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HET INNOVATION FUND DAT ZICH TOELEGT OP CHEMIE EN LEVENSWETENSCHAPPEN IS EEN JAAR 
OUD. 

HET BESCHIKT WELDRA OVER MEER DAN 20 MILJOEN EURO KAPITAAL EN  VOERDE ZOPAS ZIJN 
TWEE EERSTE INVESTERINGEN DOOR. 

Brussel, 4 februari – Het Innovation Fund werd opgericht in februari 2015 onder het impuls van 
François Cornelis en legt vandaag de balans voor van zijn eerste levensjaar. Het kapitaal bedraagt 
19,4 miljoen euro en zal over enkele maanden oplopen tot meer dan 20 miljoen euro. Meer dan 60% 
van het kapitaal is afkomstig van bedrijven die actief zijn in de sector van de chemie of de 
levenswetenschappen, evenals privé- en openbare investeerders. Het fonds wordt beheerd door 
EEBIC, het bedrijven- en innovatiecentrum van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het voerde zopas 
zijn twee eerste investeringen door en op zeer korte termijn zullen er nog meer volgen.   
Het Innovation Fund werd een jaar geleden opgericht om innovatieve projecten uit de sector van de 
chemie en de levenswetenschappen te financieren.  
De beleggers van het eerste uur waren ofwel bedrijven die actief zijn in deze sector -  TOTAL,  
SOLVAY, BASF, CARMEUSE, SIOEN, RECTICEL, SOUDAL,  DOMO,  LRD (KU Leuven Research and 
Development), de leden van de Innovation Circle en de familie Solvay – ofwel beleggers uit de 
financiële wereld  - SFPI, SRIW, SAMBRINVEST, MEUSINVEST, IMBC en ING. Zij werden vervoegd door 
RAVAGO, OFFICIUM, NOMAINVEST en ARKEMA France, hetgeen betekent dat het kapitaal van het 
fonds voor meer dan 60% ingebracht werd door industriëlen uit de sector.  
Het afgelopen jaar werden er 32 dossiers voorgesteld. Vijf dossiers worden momenteel onderzocht 
en het Innovation Fund heeft reeds in twee dossiers geïnvesteerd.  

- De eerste investering werd doorgevoerd in InOpSys NV, samen met het Gemma Frisius 
Fonds, het zaaikapitaalfonds van KU Leuven. 
InOpSys heeft een technologie en een nieuw concept ontwikkeld voor de behandeling van 
gevaarlijk en toxisch chemisch en farmaceutisch afvalwater. De innovatieve aanpak van de 
onderneming is gebaseerd op universitaire know-how, opgebouwd aan KU Leuven, op 
bestaande technologieën en op een nieuwe technologie die werd ontwikkeld door AvoRe 
NV, één van de medeoprichters. InOpSys levert flexibele, mobiele en modulaire units op een 
vrachtwagen, zeg maar een chemische ‘Plant-on-a-Truck’. Op deze wijze kunnen zij voor 
verschillende klanten en ‘on demand’ oplossingen bieden voor afvalstromen die vaak in 
debiet en samenstelling veranderen. De afvalstroom wordt ‘on-site’ behandeld en kan aan de 
bestaande biologische waterzuivering worden toegevoegd. Deze oplossing biedt een 
alternatief voor de verbranding van heel wat vloeibare afvalstromen en zal leiden tot een 
daling van het aantal afvaltransporten. Het InOpSys concept is duurzaam en interessant voor 
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zowel grote als kleine bedrijven. 
InOpSys is ontstaan in de schoot van FISCH vzw (Flanders Innovation Hub for Sustainable 
Chemistry). Het project werd gedurende twee jaar opgevolgd door de Innovation Circle en 
kreeg financiële ondersteuning van het Innovation Fund. De testen op labo- en vervolgens 
pilootschaal bij een groot farmaceutisch bedrijf gaven zeer bevredigende resultaten.  
 

- De tweede investering werd doorgevoerd in LISAM, een Waals informatica- en 
consultancybedrijf dat diensten verstrekt op het vlak van gezondheid, milieu en veiligheid 
voor bedrijven die actief zijn in de sector van de chemie, gas, cosmetica, verf, detergenten of 
petroleum. Het legt zich toe op het beheer van de wettelijke verplichtingen inzake reporting 
met behulp van specifieke programma’s.  
Het toonaangevend product van Lisam is software die toelaat de goederenstromen en 
voorraden te volgen en alle documenten die daarmee te maken hebben aan te maken en te 
beheren : veiligheidsfiches, reporting voor Reach, etikettering… Het bedrijf is actief in 19 
landen, telt wereldwijd meer dan 1.100 klanten en rekent op een pijlsnelle groei in de 
komende jaren.  

« Het Innovation Fund is het enige sectorale fonds van België. Het is een echte innovatieversneller 
voor bedrijven uit de sector van de chemie en de levenswetenschappen. Ondernemers uit die sector 
kunnen zowel rekenen op strategisch advies als op de inbreng van het nodige kapitaal om hun 
innovatie en de ontwikkeling van hun bedrijf te stimuleren,» aldus François Cornélis, Voorzitter van 
het Innovation Fund.  


