vereffeningen
onvermijdelijk naar het volgende jaar worden verschoven. De boekhouddienst
onderstreept in dat verband in het bijzonder dat de termijn voor de behandeling
van de dossiers door het IWOIB zou moeten worden ingekort.
Het kan ook gebeuren dat vereffeningen van een welbepaald jaar tot een ander
jaar worden uitgesteld omdat de begunstigde de verklaringen van schuldvordering of de verantwoordingen die moeten toekomen op de voor elke toelage
bepaalde datums21, niet heeft ingediend.
Het gebeurt daarenboven dat de aanvragers de gevraagde bedragen, om verschillende redenen, niet goed hebben gebudgetteerd22 en het is voor het IWOIB
niet gemakkelijk te beoordelen of de gevraagde bedragen gegrond zijn. Als de
uitgevoerde budgettaire vastleggingen hoger liggen dan de bedragen waarvoor
een verantwoording is gegeven, leidt dat ofwel tot de schrapping van vastleggingen op het einde van een gesubsidieerd project, ofwel tot verlengingen van de
subsidieperiode (met eventueel uitstel van de vereffeningen naar het jaar daarop),
mits het IWOIB daarmee akkoord gaat.
Het is tot slot niet alleen moeilijk zich vooraf een oordeel te vormen over het aantal, maar ook over de kwaliteit van de projecten die elk jaar zullen worden ingediend, om te weten of ze voor subsidiëring in aanmerking komen of niet. Die onzekerheid leidt tot een afwachtende houding en tot het niet te veel willen verminderen
van de kredieten van een bepaald jaar, om zo het risico te vermijden dat in de
volgende jaren geen antwoord kan worden gegeven op stijgende aanvragen.
Het verbruikspercentage van verschillende allocaties beloopt bovendien meer dan
90 % en loopt in sommige gevallen zelfs op tot 100 % voor de vastleggingen of
voor de vereffeningen23. Een dergelijk percentage toont voor de vastleggingen in
principe aan dat de kredieten zijn afgestemd op de behoeften; voor het programma Prospective Research for Brussels (PRFB) werd bij de selectie van de
dossiers echter rekening gehouden met de beschikbare begrotingskredieten en
werden sommige projecten die gesubsidieerd hadden kunnen worden, niet gesubsidieerd omdat er niet voldoende kredieten waren24.

2.4

Economische codificatie en benaming van de allocaties

De economische codificatie van de basisallocaties van de klassen 1 en 4 is niet
correct, gezien het type toegekende financiering (toelagen) en de begunstigden in
kwestie (bedrijven of vzw’s buiten de openbare sector).
Bovendien is de titel Allerlei uitgaven om het wetenschappelijk onderzoek te
bevorderen van basisallocatie 11.31.29.33.00 niet juist als het gaat om toelagen
en stemt het gebruik van code 33.00 niet overeen met de titel van de nomenclatuur van de economische codes: Overdracht van inkomsten aan de privé-instellingen zonder winstoogmerk ten dienste van de gezinnen.
21

Zie punt 3.8.4, Procedures voor dossieropvolging en herinneringsbrieven.

22

Uit onwetendheid of omdat sommige aanvragers zichzelf een budgettaire marge toekennen om niet
te maken te krijgen met een te beperkte subsidiëring in de loop van het project, of nog omdat de
begrotingen in weinig waarschijnlijke uitgaven voorzien.

23

Zie tabel als bijlage1.

24

Zie punt 4.3 Programma Prospective Research for Brussels.
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Vanaf 2008 werd de nummering van de allocaties gewijzigd, gelet op de nieuwe
begrotingsverdeling25 en de integratie van de voornaamste toelagen afkomstig van
de gewestbegroting in de begroting van het IWOIB. Er blijven niettemin allocaties
van klasse 4 bestaan en er worden nieuwe allocaties met economische code 33.00
opgericht. De bovenvermelde benaming van basisallocatie 11.31.29.33.00 werd
wel gecorrigeerd. In de begroting 2009 is er geen klasse 1 meer, maar er blijft een
basisallocatie van klasse 4 bestaan; het probleem is zodoende nagenoeg opgelost.
Door de manier waarop sommige toelagen worden aangerekend, wordt het ingewikkeld om de verschillende soorten IWOIB-steun te identificeren: als in de loop
van het jaar een nieuw type toelage wordt toegekend, gebeuren de daarmee
samenhangende aanrekeningen op vooraf bestaande basisallocaties, die nochtans gewijd zijn aan andere soorten steun, totdat het jaar nadien aangepaste
allocaties worden opgericht.
Zo werden bijvoorbeeld de toelagen voor het programma Spin-off in Brussels
(SOIB) in 2006 aangerekend op basisallocatie 11.31.23.12.11 (voorbehouden
voor de regionale programma’s) vooraleer ze werden aangerekend op basisallocatie 11.31.40.12.11 die daartoe het jaar nadien werd opgericht. Het Mistralproject
dat aan het CRIF werd toegekend, werd in 2006 aangerekend op de basisallocatie 11.31.34.12.11 (voorbehouden voor de verwante diensten) en in 2007 op
basisallocatie 11.31.25.31.32 (voorbehouden voor de centra voor collectief onderzoek); het programma in verband met de verwante diensten wordt achtereenvolgens aangerekend op basisallocatie 11.31.23.12.11 (regionale programma’s) en,
vanaf 2008, op de vroegere allocatie 11.31.34.12.11, die 02.001.34.01.33.00 is
geworden.
Het IWOIB wijst er in zijn antwoord op dat in 2006 en 2007 verschillende wijzigingen in de economische codes werden aangebracht volgens de richtlijnen van de
directie Begroting van het ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Sedert 2008 beantwoordt de begroting voor onderzoek echter beter aan het principe van de begrotingsspecialiteit en is de aard van de subsidie afgestemd op de
nomenclatuur van de codes. Soms verloopt er echter heel wat tijd tussen de
oprichting van een initiatief en de budgettaire tenuitvoerlegging ervan. Bovendien
liet het aanpassingsblad van de begroting in 2008 niet toe de begroting te wijzigen of aan te passen.

25

Zie punt 1.1 Onderzoeksdomein.
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3 Administratief beheer

3.1 Organieke formatie van het IWOIB
Het IWOIB bestaat uit twee directies, een wetenschappelijke en een administratieve.
De wetenschappelijke directie is belast met de wetenschappelijke analyse van de
toelagedossiers (onderzoeken van de toelagen en controleren van de wetenschappelijke verslagen die de begunstigden indienen).
De administratieve directie is onderverdeeld in drie diensten: het secretariaat van
de Raad voor het Wetenschapsbeleid, de algemene diensten, die verantwoordelijk zijn voor personeelsbeheer, communicatie en informatica, en de dienst begroting en controle26, die is belast met de tenuitvoerlegging en de controle van alle
boekhoudkundige aspecten, dus ook de verantwoordingsstukken van uitgaven
controleert die door de subsidiebegunstigden worden bezorgd.
De organieke formatie van het instituut telt 30 personeelsleden, maar is niet volledig ingevuld27.
Naast de statutaire personeelsleden stelt het IWOIB ook contractuelen tewerk,
waarvoor de regering jaarlijks een afwijking op de regels voor aanwerving van
personeel toekent.
Aangezien er geen leidende ambtenaren statutair zijn benoemd, werd het verrichten van ordonnanceringen gedelegeerd aan een contractueel personeelslid28, wat
in strijd is met de organieke ordonnantie van 23 februari 2006. Die toestand
bestaat al sinds de oprichting van het IWOIB en er werd al over gedebatteerd in
het gewestelijk parlement29.
Hetzelfde geldt voor de functie van rekenplichtige30.
Het IWOIB bevestigt dat zijn organieke formatie nog steeds onvolledig is, hoewel
de minister van Onderzoek herhaaldelijk werd verzocht die abnormale toestand te
regulariseren, die grotendeels aan de oorsprong ligt van de opmerkingen van het
Rekenhof.
De nieuwe boekhoudkundige en budgettaire reglementeringen verhogen en
bemoeilijken de werklast. Aangezien de nieuwe wetgeving elke cumul tussen
functies verbiedt, kunnen sommige boekhoudkundige functies en internecontrolefuncties niet worden uitgeoefend wegens de beperkte personeelsbezetting.
Om de door die wetgeving opgelegde verplichtingen deels na te komen, werden
in 2008 echter nieuwe instrumenten ingevoerd, met name op het vlak van de
begroting en de boekhouding. Er werd intern eveneens een gegevensbank ontwikkeld die beantwoordt aan de noden van het instituut.

26

Aangeduid als de «boekhouddienst».

27

In 2005 telde het IWOIB 12 statutaire of contractuele personeelsleden, in 2006 en 2007 22, en in
2008 21.

28

De gedelegeerde ordonnateur is een contractueel; de plaatsvervangende gedelegeerde ordonnateur is een statutair.

29

Integraal verslag nr. 18 van het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zitting 20052006, 30 november 2005, blz. 7 tot 18.

30

De rekenplichtige en plaatsvervangende rekenplichtige zijn contractuelen, met miskenning van de
artikelen 69, § 1, en 89 van de organieke ordonnantie van 23 februari 2006.
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Het Rekenhof herinnert aan de bepalingen van de artikelen 25, 69, § 1, en 89 van
de organieke ordonnantie van 23 februari 2006 houdende de bepalingen die van
toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle, en dringt erop
aan dat statutaire personeelsleden zouden worden aangesteld voor de functies
van gedelegeerd of subgedelegeerd ordonnateur en rekenplichtige.

3.2

Reglementaire bepalingen

Het IWOIB beheert de organieke en facultatieve31 toelagen die worden toegekend aan verschillende begunstigden (bedrijven, universiteiten en hogescholen,
vzw’s en natuurlijke personen).
Toen de controle plaatsvond werden de organieke toelagen geregeld door de
ordonnantie van 21 februari 2002 betreffende de aanmoediging en de financiering
van het wetenschappelijk onderzoek en de technologische innovatie32 en haar
toepassingsbesluiten. De reglementering wordt vervolledigd door verklarende
nota’s en procedures, die door het IWOIB ter attentie van de begunstigden zijn
opgesteld33.
Voor de facultatieve subsidies geldt geen eigenlijke reglementering, maar de
meeste ervan worden niettemin omkaderd door verschillende bepalingen, zelfs
teksten met een reglementaire draagwijdte, die trouwens als reglement worden
benoemd.
Het IWOIB wijst erop dat een juriste werd aangeworven en dat een van haar
opdrachten erin bestaat alle juridische teksten tot regeling van de facultatieve
subsidies te analyseren en de nodige aanpassingen voor te stellen, eventueel in
de vorm van besluiten.
De modaliteiten voor het onderzoek en de controle van de IWOIB-toelagen zijn
bovendien grotendeels geformaliseerd in richtlijnen, instructies en procedures, die
het instituut voornamelijk heeft uitgewerkt met het oog op het intern beheer. Vaak
worden ze ook meegedeeld aan de begunstigden.
Die teksten worden regelmatig bijgewerkt en het eindwerk van een stage waarin
de huidige procedures34 worden samengevat, zou als instrument moeten dienen
voor de toekomstige uitwerking van aanvullende procedures.
In het algemeen wordt de reglementering nageleefd.
De diensten van het IWOIB passen grotendeels geformaliseerde en geactualiseerde procedures toe om een optimaal beheer van de dossiers te verzekeren.
Zo worden de meeste toelagen toegekend na een aantal fasen en onderzoeks
daden – die voor het merendeel aan de aanvragers worden meegedeeld – om de
transparantie en de onpartijdigheid van de verrichtingen te verzekeren (organisatie van een projectoproep, selectie van de aan de minister voor te leggen projecten door een jury die bestaat uit deskundigen van buiten het IWOIB, enz.).
De toelagen worden minutieus gecontroleerd en ook daarvoor worden een reeks
procedures gevolgd.
31

Eigenlijke subsidies en terugbetaalbare voorschotten.

32

Die ordonnantie werd opgeheven door de ordonnantie van 20 maart 2009 ter bevordering van het
onderzoek, de ontwikkeling en de innovatie.

33

De volledige opsomming van de reglementering is opgenomen als bijlage 4.

34

Serrano Sebastian, Analyse scientifique et comptable par l’IRSIB d’une demande de financement
d’une entreprise bruxelloise pour un projet de R & D, Eindestageverslag, IWOIB, april 2008.
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De vereffeningen gaan van start zodra de boekhouddienst de goedkeuring van de
directeur van het IWOIB ontvangt.
Er werden weinig fouten vastgesteld in de behandeling van de dossiers.
Toch zijn bepaalde punten van het proces inzake dossierbeheer, die niet alleen
van de werking van het IWOIB afhangen, voor verbetering vatbaar. Hieronder
volgt een gedetailleerde uiteenzetting, maar die mag niet worden begrepen als
een depreciatie van de prestaties van het personeel van de instelling, die globaal
van hoge kwaliteit zijn.
Om het onderhavige verslag vlot leesbaar te houden, worden eerst de opmerkingen uiteengezet die voor alle of een gedeelte van de programma’s35 gelden, alsook de termijnen inzake de behandeling van de dossiers36; vervolgens worden
meer specifieke opmerkingen in verband met bepaalde programma’s belicht37.

3.3 Bijhouden en ordenen van de dossiers
De dossiers van verschillende programma’s38 zijn opgebouwd uit een zogenaamd
wetenschappelijk deel, dat wordt beheerd door de wetenschappelijke directie, die
de subsidieaanvragen onderzoekt en de wetenschappelijke verslagen van de
begunstigden controleert, en een boekhoudkundig deel, dat wordt beheerd door
de boekhouddienst en dat de elementen van de dossiers omvat die nuttig zijn voor
de controle van de uitgavenstukken. Het gaat om twee fysiek afzonderlijke delen.
Doordat niet één enkel dossier wordt gewerkt, moeten er veel kopieën van de
documenten worden gemaakt die zowel nodig zijn voor het wetenschappelijk als
voor het boekhoudkundig deel en moeten de dossiers afzonderlijk worden geklasseerd.
Bovendien worden niet alle stukken in verband met de controle van de uitgaven
altijd in het boekhoudkundig deel opgenomen.
In de dossiers werden enkele stukken in verband met het onderzoek van de subsidieaanvragen niet teruggevonden.
Bijkomend kan worden opgemerkt dat stukken zijn verloren gegaan toen het
IWOIB werd opgericht en de dienst die de dossiers destijds beheerde39 ze heeft
overgedragen aan de instelling.
De personeelsleden die de voor de audit geselecteerde dossiers moesten samenbrengen, hebben moeilijkheden ondervonden om sommige ervan terug te vinden
omdat meestal niet wordt bijgehouden dat een dossier is uitgeleend.
De dossiers worden tot slot niet onder één enkel referentienummer geregistreerd
en voor sommige programma’s zijn de papieren dossiers helemaal niet genummerd.
Het IWOIB is zich bewust van het probleem en is begonnen met de reorganisatie
van zijn archief. De boekhoudkundige dossiers worden voortaan geklasseerd in
kartonnen dozen, zodat ze makkelijker bij te houden zijn, en de documenten in
tweevoud worden in principe weggenomen om ruimte te winnen.

35

Punten 3.3 tot 3.7.

36

Punt 3.8.

37

Punt 4 Steun voor onderzoek.

38

Bijvoorbeeld de dossiers in verband met industrieel onderzoek of precompetitief onderzoek.

39

Dienst E 6 van het ministerie van Economische Zaken.
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In de toekomst zou de registratie van de dossiers in de gegevensbank die het
IWOIB in 200840 heeft opgericht, de nummering van de dossiers eenvormig moeten maken, voor zover daar ook voor de verschillende bestaande bestanden en de
papieren dossiers naar wordt teruggegrepen.
Het IWOIB voegt daaraan toe dat de wetenschappelijke en boekhoudkundige
delen van de dossiers onlangs werden gecentraliseerd (voor dossiers die werden
afgerond tussen 2004 en 2008) en dat alle dossiers sedert 2008 een uniek referentienummer hebben, dat in de gegevensbank is opgenomen. In principe wordt
opgegeven waar een dossier wordt bewaard.

3.4

Gegevensbanken

Er bestaan verschillende gegevensbanken naast elkaar.
De boekhouddienst beschikt over de programma’s Access en Excel, waarmee hij
sommige administratieve gegevens41, alsook de vastlegging en de vereffening
van de toelagen kan opvolgen.
Er werden allerlei elementen inzake het wetenschappelijk en boekhoudkundig
gedeelte42 online gezet, maar de opgenomen elementen zijn niet voor alle dossiers eenvormig.
Sedert 2008 werd begonnen met de invoer van de dossiers in een nieuwe gegevensbank, die het IWOIB heeft opgericht en die is bedoeld om de verschillende
inlichtingen te groeperen die noodzakelijk zijn voor de behandeling van de dossiers, gaande van de indiening van de subsidieaanvragen tot de betaling ervan,
via de diverse fasen van de administratieve afwikkeling van de dossiers, met
inbegrip van de terugbetalingen die de begunstigden moeten uitvoeren en de
terugnames van vastleggingen van overtollige bedragen.
De informaticadienst van het Rekenhof heeft de gegevensbank aan de hand van
het ACL-programma43 geanalyseerd en kwam daarbij tot de volgende vaststellingen.
De gegevensbank heeft een complexe structuur (de gegevens hebben een heel
relationeel schema als basis), maar die beantwoordt aan de noodzaak om alle
parameters te integreren die nuttig zijn voor het dossierbeheer, terwijl toch een
zekere soepelheid bij de gegevensinvoer wordt mogelijk gemaakt tijdens hun hele
duurtijd. Er worden heel veel tabellen gebruikt, waarin op hun beurt veel velden
voorkomen.
Er is evenwel geen enkel veld om de datum in te voeren waarop de aanvrager het
dossier heeft ingediend; het is dus niet mogelijk de termijn tussen de indiening
van een dossier en de ontvangstbevestiging, opgelegd door artikel 7 van het
besluit van 18 juli 2002, te berekenen.
Het IWOIB wijst er in zijn antwoord op dat de in de reglementering bepaalde
termijnen niet meer zijn opgenomen in de ordonnantie van 20 maart 2009 tot
bevordering van het onderzoek, de ontwikkeling en de innovatie. De berekening
van de voormelde termijn is dus niet meer onontbeerlijk.

40

Zie punt 3.4 Gegevensbanken.

41

Persoonsgegevens van de begunstigden, gegevens in verband met de subsidiebesluiten, enz.

42

Vooral fiches waarin de stand van de dossiers wordt samengevat (administratieve en boekhoudkundige gegevens).

43

De gegevens werden op 9 oktober 2008 overgebracht in ACL.
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Vóór 2008 werden de nog lopende dossiers bovendien slechts gedeeltelijk ingevoerd44, omdat er te weinig personeel beschikbaar was.
Sedert 2008 gebeuren de vastleggingen en de vereffeningen rechtstreeks op
basis van de ingevoerde informatie en moeten de gegevens bijgevolg volledig zijn.
Toch kunnen eventueel nog lege velden45 voorkomen, afhankelijk van het personeelslid dat voor de invoer zorgt, omdat de invoerprocedures nog niet zijn geformaliseerd en niet alle velden verplicht moeten worden ingevuld.
Door het beperkt aantal dossiers dat volledig was ingevoerd, was het ten slotte
niet mogelijk de theoretisch bestaande mogelijkheden om een statistische analyse van de subsidiëring te maken, optimaal te benutten.
Daarenboven is het veld met betrekking tot de datum waarop de dossiers theoretisch moeten worden afgesloten, niet eenvormig bepaald. Die datum moet overeenstemmen met de datum waarop de subsidiëring begint, waaraan de subsidieerbare periode en de eventuele verlengingen worden toegevoegd. Die methode
werd toegepast voor de dossiers die ressorteren onder onderzoek en ontwikkeling (O & O), maar niet voor de andere, waaraan nog twee maanden extra wachttijd werden toegevoegd. Om dat probleem op te lossen, heeft de informaticadienst van het IWOIB zich ertoe verbonden de vervaldatum te uniformiseren door
de twee maanden te laten vallen.
Tot slot werden fouten bij de invoer vastgesteld, hoofdzakelijk in dossiers die van
vóór 2008 dateren46. Maatregelen werden of zullen worden genomen om die te
corrigeren: zo is een controlesysteem gepland om na te gaan of de toegekende
bedragen in overeenstemming zijn met de gebudgetteerde bedragen vermenigvuldigd met het toelagepercentage en of ze overeenstemmen met de bedragen
die door de controleur van de vastleggingen werden geviseerd.
Het IWOIB antwoordt dat de in 2008 ingevoerde gegevens werden geanalyseerd
en dat ze globaal gezien correct zijn. Er worden geleidelijk aan automatische verificatieprocedures ingevoerd om de geldigheid van de ingevoerde gegevens te
controleren. Ook wordt de laatste hand gelegd aan een gebruikershandleiding en
werd een synthese van de informaticaprocedures opgesteld en toegelicht aan de
personeelsleden om hen ervan bewust te maken hoe belangrijk het is het instrument goed te gebruiken.

44

Voor heel wat dossiers zijn de velden leeg in verband met de datums van ontvankelijkheid van de
aanvragen, van overzending van de dossiers aan de minister, van het akkoord van de Inspectie van
Financiën, van subsidiebesluiten. Er zijn betalingen die niet worden gekoppeld aan een vereffende
toelageschijf.

45

Zoals de velden in verband met de datums van akkoord van de Inspectie van Financiën en van de
toekenning van de toelagen bij besluit. Bovendien was geen datum van ontvankelijkheid ingevoerd
voor 13 dossiers waarvan de subsidieaanvraag in 2008 werd ingediend en waarvoor een procedure
voor de ontvankelijkheid van de aanvragen in de reglementering is bepaald.

46

De fouten hebben betrekking op de datums van het besluit, van de vastlegging en van vervaltermijnen, op de programmalooptijden, op de bedragen in verband met de begrotingen voor de toelagen,
op de toegekende toelagen en op de betaalde schijven.
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3.5

Administratieve vereenvoudiging

Met toepassing van een budgettaire bijbepaling47 moet elk besluit voor een facultatieve toelage de essentiële modaliteiten van de subsidiëring vermelden. Voor
toelagen van meer dan 12.500 euro moet voortaan bij het besluit een overeenkomst worden gevoegd waarin de voorwaarden voor de aanwending van de toelage worden gepreciseerd, zelfs als alle bepalingen technisch zijn vastgelegd of
kunnen worden vastgelegd in het besluit.
Het IWOIB heeft in twee brieven van februari 2007 aan de Inspectie van Financiën aangevoerd dat de beoogde besluiten, wat het IWOIB betreft, al alle nodige
bepalingen bevatten en dat het voor meer administratief werk zonder toegevoegde waarde zou zorgen als de overeenkomsten voor ondertekening moeten
worden toegezonden aan alle partijen. Het heeft bovendien het risico onderstreept
dat er bij de begunstigde verwarring optreedt omdat de ondertekening van een
overeenkomst erop lijkt te wijzen dat aan de toelageverrichting een contractuele
aard wordt gegeven, terwijl de toekenning van toelagen een eenzijdige administratieve akte is.
De Inspectie van Financiën heeft geantwoord dat ze de vigerende wetgeving
alleen maar kon toepassen. Het IWOIB conformeert zich sedertdien aan de bepalingen van de budgettaire bijbepaling, althans gedeeltelijk. De besluiten van sommige facultatieve toelagen worden voortaan weliswaar gestaafd door overeenkomsten, maar voor andere is dat niet het geval. In alle gevallen worden de door
de budgettaire bijbepaling opgelegde modaliteiten en voorwaarden echter vermeld in de besluiten en/of overeenkomsten.
Het IWOIB heeft in zijn antwoord laten weten dat het vanaf nu voldoet aan de
bepalingen van de budgettaire bijbepaling.
De verplichting om te voorzien in de nodige bepalingen voor de aanwending en
de controle van de toelagen getuigt weliswaar van goed administratief bestuur,
maar die bepalingen zouden moeten worden geformuleerd in een besluit en niet
in het beschikkend gedeelte van een begroting. Met het oog op administratieve
vereenvoudiging dient bovendien te worden onderzocht of voor toelagen van
meer dan 12.500 euro het afsluiten van een overeenkomst tussen de partijen een
passend antwoord biedt op de noodzaak om in alle bepalingen te voorzien die
nuttig zijn voor het goede beheer van de toelagen, dan wel of het volstaat de
bepalingen op te nemen in de besluiten.

3.6 Criterium om de uitgaven te verbinden aan de in aanmerking
komende periode
Het criterium dat wordt gehanteerd om de uitgaven te verbinden aan de in aanmerking komende periode (bijvoorbeeld de datum van facturatie, prestatie of
betaling) wordt nergens vermeld.
Het IWOIB antwoordt dat het criterium zal worden vermeld in de administratieve
handelingen en in de nieuwe boekingsrichtlijnen.

47

Artikel 20 van het beschikkend gedeelte van de begroting voor 2007 en artikel 13 van het beschikkend gedeelte van de begroting voor 2008.
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3.7 Opvolging van de terugbetalingen
Het IWOIB is sedert 2008 belast met het innen van de ontvangsten uit de terugbetaling van de terugvorderbare voorschotten48 en van de bedragen die ten
onrechte als toelagen zijn betaald.
Er is een ontwerp van regeringsbesluit in de maak waardoor het vaststellen van
de vastgestelde rechten in het algemeen en van de ontvangsten afkomstig van de
terugbetaling van de terugvorderbare voorschotten wordt gedelegeerd, totdat er
een oplossing komt voor het probleem dat die functies door een contractueel
personeelslid worden uitgeoefend. Het personeelslid dat zou moeten worden aangesteld, is immers de huidige gedelegeerde ordonnateur; in strijd met de bepaling
van de ordonnantie van 23 februari 200649 is hij geen statutair personeelslid.
Om het beheer van de terugvorderbare voorschotten, die enigszins werden verwaarloosd, nieuw leven in te blazen, heeft het IWOIB het plan opgevat om de
informatie te groeperen die nodig is om de voorschotten terug te betalen. Momenteel worden de rechten door het gewestelijk ministerie vastgesteld, zoals dat
vroeger gebeurde.
Wat de aanrekening van de ontvangsten betreft, worden de dossiers sedert 2008
verdeeld onder het gewestelijk ministerie en het IWOIB op basis van het jaar
waarin de toelage werd vastgelegd: de voorschotten die aansluiten op de toelagen die ten laste van de gewestbegroting werden toegekend, moeten worden
terugbetaald op de gewestrekening, en de toelagen aangerekend op de begroting
van het IWOIB, op de eigen rekening van de instelling. Voordien vloeiden alle
ontvangsten terug naar het ministerie.
Er blijft onzekerheid bestaan in verband met de terug te vorderen bedragen. De
gegevens over de terugbetalingen die de begunstigden al hebben uitgevoerd, zijn
niet volledig50: de bedrijven werken niet altijd mee51 en de bepalingen van de
overeenkomsten ter begeleiding van de toelagebesluiten, waarin de voorwaarden
voor terugvordering worden vastgelegd, zijn soms niet echt duidelijk. De instelling
heeft dus voorrang gegeven aan het recupereren van de voorschotten die zijn
verschuldigd door de begunstigden die nieuwe subsidieaanvragen indienen; aan
hen wordt gevraagd hun schulden aan te zuiveren vooraleer ze nieuwe steun krijgen. Er zou ook een brief aan de begunstigden moeten worden verstuurd voor de
toelagen die na 1998 werden toegekend, om de gekende stand van hun terugbetalingen uiteen te zetten en gedetailleerde gegevens te vragen over de omzet die
ze sedert het einde van hun projecten hebben gerealiseerd.
Het IWOIB heeft een jurist aangeworven om de recuperatiemodaliteiten te analyseren, die naargelang van de overeenkomsten verschillen.

48

De toelagen voor de projecten voor concurrentiële ontwikkeling van het O & O programma worden
in voorkomend geval in de vorm van klassieke toelagen of terugvorderbare voorschotten toegekend.
In het laatste geval moeten de begunstigden de voorschotten terugbetalen volgens modaliteiten die
kunnen verschillen.

49

Zie punt 3.1 Organieke formatie van het IWOIB.

50

De boekingen in SAP (systeem applicaties producten van gegevensverwerking) kunnen worden
geraadpleegd, maar zijn moeilijk te identificeren; voor de boekingen van vroeger heerst de grootst
mogelijke onzekerheid.

51

De terugbetalingen moeten bijvoorbeeld gebeuren op basis van het omzetcijfer dat werd gegenereerd door het product dat door de subsidiëring werd gecommercialiseerd; sommige begunstigden
verhullen dat gegeven.
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De bedragen die ten onrechte als toelagen werden uitbetaald, worden volgens
hetzelfde principe aangerekend op het jaar waarin de vastlegging is gebeurd; het
ministerie vestigt de vastgestelde rechten op basis van de informatie die het
IWOIB bezorgt.
Uit de steekproef van onderzochte dossiers is gebleken dat de informatie die aan
de recuperatie van die bedragen ten grondslag moet liggen, niet is gecentraliseerd. Er werden twee gevallen vastgesteld waarvoor de terugbetaling van nietverschuldigde bedragen niet op voorbeeldige wijze werd opgevolgd52.
De instelling heeft maatregelen genomen om dat te verhelpen: de gevraagde
terugbetalingen worden voortaan gecentraliseerd en er wordt daarvoor een informele opvolgingsprocedure doorlopen, die kan uitmonden in het versturen van herinneringsbrieven aan de begunstigden die in gebreke blijven en in een invordering
langs gerechtelijke weg53.
Het IWOIB voegt daaraan toe dat in 2008 een lijst werd opgesteld van dertig ten
onrechte ontvangen steunbedragen, waarvan er tot nu toe eenentwintig integraal
werden terugbetaald. Voor de negen resterende steunbedragen werd alle informatie overgezonden aan de controleur van de ontvangsten van het gewest met
het oog op de invordering van de verschuldigde bedragen.
Wat de invordering van de terugvorderbare voorschotten betreft, is een procedure gestart om de in 2004 overgezonden documenten te analyseren. Er werd al
contact opgenomen met verschillende vennootschappen en mettertijd zullen alle
vennootschappen die terugvorderbare voorschotten hebben gekregen, worden
gecontacteerd.

3.8

Behandelingstermijnen voor de dossiers

Voor de meeste toelagen54 die zijn toegekend op basis van de ordonnantie van
21 februari 200255 zijn behandelingstermijnen voor de dossiers gedefinieerd.
Voor de toelagen die niet afhangen van de ordonnantie en haar toepassings
besluit, werd geen enkele termijn vastgelegd.
3.8.1 Toelagen waarin het toepassingsbesluit van de ordonnantie van
21 februari 2002 voorziet
De termijnen voor sommige fasen van het subsidieproces zijn vastgelegd door het
regeringsbesluit van 18 juli 2002, gewijzigd door dat van 17 januari 2008. Het
gaat alleen om het onderzoek van de aanvragen door het IWOIB en om de toekenning van de toelage door de regering, niet om de controle van de verantwoordingsstukken en de betaling van de toelagen.

52

Voor het eerste dossier had het IWOIB een vraag tot terugbetaling gericht, maar die bleef zonder
gevolg; voor het tweede werd de terugbetaling bij het ministerie uitgevoerd, maar werd het IWOIB
daarvan niet op de hoogte gebracht.

53

Cf. punt 3.8.4 Procedures voor dossieropvolging en herinneringsbrieven.

54

Zie punt 4.1.2 Toepassing van de ordonnantie van 21 februari 2002 op de verwante diensten en op
het industrieel onderzoek uitgevoerd door de onderzoekseenheden van de universiteit, de hogeschool of een centrum voor collectief onderzoek.

55

Zie punt 4.1 Programma Onderzoek en ontwikkeling.
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De verschillende, soms onnauwkeurige, termijnen worden voor de volgende fasen
opgelegd:
•

de verzending van een bevestiging dat de subsidieaanvraag is ontvangen;
alleen de uitgaven die de begunstigde heeft gedaan na verzending van de
ontvangstbevestiging kunnen als in aanmerking komende uitgaven worden
beschouwd;

•

het onderzoeken en vaststellen dat het dossier ontvankelijk is, d.w.z. dat
het alle nodige elementen bevat om te kunnen worden onderzocht;

•

de overzending naar de regering van het door het IWOIB opgestelde onderzoeksverslag;

•

de beslissing van de uitvoerende macht om de toelage toe te kennen en
om daarvan kennis te geven aan de begunstigde56.
Opgelegde termijnen

Fasen van het proces

Termijnen

Ontvangstbevestiging van de
aanvraag door het IWOIB
Onderzoek van de ontvankelijkheid van de aanvraag door het
IWOIB
Ontvankelijkheidsverklaring door
het IWOIB (nadat het dossier
eventueel is vervolledigd)
Verslag aan de uitvoerende macht
door het IWOIB over de evaluatie
van het te subsidiëren project

5 werkdagen na de ontvangst van de aanvraag
Geen termijn
Onmiddellijk

•  Microprojecten, studie inzake technische haalbaarheid vóór de lancering van een O & O project, indiening en behoud van octrooien:
25 werkdagen vanaf de verklaring van ontvankelijkheid57;
•  HKO: 50 werkdagen vanaf de datum van de verklaring van de ontvankelijkheid;
•  Andere bedrijven: 80 werkdagen vanaf de datum van de verklaring
van de ontvankelijkheid
Beslissing van de uitvoerende
Vanaf de datum van ontvangst van het verslag aan de regering:
macht over de subsidietoekenning •  Microprojecten, studie inzake technische haalbaarheid vóór de lancering van een O & O project, indiening en behoud van octrooien:
5 werkdagen58;
•  O & O projecten: 10 werkdagen
Geen termijn
Kennisgeving van de beslissing
tot subsidietoekenning door de
uitvoerende macht59

De termijn om de ontvankelijkheid van de aanvraag te onderzoeken werd niet
gecheckt, omdat daarvan geen enkel spoor is te vinden in de dossiers.
De termijnen worden in de onderzochte steekproef zelden nageleefd. Dat geldt in
hoofdzaak voor het verslag aan de uitvoerende macht, voor de beslissing van die
macht over de toekenning van de toelage en voor de kennisgeving van die toekenningsbeslissing.

56

Besluit van 18 juli 2002, artikelen 7 en 8.

57

Ingevoerd door het besluit van 17 januari 2008; is dus niet van toepassing op de onderzochte steekproef.

58

Idem.

59

In de praktijk is het het IWOIB die kennis geeft van de subsidietoekenning, nadat het de nodige
informatie heeft ontvangen van de uitvoerende macht en van de controleur van de vastleggingen.
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Gelet op de omvang van de steekproef kan het resultaat niet worden geëxtrapoleerd naar de hele populatie, maar de diensten van het IWOIB hebben de tendens
mondeling bevestigd.
De gemiddelde behandelingstermijn voor de drie bovenvermelde stappen wordt in
de onderstaande tabel gedetailleerd.

Fasen van
het proces

Verslag aan de
uitvoerende
macht

Beslissing van de
uitvoerende
macht over de
toekenning van
de toelage
Kennisgeving van
de toekenningsbeslissing
Totaal van de
onderzochte
dossiers

Opgelegde
termijnen
(in werkdagen)

Gemiddelde behandelingstermijn (in werkdagen)
O&O
O&O
programma
O&O
O&O
programma
– Projecten
programma
programma
– individuele
DS en DA
– Octrooien
– Projecten R
uitvinders
(11.31.35.31.32
(11.31.32.31.32)
(11.31.24.31.32)
(11.31.33.31.32)
en
11.32.21.81.12)
290 (HKO)
167 (Andere
bedrijven)
198 (voor de
2 categorieën
samen)
20

86 (Andere
bedrijven)

Gegevens niet
beschikbaar

10

159 (HKO)
161 (Andere
bedrijven)
160 (voor de
2 categorieën
samen)
25

16

64

Geen termijn

47

14

16

39

20

22

3

1

50 (HKO)
80 (andere
bedrijven)

Voor het verslag aan de uitvoerende macht laat de reglementering de berekening
van de termijn beginnen bij de verklaring van de ontvankelijkheid, en gaat ze
ervan uit dat het onderzoek van het dossier door het IWOIB begint op het ogenblik dat het dossier als volledig wordt beschouwd.
Op basis van de paar toelagen uit de steekproef die voortvloeien uit een verlenging van een vroeger project, kan worden vastgesteld dat de onderzoeksprocedure gedeeltelijk verschilt van die voor projecten die voor het eerst worden ingediend: zo is er geen verklaring van ontvankelijkheid.
Voor de projecten die geen verlengingen zijn, onderzoekt het IWOIB in de praktijk
op het ogenblik van de ontvankelijkheid of het dossier volledig is, maar het gaat
om een formeel onderzoek waarbij in principe alleen wordt nagegaan of alle inlichtingen en documenten aanwezig zijn die in het aanvraagformulier voor de toelage
worden vermeld.
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Pas bij het eigenlijke onderzoek, dat nadien start, kan het IWOIB de meer specifieke punten nagaan die de aanvrager nog moet vervolledigen. De analyse van de
O & O-dossiers is immers heel ingewikkeld omdat de verschillende door het
besluit van 18 juli 200260 opgelegde criteria moeten worden beoordeeld en omdat
het ontvankelijk verklaarde dossier maar zelden alle nuttige elementen bevat in
deze fase.
In deze fase vindt gewoonlijk een uitwisseling van vragen en antwoorden plaats,
die afhangt van de snelheid waarmee de onderzoekende dienst vragen stelt en de
antwoorden behandelt, maar ook van de snelheid waarmee de aanvrager de
gevraagde inlichtingen verstrekte. Dit is een essentiële procedure voor het onderzoek van de dossiers, en soms heeft ze zelfs tot gevolg dat de aanvraag door de
toekomstige begunstigde wordt gewijzigd. Er is geen enkele interne termijn voor
de procedure vastgelegd; de aanvrager moet niet binnen een bepaalde termijn
aan het IWOIB antwoorden; het IWOIB moet alleen de globale termijn van vijfentwintig, vijftig of tachtig werkdagen in acht nemen die voor heel het onderzoek is
opgelegd.
De niet-invulling van de formatie61 heeft gevolgen voor de hoeveelheid dossiers
die kunnen worden behandeld, zowel op onderzoeks- als op controlegebied. Acht
personeelsleden zijn belast met het onderzoek van de dossiers in 2008 (voor de
dossiers O & O en de meeste andere toelagen); naast het onderzoek staan ze ook
in voor de controle van de wetenschappelijke verslagen die de begunstigden hebben ingediend om bepaalde schijven van de toelage te verantwoorden.
Bovendien worden de meeste dossiers O & O ingediend als antwoord op twee
jaarlijkse oproepen voor het indienen van projecten, die het IWOIB overeenkomstig de reglementering organiseert. De aanvragen komen bijgevolg twee keer per
jaar op ongeveer hetzelfde ogenblik toe.
Om de dossiers beter te analyseren, worden de projecten inzake industrieel
onderzoek bovendien voorgelegd aan een jury van deskundigen. Het kost ook tijd
om die samen te stellen62.
In de onderzochte steekproef verstrijken tussen het ogenblik waarop de laatste
informatie bij het IWOIB toekomt en het tijdstip waarop het onderzoeksverslag
aan de uitvoerende macht wordt toegezonden, gemiddeld achtentwintig werkdagen (de jury’s van deskundigen worden meestal georganiseerd vóór de laatste
informatie bij het IWOIB toekomt).
Voor de precompetitieve ontwikkeling beloopt die termijn 22 dagen63.

60

Het innoverende karakter van het project ten opzichte van bestaande kennis en/of technieken, de
wetenschappelijke en/of technologische risico’s die moeten worden overwonnen om de vastgelegde
doelstellingen te bereiken, de gegrondheid van het voorgestelde werkprogramma en het realisme
van de planning ervan, de bevoegdheid van het O & O-team, en zijn vermogen om het voorgestelde
werkprogramma tot een goed einde te brengen, het belang van het project ten overstaan van de
industriële en/of commerciële strategie van de promotor ervan, de vooruitzichten inzake industriële
en commerciële valorisatie van de verhoopte resultaten, de potentiële impact van deze valorisatie
op de economie, de werkgelegenheid en het leefmilieu op het niveau van het gewest en het ver
mogen van de promotor om zijn deel van de kosten te financieren (artikel 3).

61

Zie punt 3.1 Organieke formatie van het IWOIB.

62

Voor de precompetitieve ontwikkeling wordt geen deskundigenjury ingericht om een maximale vertrouwelijkheid te verzekeren voor die projecten, die dicht bij het punt staan industrieel te worden
toegepast.

63

Er is niet ingegaan op de termijn voor de octrooien en de individuele uitvinders omdat er maar vier
dossiers werden onderzocht.
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Het besluit van 17 januari 2008 tot wijziging van het besluit van 18 juli 2002 vermindert de opgelegde termijnen van vijftig en tachtig werkdagen naar vijfentwintig voor de microprojecten, de studies inzake technische haalbaarheid vóór de
lancering van een O & O project, de indiening en het behoud van octrooien. De
onderzochte steekproef en de in de gegevensbank ingevoerde dossiers zijn te
summier64 om na te gaan of de termijnen65 voor die types van projecten zouden
kunnen worden nageleefd, maar volgens het IWOIB is dat niet het geval.
Voor de beslissing van de uitvoerende macht over de subsidietoekenning wordt
de opgelegde termijn van tien werkdagen meestal niet nageleefd. Het besluit van
17 januari 2008 vermindert de termijn echter naar vijf werkdagen voor micro
projecten, de studies inzake technische haalbaarheid vóór de lancering van een
O & O project, de indiening en het behoud van octrooien, terwijl de aard van de
administratieve taak voor de uitvoerende macht gedeeltelijk dezelfde66 blijft,
ongeacht het type van gesubsidieerd project.
De kennisgeving van de toekenningsbeslissing, die volgens het besluit van
18 juli 2002 «onverwijld» moet gebeuren, kost in het beste geval veertien werk
dagen (voor de precompetitieve ontwikkeling).
De overschrijding van al die termijnen heeft voor het gewest echter geen gevolgen omdat tot hiertoe in geen enkele sanctie is voorzien.
Het IWOIB wijst erop dat de ordonnantie van 20 maart 2009 tot bevordering van
het onderzoek, de ontwikkeling en de innovatie geen termijnen meer oplegt omdat
de financieringsaanvragen zo moeilijk te evalueren zijn en omdat de instelling
maar een beperkte personeelsbezetting heeft.
3.8.2 Toelagen waarin het toepassingsbesluit van de ordonnantie van
21 februari 2002 niet voorziet
Voor de niet-vastgelegde termijnen werden dezelfde fasen van het proces onderzocht die zijn doorgelicht voor de toelagen die zijn onderworpen aan het toepassingsbesluit van de ordonnantie, zodat een overzicht van de situatie per subsidiecategorie ontstaat.
Ze werden als volgt berekend:
•

voor het verslag aan de uitvoeren de macht: het aantal werkdagen tussen
de datum waarop de aanvraag wordt ontvangen, of in voorkomend geval
de datum waarop de laatste documenten die nodig zijn voor het onderzoek
van het dossier bij het IWOIB zijn toegekomen, en de datum waarop het
onderzoeksverslag aan de uitvoerende macht wordt overgezonden;

64

In de steekproef zitten geen dossiers die beantwoorden aan de definitie van een microproject (O & O
project waarvan de tijdsduur tussen drie en negen maanden ligt, en dat uitgaat van een KMO) en
aan die van studies inzake technische haalbaarheid; er werden slechts twee octrooidossiers geanalyseerd.

65

Van toepassing vanaf 15 februari 2008, dus buiten de periode waaruit de steekproef werd geselecteerd.

66

Voor toelagen van meer dan 500.000 euro worden de subsidiebesluiten ondertekend door de regering (besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 juli 2000 tot regeling van haar werking en tot regeling van de ondertekening van de akten van de regering); onder dat bedrag mag de
minister alleen tekenen. De procedure verandert dus alleen op basis van het bedrag en niet op basis
van het type toelage. Terwijl de bedragen van de toelagen voor microprojecten enz., lager zouden
kunnen liggen dan die voor langdurige projecten, worden de termijnen die zijn vastgelegd voor de
uitvoerende macht om haar beslissing te nemen hoe dan ook vaak overschreden, zelfs voor toelagen
van minder dan 500.000 euro.
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38 (5)

   5(5)

Kennisgeving van de
toekenningsbeslissing

Totaal van de
onderzochte
dossiers

8(5)

23 (7)

20 (7)

10 (4)

Regionale
programma’s –
O & O, Brains
(11.31.23.12.11)

4(5)

18 (4)

15 (4)

93 (3)

Sectorale steun
– Centra voor
collectief onderzoek Mistral
(11.31.25.31.32)

2(5)

16 (1)

14 (1)

13 (1)

Studies
(11.31.26.41.40)

2(5)

31 (2)

9 (1)

48 (1)

Regionale
programma’s –
Investeringen
(11.31.27.51.12)

29(5)

28 (28)

14 (25)

14 (20)

Bevordering
(11.31.29.33.00
en
24.10.23.44.30)

5 (5)

40 (5)

23 (2)

22 (2)

Programma
O&O–
Verwante
diensten, Mistral
(11.31.34.12.11)

In de dossiers waarvan de toelage wordt vernieuwd, is geen datum van ontvangst van de aanvraag opgenomen.

   8 (4)

Beslissing van
de uitvoerende
macht over de
toekenning van
de toelage

67

164 (4)

Europese
programma’s
(11.31.22.12.11)

Verslag aan
de uitvoerende
macht

Fasen van
het proces

6 (5)

4 (6)

27 (6)

72 (6)

SOIB
(11.31.40.12.11
en 02.002.34.
05.33.00)

22 (5)

24 (21)

32 (21)

62 (1367)

PRFB
(24.10.24.12.11)

3 (5)

20 (3)

19 (3)

39 (3)

RIB
(24.10.25.12.11)

2 (5)

131 (2)

25 (2)

63 (2)

Impuls
programma
(02.002.34.
06.33.00)

Gemiddelde behandelingstermijn
(in werkdagen; de cijfers tussen haakjes wijzen op het aantal dossiers die de nodige informatie bevatten voor de berekening van de termijnen)

•

voor de beslissing van de uitvoerende macht over de subsidietoekenning: het
aantal werkdagen tussen de datum waarop het onderzoeksverslag aan de
uitvoerende macht is overgezonden en de datum van het toelagebesluit;

•

voor de kennisgeving van de toekenningsbeslissing: het aantal werkdagen
tussen de datum van het toelagebesluit en de datum van kennisgeving van
de vastlegging.

Het is ook hier niet mogelijk de termijnen te extrapoleren wegens de omvang van
de steekproef. Ze zijn bovendien moeilijk te interpreteren wegens het kleine aantal dossiers die de nodige informatie bevatten voor de berekening van de termijnen per programma.
Voor de bevorderings- en PRFB-programma’s die volledigere gegevens verstrekken, verloopt het onderzoek van de toelagen vrij snel68. Maar de termijn voor de
toekenningsbeslissing van de uitvoerende macht en de kennisgeving van die
beslissing69 is langer dan wat voor de O & O-dossiers is bepaald in het toepassingsbesluit van de ordonnantie van 21 februari 2002.
3.8.3 Andere termijnen voor het geheel van de door het IWOIB beheerde
toelagen
De minister van Begroting geeft zijn akkoord, als dat is vereist, vaak na de ondertekening van het toelagebesluit70, wat in strijd is met de bepalingen van het regeringsbesluit van 13 juli 200671.
De kennisgevingen van de subsidietoekenning aan de begunstigden moeten
plaatsvinden na de vastlegging72 ervan, wat niet altijd het geval is73.
De verantwoordingsstukken worden gecontroleerd binnen een tijdsbestek dat
meestal niet abnormaal was, behoudens voor enkele dossiers. In die gevallen
werd het IWOIB echter geconfronteerd met de noodzaak zoekgeraakte dossiers
opnieuw samen te stellen74, ofwel was er niet voldoende personeel beschikbaar
om de verantwoordingsstukken te controleren75, ofwel waren sommige begunstigden weinig behulpzaam.

68

Respectievelijk 14 en 62 dagen. Bevorderingstoelagen zijn in principe vrij eenvoudig te verwerken;
voor de PRFB-toelagen moet elk project door een jury van deskundigen worden goedgekeurd.

69

Voor de bevordering, respectievelijk 14 en 28 dagen, voor PRFB, 32 en 24 dagen. Het besluit legt
als termijnen 10 dagen en «onverwijld»op.

70

Dat is het geval voor 34 dossiers van de steekproef op 61, waarin een advies werd uitgebracht.

71

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 juli 2006 betreffende de administratieve
en begrotingscontrole evenals de begrotingsopmaak, artikel 10.

72

Organieke ordonnantie van 23 februari 2006, artikel 53.

73

In 34 dossiers van de steekproef op de 119 die over de nodige informatie voor de berekening
beschikten.

74

Bij de overzending ervan door het ministerie van Economische Zaken, dat deze dossiers beheerde
vooraleer het IWOIB werd opgericht.

75

Hoofdzakelijk in 2005.
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Wat de betalingen betreft, lijkt76 de gemiddelde termijn tussen de aanvraag en de
vereffening in 2008 te stijgen77.
Dat verschijnsel zou het resultaat kunnen zijn van de planning van de betalingen
die het gewest oplegt: de uitgaven moeten vier weken vóór de betaling worden
gepland om in aanmerking te komen voor een financiële bonus op het einde van
het begrotingsjaar. De bonus, die het ministerie aan de instelling stort, wordt
toegekend als de ramingen correct blijken te zijn in vergelijking met de uitvoering
van de uitgaven.
Het IWOIB, dat de vereffeningen sedert 2008 uitvoert, houdt zich strikt aan die
regel en geeft slechts machtiging voor de betaling van uitgaven als ze in de planning zijn opgenomen. Die machtigingsverlening geschiedt op basis van volledig
afgesloten dossiers, en niet op basis van vooruitzichten. Gelet op de betrekkelijke
omvang van de vereffeningskredieten in vergelijking met de andere diensten van
het ministerie, heeft iedere afwijking tussen de voorziene betalingen en de effectieve betalingen een duidelijke impact op de juistheid van de planning.
Elke betaling kan bijgevolg slechts worden uitgevoerd na een termijn van vier
weken.
Er dient te worden onderzocht in hoeverre de planningsprocedure zou kunnen
worden aangepast om de termijnen in te korten, door bijvoorbeeld rekening te
houden met dossiers waarvan de behandeling nog niet in zo’n vergevorderd stadium zit.
3.8.4

Procedures voor dossieropvolging en herinneringsbrieven

Er bestaat een nauw verband tussen de behandelingstermijnen en de procedure
voor de dossieropvolging in het algemeen, of die voor de herinneringsbrieven aan
de in gebreke blijvende begunstigen in het bijzonder.
Begunstigden sturen hun stukken vaak laattijdig toe en uit het onderzoek van het
papieren dossier blijkt vaak dat herinneringsbrieven moeten worden verzonden
aan de begunstigden.
Er is echter nog geen procedure uitgeschreven.
De diensten checken nu periodiek op basis van lijsten, boekhoudfiches of persoonlijke vervaldaglijsten welke vervaltermijnen in acht moeten worden genomen.
Als een termijn wordt overschreden, wordt per brief, e-mail of telefoon contact
opgenomen met de begunstigde.
Dankzij de indienstneming van de nieuwe gegevensbank zou automatisch moeten
worden gesignaleerd wanneer herinneringsbrieven moeten worden verzonden.
Het Rekenhof beveelt aan de procedure voor de dossieropvolging in haar geheel
formeel uit te schrijven.

76

Extrapolatie is nog steeds onmogelijk, maar het IWOIB bevestigt mondeling dat de termijnen worden
verlengd.

77

In de steekproef gaat deze termijn van 11 werkdagen in 2007 naar 21 in 2008 (de berekening steunt
op 131 betalingen in 2007 en op 31 in 2008). Volgens de datums die in de gegevensbank werden
ingevoerd, beloopt de gemiddelde termijn, die in 2007 bij gebrek aan gegevens niet kan worden
berekend, 21 werkdagen in 2008 (de berekening steunde op 208 betalingen). Als dezelfde berekening niet uitsluitend op de toelagen zoals hierboven wordt uitgevoerd, maar op alle uitgaven die in
2008 in de gegevensbank werden ingevoerd, beloopt de gemiddelde termijn 20 werkdagen (de
berekening werd uitgevoerd op 435 betalingen).
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3.9

Interne controle

Het toepassingsbesluit van de organieke ordonnantie van 23 februari 200678 legt
een vakgebonden interne controle volgens de COSO-normen op, een controle
van de vastleggingen en van de vereffeningen, een boekhoudkundige controle en
een controle op het goede financiële beheer.
Het IWOIB werd in juli 2007 door het kabinet van de minister ervan op de hoogte
gebracht dat het de interne controle moest organiseren. Het instituut heeft laten
weten dat het die taak onmogelijk kon uitvoeren omdat het daarvoor niet genoeg
personeel heeft.
Er werden verschillende oplossingen geopperd, maar een definitieve oplossing is
er nog niet. Er is nog steeds geen interne controle volgens de COSO-normen
operationeel.
Er werden bij de audit weinig fouten vastgesteld in het beheer van de dossiers.
Maar aangezien er niet erg veel personeel is, werd geen enkel personeelslid
belast met de systematische controle van de taken van de beherende diensten
(wetenschappelijke directie en boekhouddienst).
Sommige elementen zijn wel aanwezig: er is een bedrijfscultuur, hoewel die niet
geformaliseerd is; de principes voor inaanmerkingneming van de aanvragers zijn
in principe genormaliseerd; de te subsidiëren projecten worden meestal geëvalueerd bij het onderzoek van de aanvragen en bij de controle van de verantwoordingsstukken, vóór de betaling; er worden bij die gelegenheid wetenschappelijke
en boekhoudkundige verslagen opgesteld en bij het dossier gevoegd; er wordt
nagegaan of de betalingen effectief zijn gebeurd; er werden procedures voor het
beheer van de dossiers geredigeerd; die procedures worden geactualiseerd en
toegepast; tot slot is een centralisatie aan de gang van de gegevens via een
gegevensbank.

78

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 oktober 2007 met betrekking tot de
interne controle, en inzonderheid de vakgebonden interne controle, de boekhoudkundige controle en
de controle van het goede financiële beheer.
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4 Steun voor onderzoek

4.1 Programma Onderzoek en Ontwikkeling
Dit programma79 wordt gesubsidieerd op basis van de ordonnantie van 21 februari 2002 en gedeeltelijk80 op basis van het toepassingsbesluit ervan van 18 juli 2002,
dat op 17 januari 2008 werd gewijzigd.
Het ondersteunt het industrieel onderzoek (toegepast basisonderzoek van generieke aard, om kennis te verwerven om nieuwe producten of procedés te kunnen
uitwerken), de projecten van precompetitieve ontwikkeling (uitwerking of verbetering van producten of procedés), de studies inzake technische haalbaarheid81, de
indiening en het behoud van octrooien na afloop van een O & O-project dat vooraf
door het gewest werd gefinancierd, de alleenstaande uitvinders (kosten voor studies inzake technische haalbaarheid voorafgaand aan activiteiten inzake industrieel
onderzoek of precompetitieve ontwikkeling) en de met O & O verwante diensten
(verspreiding en valorisatie van de kennis en van de resultaten die voortspruiten
uit het onderzoek en de ontwikkeling in de economische en industriële wereld82).
Naargelang van het geval kunnen de begunstigden bedrijven, instellingen van het
hoger onderwijs, vzw’s of natuurlijke personen zijn.
4.1.1

Verwijzing naar de comptabiliteitswetten

Ondanks de wijziging van het besluit van 18 juli 2002 die op 17 januari 2008 werd
aangebracht, werd artikel 9 dat verwijst naar de op 17 juli 1991 gecoördineerde
wetten op de rijkscomptabiliteit, niet aangepast, hoewel die wetten door de ordonnantie van 23 februari 2006 werden opgeheven83.
4.1.2 Toepassing van de ordonnantie van 21 februari 2002 op de
verwante diensten en het industrieel onderzoek uitgevoerd door de
onderzoekseenheden van universiteiten, hogescholen of centra voor
collectief onderzoek
De ordonnantie van 21 februari 2002 machtigt de subsidiëring van de diensten
die zijn verwant met O & O84 en de projecten voor industrieel onderzoek die
voortvloeien uit onderzoekseenheden van universiteiten, hogescholen of centra
voor collectief onderzoek85.
79

Allocaties 11.31.24.31.32, 11.31.32.31.32, 11.31.33.31.32, 11.31.34.12.11, 11.31.35.31.32 en
11.32.21.81.12.

80

De verwante diensten en de projecten inzake industrieel onderzoek uitgevoerd door de onderzoekseenheden van universiteiten, van het hoger onderwijs of centra voor collectief onderzoek worden
niet geregeld door het besluit van 18 juli 2002: zie punt 4.1.2. Toepassing van de ordonnantie van
21 februari 2002 op de verwante diensten en de projecten inzake industrieel onderzoek uitgevoerd
door de onderzoekseenheden van universiteiten, van het hoger onderwijs of centra voor collectief
onderzoek.

81

Er werd geen dergelijke toelage toegekend tijdens de onderzochte periode.

82

Die diensten hebben betrekking op de steun aan de universitaire interfaces en bepaalde recurrente
toelagen.

83

Organieke ordonnantie van 23 februari 2006, artikel 107, 7°.

84

Namelijk: elke dienst die is toevertrouwd aan onderzoekseenheden, universitaire onderzoekseenheden of onderzoekseenheden van het hoger onderwijs om de resultaten en de kennis uit het onderzoek en de ontwikkeling bekend te maken, te verspreiden of ten nutte te maken bij de economische
en industriële wereld (artikelen 2, 6°, en 10).

85

Artikelen 2, 7°, en 3 van de ordonnantie van 21 februari 2002.
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In tegenstelling tot de andere toelagen die de ordonnantie toekent, worden ze
niet uitgevoerd door het besluit van 18 juli 2002. De modaliteiten voor het onderzoek van de dossiers en de behandelingstermijnen die erop van toepassing zouden zijn, zijn dus niet gepreciseerd.
Het subsidieprincipe werd opgenomen in de ontwerpordonnantie tot het bevorderen van het onderzoek, de ontwikkeling en de innovatie.
De toelagebesluiten voor de verwante diensten86 verwijzen niet naar de ordonnantie van 21 februari 2002; uiteindelijk verschillen die toelagen formeel niet van
facultatieve toelagen aangezien de ordonnantie alleen het principe van de subsidiëring definieert en in de toelagebesluiten elke verwijzing naar de wet ontbreekt.
Het IWOIB wijst erop dat het rekening zal houden met de opmerkingen in de
punten 4.1.1 en 4.1.2 hierboven in het kader van de tenuitvoerlegging van de
ordonnantie van 20 maart 2009 tot bevordering van het onderzoek, de ontwikkeling en de innovatie.
In de toelagebesluiten zou bovendien naar de ordonnantie moeten worden verwezen.
4.1.3

Verslagen over het onderzoek van de toelagen

De onderzoeksfase van de dossiers eindigt als een verslag voor de minister is
opgesteld.
Op de eerste en laatste bladzijde van het verslag worden de begroting en het
bedrag van de toelage vermeld. De inhoud van die rubrieken is niet altijd volledig
eenvormig: soms verwijzen ze naar de door de aanvrager gevraagde bedragen,
soms naar de door het IWOIB voorgestelde bedragen87.
Bovendien wordt de omvang van de onderneming88 meestal niet in het verslag
vermeld, maar moet die worden afgeleid uit het toegepaste subsidiepercentage.
Het IWOIB wijst erop dat het onderzoeksverslag zal worden vervolledigd rekening
houdend met de bovenvermelde opmerkingen.
4.1.4

Bepalen van de omvang van de ondernemingen

Bij O & O heeft het bepalen van de omvang van de onderneming een invloed op
het subsidiepercentage en op de behandelingstermijn die op de dossiers van toepassing zijn.

86

Er werden vier dossiers van universitaire interfaces geanalyseerd.

87

Meestal worden op de eerste bladzijde de door de aanvrager gevraagde begroting en toelage
vermeld en op de laatste bladzijde de begroting en toelage die het IWOIB aan de minister ter
ondertekening voorstelt, maar de gevraagde begroting wordt gewoon als «begroting» bestempeld,
terwijl voor de toelage duidelijk «gevraagd» wordt gepreciseerd, wat bij een eerste benadering
geen zekerheid geeft als moet worden nagegaan van waar die bedragen komen. Soms treedt er
verwarring op: er kan op de laatste bladzijde van het verslag sprake zijn van «gevraagde toelage»,
wat de indruk zou wekken dat het gaat om het door de aanvrager ingediende bedrag, maar in
werkelijkheid gaat het om het door het IWOIB voorgestelde bedrag; op de eerste bladzijde wordt
plots naast de gevraagde begroting en toelage de door het IWOIB voorgestelde toelage (eveneens
vermeld op de laatste bladzijde naast de voorgestelde begroting) vermeld; de voorgestelde begroting wordt niet altijd op de laatste bladzijde vermeld (misschien omdat het vanzelfsprekend lijkt als
het om dezelfde begroting gaat als de gevraagde?).

88

Zie punt 4.1.4 Bepalen van de omvang van de ondernemingen.
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Er moet rekening worden gehouden met de Europese reglementering om de aanvragers te rangschikken in grote, kleine en middelgrote ondernemingen (KMO’s)
en heel kleine ondernemingen (HKO)89.
Een KMO is een onderneming met:
–– minder dan 250 personeelsleden,
–– een omzetcijfer van hoogstens 50 miljoen euro of een balanstotaal van
niet meer dan 43 miljoen euro,
–– minder dan 25 % van het kapitaal in handen van één of meer grote
ondernemingen (behalve als die ondernemingen openbare investeringsmaatschappijen zijn of maatschappijen met risicokapitaal).
Een HKO is een KMO die maximum tien personen tewerkstelt en een omzetcijfer
heeft van maximum twee miljoen euro.
Grote ondernemingen zijn ondernemingen die niet tot de voorgaande categorieën
behoren.
In de geselecteerde steekproef werd een vennootschap als KMO aangemerkt
terwijl het in feite een HKO is en werd een andere nu eens als KMO en dan weer
(wat correcter was) als HKO gerangschikt. Die fouten hebben echter geen enkele
weerslag op het subsidiepercentage.
Tijdens de subsidiëring werd het percentage voor een onderneming herzien. De
toelage was op 24 november 2005 toegekend voor 35 %90; na een fusie in 2006
heeft het IWOIB de onderneming, die was opgenomen in de categorie van KMO,
gehercatalogeerd naar die van grote ondernemingen en heeft het het subsidiepercentage verminderd naar 25 %, aangezien die onderneming door de nieuwe rangschikking niet meer in aanmerking kwam voor de toekenning van een verhoogd
tarief. Om te hercatalogeren, bepaalt de Europese reglementering echter dat de
vermelde maximumbedragen gedurende twee opeenvolgende boekjaren moeten
zijn overschreden, wat in casu niet het geval is.
In de reglementering wordt niet gepreciseerd op welk ogenblik het criterium van
de omvang moet zijn vervuld: is dat op het ogenblik waarop de toelage wordt
toegekend of gedurende de hele subsidieperiode? In het bovenvermelde geval
voldeed de onderneming op het tijdstip van de toekenning van de toelage aan de
voorwaarden om bij de KMO’s te worden gerangschikt, maar niet meer in de loop
van de subsidiëring.
De gerechtigden moeten bovendien bij de indiening van hun subsidieaanvraag op
een standaardformulier91 een reeks inlichtingen verstrekken die de wetenschappelijke directie kunnen helpen om de omvang van de aanvragers te analyseren92.
Op dat formulier zijn echter niet alle situaties opgenomen: het balanstotaal en het
percentage van de eigen aandeelhouders van de onderneming, alsook haar participaties in andere vennootschappen, worden er niet in vermeld.
Het IWOIB antwoordt dat het formulier zal worden vervolledigd volgens de bovenvermelde opmerking.

89

Verordening 70/2001/EG van 12 januari 2001, artikelen 2 en 4, punt 5, bijlage 1; toepasbaar tot
31 december 2006. Aanbeveling 2003/361/EG van 6 mei 2003 betreffende de definitie van kleine,
middelgrote en micro-ondernemingen, Bijlage, artikel 3.

90

Basistarief van 25 % + 10 % (verhoging voor KMO’s).

91

Aanvraag voor financiële tegemoetkoming – formulier.

92

De door de aanvragers toegezonden informatie wordt met behulp van het Graydon-programma
gecheckt.
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Het IWOIB is niet de enige administratie van het gewest die de omvang van de
ondernemingen moet bepalen. Ook de directie Steun aan Ondernemingen binnen
het bestuur Economie en Werkgelegenheid doet dat. Terwijl sommige begunstigden van de twee subsidiërende overheden steun krijgen, gaan deze overheden
slechts uitzonderlijk bij elkaar na hoe ze die begunstigden rangschikken.
In een dossier van de geselecteerde steekproef is de vergelijking wel gebeurd,
blijkbaar op initiatief van de aanvrager. De onderneming werd (foutief) door de
directie Steun aan Ondernemingen in de categorie van de KMO’s ondergebracht
en had zich daarop beroepen bij het IWOIB om daar op dezelfde manier te worden gerangschikt. Door die rangschikking, die haar eveneens werd toegekend,
kon ze een dubbele verhoging van haar subsidiepercentage krijgen, die steeg
naar 45 % in plaats van 25 %93. In werkelijkheid maakt de onderneming deel uit
van een groep van onderling verbonden vennootschappen met meer dan 250 man
personeel, een omzetcijfer van meer dan 50 miljoen euro en een balanstotaal van
meer dan 43 miljoen euro94. De onderneming zou dus moeten worden gerangschikt in de categorie van de grote bedrijven en zou geen recht mogen hebben op
de verhoging van haar subsidiepercentage.
Het standaardformulier voor de subsidieaanvraag bevat geen rubriek waarin de
steun kan worden vermeld die de verschillende overheden toekennen. Aangezien
de ordonnantie van 21 februari 200295 de cumul van de verschillende overheidstegemoetkomingen beperkt tot de maximale subsidiebedragen vastgelegd door
haar artikelen en de twee subsidiërende overheden in kwestie de aankoop van
materieel kunnen subsidiëren, bestaat het risico dat eenzelfde uitgave twee keer
wordt gesubsidieerd.
Het O & O-programma is niet het enige waar zich dat fenomeen voordoet: voor
één van de dossiers van de steekproef, dat deel uitmaakt van het bevorderingsprogramma, wordt de toelage gecofinancierd door het Brussels Instituut voor
Milieubeheer (BIM). De verantwoordingsstukken werden niet vergeleken met de
stukken die het BIM heeft aanvaard en het is onmogelijk na te gaan of sommige
van de door het IWOIB aanvaarde verantwoordingsstukken eveneens door het
BIM zouden zijn geboekt.
Het IWOIB laat weten dat de contacten die nu al bestaan met het bestuur Economie, een systematische basis moeten krijgen en dat het gestandaardiseerde formulier zal worden aangepast om de steun te vermelden die door andere overheden
wordt toegekend.
Het is belangrijk de rechtszekerheid voor de aanvragers te verbeteren door duidelijk te preciseren op welk moment, en in voorkomend geval gedurende welke
periode, de onderneming moet beantwoorden aan de criteria voor inaanmerkingkoming die door de reglementering zijn vastgelegd. Tot slot zou het verhoogde
subsidiepercentage dat foutief aan een grote onderneming werd toegekend,
opnieuw moeten worden onderzocht ingeval die onderneming nieuwe aanvragen
voor toelagen zou indienen.

93

25 % (basistarief) + 10 % (verhoging voor KMO’s) + 10 % (project gerealiseerd door een KMO en
voor ten minste 25 % van het budget toevertrouwd aan een collectieve onderzoekseenheid van een
universiteit of hogeschool). De dubbele verhoging van 10 % is het resultaat van een vergissing: het
bewuste bedrijf is niet alleen geen KMO, maar het aandeel van het budget dat aan voormelde
derden is toevertrouwd, ligt wel degelijk lager dan 25 %.

94

Maximumbedragen: daarboven worden de aanvragers bij de grote ondernemingen gerangschikt,
overeenkomstig de Europese reglementering.

95

Artikel 11.
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4.1.5

Verhoging van de steun in geval van onderaanneming

Artikel 8, § 1, b), van de ordonnantie van 21 februari 2002 voorziet in een verhoging met 10 % van de toelage voor KMO’s die meewerken aan een O & O-project
als promotor of copromotor en waarvan de uitvoering van het project is toevertrouwd aan een collectieve onderzoekseenheid, een universitaire onderzoekseenheid of een onderzoekseenheid van het hoger onderwijs. De ordonnantie geeft
niet aan hoe groot dat deel moet zijn, maar het IWOIB heeft het op 25 % bepaald
in zijn procedure voor het onderzoek van die dossiers. Aangezien de bepaling
rechtstreeks uit de toepassing van de ordonnantie voortvloeit, zou het gepaster
zijn ze in een regeringsbesluit op te nemen.
De bepalingen van artikel 8, § 1, b), zijn echter niet opgenomen in de ordonnantie
van 20 maart 2009 tot bevordering van het onderzoek, de ontwikkeling en de
innovatie om het onderzoek te bevorderen. Er zou dus geen drempel van 25 % in
de onderzoeksprocedure meer mogen zijn.
In twee dossiers werd een verhoging van de toelage toegekend terwijl de
25 %-drempel maar werd bereikt dankzij de inbreng van derden die niet ressorteren onder een collectieve onderzoekseenheid, een onderzoekseenheid van een
universiteit of van een hogeschool.
Het gebeurt nog dat onderaanneming waarin de overeenkomst voorziet die is
ondertekend door het gewest en door de begunstigde96, in werkelijkheid niet
bestaat. Er heerst een zekere verwarring tussen onderaanneming en prestaties van
derden. Volgens de procedures «worden prestaties van derden ofwel op werkingskosten geboekt als het om consultancy gaat, ofwel in een afzonderlijke rubriek
(onderaanneming) voor grote bedragen». Samenwerking met universiteiten onder
de bovenvermelde grens van 25 % wordt echter soms als «onderaanneming» aangemerkt, hoewel ze geen recht geeft op het verhoogde subsidietarief, en op «prestaties van derden» worden de artikelen 12 en 13 van de overeenkomsten toegepast.
Tot slot bevatten de dossiers zelden de kopieën van de onderaannemingsovereenkomsten die aan het IWOIB moeten worden voorgelegd, noch de betalingsbewijzen die worden opgelegd door de artikelen 2, 12 en 13 van de overeenkomsten. Betalingsbewijzen worden soms vervangen door verklaringen op eer, hoewel
de overeenkomsten daarin niet voorzien en dat niet dezelfde bewijskracht heeft.
Bij het nakijken van de verantwoordingsstukken van uitgaven moet de boekhouddienst in principe aan de wetenschappelijke directie vragen dat de begunstigde
de stukken in verband met de onderaanneming voorlegt, waardoor de operatie
tijdrovender wordt.
Het is wenselijk een onderscheid te maken tussen onderaanneming en prestaties
van derden, en alleen als dat nodig is de bepalingen over onderaanneming in de
overeenkomsten op te nemen. Bovendien zou de boekhouddienst rechtstreeks
belast moeten worden met het opvragen van de documenten in verband met
onderaanneming, bepaald in de overeenkomsten, op dezelfde manier zoals hij
zich tot de begunstigden richt om hun verantwoordingsstukken van uitgaven te
vragen.

96

Artikel 13 van de ordonnantie van 21 februari 2002 bepaalt dat overeenkomsten worden ondertekend om de rechten en verplichtingen van de partijen te definiëren, alsmede de opvolgingsmodaliteiten voor de tegemoetkoming.

42

Brussels Hoofdstedelijk Gewest – Steun voor het wetenschappelijk onderzoek – Rekenhof, november 2009

4.1.6

Subsidieerbare periode

De subsidieerbare periode wordt in de overeenkomsten vermeld, maar niet altijd
op dezelfde plaats (meestal in de budgettaire bijlage en soms in één van de artikelen).
Het IWOIB antwoordt dat deze periode zal worden gedefinieerd in een artikel dat
in de overeenkomsten zal worden ingevoegd.
Artikel 5 van de overeenkomsten herinnert bovendien aan de bepalingen van
artikel 7 van het besluit van 18 juli 2002: enkel de uitgaven die werden gedaan na
verzending van de ontvangstbevestiging van de door de begunstigde ingediende
aanvraag, kunnen als toelaatbare uitgaven worden aangemerkt. Het vult het ook
aan door te preciseren dat de begunstigde zijn O & O-werkzaamheden uiterlijk
binnen drie maanden na de kennisgeving van de toekenningsbeslissing van het
gewest moet aanvatten.
Artikel 5 zorgt voor een zekere verwarring in verband met de duur van de subsidieerbare periode omdat die hoe dan ook in gezamenlijk overleg tussen de begunstigde en het IWOIB wordt vastgelegd bij het afsluiten van de overeenkomst. Die
periode begint niet noodzakelijk op de datum van verzending van de ontvangst
bevestiging of binnen drie maanden na de kennisgeving van de beslissing.
De bepaling die is overgenomen in artikel 5 van de overeenkomsten zou alleen in
de reglementering moeten worden opgenomen, aangezien de subsidieerbare
periode definitief wordt vastgelegd in de overeenkomsten.
Het IWOIB heeft er tijdens het tegensprekelijk debat op gewezen dat het probleem zou worden bestudeerd.
4.1.7

Sancties

Artikel 12 van de overeenkomsten stelt de sancties vast die moeten worden toegepast als bepalingen van de overeenkomsten niet worden nageleefd: het voorziet in de opschorting en de partiële of volledige terugbetaling van de subsidies.
Die algemene bepalingen zouden beter thuishoren in de ordonnantie van 21 februari 2002.
Dat principe van de sancties bestaat eveneens voor de subsidies economische
expansie, maar is opgenomen in de tekst zelf van de ordonnanties van 1 april 2004
en van 13 december 2007.
De ordonnantie van 20 maart 2009 tot bevordering van het onderzoek, de ontwikkeling en de innovatie zou de kwestie moeten oplossen door het principe op te
nemen in artikel 28.
Het IWOIB preciseert in het algemeen dat het alle clausules met algemene draagwijdte van de overeenkomsten zal opnemen in de nieuwe uitvoeringsbesluiten om
gemeenschappelijke regels vast te leggen in het kader van de toekenning van
steun.
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4.1.8

Budgettaire uitsplitsing

Artikel 6 van de O & O-overeenkomsten bepaalt dat de voorafgaande instemming
van het IWOIB is vereist om, onder meer, over te gaan tot wijzigingen tussen de
verschillende begrotingsposten van een subsidie; artikel 1297 preciseert dat het
niet naleven van de verplichtingen door de begunstigde in het algemeen aanleiding kan geven tot de opschorting of de partiële of volledige terugbetaling van de
subsidie.
Het IWOIB moet echter soms de gegrondheid van de verschuivingen tussen de
begrotingsfondsen evalueren bij de controle van de verantwoordingsstukken. Die
verschuivingen tussen begrotingsposten worden op dezelfde wijze beoordeeld98,
ongeacht of ze vooraf gevraagd zijn of niet, en geen enkele bijzondere sanctie
wordt genomen.
De begunstigden hebben geen volledige rechtszekerheid, want zolang de nieuwe
uitsplitsing niet door het IWOIB is goedgekeurd, hebben ze geen enkele zekerheid over de boeking van de betrokken uitgaven in hun subsidie.
Het IWOIB stelt in zijn antwoord dat dit probleem nu wordt opgelost dankzij een
ontwerp van reglementering ter uitvoering van de ordonnantie van 20 maart 2009
tot bevordering van het onderzoek, de ontwikkeling en de innovatie.
4.1.9 Lokalisering van de activiteiten van de begunstigden op
het grondgebied van het gewest
Artikel 12 van de overeenkomsten bepaalt eveneens dat de begunstigden hun
activiteiten op het grondgebied van het gewest moeten handhaven gedurende de
tien jaren die volgen op de beëindiging van de overeenkomsten, zo niet moeten
ze hun subsidie partieel of volledig terugbetalen.
De bepaling wordt niet systematisch gecontroleerd; het is pas als het IWOIB
occasioneel informatie krijgt dat het in staat is aan de minister sancties voor te
stellen tegen de in gebreke blijvende begunstigde.
Voor een van de ondernemingen, die tussen 1995 en 2008 regelmatig door het
gewest werd gesubsidieerd, werd inzake het principe van het gedurende tien jaar
moeten handhaven van de activiteit een voorwaarde toegevoegd in de vier overeenkomsten die sedert 2001 werden afgesloten99, omdat werd gevreesd voor een
verschuiving van de activiteiten naar het Waals Gewest: er werd een personeelseffectief vastgesteld en dat effectief moest op het grondgebied van het gewest
behouden blijven, net zoals substantiële onderzoeksactiviteiten moesten worden
voortgezet.
Die verplichting gaat niet gepaard met een bijzondere sanctie; ze is wel onderworpen aan de algemene sancties waarin het bovengenoemde artikel 12 voorziet.
De onderneming heeft de verplichting nooit nageleefd, zonder dat ooit een sanctie werd toegepast. De clausule in kwestie werd echter automatisch opnieuw
ingeschreven in de overeenkomst voor het volgende gesubsidieerde project.

97

Zie punt 4.1.7 Sancties.

98

De beoordeling steunt op verschillende vaststellingen: de moeilijkheden waarvan de activiteits
verslagen gewag maken, de effectief betaalde wedden en de periodes waarvoor dat gebeurt, enz.

99

In artikel 9 van de overeenkomsten.
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Het is pas naar aanleiding van de aankondiging van een volledige delokalisering
dat de minister de beslissing heeft genomen tot een partiële terugvordering van
de toegekende subsidies: alleen de laatste subsidie (584.251,51 euro) moest
worden gerecupereerd; de drie andere subsidies die aan die voorwaarde van de
handhaving binnen het gewest waren onderworpen (1.375.106,49 euro) en alle
andere subsidies die werden toegekend binnen de tien jaar die volgden op de
datum van de beëindiging van de overeenkomsten (2.239.882,49 euro), bleven
verworven voor de onderneming.
Het IWOIB wijst erop dat het een regelmatige procedure gaat invoeren om te
controleren waar de begunstigden zijn gelokaliseerd.
Wat de toe te kennen subsidies aan individuele uitvinders100 betreft, wordt geen
enkele voorwaarde gesteld aan de duur van het verblijf op het grondgebied van
het gewest; het volstaat dat de natuurlijke persoon in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest is gedomicilieerd, maar het ogenblik van domiciliëring wordt evenmin
gepreciseerd.
Dat type van subsidie werd tot op heden maar eenmaal toegekend. Het principe
van die subsidiëring is niettemin opgenomen in de ordonnantie van 20 maart 2009
tot bevordering van het onderzoek, de ontwikkeling en de innovatie.
In het dossier van de enige toegekende subsidie was het bewijs van domiciliëring
van de aanvrager niet opgenomen.
Het IWOIB laat weten dat dat probleem zal worden geregeld in de ontwerpreglementering ter uitvoering van de ordonnantie van 20 maart 2009 tot bevordering
van het onderzoek, de ontwikkeling en de innovatie.
4.1.10 Overeenstemming van de verantwoordingsstukken met
het voorwerp van de subsidies en controle
In zeldzame gevallen werden vergissingen bij de boeking van de stukken vastgesteld.
In andere dossiers komen enkele lacunes voor: de btw wordt aanvaard voor sommige uitgaven en verworpen voor andere, zonder dat daarvoor een verklaring
wordt gegeven; de facturen voor de aankoop van boeken zijn onvoldoende gedetailleerd, of er ontbreken verantwoordingsstukken.
Voorts worden soms in de loop van de uitvoering van de projecten beslissingen
genomen tijdens vergaderingen met de begunstigden. Ze kunnen een weerslag
hebben bij de controle van de verantwoordingsstukken. Omdat die beslissingen
vaak niet schriftelijk worden genoteerd, kan de interne of externe controle op de
subsidiëring niet op een doeltreffende wijze gebeuren.
Het IWOIB antwoordt dat in de meeste gevallen notulen worden opgesteld als er
belangrijke beslissingen worden genomen en dat die documenten systematisch
zouden moeten worden geklasseerd op het intranet en in de papieren dossiers.

100

Op basis van artikel 9 van de ordonnantie van 21 februari 2002 en van artikel 5 van het besluit
van 18 juli 2002.
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4.1.11 Controle a posteriori op de subsidies
Artikel 8 van de overeenkomsten bepaalt dat de begunstigde, drie jaar na de
beëindiging van het onderzoek, aan het IWOIB een verslag moet voorleggen over
het gebruik en de industriële valorisatie van de resultaten; artikel 9 houdt de verplichting in de resultaten te beschermen en te verzekeren. Volgens artikel 12 kan
het niet naleven van die bepaling worden gesanctioneerd101. Hoewel eraan wordt
herinnerd in de boekhoudkundige richtlijnen die aan de aanvrager worden meegedeeld, wordt die bepaling niet nageleefd.
Het IWOIB wijst erop dat die taak zal worden uitgevoerd door een econoom, die
door de instelling zal worden aangeworven.
4.1.12 Subsidies toegekend aan de vzw’s BIRDS en BRAINS in het kader
van de verwante diensten
De vzw’s BIRDS en BRAINS, die in 2003 opgericht zijn onder de auspiciën van het
gewest, verzekeren de bevordering en de steun aan de mobiliteit van het wetenschappelijk onderzoek. Bovendien financiert BIRDS het beheer van de gebouwen,
de investeringswerken, het onderhoud enz. die de Grondregie uitvoert.
De twee vzw’s zijn nauw verbonden; zoals de gewestelijke overheid het heeft
gewenst, zijn ze op hetzelfde adres gevestigd102 en hun begroting wordt grotendeels gefinancierd door de kredieten voor onderzoek. Bovendien zijn ze door twee
overeenkomsten verbonden: de ene bepaalt dat BRAINS bepaalde taken uitvoert
voor BIRDS, en de andere dat BIRDS diensten aanbiedt aan BRAINS. De vergoedingen die BRAINS en BIRDS moeten storten ter uitvoering van die overeenkomsten, zijn elk vastgesteld op 5.000 euro per maand.
Wat de controle op de toegekende subsidies betreft, creëren de overgezonden
verantwoordingsstukken verwarring tussen de activiteiten van de twee vzw’s en
zijn ze vaak weinig precies. Aldus:
•

zijn de personeelskosten niet geïndividualiseerd en is het onmogelijk de
identiteit van de personeelsleden per vzw te controleren;

•

worden talrijke uitgaven terugbetaald op basis van verklaringen van schuldvordering die door geen enkel verantwoordingsstuk zijn gestaafd;

•

zijn de lijsten van tankkaarten niet gedetailleerd;

•

lijkt het verband van sommige uitgaven met de doelstelling van de subsidies niet gegrond.

Voorts is voor uitgaven die hadden moeten worden afgeschreven, geen afschrijving gebeurd103 en is het beheer niet optimaal104.
Het Rekenhof had al opgemerkt dat de opdrachten van BIRDS gemakkelijk door
het IWOIB konden worden overgenomen en dat tot op heden geen enkele begrotingsontvangst van de vzw werd aangerekend in de rekeningen van de Grondregie, noch in die van het gewest – terwijl ontvangsten werden verwacht krachtens

101

Zie punt 4.1.7 Sancties.

102

Dat is eveneens het adres van het IWOIB.

103

Voor BIRDS.

104

Voorbeeld: de kosten voor mobiele telefonie zijn hoog (meer dan 600 euro per maand) en het type
van gekozen forfait is niet aangepast (BRAINS).
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een protocolakkoord – om de kosten te dekken die de regie ten voordele van de
vzw had gemaakt105. Volgens de informatie die recent werd meegedeeld, heeft de
regie uiteindelijk niets aan BIRDS gefactureerd, aangezien de kosten van haar
interventie door het ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werden
gedekt.
Op 31 januari 2008 werden BIRDS en BRAINS ontbonden en vervangen door een
nieuwe vzw opgericht door de regering, genaamd RIB.
Drie bestuurders werden benoemd, waaronder de directeur van het IWOIB, wat
een garantie voor een beter beheer zou moeten zijn; er werden overigens al
nieuwe regels ingevoerd.
Dat betekent echter dat de directeur uitgaven zal moeten ordonnanceren op basis
van schuldvorderingen die ze vooraf zelf in de hoedanigheid van bestuurder van
RIB heeft opgesteld.

4.2 Subsidies voor acties in verband met onderzoek,
ontwikkeling, demonstratie en valorisatie op het vlak van
het wetenschappelijk onderzoek – Regionale programma’s
De toegekende subsidies (allocatie 11.31.23.12.11) zijn facultatief en worden
toegekend op grond van bijzondere subsidiebesluiten, die vergezeld gaan van een
overeenkomst.
De ondersteunde projecten hebben een economische finaliteit en betreffen
O & O-acties in het hoger onderwijs, met een valorisatie op middellange of lange
termijn, die niet worden ondernomen in het belang van specifieke ondernemingen.
Ze kunnen ook de versterking van de kennismaatschappij en van wetenschappelijke programma’s van regionaal belang beogen. De regionale programma’s betreffen meer specifiek een ondersteuning van recurrente onderzoeksactiviteiten of
steun aan bijzondere projecten.
4.2.1

In aanmerking komende periode

In drie dossiers werd de in aanmerking komende periode, die door het subsidiëringsbesluit wordt vastgesteld en in de overeenkomst wordt vermeld, door een
bijakte bij de overeenkomst verlengd zonder dat het besluit werd gewijzigd.
4.2.2

Budgettaire uitsplitsing

In tegenstelling tot de overeenkomsten voor O & O–programma’s, voorzien de
subsidiebesluiten en de overeenkomsten voor dit programma niet in de mogelijkheid om de posten van de begroting te wijzigen.
Met het oog op een goed beheer heeft het IWOIB echter, na een voorafgaande
vraag van de begunstigde, een dergelijke afwijking toegestaan.
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Brief van 5 december 2007.
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4.2.3 Overeenstemming van de verantwoordingsstukken met
het voorwerp van de subsidies en de controle
In één dossier werd het voorwerp van de toelage vervangen met akkoord van het
kabinet van de minister, maar zonder dat het subsidiebesluit en de overeenkomst
in die zin werden herzien106.
Voor de vaststellingen in de punten 4.2.1 tot 4.2.3 voert het IWOIB aan dat het
besluit de juridische titel voor een toelage vormt en dat de overeenkomst altijd
als een bijlage bij die titel werd beschouwd.
Het Rekenhof herinnert eraan dat in het algemeen voor iedere wijziging in een
toelage een wijzigingsbesluit nodig is, dat in voorkomend geval op een overeenkomst steunt, en dat het principe van de hiërarchie van de normen in acht moet
worden genomen: de bepalingen van een besluit kunnen niet worden gewijzigd
door een overeenkomst.
De identiteit van de werkelijke verrichter van een uitgave wordt bovendien niet
systematisch gepreciseerd. Zo gebeurt het vaak dat stukken worden uitgegeven
door een persoon of door een aankoopdienst, zonder vermelding van de einddebiteur. Dat identificatieprobleem doet zich ook voor bij andere programma’s die
de universiteiten en de hogescholen subsidiëren.
Hoewel het criterium voor het koppelen van de uitgaven aan de subsidieerbare
periode nergens wordt gepreciseerd107, worden de datums van de geboekte facturen meestal ingeschreven in de betrokken periode. Uitzonderlijk werden echter
twee facturen buiten de periode aanvaard. Eén van die twee facturen werd slechts
gedeeltelijk vermeld, voor een bedrag dat door de begunstigde met de hand
geschreven en zonder uitleg werd aangegeven.
Het IWOIB stelt dat de boekingsrichtlijnen zullen worden aangepast om die problemen op te lossen.

4.3 Programma Prospective Research for Brussels (PRFB)
De facultatieve toelagen die door dit programma108 worden toegekend, worden
toegekend op basis van jaarlijkse reglementen en afzonderlijke toelagebesluiten.
Dit programma is bedoeld om het onderzoek te ontwikkelen in domeinen die het
gewest als essentieel beschouwt. Er worden jaarlijks thema’s gekozen en elke
hoogleraar en erkende vorser van het hoger onderwijs kan te subsidiëren projecten indienen.

106

Er werd beslist de recurrente subsidiëring stop te zetten van een project waarvan de doelstellingen nooit werden gehaald en dat een financiële bodemloze put vormde; ter saldering van de
rekeningen heeft het kabinet machtiging verleend om de schulden op lange termijn te boeken bij
de verantwoording van de toelage, hoewel ze niet worden gesubsidieerd.

107

Zie punt 3.6 Criterium om de uitgaven te verbinden aan de in aanmerking komende periode.

108

Allocatie 24.10.24.12.11.
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4.3.1

Selectie van de kandidaten

De procedure wordt vastgelegd via een jaarlijks reglement en instructies.
Na een oproep tot het indienen van kandidaturen worden de begunstigden (jonge
vorsers of gevestigde vorsers), die het IWOIB heeft gepreselecteerd op basis van
het inaanmerking komen van het voorgestelde onderzoeksthema, door de minister gekozen op basis van een onderzoeksverslag van het IWOIB, nadat een deskundigenjury hun kandidatuur heeft geëvalueerd. Na die evaluatie wordt een
rangschikking opgemaakt.
De rangschikking is gebaseerd op een rooster, dat werd gewijzigd109 om het beter
leesbaar te maken. Dat rooster evalueert vijf criteria110, die alle werden gewogen,
terwijl voordien alleen de «kwaliteit van het project» een cijferquotering kreeg111.
Het aantal punten dat het totaal van de vijf criteria vertegenwoordigt, wordt
voortaan vermeld.
Dit systeem – dat streeft naar transparantie – is echter gekoppeld aan het bedrag
van de beschikbare begrotingskredieten en de projecten die jaarlijks worden
geselecteerd, zijn niet noodzakelijk evenwaardig. Naargelang van de jaren krijgen
de in aanmerking te nemen projecten op die manier een quotering inzake «projectkwaliteit» die varieert tussen 12 en meer tot 15 en meer. Het IWOIB acht het
onmogelijk anders te werken omdat de begrotingsramingen onvoorspelbaar zijn
en in de loop van het jaar geen nieuwe uitsplitsingen van kredieten mogelijk zijn
omdat de datum van toekenning van de toelage te dicht bij het einde van het
begrotingsjaar ligt.
Het gebeurt bovendien dat de minister de rangschikking wijzigt als hij van oordeel
is dat een thema niet voldoende is vertegenwoordigd112 of dat het bedrag van de
beschikbare kredieten de mogelijkheid biedt meer projecten te subsidiëren dan
het IWOIB heeft voorgesteld113.
Er is dus geen volledige transparantie in het licht van de budgettaire verplichtingen of de thematische oriëntatie van de gesubsdieerde acties.
Het IWOIB wijst erop dat de selectieprocedure onlangs werd besproken met de
Raad voor Wetenschapsbeleid en de universitaire interfaces, die unaniem hebben
erkend dat ze transparant en billijk is.
Het Rekenhof erkent dat de procedure inderdaad transparant en billijk is opgezet,
maar wijst erop dat de hierboven geformuleerde bevindingen steunen op dossieronderzoek.

109

Voor de evaluatie van de vernieuwing van de projecten 2005.

110

«Projectkwaliteit», «toekomstig programma», «afstemming kandidaat/project», «realistische planning» en «praktische gevolgen»; ingeval het project wordt vernieuwd, komen hierbij de «behaalde
resultaten».

111

De andere criteria worden gequoteerd met: «+», «0» of «-».

112

Een project met quotering 14 werd gesubsidieerd in plaats van een ander, dat een quotering 16
had, om een onderzoek over het thema « Ondernemingszin en jobcreatie » op te nemen, dat anders
niet vertegenwoordigd zou zijn.

113

Het IWOIB had voorgesteld alleen de projecten met een quotering vanaf 14 in aanmerking te
nemen; de minister heeft er drie projecten met quotering 13 aan toegevoegd.
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4.3.2

Soorten projecten

Er zijn twee soorten projecten die in aanmerking komen:
•

project A, bestemd voor een jonge veelbelovende vorser (maximum 28 jaar,
tot het reglement van 2006, nadien 30 jaar), die een universitair diploma
van de 2e cyclus of gelijkwaardig bezit, toegekend voor een verlengbare
periode van twee jaar;

•

project B, bestemd voor een gevestigde vorser, die een doctoraat heeft,
toegekend voor een periode van twee jaar, verlengbaar voor één jaar.

In één dossier waarin het reglement van 2005 moest worden toegepast, werd
verkeerdelijk een project A aanvaard voor een onderzoekster ouder dan 28 jaar,
die niet de vereiste kwalificaties bezat voor het verkrijgen van een project B.
In een ander dossier werd een project B aanvaard vooraleer de vorser zijn doctoraat had behaald, terwijl in een dergelijk geval eerst met een project A wordt
ingestemd. Dat wordt pas in een project B omgezet als alle voorwaarden voor de
toekenning daarvan zijn vervuld.
4.3.3

Bedragen van de projecten

De maximale bedragen die voor de projecten kunnen worden toegekend, worden
door het jaarlijkse reglement vastgesteld. Ze moeten het mogelijk maken de
bezoldiging van de vorser, de werkingskosten en de onthaalkosten voor de instelling waar de vorser zijn activiteit uitoefent, te dekken.
Tot het reglement 2006 werd de financiering van de projecten verzekerd door een
geplafonneerde enveloppe, die zonder onderscheid de bezoldigingen, de werkingskosten en de onthaalkosten dekte. De jaarlijks toe te kennen bedragen werden, naargelang van de jaren, vastgesteld tussen 50.000 en 53.000 euro voor de
projecten A en 75.000 en 78.000 euro voor de projecten B.
Uiteindelijk waren de maximumbedragen die aan de begunstigden werden toegekend, niet strikt in overeenstemming met de bedragen die in de reglementen
2003 en 2004114 werden vastgesteld omdat een toereikende financiering van de
bezoldigingen niet verzekerd leek in dat stelsel. Evenmin werd de indexering
nageleefd die moest worden toegepast bij de eventuele vernieuwing van de
projecten en die tot het reglement 2006 op 2 % was vastgesteld.
Vanaf het reglement 2006 werd de enveloppe uitgesplitst in een gedeelte «bezoldiging» dat de reële gebudgetteerde kosten zonder vastgesteld maximum dekt,
een gedeelte «werkingskosten» beperkt tot 5.000 euro, en een gedeelte «algemene kosten» beperkt tot 10 % van de wedde en de werkingskosten. De indexering werd geschrapt en vervangen door een nieuwe raming van de te financieren
bezoldigingen, altijd op grond van de werkelijke gebudgetteerde kosten.
Voorts worden de toegekende bedragen soms beperkt om de begrotingskredieten niet te overschrijden.

114

De toe te kennen bedragen, die door het reglement 2005 werden verhoogd, hebben de maxima
niet overschreden die voor dat jaar werden toegelaten.
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4.3.4

Subsidieerbare periode

De jaarlijkse reglementen stellen de aanvang van de projecten vast op 1 januari
van het jaar dat volgt op de oproepen tot de kandidaturen115. De vermelding van
de subsidieerbare periode is eveneens opgenomen in de subsidiebesluiten.
Het gebeurt echter dat die periode, met de schriftelijke toestemming van het
IWOIB, wordt gewijzigd om occasionele problemen op te lossen.
De subsidiebesluiten zouden het IWOIB ertoe moeten machtigen binnen een
bepaalde grens de aanvangsdatum van de gesubsidieerde periode te wijzigen.
Het IWOIB antwoordt dat de door de instelling aangeworven juriste de besluiten
zal analyseren en aanpassen.
4.3.5 Budgettaire uitsplitsing
De subsidiebesluiten bepalen dat het gewest moet instemmen met de wijzigingen
tussen de begrotingsposten als die wijzigingen een bedrag betreffen dat hoger is
dan 10 % van de toegekende subsidie116.
De bepaling beoogt een beter beheer van de projecten, maar kan ook aanleiding
geven tot een ongelijke behandeling van de begunstigden.
De toegekende bedragen, zelfs binnen de geplafonneerde enveloppe tot het
reglement 2006, steunen immers op de bedragen die de aanvragers hebben
gebudgetteerd. Als zij de begroting overschatten en de toelating krijgen excedentaire kosten van de ene post naar de andere over te dragen, verhogen ze hun
financiële middelen in vergelijking met aanvragers die hun begroting correct hebben geraamd.
Zo heeft de begrotingspost bezoldigingen in een bepaald dossier er geen rekening mee gehouden dat de vorser, die een buitenlandse nationaliteit bezat, niet
was onderworpen aan de Belgische sociale zekerheid. Daardoor bleek de gebudgetteerde bezoldiging groter te zijn dan de werkelijke wedde en kon het niet uitgegeven saldo van de post «bezoldigingen» (33.522,74 euro op een subsidie
van 150.000 euro, of 22 % van de subsidie) worden overgedragen naar de post
«werkingskosten». Als de begroting vanaf het begin correct zou zijn geweest, zou
het bedrag van de toegekende subsidie precies met die 22 % zijn verminderd.
Bovendien was die subsidie de hoogste van de toegekende subsidies voor die
oproep tot kandidaturen en sommige ervan (maar niet de subsidie in kwestie)
werden precies beperkt rekening houdend met de beschikbare kredieten. De
overdracht tussen de begrotingsposten van de subsidie, waartoe machtiging werd
verleend, gebeurde dan ook ten nadele van andere subsidies waarvan het totale
toegekende bedrag werd verminderd.
Dat probleem verdwijnt niet door de invoering van het reglement 2006 omdat het
bedrag van de werkingskosten wel tot een maximum wordt beperkt, maar overdrachten tussen begrotingsposten nog steeds kunnen worden gemachtigd.
Voorts zou de mogelijkheid om het aandeel van de werkingskosten te verhogen,
aanleiding kunnen geven tot een verhoogd risico van subsidiëring van uitgaven
die geen verband houden met het project omdat de voorgelegde verantwoordingsstukken niet altijd alle waarborgen in dat verband bieden117.
115

Punt 3 van de reglementen.

116

Subsidiebesluiten, artikel 3.

117

Zie punt 4.3.6 Overeenstemming van de verantwoordingsstukken met het voorwerp van de subsidies en de controle.
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De overdrachten tussen begrotingsposten moeten worden beperkt tot een nog
nader te bepalen percentage of bedrag om een ongelijke behandeling van de
begunstigden te vermijden.
Het IWOIB antwoordt dat de door de instelling aangeworven juriste de subsidiebesluiten zal analyseren en zal laten aanpassen.
4.3.6 Overeenstemming van de verantwoordingsstukken met
het voorwerp van de subsidies en de controle
4.3.6.1

Identificatie van de persoon die de uitgaven verricht

Zoals hierboven vermeld118, is de identiteit van de persoon die de uitgave heeft
verricht, niet systematisch gekend omdat de stukken vaak zijn opgesteld door
een persoon of aankoopdienst, zonder vermelding van de uiteindelijke debiteur,
en de bewoordingen van verantwoordingsstukken in verband met de werking zijn
niet altijd precies.
Er bestaat dan ook geen volstrekte zekerheid over dat de uitgave wel degelijk
binnen het kader van het gesubsidieerde project valt.
Het IWOIB antwoordt dat de boekingsrichtlijnen zullen worden aangepast om een
oplossing voor dat probleem te vinden.
4.3.6.2 In aanmerking komende uitgaven
De in aanmerking komende uitgaven bestaan uit de bezoldigingen van de vorser,
de werkingskosten en de algemene kosten (10 % van de bezoldigingen en de werkingskosten).
De uitgaven voor de bezoldiging en de werking worden nergens gedetailleerd
vermeld. Wat de werking betreft, laat de administratieve praktijk toe de informatica-investeringen te boeken, die meestal worden voorgesteld als te subsidiëren
uitgave, met uitsluiting van andere types van investeringen.
Voorts werden in een dossier enkele facturen van buiten de periode geboekt –
maar er bestaat geen criterium om uitgaven te verbinden aan de inaanmerking
komende periodes119 – alsook een onverklaard gedeelte van een factuur en
minieme kosten zonder duidelijke band met het voorwerp van de subsidie.
Het IWOIB bevestigt in zijn antwoord dat in het kader van de comptabiliteitsrichtlijnen maatregelen zullen worden genomen om met die opmerkingen rekening te
houden.
Tot slot was er in een dossier sprake van het saldo van een subsidie (13.484,42 euro)
te gebruiken om de kosten te dekken van een colloquium en van een publicatie,
die moesten dienen om een gesubsidieerde studie bekend te maken. Die intentie
werd uiteindelijk niet uitgevoerd, maar zou in zekere zin aanleiding hebben kunnen
geven tot een wijziging van het voorwerp van de subsidie, die stricto sensu bedoeld
is om de realisatie van een onderzoek te financieren, en niet de bevordering
ervan.

118

Zie punt 4.2.3 Overeenstemming van de verantwoordingsstukken met het voorwerp van de subsidies en de controle.

119

Zie punt 3.6 Criterium om de uitgaven te verbinden aan de in aanmerking komende periode.
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Daarnaast zijn de voorgelegde begrotingen vaak overschat, wat aanleiding geeft
tot het ontstaan van saldi aan het einde van het project, die op verschillende
wijzen opnieuw worden gebruikt via een techniek van overdracht van saldi, waarop
in het volgende punt wordt ingegaan.
4.3.7

Overdracht van niet-aangewende saldi

De subsidies, die voor twee jaar worden toegekend, zijn hernieuwbaar voor dezelfde
duur of voor één jaar, naargelang van het type project (A of B).
Als er bij het einde van een project een niet-aangewend saldo bestaat, machtigt
het subsidiebesluit dat het project hernieuwt, de overdracht van het saldo naar de
nieuwe subsidie; het toegekende bedrag van de subsidie bestaat bijgevolg uit het
bedrag toegekend voor de hernieuwing van het project en uit het bedrag van het
saldo dat is overgedragen van de voorgaande subsidie.
Die techniek is in strijd met het principe van de annaliteit van de begroting.
Aangezien de modaliteiten voor de uitsplitsing van het overgedragen saldo niet
zijn gepreciseerd, is bovendien de uitsplitsing ervan over de kosten voor de bezoldiging en de werkingskosten niet gekend. Het is dan ook onmogelijk na afloop van
het project te controleren of de overdrachten tussen begrotingsposten al dan niet
de limiet van 10 % overschrijden, wat een voorafgaande instemming zou vereisen.
Voorts lijkt het maximum van 5.000 euro dat voor werkingskosten is ingevoerd
door het reglement 2006, moeilijk verenigbaar met die techniek aangezien talrijke
subsidies de facto de grens zullen overschrijden als gevolg van de overdracht van
het saldo van de voorgaande subsidie.
De overdracht van niet-aangewende saldi van subsidies moet dus worden verboden.
Het IWOIB antwoordt dat de door de instelling aangeworven juriste de subsidiebesluiten zal analyseren en aanpassen.

4.4

Programma Research in Brussels (RIB)

De facultatieve subsidies worden door dit programma (allocatie 24.10.25.12.11)
toegekend op basis van jaarlijkse reglementen en bijzondere subsidiebesluiten,
evenals op basis van overeenkomsten.
Dit programma beoogt de opvang van jonge buitenlandse vorsers van postdoctoraal niveau (project A) of van eminente wetenschappers (project B), binnen de
gewestelijke entiteiten voor academisch onderzoek.
4.4.1

Selectie van de kandidaten

De selectie is analoog met die van het PRFB-programma en de begunstigde
wordt eveneens geëvalueerd door een jury.
Het aantal onderzochte dossiers – twee – is te weinig omvangrijk om er conclusies uit te trekken. A priori zouden dezelfde problemen kunnen rijzen als voor het
PRFB-programma, maar volgens de ambtenaar die met het onderzoek van de
dossiers is belast, hebben ze zich nog nooit voorgedaan omdat de aanvragen
minder talrijk zijn en de kredieten toereikend.
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4.4.2

Budgettaire uitsplitsing

Er werd in één dossier vastgesteld dat 9 % van het totale bedrag van de toelage
werd overgedragen tussen begrotingsposten, terwijl het subsidiebesluit niet in
dat principe voorzag.
Het IWOIB antwoordt dat de door de instelling aangeworven juriste de subsidiebesluiten zal analyseren en aanpassen.
4.4.3 Overeenstemming van de verantwoordingsstukken met
het voorwerp van de subsidies en de controle
De identiteit van de persoon die de uitgave werkelijk heeft verricht, is ook niet
noodzakelijk gekend, aangezien stukken kunnen worden uitgeschreven door een
persoon of aankoopdienst, zonder vermelding van de einddebiteur.
Er is dus geen enkele zekerheid over de adequate verantwoording van de toelage.
Het IWOIB bevestigt in zijn antwoord dat de comptabiliteitsrichtlijnen zullen worden
aangepast om dat probleem op te lossen.

4.5 Programma voor sectorale ondersteuning
De toelagen die door dit programma120 worden toegekend, zijn facultatief en worden toegekend op basis van afzonderlijke subsidiebesluiten, die vergezeld gaan
van een overeenkomst.
Dit programma betreft vooral de financiering van het Mistralproject, dat door het
CRIF werd gerealiseerd, en de steun aan de centra voor technologische sturing.
4.5.1

Budgettaire uitsplitsing

In de overeenkomsten121 wordt bepaald dat voor iedere overdracht tussen de
budgetposten het voorafgaande akkoord van het gewest nodig is.
Er werd niettemin in twee dossiers een dergelijke overdracht van nagenoeg 10 %
van het totale bedrag van de toelage vastgesteld zonder voorafgaand akkoord.
De bepaling kon in een ander dossier niet precies worden gecontroleerd omdat het
bedrag van het budget niet overeenstemde met het bedrag van de toelage122.
Het IWOIB antwoordt dat met de opmerking van het Rekenhof rekening zal worden
gehouden.
4.5.2 Overeenstemming van de verantwoordingsstukken met het voorwerp van de subsidies en controle
Met toepassing van de bepalingen van bijlage 7 van een overeenkomst moet de
begunstigde onder meer verantwoordingsstukken voor werkingskosten toezenden. Er wordt hem bovendien een forfaitair bedrag van 10 % van de werkings- en
personeelskosten toegekend als algemene kosten, zonder dat hiervoor verantwoordingsstukken moeten worden voorgelegd.

120

Allocaties 11.31.25.31.32 en 11.31.34.12.11.

121

Artikel 6.

122

Het budget beloopt 232.376 euro en het toegekende bedrag 230.000 euro.
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In de stukken ter staving van de werkingskosten werd een klein bedrag voor een
telefoonfactuur opgenomen, terwijl dergelijke kosten gewoonlijk onder de forfaitaire algemene kosten vallen.
In één dossier werden algemene kosten – waarin de bij de overeenkomst gevoegde
begroting niet voorzag – die de begunstigde a rato van 5 % had aangegeven, toegelaten ten belope van nagenoeg 2 % van de personeelskosten en de werkingskosten. Dat verminderd percentage vloeit voort uit het voornemen van het IWOIB
om die uitgaven binnen het maximumbedrag van de werkingskosten te houden,
dat wel was gebudgetteerd.
In twee dossiers werden facturen maar gedeeltelijk geboekt en werden ze zonder
enige verklaring uitgesplitst.
De verminderingen van sociale bijdragen die van de toelagen moeten worden
afgetrokken, werden uitzonderlijk niet in mindering gebracht123.
In een dossier werd een factuur voor een klein bedrag in aanmerking genomen
waarvan de datum buiten de subsidieerbare periode lag; er kan onmogelijk worden nagegaan of dat bewust is gebeurd omdat het criterium voor het verbinden
van de verantwoordingsstukken aan de in aanmerking komende periode niet is
gedefinieerd124.
Om te vermijden dat de openbare subsididiëring tot een boekhoudkundige winst
leidt die een verrijking zonder oorzaak van de begunstigde vormt, moeten de toegekende subsidies rekening houden met de ontvangsten die de begunstigde in
zijn rekeningen heeft geboekt. Zo worden de eventuele ontvangsten die samenhangen met een toelage gewoonlijk in mindering gebracht van het toe te kennen
bedrag.
Voor één project blijkt echter een andere techniek te zijn gebruikt: de ontvangsten worden niet van de toe te kennen subsidie, maar van de door het IWOIB
aanvaarde uitgaven in mindering gebracht. Voor één van de dossiers van dat
project liggen de aanvaarde uitgaven hoger dan de toelage; in dat geval werd de
toelage volledig vrijgegeven, aangezien de ontvangsten werden afgetrokken van
de aanvaarde uitgaven. Volgens de normale procedure125 hadden de ontvangsten
van het subsidiebedrag moeten worden afgetrokken126.
Er dient te worden opgemerkt dat het in mindering brengen van de ontvangsten
van de aanvaarde uitgaven de begunstigde aanmoedigt zoveel mogelijk uitgaven
in te dienen, aangezien hij door een hoog uitgavenbedrag een grotere toelage kan
bekomen.

123

Ze werden daarentegen in mindering gebracht naar aanleiding van de toelage van het volgende
jaar.

124

Zie punt 3.6 Criterium om de uitgaven met de in aanmerking komende periode te verbinden.

125

In de steekproef werd geen enkel ander dergelijk dossier vastgesteld, behalve deze met betrekking tot het Mistralproject.

126

De toelage beloopt 230.000 euro, de door het IWOIB aanvaarde uitgaven belopen 234.331,15 euro
en de ontvangsten 4.000 euro. De 4.000 euro werd in mindering gebracht van het bedrag van de
aanvaarde uitgaven (zijnde 234.331,15 – 4.000 = 230.331,15) en de toelage van 230.000 euro
werd dus als verantwoord beschouwd en vereffend. Volgens de normale procedure hadden de
4.000 euro in mindering moeten worden gebracht van het bedrag van de toelage (230.000 – 4.000
= 226.000) en de te vereffenen toelage had 226.000 euro moeten belopen.
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Dat heeft zich virtueel voorgedaan voor de toelage van dat project van het volgende jaar: de stijgende ontvangsten hadden kunnen worden gecompenseerd
door de voorgelegde uitgaven, die eveneens stegen. Omdat het IWOIB er maar
een deel van heeft aanvaard, lag het bedrag van de aanvaarde uitgaven lager dan
dat van de toelage, die zodoende niet werd gewijzigd door de aftrek van de ontvangsten127.
Het IWOIB preciseert dat de ontvangsten voortaan altijd in mindering zullen
worden gebracht van de toelage en dat dat principe zal worden opgenomen in de
nieuwe uitvoeringsbesluiten.
Er moet formeel worden gedefinieerd welke stukken in aanmerking komen en die
moeten aan de begunstigde worden meegedeeld. Om de verschillende bijdragen
aan de gesubsidieerde projecten te kunnen identificeren, zouden de uitgaven die
maar gedeeltelijk worden geboekt, daarenboven integraal moeten worden uitgesplitst.

4.6

Bevorderingsprogramma’s

Deze programma’s128 kennen facultatieve toelagen toe op basis van afzonderlijke
toelagebesluiten, waarbij al dan niet een overeenkomst is gevoegd.
Dit programma financiert acties ter bevordering van het onderzoek ten voordele
van allerhande begunstigden (vzw’s, hoger onderwijs en ondernemingen).
4.6.1

Bepalingen die ontbreken in een overeenkomst

In één dossier ontbrak het principe van het aftrekken van de ontvangsten van de
toelage, alsook de datum waarop de verantwoordingsstukken moeten worden
bezorgd.
4.6.2 Overeenstemming van de verantwoordingsstukken met
het voorwerp van de subsidies en de controle
In twee dossiers met toelagen voor weinig belangrijke bedragen beantwoorden de
voorgelegde stukken maar gedeeltelijk aan het voorwerp van de toelagen.
In één dossier werden alle facturen voor gsm-kosten aanvaard, alsof ze integraal
betrekking hadden op de gesubsidieerde actie, wat weinig waarschijnlijk lijkt.
De rekeningen die ter staving van de verantwoordingsstukken werden voorgelegd, vergen enkele opmerkingen:
•

in één dossier belopen algemene kosten die niet door verantwoordingsstukken worden gestaafd, 40 % van de kosten voor human resources, wat
eventueel een boekhoudkundige winst zou kunnen verbergen;

•

sommige rekeningen zijn onbetrouwbaar of onvoldoende gedetailleerd.

Het Rekenhof beveelt aan meer belang te hechten aan het voorwerp van de
overgezonden verantwoordingsstukken en rekeningen.
127

Het bedrag van de toelage beloopt 227.769 euro, er werden voor 235.495,30 euro uitgaven voorgelegd en het IWOIB heeft voor 214.759,85 euro uitgaven aanvaard; de 7.000 euro ontvangsten
werden in mindering gebracht van de aanvaarde uitgaven, zoals in het voorgaande dossier
(214.759,85 – 7.000 = 207.759,85), maar omdat de uitgaven lager liggen dan het subsidiebedrag
leidt deze techniek voor de subsidieberekening dit keer niet tot een fout ten opzichte van de
gebruikelijke berekeningsprocedure; de vereffende toelage beliep correct 207.759,85 euro.

128

Allocaties 11.31.29.33.00 en 24.10.23.44.30.

56

Brussels Hoofdstedelijk Gewest – Steun voor het wetenschappelijk onderzoek – Rekenhof, november 2009

4.7

Programma voor steun voor studies

De facultatieve toelagen die door dit programma129 worden gegeven, worden toegekend op basis van afzonderlijke toelagebesluiten.
Dit programma heeft betrekking op steun die voor verschillende projecten aan
het CIBG wordt toegekend.
4.7.1

Controle van de toelagen

De twee dossiers van de steekproef die bij de audit werden onderzocht, hebben
betrekking op de projecten Safir en WAC, die door het CIBG worden gestuurd.
Aangezien het IWOIB van oordeel is dat het, vanwege de externe controle die het
Rekenhof op het CIBG uitoefent, de stukken ter verantwoording van uitgaven130
niet hoeft te verifiëren, controleert het de toelagen niet en vraagt het alleen activiteitenverslagen voor die projecten. Het CIBG zendt op eigen initiatief een lijst
van de uitgaven over, waarbij geen verantwoordingsstukken worden gevoegd.
Het IWOIB voegt daar als antwoord aan toe dat het CIBG de boekhoudkundige
verantwoordingsstukken niet wenste te verstrekken.
Het Rekenhof herinnert eraan dat de toegekende subsidies door de begunstigde
instelling moeten worden verantwoord in uitvoering van de bepalingen van artikel
92 van de organieke ordonnantie van 23 februari 2006 houdende de bepalingen
die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle.
4.7.2 Begunstigden
Het WAC-project bestaat erin de ontwikkeling van een informaticaplatform te
financieren dankzij de inbreng van een groepering van vier KMO’s (cluster) in de
sector van de nieuwe informatietechnologieën (NIT). Het CIBG moet een deel
van de financiering op eigen kosten innen en het saldo verdelen onder de vzw
Brussels Agentschap voor de Onderneming en vier handelsondernemingen die
het project hebben opgestart.
Behoudens bijzondere gevallen moeten de lidstaten van de Europese Unie een
procedure volgen voor de kennisgeving van de steun die ze voor bedrijven invoeren. Pas na de officiële toelating van de Commissie mogen ze de steunmaatregel
toepassen. Zo niet wordt de staatssteun beschouwd als onverenigbaar met het
Verdrag tot oprichting van de Unie131.
Van de steun aan het WAC-project werd geen kennis gegeven.
Het IWOIB wenste om verschillende redenen, waaronder de verplichtingen die
samenhangen met de communautaire kaderregeling inzake staatssteun132, het
project niet ten laste van zijn begroting te nemen, maar de gewestregering heeft
daar anders over beslist.
Er werd evenmin bestudeerd of de steun verenigbaar is met het verdrag133.

129

Allocatie 11.31.26.41.40.

130

Het Rekenhof heeft, onder andere, gewezen op tekortkomingen in het beheer van de toelage van
het WAC-proefproject door het CIBG.

131

Verdrag tot oprichting van de Europese Unie, artikelen 87 en 88.

132

Communautaire kaderregeling inzake staatssteun voor onderzoek en ontwikkeling.

133

Zie punt 4.8.2 Begunstigden.
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4.8 Programma Spin-Off in Brussels (SOIB)
Deze facultatieve toelagen134 worden toegekend op basis van jaarlijkse reglementen en bijzondere toelagebesluiten.
Het SOIB-programma financiert de nieuwe initiatieven die vanaf 2006 werden
genomen met toepassing van het Gewestelijk Plan voor Innovatie. Het wil resultaten uit het fundamenteel wetenschappelijk onderzoek omzetten in concrete toepassingen om nieuwe bedrijven op te richten. Het subsidieert de jonge ondernemingen die werden opgericht door de academische wereld (eigenlijke spin-offs) of
industriële wereld (spin-outs).
De dossiers lopen nog, er werd nog geen toelagesaldo vereffend.
4.8.1 Lacunes in het reglement
Volgens het reglement135 moeten de begunstigden zich er op straffe van sancties
toe verbinden hun nieuwe onderneming op het gewestelijk grondgebied op te
richten en te behouden.
De sancties zijn niet gepreciseerd, net zo min als de periode dat de bedrijven in
het gewest moeten blijven.
Het IWOIB preciseert dat het de mogelijkheid gaat bestuderen om in zijn reglement en in de toekenningsbesluiten sancties op te nemen die zouden kunnen
worden toegepast als de nieuw opgerichte onderneming niet binnen het gewest
blijft.
4.8.2 Begunstigden
De toelagen worden meestal toegekend voor spin-offs. Tot nu toe werd één toelage toegekend voor een spin-out die door een KMO werd opgericht.
De steun die aan de onderneming werd toegekend, werd niet meegedeeld aan de
Europese Commissie, maar er werd beslist de aan de privésector toegekende
subsidies te beperken tot 75 % van de te financieren uitgaven, naar analogie van
gelijkaardige steun die door het Vlaams en Waals Gewest wordt toegekend136.
Die beperking volgt eveneens het maximale subsidiepercentage voor de KMO’s
waarin de ordonnantie van 21 februari 2002 voorziet, die door de Commissie werd
goedgekeurd.
Er werd niet verder nagedacht over de verenigbaarheid van de financiering van
het SOIB-programma met het Verdrag tot oprichting van de Europese Unie en
met de regels die worden uitgevaardigd in de communautaire kaderregeling inzake
de staatssteun137.
Het IWOIB antwoordt dat het in zijn reglement het financieringspercentage voor
de spin-out gaat aanpassen om rekening te houden met de regels die worden
opgelegd door de nieuwe communautaire kaderregeling.

134

Allocatie 11.31.40.12.11.

135

Artikel 7.1.

136

Raad voor het Wetenschapsbeleid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, advies nr. 16 met
betrekking tot de «Uitwerking van een steunprogramma voor de oprichting van spin-offs binnen het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest onder de benaming ‘Spin-off in Brussels’».

137

Zie punt 4.7.2 Begunstigden.
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5 Conclusies

De begrotingskredieten stijgen overeenkomstig de bepalingen van het Contract
voor Economie en Tewerkstelling, maar om verschillende redenen ligt het verbruikspercentage lager dan 80 % (ingetrokken projecten, gebrek aan reacties van
de begunstigden, enz.).
In het algemeen is het administratief beheer van de toelagen kwalitatief goed,
de reglementering wordt nageleefd en er werden weinig fouten vastgesteld bij
de behandeling van de dossiers. Sommige punten, die niet alleen afhangen van
de werking van het IWOIB, kunnen echter worden verbeterd.
Zo dienen de bepalingen die nu de meeste facultatieve subsidies regelen te worden
vertaald in besluiten, dient het principe van de begrotingsspecialiteit te worden
nageleefd en dienen statutaire personeelsleden te worden toegewezen aan sommige belangrijke administratieve functies.
Toen de audit werd uitgevoerd, werden de stukken niet gecentraliseerd in één
dossier met één referentienummer per begunstigde en per subsidie, en de nieuwe
gegevensbank vergde automatische verificatieprocedures, een gebruikershand
leiding en een synthese van de informaticaprocedures; het IWOIB heeft sedertdien echter maatregelen genomen om die problemen te verhelpen.
Sedert 2007 moet op grond van een budgettaire bijbepaling een overeenkomst
worden gesloten voor alle facultatieve toelagen van meer dan 12.500 euro, ook al
kunnen alle gebruiksvoorwaarden voor de toelagen technisch gezien in de besluiten worden opgenomen. Het Rekenhof merkt op dat die verplichting in een besluit
zou moeten worden geformuleerd en niet in het beschikkend gedeelte van de
begroting. Het beveelt aan te onderzoeken of het sluiten van een overeenkomst
tussen de partijen een passend antwoord biedt op de noodzaak om te voorzien in
alle bepalingen die noodzakelijk zijn voor het goede beheer van de toelagen, dan
wel of het volstaat ze op te nemen in de subsidiebesluiten138.
Er blijft onzekerheid bestaan over de terugbetaalbare leningen en over de nietverschuldigde terug te vorderen bedragen, maar het IWOIB is al begonnen met
een analyse van de terug te vorderen bedragen.
Uit het onderzoek van de behandelingstermijnen voor de dossiers blijkt onder
andere dat die termijnen, die soms door de reglementering worden vastgelegd,
zelden in acht worden genomen. De ordonnantie van 20 maart 2009 tot bevordering van het onderzoek, de ontwikkeling en de innovatie en haar uitvoeringsbesluiten leggen echter geen termijnen meer op.
Sommige elementen van interne controle zijn al voorhanden, maar de toepassing
ervan verloopt nog niet volgens de COSO-normen omdat het IWOIB niet over
voldoende personeel beschikt, daar zijn organieke formatie nog steeds niet volzet
is.

138

De minister deelt het standpunt van het Rekenhof in dat verband maar merkt op dat dat aspect
afhangt van zijn collega die belast is met Financiën en Begroting aangezien zulks betrekking heeft
op alle door het gewest toegekende toelagen.
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In verband met het programma Onderzoek en Ontwikkeling zijn sommige reglementaire maatregelen niet geactualiseerd of geregeld. Er bestaat onduidelijkheid
of verwarring over het bepalen van de omvang van ondernemingen, de notie van
onderaanneming en de subsidieerbare periode. Soms wordt de goedkeuring van
eventuele overdrachten tussen begrotingsposten niet gegeven als dat is vereist
en de genomen beslissingen worden niet altijd op papier gezet. Er zouden controles a posteriori moeten gebeuren. Er werden risico’s op dubbele subsidiëring
vastgesteld. Tot slot wordt nergens gepreciseerd welk criterium wordt gehanteerd om de uitgaven te verbinden aan een in aanmerking komende periode (factuurdatum, datum van de prestatie of van betaling bijvoorbeeld). Die vaststelling
geldt eveneens voor de andere subsidieprogramma’s.
Voor de Regionale programma’s wordt de hiërarchie van de normen niet nood
zakelijkerwijze nageleefd en is voor de instelling niet voorzien in de mogelijkheid
om overdrachten tussen begrotingsposten te aanvaarden. De gedeeltelijk
geboekte uitgaven worden bovendien niet integraal uitgesplitst en de identiteit
van de persoon die de uitgaven werkelijk heeft verricht, zou beter kunnen worden
gepreciseerd. Die problemen komen meestal ook bij andere programma’s voor.
De selectieprocedure van het programma Prospective Research for Brussels
beantwoordt niet helemaal aan de doelstelling inzake transparantie. Het IWOIB is
van oordeel dat de procedure transparant en billijk is, maar het Rekenhof onderstreept dat zijn vaststelling steunt op het dossieronderzoek. De mogelijkheid om
het aandeel van de werkingskosten te verhogen bij overdrachten tussen begrotingsposten, zou bovendien het risico kunnen vergroten dat uitgaven worden
gesubsidieerd die niet samenhangen met het project, aangezien de voorgelegde
verantwoordingsstukken in dat opzicht soms niet alle waarborgen bieden. De categorieën van in aanmerking komende uitgaven zouden in detail moeten worden vermeld – dat geldt eveneens voor andere programma’s – en het zou wegens het
annaliteitsprincipe van de begroting moeten worden verboden de ongebruikte saldi
op het einde van de projecten over te dragen.
Wat het Programma voor sectorale ondersteuning betreft, dienen de gebruikelijke procedures voor de subsidieberekening te worden toegepast, door van de
eventuele ontvangsten het bedrag van de subsidies af te trekken en niet het
bedrag van de aanvaarde uitgaven.
Voor de Bevorderingsprogramma’s werden enkele anomalieën vastgesteld met
betrekking tot het voorwerp van de verantwoordingsstukken en de boekhoudgegevens.
Er worden aan het CIBG subsidies toegekend in het programma Steun voor
studies. Het CIBG wenste de gevraagde boekhoudkundige verantwoordingsstukken niet te verstrekken, wat in strijd is met de bepalingen van artikel 92 van de
organieke ordonnantie van 23 februari 2006 houdende de bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle.
De sancties voor het programma Spin-Off in Brussels worden niet gepreciseerd.
Voor de aan ondernemingen toegekende steun dient bovendien te worden onderzocht of de artikelen 87 en 88 van het verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap werden nageleefd en meer bepaald de regels betreffende de communautaire kaderregeling inzake staatssteun voor onderzoek, ontwikkeling en
innovatie.
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In antwoord op de opmerkingen waarvoor het is bevoegd, heeft het IWOIB zich
ertoe verbonden oplossingen te zoeken. Sommige problemen zijn al opgelost door
een reeks maatregelen die de instelling heeft genomen, andere zullen worden
opgelost dankzij de ordonnantie van 20 maart 2009 tot bevordering van het
onderzoek, de ontwikkeling en de innovatie, en de uitvoeringsbesluiten ervan.
De instelling voert tot besluit aan dat ze, om haar opdracht inzake aanmoediging
van het wetenschappelijk onderzoek en innovatie zo goed mogelijk te vervullen,
steunprogramma’s ten uitvoer moet leggen die zijn aangepast aan zowel de technologische als economische ontwikkeling. Dat leidt tot administratieve en juridische aanpassingen die niet altijd zijn afgestemd op de geldende reglementering.
Het IWOIB verbindt zich er ook toe, voor zover mogelijk en op basis van het aanwezige personeel, verbeteringen aan te brengen in zijn algemeen systeem voor
dossierbeheer.
Het IWOIB wenst de nadruk te leggen op het vele en kwalitatief hoogwaardige
werk dat het verricht inzake wetenschappelijke evaluatie. Het instituut wordt
zowel door de ondernemingen als door de academische onderzoekseenheden die
subsidies genieten, geapprecieerd om zijn transparante en neutrale evaluatie
methodologie.
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Benaming van de begroting

11.31.28.31.32 Toelagen aan KMO’s voor microprojecten

Toelagen ter ondersteuning van acties in
verband met onderzoek, ontwikkeling,
11.31.27.51.12 demonstratie en valorisatie op het vlak
van het wetenschappelijk onderzoek –
Regionale programma’s

Toelagen ter ondersteuning van acties in
verband met onderzoek, ontwikkeling,
11.31.26.41.40 demonstratie en valorisatie op het vlak
van het wetenschappelijk onderzoek –
Europese programma’s

Toelagen voor intergewestelijk collectief
11.31.25.31.32 onderzoek en technologische sturing

Toelagen voor precompetitief industrieel
onderzoek en industrieel onderzoek
11.31.24.31.32
(artikel 6 van de ordonnantie van
21 februari 2002)

Toelagen ter ondersteuning van acties in
verband met onderzoek, ontwikkeling en
11.31.23.12.11 valorisering op het vlak van het
wetenschappelijk onderzoek –
Regionale programma’s

Toelagen ter ondersteuning van acties in
verband met onderzoek, ontwikkeling en
11.31.22.12.11 valorisering op het vlak van het
wetenschappelijk onderzoek –
Europees programma
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Bijlage 1: Gemiddeld aanwendingspercentage van de subsidiekredieten tussen 2005 en 2007
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Benaming van de begroting

Toelagen inzake niet-economisch
wetenschapsbeleid

Gemiddeld aanwendingspercentage

Toelagen voor het programma Research in
Brussels
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300.000

In 2007
ingeschreven
kredieten

76,1 %

75,7 %

94,8 %

53,8 %

/

/

100,0 %

77,4 %

90,5 %

/

100,0 %

92,0 %

%
vastgelegd
in 2007

65,0 %

64,4 %

63,2 %

63,8 %

/

18,0 %

   0,0 %

66,1 %

69,2 %

77,5 %

33,4 %

78,3 %

%
vereffend
in 2007

4,1 %

-3,0 %

284,6 %

37,8 %

-100,0 %

-100,0 %

-86,1 %

43,4 %

57,2 %

378,3 %

322,6 %

-100,0 %

-92,0 %

33,5 %

128,7 %

0,0 %

0,0 %

Variatie van
de kredieten
tussen 2005
en 2007

(1) a: niet-gesplitst vereffenings-/vastleggingskrediet; b: gesplitst vereffeningskrediet; c: gesplitst vastleggingskrediet; d: krediet voor voorgaande jaren; e: variabel vereffeningskrediet;
f: variabel vastleggingskrediet

24.10.25.12.11

24.10.24.12.11 Universitair onderzoek op lange termijn

24.10.23.44.30

Terugvorderbare voorschotten voor de
vervaardiging van prototypes, voor
onderzoek inzake geavanceerde
11.32.21.81.12 technologie en voor de ontwikkeling van
het regionaal toegepast onderzoek en de
preconcurrentiële ontwikkeling (artikel 7
van de ordonnantie van 21 februari 2002)

11.31.40.12.11 Toelagen voor het programma SOIB

Toelagen voor preconcurrentiële
11.31.35.31.32 ontwikkeling

Toelagen voor de realisatie van de met
11.31.34.12.11 O & O verwante diensten (artikel 10 van
de ordonnantie van 21 februari 2002)

Toelagen aan individuele uitvinders voor
de technische haalbaarheidsstudies
11.31.33.31.32
(artikel 9 van de ordonnantie van
21 februari 2002)

Toelagen aan KMO’s voor technische
haalbaarheidsstudies, de indiening en
11.31.32.31.32 instandhouding van octrooien
(artikel 8, § 3, van de ordonnantie van
21 februari 2002)

Allerlei uitgaven om het wetenschappelijk
11.31.29.33.00 onderzoek te bevorderen

Basisallocaties

Aanwendingspercentage van de in de begroting van het BHG ingeschreven kredieten voor de jaren 2005 tot 2007
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Bijlage 2: A
 anwendingspercentages van de vereffeningskredieten van de vier basisallocaties die het sterkst worden
gefinancierd
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Bijlage 4: Regelgeving

Europese regelgeving
•

Verdrag tot oprichting van de Europese Unie

•

Communautaire kaderregeling inzake staatssteun voor onderzoek en ontwikkeling

•

Verordening 70/2001/CE van 12 januari 2001

•

Aanbeveling 2003/361/CE van 6 mei 2003 betreffende de definitie van
kleine, middelgrote en micro-ondernemingen

Regelgeving van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Oprichting van het IWOIB
•

Ordonnantie van 26 juni 2003 houdende oprichting van het Instituut ter
Bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek en de Innovatie van
Brussel

•

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 november 2003
tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de ordonnantie van
26 juni 2003 houdende oprichting van het Instituut ter bevordering van het
Wetenschappelijk Onderzoek en de Innovatie van Brussel

Comptabiliteit en werking van de gewestregering
•

Organieke ordonnantie van 23 februari 2006 houdende de bepalingen die
van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle

•

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 oktober 2007
met betrekking tot de interne controle, en inzonderheid de vakgebonden
interne controle, de boekhoudkundige controle en de controle van het
goede financiële beheer

•

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 juli 2000 tot regeling van haar werking en tot regeling van de ondertekening van de akten
van de regering

•

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 juli 2006 betreffende de administratieve en begrotingscontrole evenals de begrotings
opmaak

Subsidies beheerd door het IWOIB
•

Ordonnantie van 21 februari 2002 betreffende de aanmoediging en de
financiering van het wetenschappelijk onderzoek en de technologische
innovatie

•

Ordonnantie van 20 maart 2009 tot bevordering van het onderzoek, de
ontwikkeling en de innovatie

•

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2002 houdende de uitvoering van de ordonnantie betreffende de aanmoediging en
de financiering van het wetenschappelijk onderzoek en de technologische
innovatie, gewijzigd door het besluit van de regering van 17 januari 2008
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•

Ministerieel besluit van 8 november 2002 tot vaststelling van het formulier
tot financieringsaanvraag overeenkomstig de ordonnantie van 21 februari 2002 betreffende de aanmoediging en de financiering van het wetenschappelijk onderzoek en de technologische innovatie en het besluit van de
Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2002 tot uitvoering van die
ordonnantie

•

Vraag tot financiële tegemoetkoming – Verklarende nota’s

•

Vraag tot financiële tegemoetkoming – Procedure en formulier

•

O & O-projecten, Boekhoudkundige en administratieve richtlijnen [jaar];
Impulse programme [Naam van het programma, jaar], Boekhoudkundige
en administratieve richtlijnen

•

Onderzoek van een O & O-dossier

•

Procedure Impulse programme

•

Procedure Prospective Research for Brussels

•

Procedure Research in Brussels

Subsidies economische expansie
•

Ordonnantie van 1 april 2004 betreffende de gewestelijke steun voor de
algemene investeringen ten gunste van de micro-, kleine of middelgrote
ondernemingen

•

Organieke ordonnantie van 13 december 2007 betreffende de steun ter
bevordering van de economische expansie
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Bijlage 5: Antwoord van de minister (vertaling)

Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Kabinet van minister Benoît Cerexhe
Aan de heer F. VANSTAPEL
Eerste voorzitter van het Rekenhof

27 mei 2009-08-11
Betreft: Uw ontwerpverslag betreffende de steun aan het wetenschappelijk onderzoek

Mijnheer de eerste voorzitter,
Ik heb met belangstelling kennis genomen van het bovenvermelde verslag.
Wat de budgettaire bijbepaling betreft die u in de conclusies vermeldt op bladzijde 55, neem ik er nota van dat deze bepaling zou moeten worden opgenomen
in een besluit van de regering en niet in de begrotingsordonnantie. Wat er ook
van zij, de vorm en de inhoud ervan behoren tot de verantwoordelijkheid van mijn
collega die is belast met Financiën en Begroting aangezien ze alle toelagen van
allerlei aard beoogt die het Gewest toekent, ongeacht de bevoegde minister.
Met de meeste hoogachting,

(w.g.)
Benoît Cerexhe
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