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Boodschap van de CEO
Eind 2020 kreeg ik de vraag een aantal voorspellingen te doen in de aanloop naar 2021. Het was een
uitdaging die ik graag aanging, hoewel in de toekomst kijken altijd een risico met zich meebrengt. Nu
ik terugkijk op 2021 en vooruitblik naar wat komt, lijkt het me opportuun om kort stil te staan bij wat
er van mijn voorspellingen geworden is, en hoe een onderzoekscentrum als imec heeft bijgedragen aan
het vinden van nieuwe evenwichten.

Terugblik op 2021: het jaar van nieuwe
evenwichten én chiptekorten
Zoals verwacht, stond 2021 in het teken van een zoektocht naar nieuwe evenwichten. Ook bij imec.
Het voorbije jaar besteedden we niet alleen veel aandacht aan het welzijn van onze medewerkers en
gastonderzoekers; we stelden ook alles in het werk om vlot en efficiënt te kunnen blijven samenwerken en
de afspraken met onze partners na te komen.

In 2021 zetten we het veelbelovend concept en de baanbrekende technologie van een snelle SARS-CoV-2 ademtest om
in een functioneel prototype.

Naast het verfijnen van onze interne samenwerkingsmodellen versterkten we in 2021 uiteraard ook
de relatie met ’s werelds toonaangevende actoren in de halfgeleiderindustrie. De beslissing van de
Vlaamse overheid om een nieuwe uitbreiding van de imec cleanroom financieel te ondersteunen, was
bijvoorbeeld een belangrijk signaal voor onze partners. Een andere mijlpaal was de start van de bouw
van het High-NA Lab. Daar ontwikkelt imec de onderliggende procestechnologie voor een toestel van
chipmachinefabrikant ASML, waarmee chiptechnologie op termijn moet kunnen schalen naar afmetingen
kleiner dan 2 nanometer (nm).

Succes uit samenwerking
Het coronavirus bracht complexe uitdagingen met zich mee en ook de vragen van onze partners werden een
pak veelzijdiger. Voor farma- en medische bedrijven, bijvoorbeeld, is de doorontwikkeling van chiptechnologie
een belangrijke voorwaarde voor integratie in een waaier aan toepassingen. Het is een oefening waar we
zwaar op hebben ingezet en die resulteerde in een eerste belangrijk succes: een functioneel prototype van
een snelle SARS-CoV-2 ademtest op basis van imecs PCR-on-chip-technologie.

Grafische weergave van de ASML EXE:5000 high-NA EUV lithografiescanner, waarmee chiptechnologie kan schalen
naar afmetingen kleiner dan 2 nanometer.
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Economie en ecologie:
twee kanten van dezelfde medaille
Een thema dat in 2021 nog prominenter dan voorheen op onze agenda stond, is duurzaamheid. Economie
en ecologie zijn immers twee kanten van dezelfde medaille.
Zo lanceerden we het ‘Sustainable Semiconductor Technologies & Systems’ (SSTS) onderzoeksprogramma
om de milieu-impact van chipontwikkeling en -productie in kaart te brengen. Het is het eerste initiatief
dat hiervoor het wereldwijde ecosysteem voor halfgeleiders probeert samen te brengen. Met de inzichten
uit het programma kunnen partners als Apple concreet aan de slag om hun ecologische voetafdruk te
verkleinen. De internationale halfgeleiderindustrie en vakpers pikte er dan ook gretig op in en verwacht veel
van dit programma.

Een veilige haven in woelige wateren
We kunnen er moeilijk omheen: op geopolitiek vlak is de wereld de voorbije twaalf maanden niet meteen
in rustiger vaarwater terechtgekomen. En toch kunnen we ook hier de eerste tekenen ontwaren van hoe
we op termijn met die nieuwe geopolitieke realiteit(en) om zullen gaan. Imec wil
als halfgeleideronderzoekscentrum een belangrijke rol spelen in de Europese en
Amerikaanse Chips Acts die langzaamaan concreter vorm krijgen.
In de loop van 2021 onderstreepten krachtige publieke verklaringen van externe
stakeholders – zoals Europees commissaris Thierry Breton en Intel CEO Pat
Gelsinger – dat imec ook in de toekomst hét onderzoekscentrum bij uitstek blijft
om de wereldwijde halfgeleiderindustrie bij elkaar te brengen en de grenzen van de
chiptechnologie te verleggen.

Meer lokaal was er ons engagement binnen het Hyve-consortium dat onderzoek doet naar kostefficiënte
en duurzame productie van waterstof op gigawattschaal. Concreet willen we het consortium helpen om
de efficiëntie van de onderliggende elektrolysetechnologie te verhogen, door onze relevante kennis en
expertise met de Hyve-partners te delen.

Met Hyve wil Vlaanderen een voortrekkersrol spelen in de uitrol van een waterstofeconomie en de transitie naar een
koolstofneutrale industrie. De kennis van imec helpt het consortium om de omzetting van water naar waterstof
(= elektrolyse) efficiënter te maken.

“Europe has two jewels.
One is ASML, the most
advanced lithography,
and the other is imec,
the most advanced
semiconductor
research in the world.”
Pat Gelsinger, CEO
Intel, in Bloomberg
(juli 2021)

Wanneer we terugkijken op 2021 kunnen we dus zeker stellen dat er werk is gemaakt van de zoektocht naar
nieuwe evenwichten. Maar die zoektocht is allesbehalve afgerond. Het vinden van nieuwe evenwichten is
misschien zelfs nog belangrijker geworden dan een jaar geleden1.

Imec wil ook zijn ecologische voetafdruk drastisch verminderen. Daarom hebben we het voorbije jaar onze
werking en ecologische voetafdruk verder onder de loep genomen.
1
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Lees de volledige terugblik online: Een zoektocht naar nieuwe evenwichten | imec Vlaanderen
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Vooruitblik: versterk – en verbind
– de regionale sterktes van de
halfgeleiderindustrie
Tot voor kort vond iedereen het vanzelfsprekend dat auto’s, smartphones, huishoudtoestellen, enz. worden
uitgerust met krachtige microchips. Maar door de gigantische chiptekorten die in 2021 zoveel sectoren
teisterden, weten we ondertussen beter. Die tekorten wegwerken – en daarbij de basis leggen voor
langetermijnoplossingen – is één van de belangrijkste aandachtspunten voor 2022.

De perfecte storm
Het hoeft niet te verbazen dat de coronapandemie een belangrijke rol heeft gespeeld in het onevenwicht
tussen aanbod en vraag naar microchips. In eerste instantie slaagden chipfabrikanten erin om relatief snel te
schakelen. Zo werden bestellingen van sectoren die initieel erg te lijden hadden onder de pandemie (zoals
de auto-industrie) vervangen door bestellingen van andere, snelgroeiende sectoren (zoals multimedia). En
daar situeert zich vandaag dus een eerste probleem, want mensen kopen ondertussen wél opnieuw auto’s –
terwijl de totale chipproductiecapaciteit nog steeds grotendeels wordt ingepalmd door die andere sectoren.
Maar ook de geopolitieke spanningen van de voorbije twee jaar hebben een rol gespeeld. Door die
spanningen begonnen bepaalde spelers immers massaal chips op te kopen om een strategische reserve te
kunnen aanleggen. Het is de perfecte storm die aan de basis ligt van de chiptekorten.

Dat is meteen ook de boodschap die ik aan mijn gesprekspartners probeer mee te geven: vermijd
protectionisme (wat zal leiden tot enorme vertragingen), en maak werk van het versterken en het verbinden
van de verschillende regionale sterktes. Alleen op die manier kunnen we de beschikbare kennis en expertise
optimaal gebruiken.

Het langetermijnperspectief: paniek is een slechte
raadgever
Natuurlijk is de huidige ‘sense of urgency’ ideaal om dingen in beweging te zetten. Wat we echter niet mogen
doen, is in die paniek blijven hangen. In de plaats daarvan kunnen we beter focussen op het bedenken en
uitrollen van duurzame oplossingen waarmee we vermijden in de toekomst tegen dezelfde muur op te
lopen. Dat is de filosofie achter de Chips Acts; en dat is de oefening waar we in 2022 met zijn allen door
moeten.
Ook voor Vlaanderen is het de laatste maanden duidelijk geworden hoe belangrijk de chipindustrie is.
Bovendien zijn we het mooiste bewijs dat ook een kleine regio in dit domein een echte wereldspeler kan zijn.
Die positie moeten we de volgende jaren verder versterken, en aanwenden om maximaal een momentum te
creëren in die sectoren die een duidelijk raakpunt hebben met de halfgeleiderindustrie.
Vandaar dat er in het nieuwe convenant met de Vlaamse overheid vol wordt ingezet op systeemonderzoek.
Zo willen we ervoor zorgen dat we onze innovatiekracht maximaal kunnen ontplooien, en dat alle sectoren
waarin Vlaanderen excelleert daar mee van kunnen profiteren – van het IoT tot het bio-healthdomein. Want
ook lokaal geldt het principe: versterk en verbind je sterktes2!
Luc Van den hove, CEO imec

De oplossing: regionale sterktes versterken en verbinden
Die hele situatie heeft natuurlijk pijnlijk duidelijk gemaakt hoe afhankelijk quasi elke (wereld)economie en
industrie is van microchiptechnologie. Reacties lieten dan ook niet lang op zich wachten: zowat elk groot
economisch blok kondigde in 2021 een Chips Act aan, waarmee ze hun belangen (en de gegarandeerde
toegang tot de meest geavanceerde chiptechnologie) willen veiligstellen.
Toch hoeft dat niet de totale versnippering van de halfgeleidermarkt te betekenen. Integendeel zelfs,
want globaal genomen is die markt nog steeds sterk geconnecteerd. En dat is maar goed ook, want de
spectaculaire vooruitgang die we de voorbije decennia geboekt hebben op het vlak van chipontwikkeling
was er nooit gekomen zonder mondiale samenwerking!
2
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Lees de volledige vooruitblik online: Een vooruitblik op 2022 | imec Vlaanderen
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Hoogtepunten uit 2021
Het toenemende economisch en strategisch belang van chiptechnologie heeft op het politieke wereldtoneel
veel in beweging gezet. De Europese Unie maakt werk van een Chips Act3 om de productie van chips in
Europa te verdubbelen én om Europa vooraan in de tech race te krijgen. Voor dat laatste kan imec een
enorme troefkaart zijn en dat besef is doorgedrongen tot in de hoogste politieke regionen. Europees
commissaris voor Interne Markt Thierry Breton noemde imec ‘het beste onderzoekscentrum voor chips ter
wereld’. Zijn collega Margrete Vestager (EU-commissaris voor Mededinging) sprak in juli vorig jaar tijdens haar
bezoek aan imecs cleanroom4 over ‘een plaats waar het hart van de Europese innovatie klopt’.
De cleanroom vormt het kloppend hart van het onderzoekscentrum. Ze stelt imec in staat om de meest
geavanceerde technologieplatformen ter wereld op te bouwen, zoals micro-elektromechanische systemen,
fotonische componenten (licht manipuleren op een chip) en microfluidics (vloeistoffen manipuleren op een
chip). Op basis daarvan worden allerlei nieuwe toepassingen mogelijk.
Vandaag is imec klaar voor de volgende stap: systeeminnovatie. Het onderzoekscentrum werkt al aan de
ontwikkeling van systeemdemonstratoren in samenwerking met de farmaceutische sector en de opkomende
waterstofsector. De complexiteit van deep tech innovatie is enorm, maar door prototypes te bouwen die
het potentieel van nanotechnologie aan imecs partners demonstreren, wordt een snellere marktintroductie
mogelijk. De uitvinding van een SARS-CoV-2-ademtest die virusdeeltjes opvangt op een chip, is een prachtig
voorbeeld van systeeminnovatie. Op amper een jaar tijd is een briljant idee uitgegroeid tot een functioneel
prototype. Zonder het life sciences-technologieplatform dat imec de voorbije jaren al had opgebouwd, was
de razendsnelle ontwikkeling van deze nieuwe ademtest niet mogelijk geweest.
De Vlaamse Regering bevestigde eind 2021 zijn vertrouwen in het technologieleiderschap van imec en het
belang ervan als innovatiemotor in Vlaanderen door een nieuw vijfjarig convenant af te sluiten. Vlaams
minister van innovatie Hilde Crevits verhoogt de dotatie van ca. 110 miljoen euro in 2021 naar 129,6 miljoen
euro voor 2022. Met de extra middelen voor systeeminnovatie kan imec nog beter de brug slaan tussen het
kernonderzoek en de brede waaier aan industriële toepassingen die imecs partners in Vlaanderen nodig
hebben.
Tegelijk zet imec zijn expertise ook in om de Vlaamse overheden te ondersteunen in de grote uitdagingen
die op ons afkomen. Het zal dan ook niet verbazen dat de uitgelichte highlights zich uitspreiden over de
verschillende maatschappelijke domeinen waarin imec actief is: van technologische doorbraken in pure
chiptechnologie tot innovaties die zullen bijdragen tot een betere gezondheidszorg, een succesvolle
energietransitie, een veiliger verkeer of digitaal onderwijs op maat van de leerling. Een greep uit imecs
hoogtepunten van het voorbije jaar.
3
4

‘Chips Act’ pompt miljarden in Europese chipindustrie - Nieuws - KanaalZ (knack.be)
‘Margrethe Vestager op Twitter: “1/3 - Fantastic to be in #Leuven today to visit @imec_int. It is the world leading R&D
facility for breakthrough #nanoelectronics and digital #tech. A place where the heart of innovation beats.
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Doorgedreven miniaturisatie van
chiptechnologie
Het aantal transistoren op een chip verdubbelt om de twee jaar, waardoor er steeds meer rekenkracht op
een kleinere oppervlakte beschikbaar wordt. Om die schaalverkleining te kunnen voorzetten, heb je steeds
geavanceerdere toestellen nodig die steeds fijnere structuren kunnen aanbrengen op een chip.

Imec demonstreert
nieuw soort transistor
die chips onder
de 2 nanometer
mogelijk maakt.

De ontwikkeling van uiterst geavanceerde chipmachines is evenwel niet de enige manier om de
schaalverkleining voort te zetten. Je moet ook de architectuur van de transistoren op de chip zelf
voortdurend zien te verbeteren. Ook dat is een technologisch huzarenstukje. Met een vorkstructuur slaagden
onderzoekers van imec erin om de afstand tussen transistoren aanzienlijk te verkleinen6. Ze demonstreerden
deze eerste volledig functionele en geïntegreerde forksheet-transistor vorig jaar in juni 2021 op VLSI, een
belangrijke wetenschappelijke conferentie in Japan.

Het Nederlandse bedrijf ASML heeft een toestel ontwikkeld dat via een ingenieus
spiegelsysteem extreem ultraviolet licht (EUV) projecteert om minuscule patroontjes
op een chip aan te kunnen brengen. Zonder dit EUV-toestel zou niemand de
geavanceerde chips kunnen maken die vandaag in onze smartphone zitten.
Imec werkt samen met ASML aan verschillende cruciale processen voor de volgende
generatie EUV-lithografie. Daarbij zullen onder meer spiegels gebruikt worden
die tot atomair niveau
gladgeslepen werden zodat
de openingshoek nóg
groter wordt waardoor het
EUV-beeld nóg preciezer
wordt en zodat er nóg
fijnere structuren op een
chip mogelijk worden. De
ambitie is om een eerste
prototype tegen 2023 klaar
te hebben, maar de basis
werd vorig jaar al gelegd5.
Thierry Breton, Europees commissaris voor interne markt (links), neemt een wafer (siliciumschijf) met geïntegreerde
forskheet-transistoren in ontvangst tijdens zijn bezoek aan imecs cleanroom op 11 juni 2021.

Schematische voorstelling van de spiegel-set-up voor
onderzoek naar de volgende generatie EUV-chipmachines.

5
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High-NA EUVL: the next major step in lithography | imec (imec-int.com)

6

Imec demonstreert nieuw soort transistor die chips onder de 2 nanometer mogelijk maakt | imec Vlaanderen
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Uitgeademde virusdeeltjes detecteren op
een chip

Innovaties voor een goedkopere, accuratere
en meer persoonlijke gezondheidszorg

Het is intussen overduidelijk dat het SARS-CoV-2-virus zich verspreidt via uitgeademde lucht. Zouden
we de virusdeeltjes in onze adem niet kunnen opvangen via een minuscule zeef om er vervolgens een
ultrasnelle PCR-test op uit te voeren? Een wild idee aan de start van de pandemie resulteerde vorig jaar in
een gebruiksvriendelijk blaasinstrument. Een klinische studie aan UZ Leuven vergeleek
de ademstalen met die van neuswissers en bracht aan het licht dat proefpersonen al de
grootste hoeveelheid virus uitademen aan het begin van een infectie7.

De pandemie legde niet enkel de behoefte aan snelle diagnostische hulpmiddelen bloot, maar ook de druk
op het gezondheidszorgsysteem en enkele knelpunten in de productie van bijvoorbeeld vaccins.

Imec ontwikkelde
een revolutionaire
covidademtest.

Imecs ‘breathalyzer’ is gebaseerd op een siliciumchip die efficiënt virusdeeltjes kan
capteren. Op een siliciumchip kan de PCR-techniek twintig keer sneller uitgevoerd
worden dan in een labo. De technologie om aerosolen in uitgeademde lucht rechtstreeks
op een chip op te vangen, is uniek in de wereld. MiDiagnostics, een spin-off van imec,
heeft de technologie in licentie genomen en startte in 2021 met een pilootstudie8 in het
COVID Test Centre van Brussels Airport.

Dat verschillende onderzoeksteams binnen imec er op één jaar tijd in geslaagd zijn om een veelbelovend idee
om te zetten in een functioneel prototype, is een indrukwekkende prestatie. Dat imec daarmee bovendien
een ambitieus Vlaams bedrijf helpt om unieke producten op de markt te brengen, is de kers op de taart.

In de farmaceutische sector kan chiptechnologie het productieproces helpen versnellen door bijvoorbeeld
de kwaliteitscontrole te automatiseren. Onze regio is het toneel van een bloeiende farmaceutische industrie.
In november ondertekende imec nog een samenwerking met GSK9, een multinationaal farmaceutisch bedrijf
waarvan het R&D-hoofdkwartier in België is gevestigd. Imec onderzoekt samen met GSK hoe productieprocessen
verbeterd kunnen worden en hoe nanotechnologie de ontwikkeling van nieuwe vaccins kan versnellen.
Cel- en gentherapieën zijn vandaag immens duur omdat ze op maat van ieder individu moeten worden
ontwikkeld. Ook daar kan chiptechnologie de prijs fors laten dalen door verschillende stappen in het
productieproces te automatiseren en te parallelliseren. Zo ontwikkelt imec samen met de Oostenrijkse startup Sarcura een oplossing om celtherapie te automatiseren10, zodat immuuntherapieën voor bijvoorbeeld
kankerberstrijding op grote schaal toepasbaar en goedkoper kunnen worden.
Imec ontwikkelde in 2021 ook een nieuwe methode om op een accurate manier de bloeddruk te bepalen
met ultrasone golven11.De oplossing bestaat uit een echografiesensor die kan omgevormd worden tot een
klein, draagbaar toestel.
Imec stelde vorig jaar ook Neuropixels 2.012 voor, een nieuwe generatie miniatuurprobes
die hersenactiviteit in individuele zenuwcellen gedurende weken - en zelfs maanden
kan volgen. Prototypes van de nieuwste versie worden momenteel getest door
neurowetenschappers in laboratoria over de hele wereld.

Links: Imecs ‘breathalyzer’ is gebaseerd op een siliciumchip die efficiënt virusdeeltjes kan capteren en de PCR-techniek
twintig keer sneller kan doen uitvoeren dan in een labo. Rechts: MiDiagnostics, een spin-off van imec, heeft de
technologie in licentie genomen en is een pilootstudie gestart in het COVID Test Centre van Brussels Airport.

Imec stelde een
nieuwe generatie
neuroprobes
voor die nieuwe
mogelijkheden
opent voor hersenwetenschappers.

GSK en imec gaan samenwerken aan innovatie in biofarma | imec Vlaanderen
SARCURA and imec to collaborate on high throughput cytometry solution for automated (T-)cell separation, tackling
manufacturing challenges of cell and gene therapies. | imec (imec-int.com)
11
Nieuwe methode gebaseerd op echografie bepaalt accuratere bloeddrukwaardes | imec Vlaanderen
12
Neuropixels 2.0 - Toptechnologie uit Leuven opent nieuwe mogelijkheden voor hersenwetenschappers | imec Vlaanderen
9
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Nieuwe studie wijst op hoge virale lading in uitgeademde lucht de eerste twee dagen na SARS-CoV-2-besmetting |
imec Vlaanderen
8
Imecs PCR-on-chip-technologie en ademtest vormen basis voor baanbrekende innovaties in Vlaanderen
7
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Omwille van praktische, commerciële, of juridische redenen zijn actoren uit de zorgsector echter
terughoudend om hun gegevens te delen, waardoor de data opgesloten blijven in silo’s. Imec werkt aan
digitale oplossingen om die silo’s op een veilige manier toegankelijk te maken. Met een nieuwe techniek
die in 2021 werd voorgesteld, worden de gegevens zelf niet gedeeld, maar enkel de informatie over de
gegevens die alleen de AI begrijpt14 . Op die manier kan men algoritmes verbeteren zonder patiëntgevoelige
informatie te delen of commerciële belangen te schaden.
In nauwe samenwerking met bedrijven, zorginstellingen en overheden onderzoekt imec nu wat er in
Vlaanderen nodig is om medische data op een veilige manier maximaal te ontsluiten voor onderzoek,
innovatie en beleid. Om de ontsluiting en valorisatie van data zo kostenefficiënt mogelijk te maken, moeten
die gegevens allereerst FAIR zijn: Findable, Accessible, Interoperable en Reusable. Imec is dan ook gestart
met het in kaart brengen van de attitudes, praktijken en uitdagingen rond FAIR health data in het Vlaamse
zorg- en gezondheidslandschap15.
De nieuwe generatie Neuropixels (onder) is nog kleiner dan de vorige (boven) en kan de neurale activiteit wekenlang
monitoren.

Medische data maximaal ontsluiten voor
onderzoek, innovatie en beleid
Imec ontwikkelde
een techniek
om medische
algoritmes te
verbeteren zonder
patiëntgevoelige
informatie te delen.

Medische gegevens worden overal verzameld, door huisartsen en zorginstellingen, maar
ook door pakweg smartwatches. Nieuwe toepassingen zullen nog meer gezondheidsdata
genereren. De volgende uitdaging bestaat erin om die gigabytes aan gezondheidsdata
snel en energiezuinig te verwerken. Om bijvoorbeeld genetische data om te zetten naar
bruikbare informatie hebben we veel rekenkracht en dataopslag nodig. Onderzoekers
van imecs ExaScience Lab ontwikkelden een nieuw softwareplatform dat een DNA-staal
analyseert in enkele uren13.

BROKER
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Omgevingsfactoren

DATA SILOS

Medische data zijn afkomstig van verschillende bronnen en blijven daardoor vaak opgesloten in verschillende silo’s.
Imec werkt aan digitale oplossingen om die silo’s op een veilige manier toegankelijk te maken.

Een bijkomende uitdaging is dat medische data afkomstig zijn van verschillende bronnen
en daardoor vaak opgesloten blijven in verschillende silo’s. De combinatie van die gegevens
kan artsen helpen bij het stellen van een diagnose of kan zelfs voortijdig inzichten
opleveren om ziekten te voorkomen. Artificiële intelligentie wordt nauwkeuriger als het
getraind wordt met meer data. Door medische data uit verschillende bronnen samen te
brengen en te interpreteren, kunnen levensreddende inzichten vergaard worden.
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Inzichten

Software optimizations make variant calling 8 to 16 times faster | imec (imec-int.com)

15

Future of medicine | imec (imec-int.com)
FAIR Health Data | imec Vlaanderen
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Samen de energietransitie vormgeven
Imec bundelde
de krachten met
VITO en met de
industrie om de
transitie naar een
waterstofeconomie
mogelijk te maken.

Imec en VITO (partners in EnergyVille16) onderzoeken hoe hernieuwbare energie kan
worden omgezet in waardevolle moleculen voor de industrie. Een eerste concreet
voorbeeld daarvan is de productie van waterstof door elektrolyse. De expertise van
imec op vlak van vastestofelektrolyten, elektrodeoppervlakken en nanotechnologie
wordt hier samengebracht met die van VITO rond membranen. Imec heeft onder meer
een nanomesh ontwikkeld, een superklein materiaal dat het elektrolyse-proces veel
efficiënter kan maken.
Om de ontwikkeling van het nanomesh op te schalen en de impact van deze innovatie
in Vlaanderen te maximaliseren, werd vorig jaar Hyve opgericht17. Vier Belgische
industriële spelers (Bekaert, Colruyt Group, DEME en John Cockerill) investeren in de
doorontwikkeling van de technologie, zodat ze die sneller kunnen inzetten voor
uiteenlopende toepassingen. Samen met zijn Vlaamse partners maakt imec op die
manier de introductie van groene waterstof in de volledige waardeketen mogelijk, en
bijgevolg een versnelde decarbonisatie van de industrie en het zwaar transport.

Imec ontwikkelde nanomesh: een superklein materiaal dat de productie van waterstof veel efficiënter kan maken.
Om de ontwikkeling ervan op te schalen en de impact van deze innovatie in Vlaanderen te maximaliseren, werd vorig
jaar Hyve opgericht.

De ecologische voetafdruk van de
halfgeleiderindustrie helpen verkleinen
De afgelopen jaren heeft de introductie van steeds kleinere, krachtigere en
energiezuinigere chips ervoor gezorgd dat slimme apparaten een pak duurzamer zijn
geworden. Maar laten we wel wezen: de productie van die chips heeft zelf ook een grote
ecologische voetafdruk. En daar wil imec verandering in brengen.
Tijdens de gerenommeerde wetenschappelijke conferentie IEDM in december 2020
stelde imec een nieuwe metriek voor die het energieverbruik, waterverbruik en de
broeikasgasemissies van huidige en toekomstige chiptechnologie beter kan inschatten18.
Dat onderzoek kreeg veel weerklank, waarna imec vorig jaar besloot om het op grotere
schaal verder te zetten, met meer middelen, door meer technologieën te betrekken en
vooral ook door partnerships te zoeken met de sector om het te ondersteunen.
Apple trad als eerste publieke partner toe tot imecs nieuwe Sustainable Semiconductor
Technologies & Systems (SSTS) programma19. Het nieuwe onderzoeksprogramma
combineert imecs inzichten in infrastructuur, technologie en machines en informeert
de deelnemende bedrijven over de milieu-impact van bepaalde keuzes tijdens de
ontwerpfase van chiptechnologie. Zij kunnen vervolgens met die inzichten aan de slag
om hun ecologische voetafdruk te verkleinen.

Apple trad als eerste publieke partner toe tot imecs nieuwe Sustainable Semiconductor Technologies & Systems (SSTS)
programma, waaruit ze inzichten kunnen halen om hun ecologische voetafdruk te verkleinen.

18

Onderzoek naar duurzame energie en intelligente energiesystemen | EnergyVille
17
Imec, VITO, Bekaert, Colruyt Group, DEME en John Cockerill bundelen krachten rond groene waterstof | imec Vlaanderen
16
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Imec startte een
onderzoeksprogramma om
de halfgeleiderindustrie te helpen
haar ecologische
voetafdruk te
verkleinen.
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The environmental footprint of logic CMOS technologies | imec (imec-int.com)
Apple treedt toe tot nieuw imec-onderzoeksprogramma dat de ecologische voetafdruk van de halfgeleiderindustrie wil verkleinen
| imec Vlaanderen
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Voedingsbodem voor beloftevolle
deeptechbedrijven

Een andere spin-off van imec, MICLEDI Microdisplays, zette onlangs een belangrijke stap richting de productie
van MicroLED-beeldschermen voor de volgende generatie Augmented Reality-brillen24. Ook Spectricity is
klaar om de wereld te veroveren, nadat het vorige zomer 14 miljoen euro ophaalde voor de ontwikkeling van
een hyperspectrale smartphonesensor25.

De weg van een briljant idee naar een product ligt bezaaid met vele obstakels. Ondernemers hebben zowel
een geavanceerde infrastructuur, de juiste expertise als groeikapitaal nodig. Om die ingrediënten samen te
brengen en een voedingsbodem voor toekomstige Vlaamse bedrijven te creëren, heeft imec zijn venturingprogramma aanzienlijk versterkt.

Imec versterkte
zijn venturingprogramma
om een
voedingsbodem
voor deeptechbedrijven te
creëren.

Het eerste voorbeeld is imec.istart, het acceleratorprogramma voor start-ups.
Het imec.istart Fund trok in 2021 een aantal nieuwe partners aan en kreeg een forse
kapitaalinjectie20. Dat laat imec.istart toe om meer te investeren in beloftevolle startups en om ondernemers nog beter te omkaderen. Het imec.istart Fund werd bovendien
omgevormd tot een evergreen fonds, waardoor de opbrengsten uit succesvolle exits
opnieuw kunnen worden geïnvesteerd in een nieuwe generatie start-ups.
Het tweede voorbeeld is imec.xpand, een onafhankelijk beheerd durfkapitaalfonds
dat investeringen in deeptech koppelt aan de unieke infrastructuur en expertise die
bij imec aanwezig is. Imec.xpand creëert een hefboom tot het aantrekken van privaat
durfkapitaal. Die strategie werpt steeds meer zijn vruchten af, zo bleek vorig jaar.
Twee jaar geleden ontwikkelden onderzoekers van imec en UGent een prototype van
een contactlens die de menselijke iris kan nabootsen. In 2021 kwam uit dit onderzoek
de nieuwe spin-off Azalea Vision voort. Azalea haalde meteen 8 miljoen euro op om de
slimme contactlens verder te ontwikkelen en beschikbaar te maken voor mensen met
oogafwijkingen21.

De hyperspectrale camera van imec-spin-off Spectricity kan geïntegreerd worden in
wearables, smartphones en ‘Internet of Things’-toestellen.

De voorbij jaren heeft imec ook belangrijke doorbraken gerealiseerd om het energieverbruik van artificiële
intelligentie te verminderen via aangepaste circuits en nieuwe architecturen. Vorig jaar zag Axelera AI het
levenslicht. De nieuwe start-up haalde 12 miljoen euro op om een energie-efficiënte chip voor edge-AItoepassingen te ontwikkelen22.
Een aantal spin-offs die al enkele jaren geleden werden opgericht, slaagden erin om in 2021 hun succesverhaal
voort te zetten. Zo haalde Pulsify Medical 5.4 miljoen euro op om een ultrasone pleister te ontwikkelen die
het hart kan monitoren23.

Imec.istart trekt investeringen in technologische start-ups fors op | imec Vlaanderen
Azalea Vision haalt 8 miljoen euro op voor de ontwikkeling van een slimme contactlens | imec
22
Nieuwe start-up Axelera AI haalt twaalf miljoen dollar startkapitaal op | imec Vlaanderen
23
Pulsify Medical sluit tweede ronde Serie A-financiering van 5,4 miljoen euro af voor draagbare ultrasone
hartmonitorpleister | imec Vlaanderen
20
21

20

MICLEDI Announces 300mm MicroLED Production Breakthrough Poised to Set the High-Water Mark for Augmented
Reality Glasses | imec (imec-int.com)
25
Spectricity haalt 14 miljoen euro op en versnelt plannen voor ontwikkeling van hyperspectrale sensor | imec Vlaanderen
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Groeiende economische en
maatschappelijke impact in Vlaanderen
Elke euro die de
Vlaamse overheid
in imec investeert,
betaalde
zich zowat in
elfvoud terug.

Imecs rol als innovatiemotor voor de ontwikkeling van spin-offs en kennistransfer
via start-ups neemt sterk toe en daardoor stijgt ook de economische impact die het
onderzoekscentrum in Vlaanderen genereert. Uit een studie van het onafhankelijk
onderzoeksbureau Idea-consult bleek dat tussen 2016 en 2020 voor 408 miljoen euro
extern kapitaal werd aangetrokken, waarvan 113 miljoen van buitenlandse investeerders.
Voor iedere euro die de Vlaamse overheid in het onderzoekscentrum investeert,
realiseerde imec in 2019 en 2020 een toegevoegde waarde van zeven euro in Vlaanderen
en vloeide 3,7 euro terug via de belastingen. Voor elk miljoen euro dat de Vlaamse
overheid in imec geïnvesteerd heeft, werden 90 jobs gecreëerd (23 bij imec en 67
elders in Vlaanderen). Door de focus op systeeminnovatie in imecs groeistrategie zal de
economische impact in Vlaanderen26 naar verwachting nog verder toenemen.

Daarbovenop komt de enorme maatschappelijke en katalytische impact die moeilijker in cijfers is uit te drukken.
Het onderzoek rond proeftuinprojecten en City of Things dat bij de start van het vorige convenant met imec
werd ingeschreven, heeft veel in beweging gezet en is uitgegroeid tot een maatschappelijke incubator voor
digitale transformatie in Vlaanderen . Imec ondersteunt de Vlaamse overheden bij de aanpak van de grote
uitdagingen die op ons afkomen (zogenaamde ‘wicked problems’): hoe maken we onze steden aangenamer
en gezonder? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat Vlaamse bedrijven opnieuw competitief worden in de dataeconomie? Hoe kunnen we de mobiliteitsknoop ontwarren en logistieke processen slimmer organiseren?

Onderwijs op maat mogelijk maken
Vlaanderen is een kenniseconomie. We zijn het dus aan onszelf verplicht om de kwaliteit
van ons onderwijs hoog te houden, maar het tekort aan gekwalificeerde leerkrachten
wordt een steeds groter probleem. Technologie kan de leerkracht niet vervangen, maar
wel ondersteunen.
Binnen het i-Learn-programma27 onderzoekt imec hoe educatieve technologie kan
ingezet worden om leerprocessen op maat te ontwikkelen. Dit schooljaar gingen 112
Vlaamse lagere en secundaire scholen aan de slag met het online portaal i-Learn MyWay28.
Het gratis portaal bundelt verschillende digitale, educatieve tools voor leertrajecten op
maat van de leerling. Via de i-Learn Academy krijgen leerkrachten de nodige opleiding en
begeleiding om de hulpmiddelen op een efficiënte manier in te zetten.

Met i-Learn
MyWay lanceerden
imec en KU Leuven
een gratis online
portaal dat
leren op maat
mogelijk maakt.

Het project wordt uitgevoerd door itec, een imec-onderzoeksgroep aan KU Leuven, en
kan rekenen op de ondersteuning van Brightlab29 en IDLab, een imec-onderzoeksgroep
aan de UGent en UAntwerpen. De financiële middelen werden aangeleverd dankzij de
steun van VLAIO.

In het schooljaar 2020-2021 gingen 112 Vlaamse lagere en secundaire scholen aan de slag met het
online portaal i-Learn MyWay. Het gratis portaal bundelt verschillende digitale, educatieve tools
voor leertrajecten op maat van de leerling.
Imec werkt samen met diverse steden, gemeenten en de Vlaamse overheid aan een mockup
(“Open City of Things”) van hoe een smart city dashboard er voor steden zou kunnen uitzien.
i-Learn, digitaal gepersonaliseerd leren | i-Learn Vlaanderen
Meer dan honderd Vlaamse scholen aan de slag met i-Learn MyWay | imec Vlaanderen
29
Brightlab | Shaping future innovators
27
26
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Vijf jaar City of Things: van digitale proeftuin in de stad tot maatschappelijke incubator voor digitale transformatie in
Vlaanderen | imec Vlaanderen
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De weg naar een vlotter, duurzamer en
veiliger verkeer onderzoeken
Uit onderzoek, zoals de Smart City Meter30, blijkt dat Vlamingen mobiliteit als een domein zien waarbinnen
digitale technologie een groot potentieel heeft om hun leven te verbeteren. Zo geloven Vlamingen sterk in
de mogelijkheden van intelligente verkeerslichten en geconnecteerde mobiliteit.

Imec legde de
fundamenten
voor intelligente
verkeerslichten
en geconnecteerde mobiliteit.

Het voorbije jaar heeft imec, binnen het Mobilidata-programma31 van de Vlaamse
overheid, de fundamenten gelegd om de uitrol van deze technologie mogelijk te
maken. Mobilidata onderzoekt hoe de uitwisseling van data – tussen weggebruikers
onderling en tussen weggebruikers en weginfrastructuur – het verkeer vlotter, veiliger
en duurzamer kunnen maken. Door die data samen te brengen en real-time beschikbaar
te stellen, kunnen private partners ermee aan de slag om slimme mobiliteitsoplossingen
te realiseren. Eind vorig jaar is een consortium onder leiding van Be-Mobile gestart met
de uitwerking van 31 innovatieve verkeerstoepassingen.
We staan ook aan de start van de uitrol van zo’n 250 intelligente verkeerslichten (iVRI’s)
in Vlaanderen. Op een aantal plaatsen zijn de voorbereidende werken al aan de gang
om ‘gewone’ verkeerslichten om te bouwen tot ‘intelligente’ verkeerslichten zodat zij
het verkeer op een dynamische manier kunnen aansturen en bijvoorbeeld automatisch
groen licht kunnen geven aan de hulpdiensten.

Mobilidata maakt prioritair groen licht mogelijk voor nood- en hulpdiensten die aansluiten op het systeem.

Imec onderzoekt binnen het Mobilidata-programma hoe dergelijke verkeersoplossingen ook kunnen
ingezet worden voor fietsers, voetgangers en weggebruikers met extra noden, zoals ouderen en blinden. Zo
werd, samen met blindenorganisaties, vorig jaar een prototype voor een ‘Mobiele rateltikker’ ontwikkeld32.
Die applicatie, die inhaakt op de technologie van intelligente verkeerslichten, zal blinden en slechtzienden
helpen om veilig de weg over te steken.

Smart City Meter | imec Vlaanderen
Mobilidata | imec Vlaanderen
32
Onderzoeksrapport Mobilidata: de Mobiele Rateltikker | imec Vlaanderen
30
31
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Motor van duurzame groei

Tot slot legt het nieuwe convenant ook nadruk op de rol van imec als partner van de Vlaamse overheid in
strategische digitale transities die de verschillende beleidsdomeinen overschrijden. Denk aan de digitalisering
van de gezondheidssector en de digitale transformaties in steden.

Hernieuwd convenant met de Vlaamse
overheid

Om deze brede opdracht doelmatig uit te rollen en op te volgen, hebben imec en de Vlaamse overheid
een set key performance indicators (KPIs) uitgewerkt die gericht zijn op de continuïteit van imec en extra
accenten leggen op kwaliteit en samenwerking. Zo zal er in toenemende mate aandacht zijn voor de
kwaliteit van papers en publicaties en niet alleen voor de kwantiteit ervan, krijgen patenten in samenwerking
met universitaire groepen extra waardering, alsook de spin-off werking en samenwerkingen met regionale
partners en Vlaamse bedrijven.

Net voor het einde van 2021 ontving imec het heuglijke nieuws over de ondertekening van een vernieuwd
convenant met de Vlaamse overheid, voor de periode van 2022-2026. Dit bevestigt het strategisch belang van
imec en de toegevoegde aarde op het vlak van onderzoek en ontwikkeling naar halfgeleidertechnologie en
alle daaruit voortvloeiende kennis en toepassingen in een waaier aan domeinen. De kern van het convenant
wordt afgedekt door een structurele subsidie van de Vlaamse overheid om de wereldwijd toonaangevende
positie van imec te handhaven en verder uit te bouwen.

Venturing en start-up support

Daarenboven bevat het nieuwe convenant een aantal gelabelde budgetten voor de verwezenlijking
van specifieke projecten en beleidsdoelstellingen. Zo zal imec bepaalde beloftevolle technologieën
doorontwikkelen naar een niveau dat dichter ligt bij de uiteindelijke toepassingen (= een hoger technology
readiness level of TRL). Met als doel om de overdracht ervan te vergemakkelijken naar industriële partners
die er hun marktpositie mee kunnen versterken. Vooral voor sectoren die minder vertrouwd zijn met
halfgeleidertechnologie is het vaak belangrijk om hen de mogelijkheden van deze technologie zo concreet
mogelijk te tonen en hen op die manier het vertrouwen te geven van de toegevoegde waarde in hun
producten en processen. Een van de concrete voorbeelden hierin is de Belgische farmaceutische industrie,
die wereldwijd al een heel sterke positie heeft en nog veel waarde kan halen uit nieuwe innovaties. Denk aan
preciezere en snellere detectiesystemen om de kwaliteit van hun productieprocessen te monitoren of om
nieuwe behandelmethodes mogelijk te maken die gebaseerd zijn op selectie en manipulatie van individuele
cellen of moleculaire biochemische bouwblokken. Een ander voorbeeld is artificiële intelligentie. Ook in dit
domein gaat imec zijn kennis van technologie tot toepassing inzetten om optimale systemen te ontwerpen
voor toekomstige applicaties.
Er is ook specifiek budget voor de samenwerking met de Vlaamse industrie, door middel van vraaggericht
onderzoek en ontwikkeling en laagdrempelige kennisverspreiding. Hiervoor zet imec het imec.icon
programma in en is er een sterke synergie met het brede VLAIO instrumentarium. Ook het succesvolle
imec.istart accelerator programma voor start-ups wordt onverminderd verder gezet en krijgt extra middelen
voor management en ondersteuning. Vervolgens bevat het nieuwe convenant ook een specifieke focus op
de samenwerking met universitaire groepen die inhoudelijk zijn ingebed in de imec strategie. Niet alleen is
er daardoor budget voor doctoraten en post-docs, maar ook voor specifieke samenwerkingsprojecten met
deze academische groepen.
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Spin-offs en imec.xpand
2021 was opnieuw een geslaagd jaar voor imecs venturing activiteiten met een mooie instroom van nieuwe
ideeën in het venturing traject, de oprichting van enkele nieuwe start-ups, de succesvolle groei van enkele
bestaande start-ups tot volwaardige scale-up en ook enkele interessante verwezenlijkingen voor imec.xpand
(het aan imec gelinkte durfkapitaalfonds).
In totaal 21 nieuwe ideeën werden getest en voorbereid binnen imecs interne ‘Enrichment’-proces om
deze vervolgens te pitchen aan een groep van vertrouwde investeerders. Zeker gezien de uitdagende
werkomstandigheden van 2021, toont dit hoge aantal aan dat de creativiteit en innovatiedrang van de imec
medewerkers overeind bleef in een moeilijke periode.
Enkele hoogtepunten van de imec deeptech start-ups en ventures die in 2021 werden opgericht:
•

Azalea Vision
Een gezamelijke spin-off van imec en de UGent, werd opgericht met een investeringsronde
van 6,3 miljoen euro. Imec.xpand leidde de investering en creëerde een sterk internationaal
investeerdersconsortium bestaande uit Elaia, Sensinnovat, en Shigeru. Het bedrijf ontwikkelt een
slimme contactlens die het leven zal verbeteren van mensen die lijden aan oogaandoeningen (aniridie,
coloboma, oculair albinisme, enz.) of neuro-ophthalmische aandoeningen (chronische migraine, enz.).
Het betreft hier een medisch apparaat met een actief lichtcontrolesysteem binnenin een contactlens.
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•

Axelera AI
Een start-up van Bitfury.ai, werd nauw ondersteund door imecs venturing team en imec technologie,
hoewel het formeel gezien geen imec spin-off is. Het sloot met succes een seed investeringsronde
van 12 miljoen US dollar af die geleid werd door Bitfury en ondersteund door imec.xpand en het
Nederlandse deeptech durfkapitaalfonds Innovation Industries. Het bedrijf ontwikkelt een
baanbrekende computerarchitectuur voor krachtige, energiezuinige AI voor edge-netwerken waarbij
het gebruikt maakt van een baanbrekende in-memory computing aanpak. Het hoofdkantoor is
gevestigd in Eindhoven, maar het bedrijf is ook sterk aanwezig in Leuven: op slechts 9 maanden na de
start van de venture tellen ze al 8 medewerkers in de vestiging in Leuven.

Enkele imec start-ups hebben in 2021 hun succesverhaal een vervolg gegeven met bijkomende
kapitaalverhogingen en door het verder opschalen van hun activiteiten.
•

•

•

Spectricity
Een spin-off van imec en een toonaangevende speler op vlak van hyperspectrale sensoren. Het
verzekerde zich van een tweede financieringsronde van 14 miljoen euro om de ontwikkeling en
massaproductie van hun hyperspectrale sensoren en imagers verder te versnellen. Spectricity richt zich
daarbij vooral op kostgedreven toepassingen aan hoge volumes, gaande van wearables tot smartphones
en IoT devices.
MICLEDI Microdisplays
Een toonaangevend technologiebedrijf op het gebied van microLED-schermen voor highend Augmented Reality (AR) brillen. Ze zijn de eersten in de sector die een microLED-array-voor-AR
demonstreren gebaseerd op 300mm wafer CMOS-chipproductieplatform. Ze sloten met succes een
tweede financieringsronde van 7 miljoen euro af om de commercialisering van hun technologie te
versnellen.
Pulsify Medical
Een imec/UZ Leuven spin-off die een onopvallend ultrasoon patchsysteem ontwikkelt voor de
continue monitoring van de werking van het hart (bv. slagvolume, hartdebiet, ...) en en die zowel op
intensieve zorgen als in een thuisomgeving gebruikt kan worden. Zij kondigden de tweede afsluiting aan
van hun Serie A-financieringsronde, waardoor de totale kapitaalverhoging van die financieringsronde
uitkomt op een waarde van 6,35 miljoen euro.

Naast eigen spin-offs, werkt het venturing team ook samen met scale-ups die gebruik maken van zowel
de imec technologie als investeringen vanuit imec.xpand. Deze bedrijven zijn niet formeel opgenomen
in de KPIs van imec, maar ze komen imec ten goede door de ontwikkeling van een langdurig R&D
samenwerkingsverband met enkele opkomende techreuzen. Daarenboven hebben ze ook het potentieel
om een impact te hebben op ons lokale ecosysteem aangezien we zien dat verschillende van deze bedrijven
overwegen om kantoren op te richten in de buurt van imec om de samenwerking te ondersteunen.
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Enkele beloftevolle voorbeelden van dergelijke cases:
•

Psi Quantum
Een Amerikaanse start-up/scale-up die ‘s werelds eerste bruikbare kwantumcomputer bouwt. Ze
werken samen met imec rond enkele fundamentele ontwikkelingen op vlak van hun optische technologie
en maakten ook gebruik van een investering van imec.xpand. Ze worden na hun laatste financieringsronde
gewaardeerd op maar liefst 3,15 miljard US dollar en zijn daarmee de eerste ‘unicorn’ in het portfolio van
imec.xpand.

•

One Projects
Een in Ierland gevestigde medtech start-up die katheters voor hartchirurgie ontwikkelt, werkte samen
met imec voor de ontwikkeling van een real-time 3D ultrasound imager die in hun katheter zal worden
ingebouwd. Ook zij konden rekenen op een investering van imec.xpand.

Imec.istart acceleratieprogramma
De sterke positie van imec.istart werd op verschillende vlakken bevestigd in 2021: er werden 176 projecten
ingediend in de verschillende imec.istart-calls, waarvan er uiteindelijk 26 geselecteerd werden. In het
kalenderjaar 2021 tekenden 27 nieuwe start-ups hun imec.istart-contract (inclusief nog enkele die eind 2020
geselecteerd werden). Het imec.istart-portfolio telt momenteel 250 bedrijven.
Van deze bedrijven is vandaag nog bijna 85% actief. Gezamenlijk hebben zij al meer dan 2.200 voltijdse
arbeidsplaatsen gecreëerd, en in totaal draaien ze meer dan 170 miljoen euro omzet. Gezien het jonge profiel
van deze starters groeien die cijfers trouwens erg snel: zowel qua tewerkstelling, als qua omzet, realiseren
deze jonge bedrijven over het hele portfolio een groeiritme van 20% per jaar of meer.
2021 was een jaar waarin veel bedrijven nog een stevige impact hebben ondervonden door de COVID-19crisis. Toch blijkt het imec.istart portfolio onderliggend erg gezond, gezien er in de loop van 2021 slechts 1
start-up uit het portfolio de activiteiten heeft moeten staken omwille van deze crisis.
Duurzaamheid speelt een steeds belangrijkere rol bij de selectie van relevante start-ups voor het imec.istart
programma. Tijdens het selectieproces worden de start-ups geëvalueerd op hun relevantie in het kader van
de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Ongeveer 60% van de start-ups binnen het
imec.istart-portfolio zijn actief in een of meerdere domeinen van deze Sustainable Development Goals, en
verwacht wordt dat dit aandeel de komende jaren verder zal toenemen.
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Het imec.istart investeringsfonds, opgericht in 2017, werd in 2021 omgevormd tot een evergreenfonds
(fonds met een onbeperkte levensduur), samen met een kapitaalverhoging tot 30,5 miljoen euro vanuit
de bestaande fondspartners en door het aantrekken van vier nieuwe fondspartners. De start-ups van
imec.istart doen het ook erg goed wat betreft het aantrekken van externe vervolgfinanciering: elke euro
geïnvesteerd door imec.istart opent de deur tot gemiddeld meer dan 27 euro externe investeringen.
Imec.istart behoort daarmee tot de beste 3% incubatoren wereldwijd. Qua totale vervolgfinanciering werd
in de loop van 2021 de kaap van 400 miljoen euro overschreden (waar de kaap van 100 miljoen pas in februari
2018 overschreden werd en die van 200 miljoen in december 2019). In heel 2021 werd meer dan 112 miljoen
euro aan vervolgfinanciering aangetrokken door de imec.istart-portfoliobedrijven, een absoluut recordjaar
wat dat betreft en de eerste keer dat de symbolische grens van meer dan 100 miljoen euro in minder dan
één jaar tijd werd doorbroken. Eind 2021 hadden de imec.istart bedrijven cumulatief meer dan 430 miljoen
euro aan financiering aangetrokken.

Duurzaamheid en maatschappelijk
verantwoord ondernemen

In 2021 waren er 9 exits voor imec.istart, wat het huidige totaal al op 38 brengt. Deze aangroei betekent een
stevige heropleving ten opzichte van 2020 (toen ‘slechts’ 4), gezien COVID-19 in 2020 een stevige impact had
op de algemene markt voor fusies en overnames.

Imec wil zijn belangrijkste activiteiten, onderzoek en innovatie, benutten om een antwoord te bieden op de
vele complexe maatschappelijke uitdagingen die wereldwijd ontstaan.

Ondanks het feit dat er de afgelopen jaren veel incubatie- en acceleratie-initiatieven bijgekomen zijn in het
Vlaamse landschap heeft imec.istart, naast een geweldig ecosysteem met meer dan 250 participaties in jonge
bedrijven, een bijkomend uniek aanbod naar deze snel groeiende start-ups via de access-to-technologywerking. Via deze werking wordt samen met imec-experts actief bekeken op welke technologiedomeinen
imec nieuwe technologieën en/of technologische knowhow heeft die de productontwikkeling van de startups kan versnellen of die extra eigenschappen kan toevoegen om hen een (duurzaam) competitief voordeel
te geven.
Een van de doelstellingen van het imec.istart acceleratieprogramma is om de doorgroei van start-ups naar
de scale-up fase te versnellen. Inmiddels hebben reeds 90 van de start-ups die mijlpaal bereikt, waarbij ze
minstens 1 miljoen aan vervolgfinanciering hebben opgehaald en/of 1 miljoen aan inkomsten op jaarbasis
hebben gerealiseerd.
In 2021 heeft imec.istart ook de eerste stappen in het buitenland gerealiseerd. Samen met Novel-T, de
incubator en techtransferorganisatie van de Universiteit Twente, werd imec.istart.nl in Nederland als nationaal
programma aangekondigd en gelanceerd. Deze stap is een erkenning voor het baanbrekende werk dat
imec.istart in België heeft verricht voor de ondersteuning van technologiestart-ups, en creëert bijkomende
kansen voor Belgische start-ups om sneller te internationaliseren en voor Vlaamse kennisinstellingen om hun
technologie en knowhow ook sneller te vermarkten of tot toepassing te brengen via de Nederlandse startups in het imec.istart.nl-programma. In een eerste open oproep werden 30 dossiers ingediend, waarvan een
eerste selectie van 5 start-ups werd weerhouden.
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Imecs motto, “Embracing a better life”, weerspiegelt de langetermijnvisie van imec om met technologie en
innovatie een duurzame wereld na te streven, in lijn met z’n waarden van integriteit, excellentie, commitment
en maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Duurzaamheid in onze kernactiviteit: onderzoek en
innovatie

Ter illustratie hiervan een aantal voorbeelden uit 2021:
•
De oplevering van een functioneel prototype van een snelle SARS-CoV-2 ademtest (zie p. 6).
•
Het ondertekenen van een partnership met GSK na een jaar van gezamenlijk exploratief onderzoek
(zie p. 17).
•
De oprichting van het Hyve-consortium met 2 onderzoekscentra en 4 industriële partners dat de
kostefficiënte en duurzame productie van waterstof door elektrolyse op grote schaal onderzoekt (zie
p. 20).
•
De lancering van imecs ‘Sustainable Semiconductor Technologies & Systems’ (SSTS) onderzoeksprogramma (met Apple als eerste partner) om de milieu-impact van chipontwikkeling en -productie
in kaart te brengen (zie p. 21).
•
De voorbij jaren heeft imec ook belangrijke doorbraken gerealiseerd om het energieverbruik van
artificiële intelligentie te verminderen via aangepaste circuits en nieuwe architecturen. In 2021 haalde
de nieuwe start-up Axelera AI 12 miljoen euro op om een energie-efficiënte chip voor edge-AItoepassingen te ontwikkelen (zie p. 22).
•
Dankzij het i-Learn programma, wordt onderwijs op maat mogelijk gemaakt, of hoe technologie
inzetten ten dienste van de leerkrachten met behulp van het online portaal i-Learn MyWay (zie p. 25).
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•

In 2021 heeft imec een disruptieve roadmap voor gezondheid, voeding en voedsel uitgestippeld.
Het OnePlanet Research Center, een multidisciplinaire samenwerking tussen imec, Radboud
Universiteit, Radboudumc en Wageningen Universiteit en Research, overbrugt de kloof tussen
toepassing en technologie voor agrifood en gezondheid. De focus voor gezondheid wordt gelegd
op het gastro-intestinale systeem, waarbij voeding en gezondheid aan elkaar gekoppeld worden. De
belangrijkste innovatie is een ingestible technologieplatform met ingestible sensoren voor detectie en
bemonstering.

Concepttekening van een inslikbare sensor: een slimme pil met ingebouwde technologie.

•

In het personeelsbeleid lag de focus op diversiteit & inclusie, ontmoeting en connectie, gezondheid
en veiligheid. Met een doelgericht plan, resulterend in een rits van activiteiten: “hack your bias” opleiding,
een vernieuwd inclusiviteitsbeleid (Inclusive Workplace Policy), een piloottraining rond cultureel
bewustzijn, de uitwerking van een plan voor gendergelijkheid, een “top women in tech” jobinar dat
aanwervingen van vrouwen in R&D opleverde, enz.
•
Een studie voor een masterplan energie/technieken werd uitgevoerd op de volledige site van imec
Leuven om zo belangrijke beslissingen voor de toekomst te nemen voor de meeste duurzame aanpak.
•
De jaarlijkse monitoring van de evolutie op de ambitieuze doelstellingen om de impact op het milieu
te beperken:
• Verkleinen van de koolstofvoetafdruk. Imec wil zijn CO2 voetafdruk tegen 2030 met 65%
		 verminderen tegenover het referentiejaar 2014 voor scope 1 (directe CO2-emissies) en 2 (indirecte
		CO2-emissies door energieopwekking).
• Halveren van het aardgasverbruik tegen 2030 met o.a. warmtepompen. In 2019 werd de eerste
		 warmtepomp geïnstalleerd in FAB1 en in 2021 een tweede in FAB2 (operationeel begin 2022).
• Na het aardgasverbruik dragen procesemissies het meest bij tot imecs CO2-voetafdruk. Een
		 uitgebreide studie toonde aan dat procesemissies gevoelig gereduceerd kunnen worden door
		 middel van passende behandelingssystemen en procesbijsturingen.
• Waterbeheer door het verbruik van leidingwater drastisch te verminderen, met als doelstelling om
		 tegen 2025 de hoeveelheid leidingwater te halveren.
•
Een duurzamer mobiliteitsbeleid op 3 pijlers, “Vermijden, Verschuiven of Schoner maken”, waarbij de
reisprocedure aangepast werd en versneld werk gemaakt wordt van het vergroenen van het wagenpark.

Duurzaamheid in onze werking

imec sustainable development goals
Goal

2017


 Clean water and sanitation



1. Solar cell electricity production (kWh)

Duurzaamheid beperkt zich niet tot imecs onderzoek en innovatie, maar is een essentieel onderdeel
van de interne werking, de manier waarop de cleanrooms gerund worden en hoe omgegaan wordt met
medewerkers, partners, leveranciers en belanghebbenden in het algemeen. Meer informatie hierover is te
vinden in het duurzaamheidsverslag 2021.
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3. Ratio of recycled water (%)
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1. Commitment Score (C.M./ Corona Connect)
2. Engagement Score (C.M./ Corona Connect)



 Gender equality

•

•
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Imec heeft met succes twee duurzaamheidsscreenings doorlopen. Een doorlichting die grote
bedrijven en organisaties gebruiken om de duurzaamheidsprestaties van hun leveranciers te beoordelen
in de volgende 4 domeinen: Environment, Labor & Human Rights, Ethics & Good Governance en
Sustainable Procurement. We behaalden de zilveren EcoVadis medaille en RBA (Responsible Business
Alliance) kende imec een laagrisico status toe.
Imec heeft een volledig nieuw proces op poten gezet voor een duurzamer aankoopbeleid voor nieuwe
en bestaande leveranciers/partners dat begin 2022 in werking trad.

Vitality Score (C.M./ Corona Connect)
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 Good health and well-being
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Responsible consumption and production
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Evolutie en status in 2021 van de imec duurzaamheidsacties die gericht zijn op de interne processen. Het
duurzaamheidsdashboard helpt imec om het effect van haar strategie op de interne processen te monitoren.
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Communicatie en maatschappelijke verantwoordelijkheid
In 2021 heeft imec z’n eerste duurzaamheidsverslag gepubliceerd33. Een transparant en publiek statement
over imecs ambities en engagement tegenover z’n stakeholders.
Ook intern is er blijvende aandacht voor het scheppen van een breed draagvlak rond duurzaamheid via:
•
Inspirerende SSTNBLTY Talks met interne en externe experts, deze laatste met het oog op een ruimer
perspectief en externe inspiratie
•
Het verder uitbouwen van een duurzaamheidsgemeenschap
De inspanningen om jongeren kansen te geven en ze te inspireren voor STEM-richtingen via nieuwe educatieve
pakketten, gekoppeld aan de UN SDG’s, in samenwerking met Brightlab. Eduboxen over pandemie, circulaire
economie; piloot STEM-projecten met scholen: “Yes, We Make it” en jeugdbeweging, enz34.
Op het vlak van maatschappelijke verantwoordelijkheid ligt de focus op betrokkenheid en solidariteit in
de lokale gemeenschappen en wereldwijd, met de slogan van de UN SDG’s als leidraad: niemand achterlaten
(leaving no one behind). In structurele samenwerkingen, over de jaren heen, of ingegeven door de actualiteit,
zoals:
•
De combinatie van medewerkers aanzetten tot meer bewegen, gekoppeld aan steun voor
kankeronderzoek via een schenking aan Levensloop. Begin 2021 daagde imec zijn medewerkers uit om
meer te bewegen, door geld te verzamelen op basis van het aantal deelnemers (bijna 900) aan de
uitdaging en het aantal actieve uren bewogen.
•
De structurele ondersteuning door imec-medewerkers van het “Empowering Girls Through Education”
project in Kenia, Knitting for Alzheimer, jaarlijkse schenking via het Sinterklaasfonds aan organisaties
waar medewerkers van imec als vrijwilliger werken, …
•
Giften voor de Warmste Week, via het promoten van imecs online card shop voor het versturen van
nieuwjaarswensen naar imec partners.
•
Solidariteitsactie voor de getroffenen van de overstromingen in de zomer van 2021 in België.
•
Solidariteitsactie van imec-medewerkers voor de mensen van Indië, die rechtstreeks of onrechtstreeks
getroffen werden door COVID-19, via Indische NGO’s.

33

34

34

Imec_SustainabilityReport_2021_FINAL_NL.pdf
Brightlab | Shaping future innovators

Bijdragen van imec medewerkers zorgen voor structurele steun
voor het ‘Empowering Girls Through Education’ project in Kenia.

Move More Challenge

Steunen van de Warmste Week via imecs online card shop voor het versturen van nieuwjaarswensen naar imec partners..
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Feiten en cijfers
Visie en missie: technologie voor een
duurzame toekomst
‘Als wereldleider op het gebied van nano-elektronica en digitale technologie streven we naar het onmogelijke
en mikken we op disruptieve innovatie. We maximaliseren de maatschappelijke impact door slimme,
duurzame oplossingen te creëren die de levenskwaliteit verbeteren. Bij imec geven we
de toekomst vorm.’

Alles wordt
gedreven door
de wens om een
positieve impact
te hebben en bij
te dragen aan
een beter leven
in een duurzame
samenleving.
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‘Als vertrouwenspartner van bedrijven, start-ups en de academische wereld brengen we
briljante koppen uit heel de wereld samen in een creatieve en stimulerende omgeving.
Door gebruik te maken van onze infrastructuur van wereldklasse en ons lokale en
mondiale ecosysteem van diverse partners in een groot aantal industrieën, versnellen we
de vooruitgang naar een geconnecteerde, duurzame toekomst.’
De bovenstaande visie en missie doordringen alles wat imec doet. Van de doorgedreven
functionele miniaturisatie van de halfgeleidertechnologie, over disruptieve
sensorconcepten tot de volgende generatie DNA sequencing toestellen, en een brede
portfolio van andere digitale activiteiten: alles wordt gedreven door de wens om een
positieve impact te hebben en bij te dragen aan een beter leven in een duurzame
samenleving, gebaseerd op de baanbrekende innovaties die imec ontwikkelt.

Strategie: vier pijlers voor de toekomst
Vanuit zijn missie en de sterke positie die het de voorbije decennia heeft opgebouwd, heeft imec vier pijlers
gedefinieerd die zijn strategie de komende jaren zullen aansturen.

1

Imec zal op wereldschaal één van de drijvende krachten blijven die een verdere miniaturisatie
van elektronica mogelijk maakt.

2

We zullen de uitdagingen voor de samenleving en de planeet aanpakken door de ontwikkeling
van slimme toepassingen in bijvoorbeeld gezondheidszorg, duurzame energie, en slimme
mobiliteit.

3

Imec werkt aan doorbraken op het gebied van digitale systeeminnovatie, met de bedoeling
om tot disruptieve verbeteringen te komen die een duurzame samenleving vooruithelpen.
Twee speerpuntdomeinen zijn artificiële intelligentie, en veiligheid en privacy.

4

Imec zal zijn wereldwijde technologische leiderspositie gebruiken als hefboom om impact
te creëren in die regio’s waar het aanwezig is. Dat gebeurt onder andere door venturing en
laagdrempelige toegang tot kennis en toptechnologie.
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Infographics
> 5.000 medewerkers

Wereldwijde samenwerking met

> 95 nationaliteiten
> 200 universiteiten

> 800 bedrijven

1.634 publicaties
in 2021

Onderzoeksgroepen en lokale kantoren in 7 landen op 3 continenten

BELGIE

Leuven, Brussel, Antwerpen, Gent,
Kortrijk, Hasselt & Genk

NEDERLAND

Eindhoven, Nijmegen/Wagingen

VERENIGDE STATEN

San Francisco, Berkeley,
Orlando & San José

977 patenten tussen
2017 - 2021

25 spin-offs tussen
2017 - 2021

732 miljoen euro omzet
in 2021

Steun Vlaamse overheid
110,5 miljoen euro

INDIA

Bangalore

JAPAN

Osaka & Tokyo

CHINA
Shanghai

TAIWAN
Hsinchu

imec.istart
320 start-ups & scale-ups
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Genetwerkt innovatie model

14

6X

293

61%

CALLS
GEORGANISEERD

MEERWAARDE GEGENEREERD
BIJ BEDRIJVEN

Materiaalleveranciers
PROJECTEN INGEDIEND

Fabless/Fablite/
EDA

CONTRIBUTIE VANUIT
DE INDUSTRIE

Toestelbouwers

IMEC.ICON

120

€2M

GEMIDDELDE
PROJECTGROOTTE

PROJECTEN
GOEDGEKEURD

€93M

PROJECTSTEUN

Chipproducenten

Systeempartners

Zowat het hele internationale ecosysteem voor halfgeleidertechnologie werkt samen met imec.

352

PARTNERS
BETROKKEN

67%

NIEUWE PARTNERS
PER CALL

85%
OVERLEVINGS-

& 60 SCALE-UPS

KANS

+1,7K
BANEN

+270M
EURO FOLLOW-UP
FINANCIERING

35
VROUWELIJKE

GECREËERD

CO-FOUNDERS

#4
ACCELERATOR

+130M
EURO INKOMSTEN

WERELDWIJD

28
EXITS

(OVERNAME OF MBO’S)

40

KMO PARTICIPATIE

Dankzij het vraaggestuurde imec.icon programma krijgen Vlaamse bedrijven
laagdrempelig toegang tot kennis en technologie (cijfers van 2017 tot eind 2021).

+220
STARTUPS

Imec heeft een uitgebreid netwerk van Vlaamse samenwerkingspartners.

50%

+120
INTERNATIONAAL
ACTIEF

Dankzij imec.istart krijgen beloftevolle technologie start-ups gedurende een traject van 12 tot 18 maanden
toegang tot kennis, kapitaal, talent en relevante contacten uit het imec netwerk (cijfers van 2017 tot eind 2021).

41

Geconsolideerde jaarrekening
Geconsolideerde resultatenrekening in euro

Geconsolideerde balans 2021 in euro
ACTIVA

PASSIVA

Vaste activa

Eigen vermogen

257.758.732,80

Geconsolideerde reserves

211.681.303,36

Materiële vaste activa
Terreinen en gebouwen
Installaties, machines en uitrusting

409.260.002,28
356.372.268,01
138.931.177,40
206.766.941,72

Meubilair en rollend materieel

1.292.561,28

Leasing en soortgelijke rechten

275.952,97

Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa
Vennootschappen waarop
vermogensmutatie is toegepast
Andere ondernemingen
Deelnemingen, aandelen en
deelbewijzen
Vorderingen
Vlottende activa

9.105.634,64
52.887.734,27
17.748.589,34
35.139.144,93
31.252.026,91

596.192,70

Omrekeningsverschillen

241.039,67

Kapitaalsubsidies

45.240.197,07

Belangen van derden

157.786.661,67

Voorzieningen, uitgestelde belastingen
en belastinglatenties

1.615.999,61

Voorzieningen voor risico’s en kosten

1.615.999,61

Grote herstellings- en onderhoudswerken
Overige risico’s en kosten
SCHULDEN
Schulden op meer dan één jaar
Kredietinstellingen

3.887.118,02
443.782.706,59

Vorderingen op meer dan één jaar

7.621.059,26

Voorraden en bestellingen in uitvoering

5.171.267,85

Vorderingen op ten hoogste één jaar

Negatieve consolidatieverschillen

133.708.547,76

Overige schulden
Schulden op ten hoogste één jaar

190.000,00
435.881.314,79
51.429.629,98
44.505.028,98
6.924.601,00
237.739.266,54

Schulden op meer dan één jaar
die binnen het jaar vervallen

4.380.076,25

Handelsschulden

39.416.155,69

Leveranciers

39.416.155,69

Handelsvorderingen

113.463.563,51

Overige vorderingen

20.244.948,25

Ontvangen vooruitbetalingen op
bestellingen

67.837.946,42

139.903.520,18

Schulden met betrekking tot
belastingen, bezoldigingen en sociale
lasten

64.573.457,36

Geldbeleggingen
Overige beleggingen
Liquide middelen
Overlopende rekeningen
Totaal van de activa

139.740.416,52
17.637.895,02
853.042.708,87

Belastingen
Bezoldigingen en sociale lasten
Overige schulden
Overlopende rekeningen
Totaal van de passiva
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1.425.999,61

Bedrijfsopbrengsten

2020

2021

680.488.552,75

732.001.275,30

Omzet

521.126.820,06

543.787.551,32

Andere bedrijfsopbrengsten

156.862.929,42

187.270.706,07

Niet recurrente bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen

2.498.803,27

943.017,91

654.354.246,57

715.121.978,36

141.267.423,82

177.386.654,12

Diensten en diverse goederen

181.468.064,85

189.073.475,42

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

232.013.062,09

248.147.809,99

87.352.266,46

98.586.959,65

11.189.975,42

1.547.308,07

Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en
materiële vaste activa, waardeverminderingen op voorraden, voorzieningen voor
risico’s en kosten
Andere bedrijfskosten
Niet recurrente bedrijfskosten

1.063.453,93

379.771,11

26.134.306,18

16.879.296,94

-2.007.738,75

-1.931.841,48

Andere recurrente financiële opbrengsten en kosten

6.500.130,63

6.034.183,65

Niet recurrente opbrengsten en kosten

4.483.409,12

4.522.201,34

Belastingen

1.327.688,89

2.485.582,69

36.437.796,07

27.989.423,14

82.600.000

66.683.271

Bedrijfswinst
Kosten van schulden

Winst van het boekjaar
Investeringen

		

5.789.810,81
58.783.646,55
61.531.630,82
146.712.418,27
853.042.708,87

DISCLAIMER - Deze informatie wordt aangeboden ‘zoals ze is’ zonder enige representatie of garantie. Imec is een geregistreerde merknaam voor de activiteiten
van imec International (IMEC International, stichting van openbaar nut naar Belgisch recht), imec België (IMEC vzw, gesteund door de Vlaamse overheid), imec
Nederland (Stichting IMEC Nederland, gesteund door de Nederlandse overheid), imec Taiwan (IMEC Taiwan Co.), imec China (IMEC Microelectronics Shanghai
Co. Ltd.), imec India (IMEC India Private Limited), imec San Francisco (IMEC Inc.) en imec Florida (IMEC USA Nanoelectronics Design Center Inc.).
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www.imec.be

