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W O O R D  VO O R A F

De Vlaamse overheid heeft beleidsindicatoren 

nodig die de ontw ikkeling van het Vlaams potenti

eel inzake wetenschap, technologie en innovatie in 

kaart brengen, opvolgen, ondersteunen en inter

nationaal positioneren, zowel wat de geleverde 

inspanningen ais de behaalde resultaten betreft. 

Daarnaast moet Vlaanderen deze gegevens ook 

systematisch ter beschikking stellen van supranatio

nale instanties zoals de O rganisatie voor 

Economische Sam enw erking en O ntw ikke ling  

(OESO) en het statistisch bureau van de Europese 

Commissie (EUROSTAT). De Europese Commissie 

is alvast erg overtu igd van de noodzaak om de evo

lutie van de lidstaten voor wat betreft de investe

ringen in O nderzoek en O ntw ikkeling, zowel op 

niveau van de financiële m iddelen ais op niveau 

van het menselijk potentieel, op te volgen en zo bij 

te dragen tot de implementatie en de verdere uit

bouw  van de Europese onderzoeksruim te. Een 

instrum entarium  van geijkte, valide en betrouwba

re indicatoren kan deze inspanningen opvolgen en 

met mekaar vergelijken.

Over de investeringen in onderzoek en ontw ikke

ling, zowel wat m iddelen ais personeel betreft, van

wege de overheid, de industrie, de universiteiten, 

private stichtingen zonder w instoogm erk, interna

tionale onderzoeksinstellingen,., bestaan er al indi

catoren. Voor de aanmaak en de opvolging van 

deze gegevens en van gerelateerde indicatoren 

zijn internationale standaarden vastgelegd. De 

Administratie Wetenschap en Innovatie voert elk 

jaar een diepgaande analyse uit van de Vlaamse 

begroting voor het wetenschaps- en technologisch 

innovatiebeleid. De resultaten van deze analyse 

worden jaarlijks gepubliceerd in de Speurgids 

Wetenschap, Technologie en Innovatie. O ok ande

re administraties ontw ikkelen inm iddels relevante 

beleidsindicatoren voor hun beleidsdomein. Aan 

de hand daarvan kunnen ze de effecten van hun 

beleid in kaart brengen en opvolgen. De aanwezi

ge expertise was tot nog toe verspreid over de ver

schillende administraties en de Vlaamse openbare 

instellingen (VOI's). De bundeling van deze exper

tise tot een efficiënt systeem van gegevensinzame- 

ling en de verwerking ervan tot beleidsrelevante 

indicatoren drong zich dus op.

De beschikbaarheid van voldoende financiële 

m iddelen voor onderzoek en ontw ikkeling is een 

eerste noodzakelijke voorwaarde om een com peti

tief wetenschaps- en technologisch innovatiebeleid 

te voeren en uit te bouwen. De ontw ikkeling van 

instrumenten om het effect van deze inspanningen 

te kunnen inschatten, onder meer aan de hand van 

geijkte outputindicatoren in een internationaal ver

gelijkbare context, is een tweede voorwaarde. 

Naarmate onderzoek en innovatie belangrijker 

worden voor de samenleving, is de studie ervan 

uitgegroeid tot een afzonderlijke wetenschappelijke 

discipline. Het on tw ikke len  van kwantitatieve 

methoden om onderzoeksprestaties en -realisaties 

in kaart te brengen, is daar een belangrijk onder

deel van.

O m  haar beleid op een adequate manier te onder

steunen, besliste de Vlaamse overheid in 2001 tot 

de op rich ting  van het "S teunpun t O & O  

Statistieken" dat operationeel werd in 2002. Dit 

Steunpunt levert gegevens aan die gebru ikt w or

den om punctuele beleidsvragen te beantwoorden. 

Het heeft ook de opdracht gekregen om een 

systeem van indicatoren op te bouwen dat de 

om vang en de internationale positie van het 

Vlaams potentieel inzake onderzoek en ontw ikke

ling in kaart moet brengen. Zo een indicatoren- 

systeem omvat de kredieten en de uitgaven voor 

wetenschap, technologie en innovatie van zowel de 

overheid ais de private sector, de impact van het 

Vlaams wetenschappelijk onderzoek aan de hand 

van bibliometrische indicatoren, de Vlaamse tech- 

no log iepositie  op basis van Europese en 

Amerikaanse octrooien, het in kaart brengen van 

het menselijk potentieel op vlak van wetenschap, 

technologie en innovatie evenals de opleidingspro- 

fielen in deze kennisgenererende activiteiten. O ok 

de deelname aan internationale program ma's, 

zoals de Europese kaderprogram m a's en EUREKA, 

w ordt beschouwd ais een belangrijke indicator om 

het Vlaams kennisgebeuren internationaal te situe

ren. Naast het aanleveren en het ontw ikkelen van 

deze gevalideerde indicatoren, voert het Steunpunt 

tevens onderzoek uit naar nieuwe en verbeterde 

indicatoren en indicatorensystemen.



Aan de hand van deze indicatoren w ord t sinds 

2003 tweejaarlijks een Vlaams Indicatorenboek 

Wetenschap, Technologie en Innovatie samenge

steld. Het Steunpunt staat in voor de coördinatie en 

de aanmaak. De vorige edities verschenen in 1999 

en 2003. Dankzij de samenwerking tussen de 

onderzoekers van het Steunpunt, de verschillende 

bevoegde administraties en de Vlaamse openbare 

inste llingen beschikken we vandaag m et het 

Vlaams Indicatorenboek Wetenschap, Technologie 

en Innovatie 2005 over een gamma aan indicato

ren dat het m ogelijk maakt om het Vlaams beleid 

inzake wetenschap, technologie en innovatie op 

een periodieke basis in kaart te brengen en op te 

volgen in een internationaal perspectief.

De gegevensbestanden over de verschillende 

aspecten van het Vlaams potentieel inzake onder

zoek en ontw ikkeling zijn vanaf nu -  met respect 

voor de intellectuele eigendomsrechten -  beschik

baar voor al wie betrokken is bij het Vlaams weten

schaps- en technologisch innovatiebeleid.

Fientje M oerm an

Vice-minister-president van de Vlaamse regering 
Vlaams minister van Economie, Ondernemen, 
Wetenschap, innovatie en Buitenlandse Handel



BIJ WIJZE VAN IN LEID ING

Wetenschap, technologie en innovatie worden 

onmiskenbaar de voornaamste hefbomen tot eco

nomische welvaart en sociaal welzijn in de kennis

economie van het nieuwe millennium. De Vlaamse 

overheid heeft dan ook, naarmate ze door de regio

nalisering van de Belgische Staat over meer 

bevoegdheden inzake wetenschaps-, technologie

ën innovatiebeleid beschikte, veel aandacht besteed 

aan de verdere ontwikkeling van de kwaliteit en de 

slagkracht van het Vlaams wetenschaps-, tech

nologie- en innovatiesysteem.

Het brede spectrum van wetenschappelijk en tech

nologisch onderzoek werd hierbij verder vervolle

digd met maatregelen om het innovatievermogen 

van ondernem ingen te verhogen, om de kleine en 

m iddelgrote ondernem ingen meer innovatiekan- 

sen te bieden, en om het bredere publiek dichter 

bij het wetenschaps- en innovatiegebeuren te 

betrekken.

Het is dan ook nuttig en wenselijk om het geheel 

aan acties, en hun reeds meetbare resultaten, in 

een coherent, rege lm a tig  te verschijnen 

Indicatorenboek te bundelen. Dit is dan ook de 

doelstelling van dit werk dat de tijdsreeksen die in 

het Indicatorenboek 2003 verschenen, verder actu

aliseert en uitbreidt. Zo w ord t het mogelijk, dankzij 

de inspanningen die de laatste jaren op het vlak 

van dataverzameling en regionalisering van weten

schaps-, technologie- en innovatie-indicatoren op 

Vlaams niveau werden geleverd, een valied en 

internationaal vergelijkbaar overzicht te geven van 

de situatie in Vlaanderen op vlak van de bestedin

gen voor en de resultaten van onderzoek, on tw ik

keling en innovatie.

Na een overzicht van het wetenschaps-, technolo

gie- en innovatie-systeem in Vlaanderen, worden 

de verschillende actoren, program ma's en hun 

resultaten in de daaropvolgende hoofdstukken in 

detail besproken en, waar mogelijk, internationaal 

vergeleken. Alsdusdanig w ordt een globaal over

zicht bekom en van de respectievelijke actoren en 

hun bijdrage tot de werking van het Vlaams

Innovatie Systeem. Aan de hand van zes dossiers, 

die dit boek afsluiten, worden bovendien een aan

tal recente studies inzake wetenschap en innovatie 

samengevat die in opdracht van de Vlaamse over

heid werden uitgevoerd sinds het verschijnen van 

de vorige editie van dit Indicatorenboek.

Uiteraard kan derge lijk  ind ica torenboek slechts 

to t stand kom en dankzij de bundeling van de 

inspanningen van verschillende experten. De 

redactie en het schrijven van d it boek kwam dan 

ook to t stand onder im puls van een w erkgroep 

van experten behorend to t de verschillende 

beleidsactoren uit het Vlaams Innovatiesysteem, 

die de staf van het S teunpunt O & O  Statistieken 

van de Vlaamse overheid bijstond in zijn opdracht 

dit ind ica torenboek te ontw ikkelen. Elk van hen 

droeg bij to t de conceptie van d it werk. W ij w illen 

hen dan ook van harte danken voor de construc

tieve sam enwerking om onder hoge tijdsdruk dit 

docum ent af te werken:

Mevrouw Linda De Koek van de Administratie 
Hoger Onderwijs, Mevrouw Jetje De Groof en 
Danieiie Gilliot van de Vlaamse Interuniversitaire 
Raad en Mevrouw Greta Vervliet, Administratie 
Wetenschap en innovatie en tevens voorzitter van 
de stuurgroep van het Steunpunt O&O Statistieken.

Mevrouw Pascale Dengis van de Administratie 
Wetenschap en innovatie.

De Heren Jan Larosse en Danny Van Steenkiste van 
het IWT.

De Heer Edwin Peifrene van de Administratie 
Planning en Statistiek (APS).

Mevrouw Elisabeth Monard, Kristien Vercoutere en 
Danieiie Raspoet van de Vlaamse Raad voor 
Wetenschapsbeleid en de Heren Ward Ziarko en 
Peter Teiriinck van de POD Federaal Wetenschaps
beleid, die de nodige expert-inzichten en inbreng 
geleverd hebben b ij het tot stand komen van de 
Vlaamse O&O gegevens.



Daarnaast danken we tevens alle auteurs die op 

basis van de inbreng van de werkgroep, de ver

schillende hoofdstukken en dossiers hebben 
geschreven en gedocum enteerd met relevant en 

valied cijfermateriaal.

Zonder hun gezamenlijke inspanning was dit 

Indicatorenboek nooit to t stand kunnen komen.

Prof. Koenraad Debackere 

en Prof. Reinhilde Veugelers

Redactie Werkgroep Vlaams Indicatorenboek 
Leuven, 10 maart 2005
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In dit inleidend hoofdstuk w ord t een beschrijving 

gegeven van de voornaamste actoren in het 

Vlaams Wetenschap, Technologie en Innovatie 

(afgekort ais WTI)-systeem en van hun rol hierin. 

Sinds het begin van de ja ren 1990 heeft dit 

Vlaams WTI-systeem volop vorm  gekregen. Ais 

gevolg van de continu voortschrijdende federalise

ring van België werden significante bevoegdheids

pakketten inzake het W TI-beleid en zijn im ple

m entatie ondergebracht bij de Gewesten en 

Gemeenschappen. Bij de analyse van het Vlaamse 

W TI-beleid dient men dan ook rekening te hou

den met de specifieke Belgische federale staats

structuur, die een onderscheid maakt tussen 

gewest- en gemeenschapsmateries. Voor wat 

betreft de betrokkenheid van de "private" sector 

(bedrijfssector en instellingen zonder w instoog

merk) en de Vlaamse overheid bij het "m eten" van 

de resultaten van het W TI-beleid, w o rd t het 

Vlaams Gewest ais territoriale entiteit gehanteerd. 

Het hoger onderwijs is evenwel gemeenschapsma

terie. De po litieke keuze van de Vlaamse 

Gemeenschap bestaat erin de Vlaamse publieke 

m iddelen die worden toegekend aan onderw ijsin

ste llingen die in het Brussels H oofdstede lijk  

Gewest zijn gevestigd, bij Vlaanderen te tellen en 

dit zowel voor wat betreft de statistieken die w or

den opgemaakt per financieringsbron ais voor wat 

betreft deze voor de uitvoering van het onderzoek.

De kernactoren in de conceptie en de uitvoering 

van dit Vlaams W TI-beleid zijn vandaag: de 

Administratie Wetenschap en Innovatie (AWI), het 

Vlaams Instituut voor de bevordering van het 

Wetenschappelijk-Technologisch onderzoek in de 

Industrie (IWT), het Fonds voor Wetenschappelijk 

O nderzoek Vlaanderen (FWO-Vlaanderen), de 

grote Vlaamse onderzoeksinste llingen (IMEC, 

VITO, VIB en IBBT), de zes Vlaamse universiteiten 

(K.U. Brussel, K.U. Leuven met campus Kortrijk, 

Lim burgs Universitair Centrum  ais zusteruniver- 

siteit in de tU L  (transnationale Universite it 

Limburg), U. Antwerpen, U. Gent en V.U. Brussel) 

en de hogescholen. De Vlaamse Raad voor 

Wetenschapsbeleid (VRWB) fungeert ais centraal 

adviesorgaan van de Vlaamse overheid inzake het 

W TI-beleid en staat aldus tussen alle beleidsacto- 

ren in. Daarnaast zijn er specifieke overlegorganen 

tussen actoren, zoals de Vlaamse Interuniversitaire 

Raad (VLIR) en de Vlaamse Hogescholen Raad 

(Vlhora) die ook inzake W TI-materies coördine

rend en adviserend optreden tussen en voor hun 

leden, doch wiens activiteitenspectrum uiteraard 

ru im er is dan enkel WTI-materies. Tot slot verm el

den we ook de Com m issie voor Federale 

Samenwerking (de CFS) en haar werkgroep CFS- 

STAT die instaat voor de coördinatie en de afspra

ken tussen federale en regionale overheden inza

ke indicatorontw ikkeling en -implementatie.

Sinds 1995 heeft de Vlaamse overheid een uitge

sproken stim uleringsbeleid gevoerd inzake WTI- 

activiteiten. De zogenaamde "inhaalbeweging" die 

in 1995 werd ingezet, heeft ervoor gezorgd dat 

sinds 1995, de Vlaamse overheidskredieten voor 

O nderzoek en O ntw ikke ling (verder afgekort ais 

O & O ) beduidend zijn toegenom en. Dit heeft 

ertoe geleid dat Vlaanderen anno 2003 een ratio 

van 2.14% (berekend op Gewestniveau) of 2.18% 

(berekend op Gemeenschapsniveau) van het 

Bruto Binnenlands Product per Regio besteedt aan 

O&O-activiteiten, waarbij deze laatste naast onder

zoek en ontw ikkeling uiteraard ook een innovatie

com ponent bevatten, zoals verder zal blijken uit de 

verschillende hoofdstukken van dit Indicatoren

boek. Daarmee scoort Vlaanderen du idelijk boven 

het Europees gemiddelde, al blijven er natuurlijk 

nog extra-inspanningen te leveren wil men de 3% 

norm  halen die Europees Commissaris Busquin in 

2002 heeft geïntroduceerd.

Bij de implem entatie van het Vlaams W TI-beleid 

vallen volgende tendensen op. Ten eerste creëert 

het beleid aanzienlijke ru im te voor bottom -up in i

tiatieven. Dit zijn initiatieven die vanuit de onder- 

zoekswereld (op initiatief van de vorser) of vanuit 

het bedrijfsleven zelf ontstaan. Significante hoe

veelheden m iddelen zijn beschikbaar voor bot- 

tom -up projectfinanciering (zoals we terugvinden 

bij het IWT, het FWO-Vlaanderen en het Bijzonder 

Onderzoeksfonds van de universiteiten). Ten twee

de heeft het Vlaams W TI-beleid op gezette tijdstip

pen de nood herkend en erkend om op bepaalde, 

toekom stgerichte speerpuntdom einen een vo l

doende concentratie aan m iddelen te voorzien. O p 

regelmatige ogenblikken zijn er dus meer top- 

down gerichte interventies die de vrijheidsgraden 

voor bo ttom -up onderzoek en ontw ikkeling aan

vullen. Getuige hiervan zijn de grote onderzoeks

instellingen IM EC (op het vlak van micro-elektro- 

nica), VITO (op vlak van technologisch onderzoek), 

VIB (op het vlak van biotechnologie) en recent het 

IBBT (op vlak van b reedbandtechno log ie ). 

Daarnaast kunnen ook de op innovatie gerichte 

m iddelenconcentraties en platform en zoals op het 

vlak van technolog ieontw ikke ling voor de autom o

bielindustrie (Flanders' Drive), voor de mechatroni- 

ca industrie (Flanders' Mechatronics), voor de ont-



wikkeling van geografische informatiesystemen 

(IncGeo), en voor het ondersteunen van de toe

passing van geavanceerde m ethodologieën voor 

materiaalonderzoek (Flanders' Materials Research 

Centre of FLAMAC) hiertoe worden gerekend. 

Ten derde hebben de Vlaamse O &O-actoren, 

zowel uit de publieke sector ais uit de private sec

tor, in de loop der ja ren ruim  aandacht besteed 

aan de grote verscheidenheid en com plem enta

riteit aan acties die noodzakelijk zijn om een pro

ductief en com petitie f WTI-landschap (of Regionaal 

Innovatiesysteem) te creëren. Dit heeft geleid tot 

het herkennen en erkennen van de nood aan net

werking en coördinatie op verschillende niveaus 

van het W TI-beleid. Ten vierde kan een Vlaams 

W TI-beleid onm ogelijk plaatsvinden in een vacu

üm. Toetsing van en alertheid voor de Vlaamse 

aanwezigheid in Europese Kaderprogram m a's 

evenals in de verschillende acties en programma's 

van de Belgische federale overheid is en blijft dan 

ook een continu aandachtspunt van het Vlaams 

WTI-beleid. Ten vijfde is de positie die Vlaanderen 

vandaag verworven heeft inzake W TI-perform an- 

tie mede het gevolg van de steeds toenemende 

bedrijfsinvesteringen voor O & O . De rol van de pri

vate sector in het Vlaams WTI-systeem mag dus 

zeker niet worden onderschat, zoals verder zal blij

ken in dit Indicatorenboek.

Tot slot, de Vlaamse overheid heeft bij de federali- 

seringsbeweging snel oog gehad voor het opdrij

ven van de O &O -intensite it in Vlaanderen. In 1995 

werd daartoe een eerste significante "inhaalbewe

g ing" opgestart. Deze w ord t mom enteel verderge- 

zet en geactualiseerd in de uitvoering van het 

Innovatiepact, dat voor Vlaanderen het streven 

naar het bereiken van de zopas vermelde 3% 

O & O -norm  moet onderbouwen.

1. VLAANDEREN: ENKELE KERNCIJFERS

De federalisering van de Belgische staat heeft 

ervoor gezorgd dat een statistisch apparaat op 

Vlaams niveau werd gecreëerd. Dit leidt to t vo l

gende eerste-orde gegevens voor Vlaanderen, 

relevant voor verdere normalisatie van de WTI- 

gegevens.

In een eerste tabel w ordt de evolutie van het Bruto 

Binnenlands Product per Regio weergegeven. Het 

Bruto Binnenlands Product (BBP) is een maat voor 

de welvaart welke gecreëerd w ordt binnen een 

afgebakend gebied. De maat laat zich het eenvou

digst berekenen voor nationale staten, maar ook

het Bruto Binnenlands Product per Regio (BBPR) 

voor regio's of deelgebieden binnen nationale sta

ten kan bepaald worden mits een aantal aanna

mes. Het BBPR moet onderscheiden worden van 

het Bruto Regionaal Product (BRP), wat de tegen

hanger is van het Bruto Nationaal Product (BNP). 

Het BBPR is samengesteld uit de som van de bruto 

toegevoegde waarden (tegen basisprijs, in werke

lijke prijzen) van alle bedrijfstakken binnen de 

geografische eenheid, verm eerderd met de BTW 

op de producten en met de indirecte belastingen 

bij de invoer, en verm inderd met subsidies bij de 

uitvoer. Verdiscontering van de BTW, de indirecte 

belastingen en de subsidies geschiedt overeen

komstig de verdeling van de bruto toegevoegde 

waarde over de gewesten, wat maakt dat het aldus 

bepaalde BBPR een schatting betreft, weliswaar 

volgens de bepalingen van Eurostat, het Europees 

Bureau voor de Statistiek.

Tabel 1.1 geeft de geschatte waarden van het 

BBPR voor het Vlaamse Gewest (en de andere 

gewesten) voor opeenvolgende jaren van de peri

ode 1980-2004. De officiële reeks, zoals bepaald 

door het Instituut voor Nationale Rekeningen 

(INR), loopt van 1995 tot en met 2002 en werd 

bepaald volgens de nieuwe ESR95-standaard. De 

gegevens tussen 1980 en 1994 betreffen ram in

gen die retroactief bepaald werden op basis van de 

oude ESER79-standaard. Voor 2003 berust het 

gegeven voor het Vlaamse Gewest op ram ingen 

van de Administratie Planning en Statistiek (APS) 

van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. 

D iezelfde instantie heeft ook een prognose 

gemaakt voor 2004 (opgemaakt op 6 oktober 

2004).

Een tweede gegeven, relevant voor de normalise

ring van bepaalde WTI-gegevens, betreffen de 

Vlaamse bevolkingsgegevens. Basisgegevens voor 

de bevolking woonachtig in het Vlaamse Gewest 

zijn afgeleid uit de tabellen van het Nationaal 

Instituut voor de Statistiek (N.I.S.) dat op zijn beurt 

aangewezen is op de registraties van de loop van 

de bevolking door het Rijksregister. In Tabel 1.2 

w ord t de m iddenpopulatie van de bevolking op 

beroepsactieve leeftijd gegeven.

De term  "m iddenpopu la tie " verw ijst naar de 

gem iddelde bevolking in het observatiejaar, bere

kend ais het rekenkundig gem iddelde van de 

waarnem ingen op 1 januari van het betreffende 

jaar en op 1 januari van het daaropvolgende jaar. 

Bij voorkeur worden stroom grootheden uit het



Tabel 1.1: Gewestelijke verdeling van het Bruto Binnenlands Product per Regio, 1980-2004  

(tegen marktprijs, in werkelijke prijzen), in miljoen euro.

JAAR RIJK
(A)

VLAAMS GEWEST WAALS GEWEST □ niircpi c

HOOFDSTEDELIJK GEWEST

1980 88.286,6 46.113,2 22.658,3 18.795,6

1981 92.564,5 47.522,5 23.507,1 19.889,8

1982 100.164,7 51.938,2 25.140,1 21.328,3

1983 106.116,5 55.366,7 26.498,7 22.169,8

1984 114.648,1 60.289,6 28.186,0 24.046,8

1985 121.934,6 65.115,4 30.047,3 25.446,1

1986 127.630,3 68.651,7 31.780,6 27.014,1

1987 132.773,3 71.888,0 32.767,9 28.320,1

1988 142.060,2 77.705,9 34.954,7 29.581,8

1989 154.040,2 85.099,0 37.661,1 31.147,2

1990 163.340,8 91.258,0 39.468,4 32.857,8

1991 171.120,3 95.389,5 42.048,1 33.926,2

1992 179.689,2 100.722,3 44.399,9 35.635,0

1993 185.066,7 103.690,5 45.257,9 36.373,5

1994 195.039,5 109.430,7 46.994,1 37.388,6

1995 202.173,7 114.650,8 48.842,0 38.272,5

1996 206.989,1 117.074,9 49.833,7 39.770,9

1997 217.173,3 123.744,3 51.796,4 41.334,7

1998 225.244,0 127.552,6 53.815,1 43.577,5

1999 235.713,1 134.050,1 55.716,6 45.646,8

2000 247.794,0 141.703,4 58.588,7 47.203,9

2001 254.153,0 145.068,8 59.765,6 48.656,7

2002 261.124,0 148.852,1 61.670,9 49.162,5

2003 269.546,0 153.555,8 63.644,4 (n.b.)

2004 280.570,0 160.097,3 66.253,8 (n.b.)

Bron: INR, FPB, APS.

De gegevens voor het Rijk zijn niet gelijk aan de loutere som van de gewesten, te wijten aan een extraterritoriaal gebied en 
-  in voorkomend geval -  aparte schattingen voor de gewesten (toestand 6  oktober 2004).

Actualisaties van deze gegevens kan u terugvinden onder: 
http://aps.vlaanderen.be/statistiek/dossiers/stat_dossiers_bbp.htm

W TI-beleid in de teller betrokken op de m idden

populatie in de noemer.

Aangenom en w ordt dat de bevolking van de 

"Vlaamse Gemeenschap" is samengesteld uit de 

bevolking van het Vlaamse Gewest en 20 procent 

van de bevo lk ing  van het Brusselse 

Hoofdstedelijke Gewest.

2.DE ACTOREN IN HET V LA A M S W TI- 
SYSTEEM

Het Vlaams WTI-systeem w ordt gekenm erkt door 

een breed spectrum aan actoren die elk hun eigen 

bijdrage leveren tot de implem entatie van O & O 

en innovatie-activiteiten. We vatten ze hierna kort 

samen.

2.1. De universiteiten

Zoals verder zal blijken spelen de Vlaamse univer

siteiten een cruciale rol in het Vlaams WTI- 

systeem. M om enteel telt Vlaanderen zes univer

siteiten: K.U. Brussel, K.U. Leuven, L.U.C., U. 

Antwerpen, U. Gent en V.U. Brussel. Deze univer

siteiten zijn significante spelers in de wetenschaps- 

creatie in Vlaanderen. Ongeveer 89%  van alle 

wetenschappelijke publicatie-output in Vlaanderen 

is immers afkomstig van deze zes universiteiten. 

O ok voor wat betreft de vertaling van academisch

http://aps.vlaanderen.be/statistiek/dossiers/stat_dossiers_bbp.htm


Tabel 1.2: Middenpopulatie bevolking op beroepsactieve leeftijd 20-64 jaar, per gewest

JAAR RIJK
(A)

VLAAMS GEWEST WAALS GEWEST D H I  I C C p i  C

HOOFDSTEDELIJK GEWEST

1980 5.655.677 3.231.728 1.837.268 586.682

1981 5.691.655 3.261.584 1.846.747 583.325

1982 5.755.840 3.307.669 1.863.840 584.332

1983 5.826.206 3.358.001 1.883.297 584.909

1984 5.887.429 3.401.737 1.900.471 585.221

1985 5.922.496 3.430.822 1.908.477 583.198

1986 5.938.361 3.450.694 1.909.191 578.476

1987 5.951.542 3.467.805 1.906.959 576.779

1988 5.973.494 3.485.739 1.910.624 577.132

1989 5.995.790 3.503.038 1.918.002 574.750

1990 6.014.461 3.519.795 1.922.676 571.990

1991 6.035.618 3.537.552 1.930.044 568.022

1992 6.057.922 3.553.562 1.939.213 565.148

1993 6.078.622 3.566.050 1.947.281 565.291

1994 6.090.318 3.572.370 1.951.727 566.221

1995 6.088.113 3.571.309 1.951.164 565.641

1996 6.082.229 3.568.649 1.948.720 564.861

1997 6.082.751 3.568.118 1.947.846 566.787

1998 6.086.825 3.569.471 1.948.484 568.870

1999 6.097.355 3.574.343 1.951.179 571.833

2000 6.112.742 3.580.646 1.955.888 576.208

2001 6.137.923 3.590.482 1.963.441 584.001

2002 6.170.238 3.603.078 1.972.040 595.120

2003 6.196.966 3.613.114 1.980.183 603.670

Bron: N IS  - Bevolkingsstatistieken (tabel 00.04 AT), bewerking APS.

onderzoek naar economisch relevante innovaties 

toe, w ordt de rol van de universiteiten in toene

mende mate erkend en belangrijk geacht door de 

Vlaamse overheid. De laatste tien jaar heeft ze 

daartoe een passend wettelijk kader gecreëerd dat 

onder andere de eigendomsrechten van vindingen 

gemaakt door universitaire onderzoekers toewijst 

aan de universiteiten.

Het Vlaamse universiteitslandschap heeft de laatste 

ja ren nogal wat beweging gekend. Zo werd in de 

periode 2000  - 2002 de fusie van de drie 

Antwerpse universiteiten (RUCA, UFSIA en UIA) 

een feit met het ontstaan van de Universiteit 

A n tw erpen  (UA) ais geïn tegreerd  geheel. 

Daarnaast ging het Lim burgs Universitair Centrum  

(LUC) een grensoverschrijdende samenwerking 

aan met de Universiteit Maastricht in Nederland, 

waarbij de tUL of de transnationale Universiteit 

L im burg werd gecreëerd. Tot slot werden, samen 

met de Bachelor -  Master hervorm ingen van het

Hoger Onderw ijs in de Europese Unie, samenwer

kingsverbanden of associaties tussen de Vlaamse 

universite iten en de Vlaamse hogescholen 

gevorm d die de komende ja ren het landschap van 

het hoger onderwijs in Vlaanderen drastisch zullen 

hertekenen en beïnvloeden.

De Vlaamse universiteiten hebben in de context 

van het Vlaamse WTI-systeem een drievoudige 

opdracht, waarbij ze: (1) wetenschappelijk onder

wijs verstrekken, (2) wetenschappelijk onderzoek 

definiëren en uitvoeren, en (3) wetenschappelijke 

en technologische dienstverlening verzorgen aan 

de maatschappij in al haar geledingen, zowel soci

aal ais economisch. Het onderzoek aan de univer

siteiten w ordt daarbij via een veelheid aan kanalen 

gefinancierd. Naast de werkingstoelagen om het 

wetenschappelijk onderzoek te financieren, dienen 

tevens de belangrijke inspanningen vermeld te 

worden die geleverd worden op niveau van de 

betoelaging voor het Bijzonder Onderzoeksfonds,



het FWO-Vlaanderen en de specialisatiebeurzen 

van het IWT, met het oog op een versterking van 

het fundam enteel onderzoek.

Voor wat betreft de Vlaamse universiteiten w ordt 

de voorbije tien jaar niet enkel gekenm erkt door 

een significante toename van de onderzoeksinten- 

siteit, doch tevens door een duidelijke aanpak inza

ke de kwaliteitsbewaking en -opvolging van het 

uitgevoerde onderzoek. Dit kwaliteitsbeleid is en 

blijft du idelijk een van de hoofdthema's voor het 

management van de Vlaamse universiteiten voor 

de kom ende jaren. Temeer daar vanaf het begro

tingsjaar 2003 een gedeelte van de onderzoeks

m iddelen die toegewezen worden aan de Vlaamse 

universiteiten, met name van de m iddelen voor het 

Bijzonder Onderzoeksfonds aan de universiteiten, 

verdeeld worden op basis van de publicatie- en 

citatieoutput van de betreffende instellingen.

De Vlaamse overheid heeft via verschillende 

decretale bepalingen op de valorisatie van acade

misch onderzoek sinds m edio de ja ren  1990 even

eens een aantal concrete beleidslijnen uitgestip

peld die het voor universiteiten m ogelijk maken 

om de resultaten van hun wetenschappelijk onder

zoek economisch te exploiteren. Zeer concreet is 

het nu m ogelijk voor de Vlaamse universiteiten op 

een consistente wijze te investeren in spin-off 

bedrijven die universitaire wetenschappelijke ken

nis com m erciee l valoriseren. Verschillende 

Vlaamse universiteiten hebben daartoe, samen 

met financiers, participatiefondsen opgericht: het 

Gemma Frisius Fonds I & II aan de K.U. Leuven 

samen met Fortis Private Equity en KBC-lnvestco 

(het eerste Fonds werd opgericht in 1997, het 

tweede Fonds werd opgericht in 2002), het 

Baekelandt Fonds aan de U. Gent samen met 

Fortis Private Equity en G IM V  (opgericht in 1998), 

het W endelen Fonds aan het LUC samen met 

Fortis Private Equity en KBC-lnvestco (opgericht in 

1998 en stopgezet in 2002), het AIC aan de U. 

Antwerpen (opgericht in 2001 samen met Anchis, 

Fortis Private Equity, G IM V  en KBC-lnvestco), en 

het Brussels I3 Fund aan de V.U. Brussel (opgericht 

in 2002 samen met de G IM B, Fortis Private Equity, 

KBC-lnvestco, M ercator en O M O B ). En, niet m in 

der belangrijk, sinds 1998 heeft de Vlaamse over

heid, zoals reeds aangehaald, een wettelijk kader 

gecreëerd waarbij de eigendomsrechten op aca

demische vindingen aan de universiteit worden 

toegewezen. Dit kader vorm t het fundam ent waar

op het valorisatiebeleid van de Vlaamse univer

siteiten is gestoeld.

2.2. De Vlaamse onderzoeksinstellingen

Naast de universiteiten, die qua fundam enteel 

onderzoek de voornaamste actor in het Vlaams 

WTI-systeem zijn, heeft de Vlaamse overheid 

eveneens geopteerd voor een concentratie van 

m iddelen in een aantal strategische dom einen 

voor wetenschappelijk-technologisch innovatie- 

onderzoek. Dit heeft geleid tot het ontstaan van 

vier grote Vlaamse onderzoekscentra. Gem een

schappelijke kenm erken van deze centra zijn: hun 

financiering door de Vlaamse overheid op basis 

van vijfjaarlijkse beheersovereenkomsten en hun 

oriëntatie naar de industrie toe. Zowel inhoudelijk 

ais qua opdracht en concrete werking verschillen 

de vier centra van elkaar.

Liet Interuniversitair M icro-elektronica Centrum  

(IMEC) werd opgericht in 1985 in het kader van 

de DIRV-actie (Derde Industrië le Revolutie 

Vlaanderen). Inspirator en oprichter van IM EC was 

wijlen Prof. R. Van Overstraeten van het departe

ment Elektrotechniek van de K.U. Leuven. Liet is 

het "oudste" van de vier onderzoekscentra en het 

is ondertussen geëvolueerd tot het grootste, onaf

hankelijke m icro-elektronica onderzoekscentrum 

in Europa. IM EC voert zowel industrieel basis

onderzoek uit ais toegepast onderzoek. Een steeds 

toenem end gedeelte (meer dan 80%  in 2004) van 

de inkomsten van IM EC ontstaat uit industriële 

sam enw erkingen, waarvan de om vangrijke  

"Industriële Affiliatie Programma's" (de zogenaam 

de lAPs) internationaal tot de verbeelding spreken. 

IM EC ligt eveneens aan de basis van meer dan 20 

spin-off bedrijven.

De Vlaamse Instelling voor Technologisch 

O nderzoek (VITO) is ontstaan in 1993 ais een 

gevolg van de diversificatie van de activiteiten van 

het Studiecentrum voor Kernenergie. De VITO is 

actief op de brede dom einen van materiaaltechno

logie en -onderzoek, m ilieu-onderzoek en toepas

singen, energie, procestechnologie, teledetectie en 

atmosferische processen. De instelling richt zich 

daarbij zeer sterk op de noden van de industrie.

Vervolgens is er het V laams Instituu t voor 

Biotechnologie (VIB) dat in 1995 ais een virtueel 

instituut werd opgericht waarin de krachten van 

verschillende uitm untende biotechnologie labora

toria aan de Vlaamse universiteiten worden gebun

deld. Deze bundeling moet niet enkel strategisch 

basisonderzoek verder versterken, doch eveneens 

de valorisatie van de onderzoeksresultaten op een



meer effectieve en efficiënte wijze m ogelijk maken. 

Het VIB is actief op acht toekomstgerichte onder

zoeksdomeinen, met name moleculair biomedisch 

onderzoek, plantgenetica, transgene technologie 

en gentherapie, humane genetica, im m unolog ie 

en parasitologie, ontw ikkelingsbiologie, m oleculai

re genetica en medicinaal proteïne onderzoek.

Recent werd, op basis van de studie en inzichten 

van Prof. Paul Lagasse, het IBBT opgericht (2004), 

het Instituut voor Breedbandtechnologie, dat ais 

een vierde, vraaggedreven innovatieinstituut in het 

Vlaamse landschap van onderzoeksinstellingen zal 

opereren. Het IBBT zal zich richten op economisch 

relevante toepassingen van breedbandtechnolo

gie, zoals e-media en e-health toepassingen. O p 

deze manier wil de Vlaamse overheid zich volop 

inschakelen in de belangrijke digitale evoluties van 

de 21ste eeuw. De com plementaire rol van het 

Vlaamse bedrijfsleven en de kenniscentra op dit 

dom ein staat daarbij centraal.

Naast deze vier "grote" onderzoekscentra, beschikt 

V laanderen nog over v ijf instellingen die opgericht 

werden op basis van het Koninklijk Besluit van 

1961 op de wetenschappelijke instellingen. Hun 

opdracht bestaat erin wetenschappelijk onderzoek 

op hun dom ein op te volgen, de resultaten ervan 

in beleidsgerichte aandachtspunten te vertalen en 

eveneens zelf beleidsgericht onderzoek uit te voe

ren. Deze centra zijn: (1) het Centrum  voor 

Bevolkings- en Gezinsstudies, (2) het Instituut voor 

het Archeologisch Patrimonium, (3) het Instituut 

voor Bosbouw en W ildbeheer, (4) het Instituut 

voo r N a tuurbehoud , en (5) het K on ink lijk  

M useum  voor Schone Kunsten -  Antwerpen.

Verder dient vermeld dat sinds 2001 het Vlaams 

Instituut voor de Zee (VLIZ) ten volle operationeel 

werd, met ais doei het aanzienlijk potentieel op het 

gebied van zeewetenschappelijk onderzoek in 

Vlaanderen verder te bundelen en internationaal te 

valoriseren door participatie aan belangrijke pro

gram m a's van Europese en multinationale organi

saties te faciliteren. Het VLIZ  omvat eveneens het 

Vlaamse M aritiem  Data Centrum.

Verder dienen ook de steeds vaker voorkom ende 

op innovatie gerichte m iddelenconcentraties en 

platform en (de zogenaamde excellentiepolen) te 

worden vermeld, zoals deze op het vlak van tech- 

no logieontw ikkeling voor de autom obielindustrie 

(Flanders' Drive), voor de mechatronica industrie 

(Flanders' Mechatronics), voor de ontw ikkeling van

geografische informatiesystemen (IncGeo), voor 

het ondersteunen van onderzoek op vlak van 

logistiek (Vlaams Instituut voor de Logistiek) en de 

toepassing van geavanceerde m ethodologieën 

voor m ateriaa londerzoek (Flanders' M aterials 

Research Center of FLAMAC). Het betreft hier 

steeds publiek-private partnerships die voor een 

belangrijk technologisch toepassingsdomein een 

com plem entaire krachtenbundeling nastreven tus

sen industriële partners en academische onder

zoeksgroepen.

Tot slot is er ook het Instituut voor Tropische 

Geneeskunde, dat onder andere op vlak van HIV- 

AIDS onderzoek, een internationaal vooraanstaan

de rol vervult.

2.3. De collectieve centra

Deze elf centra (BIL, Centexbel, CORI, CRM, 

C W O KBN, O C C N , OCW , TCN, WTCB, W TCM , 

W TO C D )1 werden opgericht door de Belgische 

bedrijfsfederaties, meestal onder de vorm  van 

vzw's, en doen in de eerste plaats aan toegepast 

onderzoek dat relevant is voor de bedrijven uit 

hun sector. Daarnaast nemen zij vaak deel aan 

Europese, federale en Vlaamse onderzoekspro

gramma's en — of voeren zij zelf onderzoek uit 

om hun kennisniveau op peil te houden. M eer 

specifiek, in het kader van een gemeenschappe

lijke steunverlening door de federale overheid en 

de gewesten kunnen deze centra dergelijk onder

zoek definiëren en uitvoeren. Tevens voeren zij, op 

vraag van individuele bedrijven, contractonder

zoek uit.

2.4. De bedrijven

De bedrijven zijn niet weg te denken uit het 

Vlaams WTI-systeem. Zij nemen een vooraan

staande plaats in voor wat betreft hun aandeel in 

het totaal aan W TI-uitgaven in Vlaanderen. M eer 

bepaald, staan de bedrijven in voor afgerond 73%  

van de O &O -financiering in het Vlaams Gewest. 

Het dient echter wel gezegd dat ze een zeer 

heterogene groep vormen.

De meeste grote ondernem ingen zijn duidelijk 

innovatie-actief. Sommige onder hen hebben aan

zienlijke onderzoeksbudgetten. Echter, gelet op de 

industriële textuur in Vlaanderen, behoort het 

merendeel van deze grote ondernem ingen tot 

multinationale groepen zodat hun onderzoeksbe

leid niet enkel in en vanuit Vlaanderen wordt



bepaald. Naast de grote, innovatie-intensieve 

ondernem ingen, is de laatste ja ren een groep van 

hoog-technologische kleine en m iddelgrote onder

nem ingen ontstaan die gestadig aangroeit, niet

tegenstaande de tegenslagen (en bijhorende talin

gen) die zich hebben voorgedaan in de periode 

2000-2001 die volgde op het barsten van de 

"internet-bubble." Daarnaast is er een grote m eer

derheid van kleine en m iddelgrote ondernem in

gen die zelf niet aan onderzoek doet, doch waar

van som m igen to t op zekere hoogte onderzoek 

uitbesteden, of nog, waarvan een aantal zeker 

innovatiegericht kan worden genoemd.

2.5. De hogescholen

In 1997 werd in opdracht van de Vlaamse regering 

door het IWT de actie "HOBU-Fonds" gelanceerd. 

Het HO BU-fonds werd ondertussen geactuali

seerd en om gevorm d to t het TETRA-fonds. Het wil 

enerzijds een impuls geven aan de opwaardering 

en de valorisatie van het technologisch onderzoek 

aan de Vlaamse hogescholen. Anderzijds wil men 

via de hogescholen (vooral kleinere) bedrijven de 

mogelijkheid bieden om op de hoogte te blijven 

van de m ogelijkheden die geboden worden door 

technologische ontw ikkelingen. O p die manier 

worden de hogescholen verder gestimuleerd in 

hun opdracht om naast onderwijs, ook actief met 

toegepast technologisch onderzoek bezig te zijn. 

De Associaties universiteiten-hogescholen vorm en 

een geschikt kader om in de volgende jaren het 

onderzoekspotentieel van de hogescholen verder 

uit te bouwen.

2.6. De herverdelende mechanismen: IWT- 
Vlaanderen, FWO-Vlaanderen en BOF

Het IW T-Vlaanderen (Instituu t voor de 

Aanm oedig ing van Innovatie door Wetenschap en 

Technologie in Vlaanderen) is de operator voor het 

technologiebele id in Vlaanderen. Het instituut 

bestaat sinds 1991. De basisfilosofie bestaat erin op 

te treden ais "één loket voor de Vlaamse bedrij

ven." Het staat in voor de financiering van het 

onderzoek met een economische finaliteit. Dit 

betreft zowel onderzoek dat op initiatief van een 

bedrijf w ord t aangevraagd ais de definitie en de 

implem entatie van instrumenten die gebru ikt w o r

den voor het stimuleren van technologische inno

vatie. O ok de Vlaamse kennisinstellingen en inter- 

mediairen zijn hierin belangrijke partners en on t

vangen daartoe de nodige financiële steun. Het 

IWT speelt daarnaast ook een centrale rol bij het

toekennen van specialisatie-beurzen voor docto

raatsopleid ingen en post-doctorale vorsers in 

wetenschappelijk en technologisch onderzoek aan 

de universiteiten. Verder ondersteunt het IWT het 

bedrijfsleven inzake deelname aan internationale 

technologische program ma's, inzake de over

dracht van technologie en het zoeken naar part

ners, evenals inzake (eerste lijns)begeleiding. Het 

IWT coördineert bovendien de werkzaamheden 

van de technologische adviseerdiensten onder 

andere bij de sectoriële collectieve onderzoeks

centra. Via het IW T-Observatorium speelt het IWT 

tevens een rol bij het waarnemen en het beleids

gericht evalueren van tendensen op het dom ein 

van technolog ische evolutie en innovatie  in 

Vlaanderen.

O p 5 oktober 2001 werd door de Vlaamse rege

ring het nieuwe financieringsbesluit voor steun aan 

projecten van bedrijfs-O & O  definitief goedge

keurd. Dit nieuwe financieringsbesluit vervangt het 

zogenaamde FlOV-besluit van 23 oktober 1991. 

Naast de administratieve vereenvoudigingen en 

de verru im ing van de subsidieerbare kosten die 

opgenom en werden in het nieuwe besluit, wordt 

hierbij tevens meer aandacht besteed aan het eco

nomisch valorisatiepotentieel in Vlaanderen van de 

goedgekeurde projecten. Het nieuwe financie

ringsbesluit besteedt verder bijzondere aandacht 

aan de KM O's. Naast de vroeger geldende subsi- 

dietoeslag van 10%, w ord t voortaan tevens de 

m ogelijkheid voorzien van het verstrekken van 

achtergestelde leningen bovenop de subsidie, 

samen tot een m axim um  van 80%  van de p ro

jectbegroting . Bij samenwerking van minstens drie 

bedrijven waarvan minstens twee KM O 's wordt 

verder 20%  extra indirecte kost toegekend. De 

KM O -projecten, evenals projecten die kaderen in 

de Duurzam e Technologie O n tw ikke lings- 

objectieven van de Vlaamse overheid (DTO, ope

rationeel sinds 2002), genieten naast een subsidie- 

toeslag eveneens van een selectieprioriteit.

Belangrijke nieuwe evoluties in de activite itenport

folio van het IWT, m ogelijk gemaakt door het nieu

we financieringsbesluit, betreffen de Vlaamse 

Innovatie Samenwerkingsverbanden (VIS). Deze 

sam enwerkingsverbanden willen actief innovatie in 

Vlaanderen stimuleren door vier projecttypes te 

steunen: (1) them atische innovatiestim u le ring  

(TIS), (2) subregionale innovatiestim ulering (RIS), 

(3) technologische dienstverlening (via de techno

logische adviseerdiensten), en (4) het collectief 

onderzoek. De projecten kunnen ingediend wor-



den door een vereniging van bedrijven (federaties, 

vzw's, consortia of gelijkgestelde collectieve centra 

en subregionale actoren). Voor de uitvoering van 

het project kunnen zij een beroep doen op een 

brede waaier van kenniscentra (Collectieve Centra, 

hogescholen, universiteiten en grote onderzoeks

instellingen). Het VIS-subsidiemechanisme bete

kende aldus een significante verru im ing zowel 

naar de potentiële projectindieners toe ais naar de 

uitvoerende kenniscentra toe.

Tevens werd in 2001 het nieuwe K M O -program - 

ma geoperationaliseerd dat op 15 decem ber 2000  

goedgekeurd werd door de Vlaamse regering. Dit 

program m a verving en bundelde vijf vroegere 

steunregelingen met verschillende indienings- en 

steunmodaliteiten. Dit K M O -program m a voorziet, 

naast de KM O -lnnovatieprojecten, in drie types 

KM O -lnnova tiestud ies. D it p rogram m a w ord t 

m om enteel verder geactualiseerd zodat in de toe

komst een nog betere dienstverlening naar de 

Vlaamse K M O -populatie m ogelijk wordt. Het suc

ces van het program m a kan worden afgeleid uit 

het aantal projectvoorstellen dat steeg tot 327 in 

2003, te vergelijken met een jaarlijks gem iddelde 

van 111 de ja ren  daarvoor.

Verder werd ais "opvolger" van het STWW  pro

gram m a (Strategische Technologieën voor Welzijn 

en Welvaart) en het G BO U -program m a (Gene

risch Basisonderzoek aan de Universiteiten), in

2 0 0 2 -2 0 0 3  het S B O -program m a opgestart 

(Strategisch Basisonderzoek). In het kader van het 

SBO -program m a kunnen Vlaamse onderzoeks

groepen (zowel uit de kennisinstellingen ais uit het 

bedrijfsleven) projecten voor strategisch technolo

gisch en maatschappelijk onderzoek indienen 

waarvan de resultaten op term ijn een duidelijke 

toegevoegde waarde creëren op economisch of 

maatschappelijk vlak. Een basisdoelstelling is het 

realiseren van een brugfunctie tussen de onder- 

zoekswereld enerzijds en de economie en maat

schappij anderzijds. Het onderzoek w ord t gekwali

ficeerd ais "strategisch basisonderzoek." Dit houdt 

in dat het kwalitatief hoogwaardig onderzoek is, 

gericht op langere term ijn, met een uitgesproken 

origineel, creatief en grensverleggend karakter. In 

2004 werden 65 voorstellen ingediend, waarvan 

er 15 werden goedgekeurd voor een totaal steun

bedrag van 37,5 m io Euro.

Tot slot verm elden we naast deze verschillende 

maatregelen en steunmechanismen ook nog de 

steun aan de universitaire interfacediensten (1.3

m io Euro in 2004) ter ondersteuning van de 

exploitatie van het onderzoek aan de Vlaamse un i

versite iten, de Eureka-steunregeling (m et de 

Medea+ projecten, Itea- en Pidea-projecten), de 

steunregeling voor projecten uit de lucht- en ru im 

tevaart die sinds 2002 van kracht is en de betrok

kenheid van het IWT bij de doorlichtingen betref

fende meer om vangrijke subsidies voor de onder

steuning van technolog ische innovatie (zoals 

Flanders' Drive, K M O -IT  C entrum , Flanders' 

Mechatronics, Incubatiepunt Geolnformatie, FLA- 

M AC) en bij de periodieke evaluaties van de grote 

onderzoeksinstellingen IMEC, VIB, VITO en in de 

toekom st ook IBBT.

Het FW O -V laanderen (Fonds voo r W eten 

schappelijk O nderzoek -  V laanderen) verdeelt de 

m iddelen voor fundam entee l onderzoek aan de 

universiteiten en d it vooral onder de vorm  van (1) 

beurzen voo r doctoraats- en post-doctora le  

onderzoekers, (2) de financiering van onder

zoeksprojecten, en (3) de steun aan congressen 

en symposia. Daarnaast financiert het FWO 

onderzoeksgem eenschappen waarin Vlaamse en 

buitenlandse onderzoekers in een bepaalde disci

pline elkaar in een gestructureerd verband kun

nen ontm oeten en onderzoekservaringen u it

wisselen. Dergelijke netwerken laten de deelne

m ende onderzoekseenheden toe aan te sluiten 

bij grote, prestigieuze internationale netwerken, 

die on de rm ee r do o r de European Science 

Foundation worden opgezet.

De belangrijke groei vanaf 1996 in de financiële 

m idde len voor het fundam entee l niet-gericht 

onderzoek vanwege de Vlaamse overheid, heeft 

het FWO een bijzondere impuls gegeven. Het 

onderzoekersbestand werd zowel op niveau van 

de aspirant-doctorandi ais op niveau van de post

doctorale onderzoekers substantieel versterkt. O ok 

het aantal onderzoeksprojecten werd gevoelig 

opgetrokken. In de periode 1995 -  2004 namen 

de FW O-kredieten (in lopende prijzen) toe van 

57.4 m io Euro tot 92.5 m io Euro.

Naast het FWO-Vlaanderen, dat een belangrijk 

financieringsinstrum ent is voor het academisch 

wetenschappelijk onderzoek op initiatief van de 

vorser, dient tevens het Bijzonder Onderzoeks

fonds (of BOF) te worden vermeld. Het BOF is 

een interuniversitair verdelingsmechanisme dat 

aan de Vlaamse universiteiten een significant 

onderzoeksbudget ter beschikking stelt, het welk 

de universiteiten vervolgens intern kunnen verde-



len aan grote (de zogenaamde GOA's) en kleinere 

onderzoeksprojecten (projecttoelagen) op basis 

van een eigen, intern selectieproces dat vaak op 

"peer-review" van een competitieve projectindie- 

ning gebaseerd is. De m iddelen van het BOF zijn 

in de periode 1995 -  2004 bijna vervijfvoudigd 

(van 21.1 m io Euro in 1995 naar 96 m io Euro in 

2004, in lopende prijzen). Tot en met 2002 w er

den de BOF-m iddelen interuniversitair verdeeld 

op basis van drie criteria, met name het aandeel in 

het aantal afgeleverde tweede cyclusdiploma's 

over een vier jaar tijdsvenster (35%), het aandeel 

in het aantal afgeleverde doctoraten over een vier 

jaar tijdsvenster (50%) en het aandeel in de w er

kingsm iddelen van de betreffende universiteiten 

(15%). Voor wat de verdeelsleutel vanaf 2003 

betreft, werden deze drie criteria aangevuld met 

een criterium  dat het aandeel van elke Vlaamse 

universiteit in de totale Vlaamse academische 

publicatie- en citatie-output in de Science Citation 

Index (geëxtraheerd uit de Expanded W eb-of- 

Science, ISl-Thomson) gedurende een tienjaar 

voortschrijdend tijdsvenster weergeeft. Voor 2003 

telden de drie originele criteria hierbij voor 90%  

mee, terwijl de SCI-output voor 10% in de ver

deelsleutel meetelde. De 90/10 verhouding is 

ondertussen geëvolueerd naar de 7 0 /3 0  verhou

ding conform  het BOF-besluit.

2.7. De Administratie Wetenschap en 
Innovatie

De Adm inistratie Wetenschap en Innovatie maakt 

deel uit van het M inisterie van de Vlaamse 

Gemeenschap. Zij staat in voor:

• het u itbouwen en im plem enteren van instru

menten voor effectmeting van het wetenschaps- 

en technologiebeleid en de bijdrage van dit 

beleid tot innovatie;

• het u itbouwen en onderhouden van een geïnte

greerd systeem van wetenschaps-, technologie

ën innovatieindicatoren en het organiseren van 

de gegevensverzameling;

• de federale en bilaterale internationale samen

werking op vlak van wetenschap en innovatie;

• de coördinatie van het beleid inzake weten

schappelijk onderzoek intern in het M inisterie 

van de Vlaamse Gemeenschap, met de andere 

Vlaamse instellingen en met de supranationale 

en internationale instellingen;

• de opvolging van de evoluties inzake weten

schap, technologie en innovatie op Vlaams, 

Belgisch en internationaal niveau en de te rug

koppeling van deze opvolging naar het beleid 

van de Minister;

• de voorbereid ing van het beleid van de Minister.

Naast wetenschappelijke evaluaties, is AWI ook 

betrokken, samen met IWT en andere organisaties 

zoals de G IM V  (Gewestelijke Investerings

maatschappij voor Vlaanderen), bij het ontw ikkelen 

van een audit-kader en het uitvoeren van de eva

luaties van de Vlaamse onderzoeksinstellingen die 

hoger werden beschreven.

Verder staat AWI in voor de verspreiding van 

beleidsrelevante W TI-inform atie, onder andere via 

het databanksysteem van IWETO. Tot slot, staat 

AWI in voor de redactie en de publicatie van de 

Speurgids. De Speurgids bevat de gegevens van 

het Florizontaal Begrotingsprogram m a W eten

schapsbeleid, dat alle basisallocaties groepeert uit 

de Vlaamse begroting die geheel of gedeeltelijk 

worden aangewend voor de financiering van 

wetenschappelijke activiteiten.

2.8. De Vlaamse Raad voor 
Wetenschapsbeleid

De Vlaam se Raad voo r W etenschapsbe le id  

(VRWB) is het hoogste adviesorgaan voor elke 

aangelegenheid rond wetenschaps- en techno lo

giebeleid, zowel voor de Vlaamse regering ais 

voor het Vlaams Parlement. De wette lijke basis is 

het decreet van 15 decem ber 1993. Dat versterk

te de ju rid ische basis van de Raad, die al in 1985 

werd opgegrich t bij besluit van de Vlaamse rege

ring.

De Raad is samengesteld uit een voorzitter en 16 

leden, waarvan 6 uit het academisch milieu afkom 

stig zijn, 6 uit de socio-economische middens, en 

4 door de regering aangeduid zijn. Allen worden 

benoem d op basis van hun deskundigheid of 

betrokkenheid bij het wetenschaps- en technolo

giebeleid in Vlaanderen. V ijf hoge ambtenaren uit 

de Vlaamse administratie nemen met raadgevende 

stem deel aan de vergaderingen. Tot 2002 was 

Prof. R. Dillemans voorzitter. Hij werd opgevolgd 

door de heer K. Vinck.

Deze structuur vorm t een uniek forum , waar voor

aanstaande actoren uit de academische en uit de 

sociaal-economische wereld zich ais een "raad van 

w ijzen" beraden over de algemene krachtlijnen 

van het wetenschaps- en technologiebeleid in 

Vlaanderen. De VRWB is bevoegd om (op eigen



initiatief of op verzoek) aanbevelingen te fo rm ule

ren, onderzoek te verrichten en advies uit te bren

gen. Jaarlijks analyseert en bespreekt de Raad het 

Vlaams begrotingsbele id voor wetenschap en 

technologie. De VRW B-begrotingsadviezen zijn 

inm iddels een begrip geworden. De Vlaamse 

regering is verplicht de VRWB vooraf te raadple

gen over alle decreten en besluiten, die algemene 

aangelegenheden inzake wetenschapsbeleid rege

len en die instellingen betreffen die instaan voor 

de betrokken materies. O ok alle belangrijke acties 

en initiatieven op het vlak van wetenschaps- en 

technologiebeleid moeten aan de VRWB voor 

advies worden voorgelegd.

Bij zijn adviesverlening en om de gestelde proble

men uit te diepen, doet de VRWB beroep op vier 

perm anente commissies: W etenschapsbeleid, 

Technologiebeleid, Begroting en Financiën en tot 

slot Federale en Internationale Samenwerking. 

Voor bijzondere vraagstukken of voor het uitvoe

ren van onderzoeksopdrachten worden ad hoc- 

werkgroepen en externe deskundigen ingescha

keld.

Sinds zijn ontstaan heeft de Raad zich continu ver

der ontplooid en ontw ikkeld. Hij groeide inmiddels 

uit to t een volwaardig adviesinstrument voor het 

beleid. Naast de talrijke expliciet gevraagde advie

zen, nam de VRWB zelf tai van initiatieven voor 

s tud iedagen, onderzoeksstudies en analyses. 

Daarbij heeft de VRWB steeds een grote belang

stelling aan de dag gelegd voor toekomstgerichte 

vraagstukken van het wetenschaps- en technolo

giebeleid. Getuige daarvan zijn het onderzoek 

naar betere deflatoren voor O &O -u itgaven en 

bestedingen, naar de problem atiek van "science 

sharing" en naar m ethodologieën voor weten

schaps- en technologieverkenning. Vermeldens

waard is zeker ook de VRWB studiereeks die een 

regelmatige ou tput van gedegen studies en analy

ses inzake wetenschaps- en technologiebele id 

garandeert.

De VRWB speelt sinds 2004 ook een centrale rol 

in de opvolging van het Innovatiepact dat de 

Vlaamse overheid samen met de kennisinstellin

gen en het bedrijfsleven afsloot onder impuls van 

Vlaams M inister D irk Van M echelen in maart 

2003. Het Innovatiepact bundelt de intenties van 

alle O &O-actoren in Vlaanderen met het oog op 

het halen van de 3% O & O -norm  evenals het 

dynamiseren van de Vlaamse economie door een 

actief innovatiebeleid.

2.9. De adviesorganen

De Koninklijke Vlaamse Academie van België voor 

W etenschappen en Kunsten fungeert ais de on t

moetingsplaats voor u itm untende Vlaamse weten

schappers en is het aanspreekpunt voor verschil

lende gelijkaardige organisaties overal ter wereld. 

De Academie vervult alsdusdanig de rol van een 

Vlaams Kennis- en Cu ltuurforum , een rol die in de 

loop van 1998 werd vastgelegd.

Voor wat de relatie tussen technologie en econo

mie betreft, dienen ook de activiteiten van de 

SERV (de Sociaal Economische Raad voor 

V laanderen) m et de S tichting Technologie 

Vlaanderen (STV) te worden vermeld, die zich 

vooral richten op het uitvoeren van studies naar 

het Vlaamse socio-economisch weefsel, inclusief 

technologievraagstukken die zich daarbij kunnen 

stellen.

2.10.De Steunpunten Beleidsrelevant 
Onderzoek

M et de oprichting van de steunpunten voor 

beleidsrelevant onderzoek verzekert de Vlaamse 

overheid zich van een grotere stabiliteit in het 

bele idsondersteunend onderzoek en, hierm ee 

gepaard gaand, van de gestadige opbouw  van een 

kritische kennismassa om trent een aantal priorita i

re beleidsthema's.

De Steunpunten voor Beleidsrelevant O nderzoek 

worden gevorm d door één of meer onderzoeks

groepen uit één of meer universitaire instellingen 

die samen gedurende een langere periode weten

schappelijke onders teun ing  b ieden aan de 

Vlaamse overheid.

De voornaamste taak van de steunpunten bestaat 

uit wetenschappelijk onderzoek rond thema's die 

door de Vlaamse overheid beschouwd worden ais 

priorita ir en relevant voor beleidsvoorbereiding en 

beleidsevaluatie. Daarnaast behelst hun opdracht 

ook kennisoverdracht, het opbouw en van 

gegevensverzam elingen en het uitvoeren van 

gegevensanalyses. In 2001 werden 12 steunpun

ten erkend voor een periode van v ijfjaa r:

• Bestuurlijke Organisatie in Vlaanderen:

• Duurzame Landbouw;

• Gelijkekansenbeleid;

• Loopbanen doorheen Onderwijs naar Arbeidsmarkt;

• Milieu en Gezondheid;



• Milieubeleidswetenschappen;

• O&O-Statistieken;

• Ondernemerschap, Ondernemingen en Innovatie;

• Recreatief Vlaanderen;

• Sport, Beweging en Gezondheid;

• Toerisme en Recreatie;

• Verkeersveiligheid bij stijgende mobiliteit, en

• Werkgelegenheid, Arbeid en Vorming

Het dertiende steunpunt, het S teunpunt 

W erkgelegenheid, A rbeid en Vorm ing, werd reeds 

in 2000  erkend ais een vervolg op een bestaand 

initiatief. Dit steunpunt w ord t eveneens opgeno

men in het Program m a S teunpunten voor 

Beleidsrelevant Onderzoek.

2.11. Specifieke acties naar technologie
transfer en diffusie

Naast de hoger beschreven actoren, w ordt het 

Vlaams WTI-systeem gekenm erkt door een hoge 

mate van bekom m ernis om de resultaten van 

wetenschappelijk en technologisch onderzoek 

evenals de innovatieve aanwendingen van deze 

resultaten, zo goed m ogelijk te laten doorstromen 

naar zoveel m oge lijk  actoren in Vlaanderen. 

Daarom w ordt vanuit de Vlaamse regering en van

uit het IWT ruim e aandacht besteed aan transfer 

en diffusie van technologie.

Daartoe werden de laatste jaren verschillende 

mechanismen in het leven geroepen, die hierna 

kort worden toegelicht.

Sinds 1998 w ordt door de Vlaamse overheid een 

subsidie toegekend aan de universitaire interface

diensten met de bedoeling op deze wijze de valo- 

risatie-activiteiten van de universiteiten een duw  in 

de rug te geven. Het IW T speelt hierbij, zoals 

hoger vermeld, een coördinerende rol.

Aan de Collectieve Centra zijn technologische 

adviseerdiensten verbonden. Hun taak bestaat erin 

K M O 's te sensibiliseren voor nieuwe of vern ieu

wende technologische ontw ikkelingen en het daar

bij horend eerstelijnsadvies. De Vlaamse Innovatie 

Samenwerkingsverbanden (zie hoger) geven aan 

deze diensten sinds 2001 een nieuwe en verru im 

de impuls.

Verwant aan de Collectieve Centra werden in de 

periode 1995 - 1997 een tiental clusters in het 

leven geroepen. Clusters werden daarbij gedefin i

eerd ais een netwerk van bedrijven die onderling

samenwerken of samenwerken met onderzoeksin

stellingen op één of meerdere dom einen (zoals 

wetenschappelijk onderzoek, productontw ikkeling 

of opleiding). Conform  de nieuwe beleidsopties 

van de Vlaamse regering, werd beslist deze speci

fieke steunvorm niet verder te verlengen, maar de 

bestaande initiatieven de kans te geven zich in te 

schakelen in het ru im er mechanisme van de 

Vlaamse Innovatie S am enw erkingsverbanden. 

Deze evolutie werd in de periode 2001 -  2002 

met goed gevolg volop in beweging gezet en 

heeft vandaag geleid tot een dertigtal goedge

keurde en werkende samenwerkingsverbanden.

Bij deze veelheid aan acties die ondernom en w o r

den op het vlak van transfer en diffusie valt tot slot 

nog te verm elden dat de Vlaamse overheid steeds 

meer belang hecht aan aspecten van valorisatie en 

bescherming van intellectuele eigendom. Dit is nu 

reeds een belangrijk thema op de agenda van de 

universitaire interface diensten en de onderzoeks

instellingen, en zal in de toekomst nog in belang 

toenemen.

Tot slot verm elden we nog de inspanningen die de 

Vlaamse overheid zelf onderneem t op het vlak van 

technologische innovatie en beleidsvorming. Zoals 

hoger vermeld, speelt het IWT bij deze acties een 

beheers- en adviesrol. Specifieke initiatieven zijn: 

Flanders' Drive (dat de versterking van de pro- 

ductontwikkelingscapaciteit in de toeleveringssce- 

to r van de voe rtu ig indus trie  in V laanderen 

beoogt), Flanders' Mechatronics (dat de verster

king van de onderzoeks- en ontwikkelcapaciteit in 

de Vlaamse m echatron ica industrie  beoogt), 

IncGeo (dat een bundeling en exploitatie van de 

Vlaamse expertise op het dom ein van teledetectie 

en geo-inform atie beoogt), het Vlaams Huis van 

de Logistiek (met ais doei kennisvergaring, kennis

overdracht en innovatie voor de logistieke sector in 

Vlaanderen te ondersteunen en te bevorderen), 

het Flanders' Materials Research Centre (dat de 

introductie en toepassing van geavanceerde tech

nologieën en m ethodologieën voor materiaal

onderzoek beoogt) en to t slot, het Flanders' 

Interactive - ¡DTV project rond interactieve digitale 

televisie.

2.12.Sensibilisering

Tot slot, de laatste jaren werd eveneens op een 

gestructureerde wijze aandacht besteed aan het 

opzetten van een brede publiekssensibilisatie



om trent wetenschap, technologie en innovatie. De 

Stichting "Flanders' Technology International" (FTI), 

Technopolis (een "doe-centrum " voor wetenschap 

en technologie dat in het najaar 1999 zijn deuren 

opende en werd voorbereid door FTI), de weten

schapsweek, en diverse com m unicatiecampagnes 

om trent innovatie kaderen in die brede sensibilisa- 

tie activiteit. O ok  m ed iaprog ram m a's  zoals 

"Jongens en Wetenschap" kaderen in die sensibili- 

satie-aanpak. In 2004 ging tot slot het initiatief 

Flanders' Districts of Creativity (Flanders' DC) van 

start, met een budget van meer dan 4 miljoen 

euro, dat de creativiteit en innovativiteit van de 

Vlaamse economie regionaal en internationaal 

moet ondersteunen.

3 .CONCLUSIE

In dit inleidend hoofdstuk werd een overzicht 

gegeven van de voornaamste actoren en instru

menten van het Vlaams WTI-systeem en WTI- 

beleid. Dit overzicht, dat in de volgende hoofd

stukken verder w ordt gedetailleerd, illustreert de 

inspanningen die in Vlaanderen de laatste jaren 

werden geleverd om het W TI-beleid op een inter

nationaal vergelijkbaar en com petitie f niveau te 

brengen. In de volgende hoofdstukken worden 

deze resultaten verder besproken en wordt, waar 

mogelijk, eveneens de Vlaamse aanwezigheid in 

een internationale onderzoeks- en innovatie con

text bekeken.

NOTEN

BIL: Belgisch Instituut voor Lastechniek — Centexbel: 
Wetenschappelijk en Technisch Centrum van de Belgische 
Textielnijverheid — CoRI: Coatings Research institute -  CRM: 
Centrum voor Research in de Metallurgie — CWOBKN: Centrum 
voor Wetenschappelijk Onderzoek der Belgische Keramische 
Nijverheid — OCCN: Centrum voor Wetenschappelijk en Technisch 
Onderzoek der Cementnijverheid — OCW: Onderzoekscentrum 
voor de Wegenbouw — TCH N: Technisch Centrum der 
Houtnijverheid — WTCB: Wetenschappelijk en Technisch Centrum 
van het Bouwbedrijf— WTCM: Wetenschappelijk en Technisch 
Centrum van de Metaalverwerkende Nijverheid — WTOCD: 
Wetenschappelijk en Technisch Onderzoekscentrum voor Diamant

2 KMO-lnnovatiestudie type 1 : grondig technologisch advies door 
een (erkend) technologisch kenniscentrum met een maximale subsi
die van ^  5.000 — KMO-lnnovatiestudie type 2: (voor)studie in 
hoofdzaak uitgevoerd door de KMO zelf en met een maximale 
subsidie van ^  15.000 (60% van de projectkosten) — KMO- 
lnnovatiestudie type 3: studie uitgevoerd dooreen KMO samen 
met een substantiële inbreng van externe expertise (minimum 1/3) 
en met een maximale subsidie van ^  25.000 (60% van de project
kosten) — KMO-lnnovatieprojecten: 35% subsidie op een project- 
budget van maximum 500.000.
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1. IN LEID ING

Dit hoofdstuk beoogt door m iddel van een aan

tal gedeta illeerde overzichten een beeld te schet

sen -  hu id ige situatie en tendensen -  van de 

aantrekkingskracht van de verschillende stud ie

gebieden aan de Vlaamse un iversite iten en 

hogescholen. Daarenboven kom t ook de gereali

seerde ou tpu t -  in de vorm  van uitgere ikte d ip lo 

ma's -  in de verschillende stud iegeb ieden aan 

bod. D it overzicht is nodig om  te weten uit welke 

'kenn is 'rijkdom  men nu en de volgende genera

ties zal kunnen putten om het Vlaamse po ten

tieel in W TI te realiseren.

De cijfergegevens van de universiteiten tot en met 

het academiejaar 1998-1999 zijn afkomstig van de 

interuniversitaire databank inzake de Vlaamse un i

versitaire studentenbevolking die gelokaliseerd is 

op het secretariaat van de Vlaamse In te r

universitaire Raad (VLIR). Alle cijfergegevens van 

de hogescholen, evenals de gegevens van de un i

versiteiten vanaf het academiejaar 1999-2000, 

komen uit de Databank Tertiair Onderw ijs (DTO) 

van het departem ent Onderwijs, M inisterie van de 

Vlaamse Gemeenschap.

De gegevens in hoofdstuk 4. (Internationale verge

lijking) zijn afkomstig uit de publicatie "Vlaamse 

onderwijsindicatoren in internationaal perspectief, 

editie 2003", M inisterie van de Vlaamse Gem een

schap, Departement Onderwijs.

2 .IN S T R O O M  EN PARTICIPATIE: KW ANTIFI- 
CATIE EN STRATIFICATIE

2.1. Participatie en instroom

O p 1 februari 2004 telde men in het Vlaamse 

hoger onderwijs 38.283 generatiestudenten. Meer 

dan de helft van deze generatiestudenten (53,8%) 

startte een hogeschoolopleiding van één cyclus. De 

universiteiten en de hogeschoolopleidingen van 

twee cycli trokken respectievelijk 32,5%  en 13,7% 

aan van het totaal aantal generatiestudenten.

Een analyse van de evolutie van de generatiestu

denten aan de Vlaamse universiteiten over de laat

ste 10 jaar geeft het volgende beeld:

• to t en met het academiejaar 1996-1997 nam het 

aantal generatiestudenten aan de Vlaamse un i

versiteiten toe : van 13.596 generatiestudenten in

1994-1995 tot 14.128 in 1996-1997;

• vanaf het academiejaar 1997-1998 daalde -  met 

uitzondering van het academiejaar 2001-2002 -  

het aantal generatiestudenten;

• in 2003-2004 was de instroom in de beschouwde 

periode (12.423 generatiestudenten) het kleinst.

De relatieve deelname van de Vlaamse achttienja- 

rigen aan het universitair onderwijs kent een enigs

zins andere evolutie. In het academiejaar 1994-

1995 trokken de universiteiten 18,9% van hun 

potentiële doelgroep aan, zijnde de achttienjarigen 

die in Vlaanderen wonen. Dit aandeel groeide nog 

to t 19,1% in 1995-1996, om daarna vanaf het aca

demiejaar 1997-1998 af te nemen. O p 1 februari 

2000  was nog slechts 16,8% van de potentiële 

doelgroep ingeschreven aan een Vlaamse univer

siteit. Vanaf 2000-2001 nam de participatiegraad 

opnieuw  toe, om vervolgens de laatste drie acade

miejaren te schommelen rond 18,0%. Deze stijging 

is hoofdzakelijk te wijten aan de daling van het 

aantal achttienjarigen.

Bekijkt men de evolutie van de participatie aan 

de universiteiten samen m et de relatieve deelna

me aan de hogeschoolop le id ingen van twee 

cycli, dan m erkt m en op dat deze participatie 

afnam van 27,5%  in het academiejaar 1995-

1996 to t 25 ,3%  in 1999-2000. De laatste vier 

academ iejaren schom m elde de partic ipatiegraad 

voor deze beide op le id ingen samen tussen 25,5 

en 26,0% .

O pm erke lijk  hierbij is de gestage afname van het 

aantal generatiestudenten in de hogeschooloplei

dingen van twee cycli: van 6.486 generatiestuden

ten in 1999-2000 tot 5.260 in 2003-2004.

Deze verm inderde/stagnerende participatie gaat 

samen met de verhoogde aantrekkingskracht die 

de hogeschoolople id ingen van één cyclus uitoefe

nen op de Vlaamse achttienjarigen. De laatste 

ja ren  is de participatiegraad hier gestegen van 

25,9%  in 1998-1999 to t 29 ,6%  in het academie

jaar 2003 -2004 . Deze stijg ing is niet alleen te w ij

ten aan de daling van het aantal achttienjarigen, 

maar ook aan de toename van het aantal genera

tiestudenten in deze ople idingen. O p 1 februari 

1999 waren 19.625 generatiestudenten ingeschre

ven in een hogeschoolople id ing van één cyclus, 

op 1 februari 2004 telde men 20 .600  startende 

studenten.



Tabel 2.1: Het aantal generatiestudenten aan de Vlaamse universiteiten (1994-1995 t.e.m. 2003-2004) en aan de Vlaamse 

hogescholen (1995-1996 t.e.m. 2003-2004) in verhouding to t het globaal aantal Vlaamse achttienjarigen

Generatiestudenten 18 jarigen Relatieve deelname aan hoger onderwijs

Academiejaar

Universiteiten Hogescholen 

Totaal H01C H02C

Universiteiten Hogescholen 

Totaal H01C H02C

1994-1995 13 596 71 894 18,9

1995-1996 14 028 25 242 19 085 6157 73 612 19,1 34,3 25,9 8,4

1996-1997 14 128 25 268 19190 6 078 74 796 18,9 33,8 25,7 8,1

1997-1998 13 856 26 527 20 559 5 968 75 863 18,3 35,0 27,1 7,9

1998-1999 13 495 25 820 19 625 6195 75 863 17,8 34,0 25,9 8,2

1999-2000 12 771 26 746 20 260 6 486 75 958 16,8 35,2 26,7 8,5

2000-2001 12 602 26 766 20 592 6174 73 688 17,1 36,3 27,9 8,4

2001-2002 12 953 26 552 20 851 5 701 72 417 17,9 36,7 28,8 7,9

2002-2003 12 801 25 627 20 253 5 374 70 750 18,1 36,2 28,6 7,6

2003-2004 12 423 25 860 20 600 5 260 69 641 17,8 37,1 29,6 7,6

Bij analyses van de instroom van studenten in het hoger onderwijs wordt meestal de term 'generatiestudent'gehanteerd.

Een generatiestudent is een student die zich voor de eerste maal inschríjñ in het eerste jaar van een basisopleiding van het Vlaams hoger onderwijs. 

Deze definitie wordt vanaf het academiejaar 1999-2000 gebruikt voor het gehele hoger onderwijs. Tot en met het academiejaar 1998-1999 werd 
binnen het universitair onderwijs een enigszins afwijkende definitie gebruikt: 'Een generatiestudent is elke persoon die zich voor de eerste maal inschrijft 
aan een Belgische universiteit'. In deze groep werd meestal nog een onderscheid gemaakt tussen generatiestudenten ingeschreven in een eerste jaar en 
die in een niet-eerste jaar. Voor het schetsen van de evolutie van de universitaire studentenbevolking maakte men vooral gebruik van de ingeschreven 
generatiestudenten in een eerste jaar.

Enige voorzichtigheid is dan ook geboden bij de interpretatie van de gegevens inzake de evolutie van de generatiestudenten aan de universiteiten. 

Relatieve deelname aan hoger onderwijs: deze berekening geeft een indicatie van de vermoedeljke participatiegraad.

Afwijkingen zíjn mogelijk onder meer omdat geen statistisch materiaal voorhanden is over het evenwicht tussen de instroom van studenten uit Franstalig 
België en uit het buitenland en de uitstroom naar Franstalige en buitenlandse universiteiten.

Enige voorzichtigheid is hier ook geboden omdat een aantal dubbeltellingen kunnen voorkomen.

De cijfers betreffende het aantal 18-jarigen woonachtig in Vlaanderen z jn afkomstig van het Nationaal Instituut voor Statistiek. Zij omvatten het aantal 
achttienjarigen woonachtig in het Vlaams Gewest + 20% van het aantal achttienjarigen woonachtig in het Brussels Gewest.

Gegevens met betrekking tot de generatiestudenten in het hogescholenonderwjs zíjn slechts beschikbaar vanaf het academiejaar '95- '96.

HO 1C: hogeschoolopleidingen van 1 cyclus 
H02C: hogeschoolopleidingen van 2  cycli

Globaal genom en kan men stellen dat ongeveer 

de helft van de Vlaamse jongeren een kans waagt 

in het hoger onderwijs: in het academiejaar 2003- 

2004 startte immers 54,9%  van de potentiële 

doelgroep aan een opleiding in het Vlaamse hoger 

onderw ijs. In het academ iejaar 1995-1996 

bedroeg dit aandeel 53,4%.

O p 1 februari 2004 maakten de vrouwelijke gene

ratiestudenten 55,6%  uit van het totaal aantal 

generatiestudenten in het Vlaamse hoger onder

wijs. Dit vrouwelijk overwicht kom t ook sterk tot 

uiting in de participatiegraad: 62 ,3%  van de poten

tiële doelgroep (achttienjarige vrouwen wonende 

in het Vlaams Gewest + 20%  van de achttienjari

gen wonende in het Brussels Gewest) startte in het 

academiejaar 2003-2004  met een opleiding in het

hoger onderwijs. Bij de mannen bedroeg dit per

centage slechts 48,0%.

Deze sterkere participatie van vrouwen vindt men 

zowel terug bij de hogeschoolopleidingen ais bij de 

universiteiten. Toch zijn er een aantal verschillen in 

de evolutie. Aan de universiteiten is het aantal man

nelijke generatiestudenten in de beschouwde perio

de sterk afgenomen: van 6.791 generatiestudenten 

in het academiejaar 1994-1995 tot 5.550 in 2003- 

2004, terwijl er in de hogescholen globaal geno

men een lichte aangroei is van het aantal manne

lijke generatiestudenten (een toename tot het aca

demiejaar 2000-2001, daarna een afname). De evo

lutie van de vrouwelijke generatiestudenten kende 

zowel aan de hogescholen ais aan de universiteiten 

een schommelend verloop, maar bekeken over de



Tabel 2.2: Het aantal generatiestudenten aan de Vlaamse universiteiten (1994-1995 t.e.m. 2003-2004) 
en aan de Vlaamse hogescholen (1995-1996 t.e.m. 2003-2004) in verhouding tot het 
aantal Vlaamse achttienjarigen, uitgesplitst naar geslacht

Universitair onderwijs

Academiejaar

Mannen
Generatie
studenten 18 j. VI. %

Vrouwen
Generatie
studenten 18 j. VI. %

1994-1995 6791 36714 18,5 6805 35180 19,3

1995-1996 6832 37332 18,3 7196 36280 19,8

1996-1997 6834 38019 18,0 7294 36777 19,8

1997-1998 6649 39007 17,0 7207 36856 19,6

1998-1999 6194 38642 16,0 7301 37221 19,6

1999-2000 5771 39051 14,8 7000 36907 19,0

2000-2001 5598 37741 14,8 7004 35947 19,5

2001-2002 5841 36804 15,9 7112 35613 20,0

2002-2003 5623 36138 15,6 7178 34612 20,7

2003-2004 5550 35444 15,7 6873 34197 20,1

Hogescholenonderwijs

1995-1996 11173 37332 29,9 14069 36280 38,8

1996-1997 11126 38019 29,3 14142 36777 38,5

1997-1998 11889 39007 30,5 14638 36856 39,7

1998-1999 11522 38642 29,8 14298 37221 38,4

1999-2000 12026 39051 30,8 14720 36907 39,9

2000-2001 12120 37741 32,1 14646 35947 40,7

2001-2002 11942 36804 32,4 14610 35613 41,0

2002-2003 11617 36138 32,1 14010 34612 40,5

2003-2004 11433 35444 32,3 14427 34197 42,2

globale periode van 10 jaar nam het aantal vrou

welijke generatiestudenten aan de hogescholen toe 

met 2,5%, aan de universiteiten met 1%.

Dit alles weerspiegelt zich ook in de evolutie 

van de participatiegraad. Terwijl voor de un iver

siteiten in de beschouwde periode de relatieve 

deelnam e van de achttienjarige m annen afnam 

van 18,5% naar 15,7%, steeg d it percentage 

voor de hogescholen van 29,9%  naar 32,3%. 

Bij de universiteiten groeide de vrouwelijke parti

cipatie van 19,3% naar 20,1%, bij de hogescholen 

van 38 ,8%  naar 42,2% .

De evolutie van de generatiestudenten in de 

beschouwde periode van 10 jaar manifesteert zich 

duidelijk verschillend in de diverse studiegebieden. 

Bij de universiteiten springen de volgende tenden

sen in het oog:

• De stud iegebieden Rechten, notariaat en c rim i

nologische wetenschappen en Economische en 

toegepaste econom ische wetenschappen oefen

den in de beschouwde periode de grootste aan

trekkingskracht uit op de generatiestudenten. 

M et respectievelijk 1.813 en 1.499 generatiestu

denten in het academiejaar 20 03 -200 4  trokken 

zij meer dan één vierde (26,7%) van deze 

groep aan.

• Het studiegebied Psychologische en pedagogi

sche wetenschappen nam in het academiejaar 

2 0 03 -200 4  de derde plaats in met 1.407 gene

ratiestudenten. In de afgelopen 10 jaar kende dit 

studiegebied een quasi continue toename van 

het aantal generatiestudenten. Het procentuele 

aandeel nam toe van 9,4%  in het academiejaar

1994-1995 tot 11,6% in 2002 -2003. Enkel het 

laatste jaar tekende men hier een daling op van 

het aantal generatiestudenten (-88 generatie

studenten).

• In het studiegebied Wetenschappen groeide het 

aantal generatiestudenten tot in het academiejaar 

1998-1999. Vanaf 1999-2000 was er een gesta

ge daling van het aantal nieuwe studenten. Het



Tabel 2.3: Relatief aandeel van de verschillende studiegebieden in het geheel van inschrijvingen van de generatiestudenten aan
de Vlaamse universiteiten (1994-1995 t.e.m. 2003-2004)

Academiejaar 94-95 95-96 96-97 97-98 98-99 99-00 00-01 01-02 02-03 03-04
Studiegebied N N N N N N N N N N

Wijsbegeerte en moraalwet. 212 198 215 238 241 179 198 213 193 152

Godgel., godsdienstwet, en kerk. recht 60 46 62 46 37 42 31 34 46 46

Taal- en letterkunde 1039 1115 1058 1010 999 862 787 796 796 773

Geschiedenis 442 467 511 497 469 470 465 534 542 508

Archeologie en kunstwet. 319 350 356 386 336 283 268 298 256 238

Rechten, notariaat en crimin. wet. 1921 1826 2049 2066 1805 1637 1630 1719 1798 1813

Psychologische en pedagogische wet. 1283 1375 1317 1358 1354 1359 1411 1432 1485 1407

Economische en toegepaste econ. wet. 1641 1837 1792 1908 2016 1868 1711 1732 1587 1499

Politieke en sociale wet. 937 1016 1082 1030 1151 1168 1183 1122 1208 1128

Sociale gezondheidswet. 133 127 139 86 133 81 80 87 89 108

LO, revalidatiewetenschappen en kiné 575 674 654 523 544 594 695 588 550 556

Wetenschappen 1 350 1 420 1387 1519 1586 1416 1405 1254 1080 1042

Toegepaste wet. 672 640 700 764 770 741 687 1036 860 821

Toegepaste biologische wet. 636 607 540 591 620 541 523 451 439 416

Geneeskunde 1 185 1 171 1160 692 377 343 358 345 404 531

Tandheelkunde 172 152 110 70 26 29 26 47 43 48

Diergeneeskunde 335 375 366 350 329 308 286 322 358 339

Farmaceutische wet. 365 279 297 322 308 247 269 250 261 290

Gecombineerde studiegebieden 319 353 333 400 394 603 589 693 806 708

TOTAAL 13596 14028 14128 13856 13495 12771 12602 12953 12801 12423

Academiejaar 94-95 95-96 96-97 97-98 98-99 99-00 00-01 01-02 02-03 03-04
Studiegebied % % % % % % % % % %

Wijsbegeerte en moraalwet. 1,6% 1,4% 1,5% 1,7% 1,8% 1,4% 1,6% 1,6% 1,5% 1,2%

Godgel., godsdienstwet, en kerk. recht 0,4% 0,3% 0,4% 0,3% 0,3% 0,3% 0,2% 0,3% 0,4% 0,4%

Taal- en letterkunde 7,6% 7,9% 7,5% 7,3% 7,4% 6,7% 6,2% 6,1% 6,2% 6,2%

Geschiedenis 3,3% 3,3% 3,6% 3,6% 3,5% 3,7% 3,7% 4,1% 4,2% 4,1%

Archeologie en kunstwet. 2,3% 2,5% 2,5% 2,8% 2,5% 2,2% 2,1% 2,3% 2,0% 1,9%

Rechten, notariaat en crimin. wet. 14,1% 13,0% 14,5% 14,9% 13,4% 12,8% 12,9% 13,3% 14,0% 14,6%

Psychologische en pedagogische wet. 9,4% 9,8% 9,3% 9,8% 10,0% 10,6% 11,2% 11,1% 11,6% 11,3%

Economische en toegepaste econ. wet. 12,1% 13,1% 12,7% 13,8% 14,9% 14,6% 13,6% 13,4% 12,4% 12,1%

Politieke en sociale wet. 6,9% 7,2% 7,7% 7,4% 8,5% 9,1% 9,4% 8,7% 9,4% 9,1%

Sociale gezondheidswet. 1,0% 0,9% 1,0% 0,6% 1,0% 0,6% 0,6% 0,7% 0,7% 0,9%

LO, revalidatiewetenschappen en kiné 4,2% 4,8% 4,6% 3,8% 4,0% 4,7% 5,5% 4,5% 4,3% 4,5%

Wetenschappen 9,9% 10,1% 9,8% 11,0% 11,8% 11,1% 11,1% 9,7% 8,4% 8,4%

Toegepaste wet. 4,9% 4,6% 5,0% 5,5% 5,7% 5,8% 5,5% 8,0% 6,7% 6,6%

Toegepaste biologische wet. 4,7% 4,3% 3,8% 4,3% 4,6% 4,2% 4,2% 3,5% 3,4% 3,3%

Geneeskunde 8,7% 8,3% 8,2% 5,0% 2,8% 2,7% 2,8% 2,7% 3,2% 4,3%

Tandheelkunde 1,3% 1,1% 0,8% 0,5% 0,2% 0,2% 0,2% 0,4% 0,3% 0,4%

Diergeneeskunde 2,5% 2,7% 2,6% 2,5% 2,4% 2,4% 2,3% 2,5% 2,8% 2,7%

Farmaceutische wet. 2,7% 2,0% 2,1% 2,3% 2,3% 1,9% 2,1% 1,9% 2,0% 2,3%

Gecombineerde studiegebieden 2,3% 2,5% 2,4% 2,9% 2,9% 4,7% 4,7% 5,4% 6,3% 5,7%

TOTAAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Onder de noemer "Gecombineerde studiegebieden " ressorteren opleidingen die niet in één studiegebied thuis te brengen zijn, m.n. Oosterse talen en culturen, 
Oosterse studies: nabije Oosten en Bijbelse wetenschappen, Arabistiek en islamkunde, Sinologie, Japanologie, Oost-Europese talen en culturen, Afrikaanse talen en cul
turen, Biomedische wetenschappen, Vergelijkende cultuurwetenschappen.



aantal generatiestudenten op 1 februari 2004, 

zijnde 1.042, is een derde m inder dan in het top 

jaar (1.586 generatiestudenten in 1998-1999).

• Door de invoering van het toelatingsexamen 

voor arts/tandarts kende het aantal generatiestu

denten in de studiegebieden Geneeskunde en 

Tandheelkunde een sterke daling vanaf het aca

demiejaar 1997-1998. Door een versoepeling 

van de slaagvoorwaarden van dit toelatingsexa

men steeg het aantal generatiestudenten in de 

ople iding Geneeskunde in de laatste twee acade

miejaren opnieuw  (+59 in 2002-2003, +127 in

2003-2004). Na een absoluut dieptepunt in de 

academiejaren 1998-1999 t.e.m. 2000-2001 

(m inder dan 30 generatiestudenten) was er in 

het studiegebied Tandheelkunde de laatste drie 

academiejaren ook een kleine aangroei van het 

aantal generatiestudenten (het aantal schom m elt 

rond de 45 generatiestudenten).

• De gecom bineerde studiegebieden trokken de 

laatste ja ren ook steeds meer generatiestudenten 

aan. Deze toename is grotendeels te danken aan 

de popularite it van de ople iding Biomedische 

wetenschappen. Deze positieve evolutie stopt in 

het academiejaar 2003-2004; men tekende dan 

een daling op van 98 generatiestudenten. Een 

verschuiving van het aantal generatiestudenten 

van de ople iding Biomedische wetenschappen 

naar de ople iding Geneeskunde is hier wellicht 

de grote oorzaak.

• In het studiegebied Toegepaste wetenschappen 

was er in het academiejaar 2001-2002 een 

belangrijke toename van het aantal generatiestu

denten (een stijg ing van 50%). Deze toename 

was wellicht te danken aan de vereenvoudiging 

van het interuniversitair overlegd en erkend toe

latingsexamen voor de opleidingen kandidaat 

burgerlijk  ingenieur en kandidaat burgerlijk inge- 

nieur-architect. Dit effect heeft slechts eenmalig 

gespeeld, want de volgende twee academiejaren 

kende men hier terug een dalende evolutie van 

het aantal generatiestudenten.

• Bekijkt men de evolutie van het aantal genera

tiestudenten in de exacte en toegepaste weten

schappen (studiegebied Wetenschappen, Toe

gepaste wetenschappen en Toegepaste b io logi

sche wetenschappen) samen met de evolutie in 

de opleidingen Biomedische wetenschappen en 

Farmacie, dan m erkt men op dat de afname van 

het aantal generatiestudenten ten opzichte van

het topjaar 1998-1999 iets m eer dan 10% 

bedraagt.

O p 1 februari 2004 volgden in het hogeschoolon- 

derwijs 79,7%  van de generatiestudenten een een- 

cyclusopleiding en 20,3%  een ople iding van twee 

cycli. In de beschouwde periode nam het aandeel 

van de eencyclusopleidingen toe: van 75,6%  in

1995-1996 to t 79,7%  in 2003-2004.

De meest in het oog springende tendensen bij de 

hogescholen zijn:

• Het stud iegebied Handelswetenschappen en 

bedrijfskunde telde in het academiejaar 2003- 

2004 nog steeds het grootste aantal genera

tiestudenten, namelijk 6.073 in de eencyclusop

leidingen en 952 in de tweecycliopleidingen. 

Daarmee trekt dit studiegebied meer dan een 

kwart van het totaal aantal generatiestudenten 

aan, dit ondanks de sterke afname in de laatste 

drie academiejaren.

• Het studiegebied Onderw ijs is het tweede g root

ste studiegebied. Bekeken over de beschouwde 

periode, nam het aantal generatiestudenten hier 

jaarlijks toe (één uitzondering: het academiejaar 

2002-2003): van 4.049 generatiestudenten in

1995-1996 tot 5.604 in 2003-2004.

• Het studiegebied Architectuur (zowel de eency

clusop le id ingen ais de tweecycliople id ingen) 

kende vooral de laatste academiejaren een ver

hoogde aantrekkingskracht bij de instromende 

studenten. De eencyclusopleidingen binnen de 

studiegebieden Biotechniek en Sociaal-agogisch 

werk zagen eveneens het aantal generatiestu

denten toenemen.

• In de eencyclusopleidingen van het studiegebied 

Industriële wetenschappen en technologie was er 

een toename van het aantal generatiestudenten tot 

het academiejaar 2002-2003. In de tweecyclioplei

dingen daarentegen nam het aantal generatiestu

denten vanaf het academiejaar 2000-2001 sterk af. 

In het academiejaar 1999-2000 stroomden hier 

2.234 studenten in, in 2003-2004 nog slechts 

1.577 generatiestudenten. De grootste daling was 

er in het academiejaar 2001-2002: -280 eenhe

den. Deze daling is wellicht grotendeels te wijten 

aan de versoepeling van het toelatingsexamen kan

didaat burgerlijk ingenieur en kandidaat burgerlijk 

ingenieur-architect aan de universiteiten, waardoor 

een belangrijk aantal generatiestudenten gekozen



Tabel 2.4: Relatief aandeel van de verschillende studiegebieden in het geheel van inschrijvingen van de generatiestudenten aan
de Vlaamse hogescholen (1995-1996 t.e.m. 2003-2004)

Academiejaar 95-96 96-97 97-98 98-99 99-00 00-01 01-02 02-03 03-04
Studiegebied N N N N N N N N N

Opleidingen van één cyclus
Architectuur 467 456 508 495 467 421 534 546 580

Audiovisuele en beeldende kunst 36 0 26 19 21 29 39 40 25

Biotechniek 186 171 263 242 245 259 253 268 407

Gezondheidszorg 3139 3356 3089 2733 2380 2398 2175 2293 2502

Handelswetenschappen en bedrijfskunde 6680 6552 7527 7377 7043 7332 7026 6436 6073

Industriële wetenschappen en technologie 2439 2473 2624 2453 2572 2646 2724 2837 2709

Muziek en dramatische kunst 38 7 9 8 16 15 20 12 9

Onderwijs 4049 4066 4272 4284 5269 5307 5796 5463 5604

Sociaal-agogisch werk 2051 2109 2241 2014 2247 2185 2284 2358 2691

Totaal één cyclus 19085 19190 20559 19625 20260 20592 20851 20253 20600

Opleid ingen van tw ee cycli

Architectuur 675 572 520 429 473 380 416 514 558

Audiovisuele en beeldende kunst 1002 893 849 926 936 895 898 854 896

Biotechniek 74 67 94 77 75 56 56 60 56

Gezondheidszorg 253 280 312 262 119 166

Handelswetenschappen en bedrijfskunde 1111 1135 1205 1217 1263 1294 1179 1066 952

Industriële wetenschappen en technologie 1899 2033 2095 2107 2234 2061 1781 1660 1577

Muziek en dramatische kunst 259 310 299 263 262 305 246 272 236

Produktontwikkeling 96 94 84 93 121 113 82 77 80

Toegepaste taalkunde 1041 974 822 830 842 758 781 752 739

Totaal twee cycli 6157 6078 5968 6195 6486 6174 5701 5374 5260
Algemeen totaal 25242 25268 26527 25820 26746 26766 26552 25627 25860

A cadem iejaar 95-96 96-97 97-98 98-99 99-00 00-01 01-02 02-03 03-04
Studiegeb ied % % % % % % % % %

Opleidingen van één cyclus
Architectuur 1,9% 1,8% 1,9% 1,9% 1,7% 1,6% 2,0% 2,1% 2,2%

Audiovisuele en beeldende kunst 0,1% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,2% 0,1%

Biotechniek 0,7% 0,7% 1,0% 0,9% 0,9% 1,0% 1,0% 1,0% 1,6%

Gezondheidszorg 12,4% 13,3% 11,6% 10,6% 8,9% 9,0% 8,2% 8,9% 9,7%

Handelswetenschappen en bedrijfskunde 26,5% 25,9% 28,4% 28,6% 26,3% 27,4% 26,5% 25,1% 23,5%

Industriële wetenschappen en technologie 9,7% 9,8% 9,9% 9,5% 9,6% 9,9% 10,3% 11,1% 10,5%

Muziek en dramatische kunst 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0%

Onderwijs 16,0% 16,1% 16,1% 16,6% 19,7% 19,8% 21,8% 21,3% 21,7%

Sociaal-agogisch werk 8,1% 8,3% 8,4% 7,8% 8,4% 8,2% 8,6% 9,2% 10,4%

Totaal één cyclus 75,6% 75,9% 77,5% 76,0% 75,7% 76,9% 78,5% 79,0% 79,7%

Opleidingen van tw ee cycli
Architectuur 2.7% 2.3% 2.0% 1.7% 1.8% 1.4% 1.6% 2.0% 2.2%

Audiovisuele en beeldende kunst 4.0% 3.5% 3.2% 3.6% 3.5% 3.3% 3.4% 3.3% 3.5%

Biotechniek 0.3% 0.3% 0.4% 0.3% 0.3% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2%

Gezondheidszorg 0.0% 0.0% 0.0% 1.0% 1.0% 1.2% 1.0% 0.5% 0.6%

Handelswetenschappen en bedrijfskunde 4.4% 4.5% 4.5% 4.7% 4.7% 4.8% 4.4% 4.2% 3.7%

Industriële wetenschappen en technologie 7.5% 8.0% 7.9% 8.2% 8.4% 7.7% 6.7% 6.5% 6.1%

Muziek en dramatische kunst 1.0% 1.2% 1.1% 1.0% 1.0% 1.1% 0.9% 1.1% 0.9%

Produktontwikkeling 0.4% 0.4% 0.3% 0.4% 0.5% 0.4% 0.3% 0.3% 0.3%

Toegepaste taalkunde 4.1% 3.9% 3.1% 3.2% 3.1% 2.8% 2.9% 2.9% 2.9%

Totaal twee cycli 24.4% 24.1% 22.5% 24.0% 24.3% 23.1% 21.5% 21.0% 20.3%

Algemeen totaal 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

De opleidingen van tw ee cycli in he t studiegebied 'G ezondheidszorg' worden pas georganiseerd vanaf academ iejaar 1998-1999,



heeft voor een universitaire opleiding. Deze verkla

ring gaat evenwel niet volledig op voor de volgen

de academiejaren. Een verschuiving van het aantal 

generatiestudenten naar de studiegebieden 

Architectuur en Biotechniek kan ook een bijko

mende oorzaak van deze daling zijn.

• O ok het studiegebied Toegepaste taalkunde 

(opleidingen van twee cycli) w ordt geconfron

teerd met een geleidelijk verm inderde aantrek

kingskracht op beginnende studenten.

• Bij de eencyclusopleidingen in het studiegebied 

Gezondheidszorg lijkt de dalende trend gestopt: 

vanaf het academiejaar 2002-2003  krijgt men 

hier terug een toename van het aantal genera

tiestudenten.

3. O VERZICH T VAN DE UITGEREIKTE 
DIPLOMA'S

Naast instroom is het eveneens belangrijk een 

goed zicht te krijgen op de uitstroom hoger onder

wijs. In deze sectie w ordt dan ook stilgestaan bij de 

kwantificatie en de stratificatie van de uitgereikte 

diploma's.

In het academiejaar 2 0 0 2 -2 0 0 3  hebben de 

Vlaamse universiteiten 9.673 dip lom a's van de 

tweede cyclus uitgereikt, 4 .545 dip lom a's in de 

voortgezette academische ople id ingen, 862 doc- 

toraatsdip lom a's en 1.448 dip lom a's van een aca

demische initiële lerarenople iding. Ten opzichte 

van het academiejaar 1993-1994 betekent dit 

een toenam e van +30,9%  voor het aantal twee- 

decyclusdiploma's, +48,1% voor het aantal d ip lo 

ma's in de voortgezette academische op le id in 

gen, +44,6%  voor het aantal doctoraatsdiplom a's 

en +7,7%  voor het aantal d iplom a's van een aca

dem ische in itië le  le ra ren op le id ing . Verw acht 

w ord t dat in de toekom st het aantal doctoraats

diplom a's nog zal toenem en, dit gelet op de ster

ke stijg ing van de financiering voor wetenschap

pelijk onderzoek.

In het academiejaar 2002-2003 werd het grootste 

aantal tweedecyclusdiploma's toegekend in de stu

diegebieden Rechten, notariaat en criminologische 

wetenschappen (1.385), Economische en toegepaste 

economische wetenschappen (1.185) en Psycho

logische en pedagogische wetenschappen (958).

Het aantal uitgereikte diploma's in de voortgezette 

academische opleidingen in 2002-2003 was het 

grootst bij Economische en toegepaste econom i

sche wetenschappen (1.098), Rechten, notariaat en 

crim inologische wetenschappen (516), de gecom 

bineerde studiegebieden (622) en Toegepaste 

wetenschappen (422).

De voorbije v ijf academiejaren werd het grootste 

aantal diplom a's van de academische initiële lera

renopleiding toegekend in de studiegebieden Taai

en letterkunde (1.507), Wetenschappen (752), 

Psychologische en pedagogische wetenschappen 

(682) en Lichamelijke opvoeding, revalidatiewe

tenschappen en kinesitherapie (652).

Het grootste aantal doctoraten in de periode 1998- 

1999 tot 2002-2003 werd behaald in de studiege

bieden Wetenschappen (1.121), Toegepaste weten

schappen (551), Geneeskunde (454) en Toegepaste

Figuur 2.1: Universiteiten: diploma's per type diploma (periode 1993-1994 t.e.m. 2002-2003)
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Tabel 2.5: Universiteiten: diploma's per studiegebied, type diploma en geslacht (periode 1998-1999 t.e.m. 2002-2003)

DIPLOMA
M

1998-1999 
V T M

1999-2000 
V T M

2000-2001
V T

2001-2002
M V T M

2002-2003
V T

W ijsbegeerte en moraalwetenschappen
2e cyclus 75 56 131 87 47 134 96 56 152 102 64 166 96 49 145

vao's 13 4 17 11 7 18 17 7 24 19 17 36 16 16 32

ailo 7 12 19 14 8 22 8 10 18 18 18 36 18 14 32

doctoraat 9 1 10 12 5 17 14 1 15 21 3 24 12 3 15

Godgeleerdheid, godsdienstwetenschappen en kerkelijk recht
2e cyclus 78 39 117 81 42 123 74 34 108 65 30 95 79 33 112

vao's 1 4 5 2 2 4 2 5 7 2 3 5 1 2 3

ailo 13 15 28 9 20 29 5 18 23 12 16 28 5 17 22

doctoraat 12 1 13 14 0 14 15 0 15 23 32 26 15 2 17

Taal- en letterkunde
2e cyclus 213 430 643 213 494 707 209 446 655 183 516 699 164 404 568

vao's 29 101 130 32 85 117 46 105 151 39 95 134 45 116 161

ailo 74 217 291 75 216 291 65 191 256 71 262 333 94 242 336

doctoraat 8 10 18 16 5 21 11 13 24 18 11 29 10 18 28

Geschiedenis
2e cyclus 136 153 289 162 162 324 152 142 294 180 160 340 148 154 302

vao's 12 9 21 6 3 9 5 8 13 13 9 22 19 23 42

ailo 27 46 73 41 59 100 28 45 73 48 43 91 45 65 110

doctoraat 8 6 14 11 2 13 9 2 11 11 0 11 9 6 15

Archeologie en kunstwetenschappen
2e cyclus 72 140 212 75 152 227 79 162 241 70 137 207 46 141 187

vao's 12 12 24 10 9 19 3 17 20 8 16 24 10 28 38

ailo 6 30 36 10 31 41 10 37 47 8 44 52 6 29 35

doctoraat 1 2 3 1 3 4 2 2 4 7 8 15 6 4 10

Rechten, notariaat en criminologische wetenschappen
2e cyclus 587 653 1240 600 655 1255 617 766 1383 607 815 1422 578 807 1385

vao's 173 156 329 188 182 370 223 209 432 216 231 447 280 236 516

ailo 12 29 41 9 27 36 9 20 29 12 36 48 11 44 55

doctoraat 9 7 16 14 5 19 14 6 20 15 8 23 16 5 21

Psychologische en pedagogische wetenschappen
2e cyclus 196 543 739 188 638 826 187 685 872 171 600 771 203 755 958

vao's 33 79 112 45 62 107 33 89 122 50 66 116 40 100 140

ailo 27 107 134 19 83 102 20 98 118 22 122 144 29 155 184

doctoraat 11 6 17 9 6 15 15 7 22 19 18 37 21 21 42

Economische en toegepaste economische wetenschappen
2e cyclus 668 432 1100 661 441 1102 643 425 1068 657 525 1182 633 552 1185

vao's 385 244 629 480 321 801 481 357 838 444 369 813 648 450 1098

ailo 14 35 49 7 29 36 15 38 53 18 32 50 23 69 92

doctoraat 14 5 19 17 5 22 14 10 24 19 8 27 31 7 38

Politieke en sociale wetenschappen
2e cyclus 299 286 585 281 331 612 278 393 671 316 421 737 295 459 754

vao's 90 140 230 149 209 358 129 220 349 183 206 389 243 294 537

ailo 10 30 40 13 34 47 16 29 45 13 49 62 33 76 109

doctoraat 10 2 12 11 3 14 18 8 26 17 7 24 11 7 18

Sociale gezondheidswetenschappen
2e cyclus 32 162 194 42 199 241 41 165 206 30 188 218 29 193 222

vao's 30 23 53 31 26 57 22 10 32 28 25 53 31 22 53

ailo 6 38 44 8 29 37 2 41 43 6 36 42 6 53 59

doctoraat 1 1 2 3 1 4 1 1 2 1 2 3 2 1 3



DIPLOMA
M

1998-1999 
V T M

1999-2000 
V T M

2000-2001
V T M

2001-2002 
V T M

2002-2003
V T

Lichamelijke opvoeding, revalidatiewetenschappen en kinesitherapie
2e cyclus 182 231 413 182 256 438 161 213 374 162 199 361 122 123 245

vao's 27 62 89 30 74 104 30 81 111 33 81 114 42 81 123

ailo 46 80 126 54 77 131 65 78 143 49 63 112 57 83 140

doctoraat 6 2 8 4 4 8 3 2 5 3 4 7 5 5 10

Wetenschappen
2e cyclus 506 356 862 473 356 829 461 386 847 496 373 869 465 366 831

vao's 132 93 225 154 77 231 195 107 302 202 108 310 197 118 315

ailo 46 103 149 48 101 149 47 99 146 33 102 135 65 108 173

doctoraat 120 68 188 141 76 220 161 83 244 156 87 243 179 67 246

Toegepaste wetenschappen
2e cyclus 485 111 596 453 112 565 464 119 583 498 142 640 519 121 640

vao's 187 84 271 200 111 311 271 119 390 244 87 331 309 113 422

ailo 6 4 10 3 6 9 5 7 12 6 5 11 5 10 15

doctoraat 102 14 116 79 16 95 85 17 102 90 23 113 107 18 125

Toegepaste biologische wetenschappen
2e cyclus 253 165 418 228 178 406 192 158 350 193 199 392 214 185 399

vao's 90 68 158 95 74 169 93 86 179 95 84 179 111 103 214

ailo 10 26 36 11 8 19 6 14 20 6 15 21 5 21 26

doctoraat 28 22 50 44 40 84 48 26 74 53 32 85 45 49 94

Geneeskunde
2e cyclus 339 492 831 315 431 746 341 482 823 312 451 763 339 494 833

vao's 38 39 77 48 59 107 46 68 114 45 61 106 43 59 102

ailo 10 23 33 3 3 6 5 5 10 5 3 8 1 6 7

doctoraat 41 27 68 52 29 81 61 34 95 41 54 95 61 54 115

Tandheelkunde
2e cyclus 34 60 94 40 53 93 46 55 101 41 46 87 30 35 65

vao's 14 31 45 18 20 38 12 26 38 14 28 42 17 26 43

ailo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2

doctoraat 0 0 0 1 1 2 1 0 1 1 0 1 1 0 1

Diergeneeskunde
2e cyclus 46 81 127 78 77 155 63 86 149 95 98 193 63 108 171

vao's 6 1 7 8 5 13 0 0 0 3 6 9 4 1 5

ailo 2 0 2 1 2 3 1 3 4 1 4 5 3 5 8

doctoraat 9 3 12 2 2 4 3 6 9 4 5 9 11 10 21

Farmaceutische wetenschappen
2e cyclus 76 170 246 72 163 235 61 190 251 50 186 236 60 178 238

vao's 21 52 73 22 40 62 19 24 43 12 44 56 26 53 79

ailo 2 8 10 3 6 9 0 3 3 3 11 14 1 7 8

doctoraat 11 11 22 6 22 28 12 13 25 12 18 30 19 14 33

Gecombineerde studiegebieden
2e cyclus 67 163 230 85 166 251 67 173 240 90 222 312 108 325 433

vao's 129 118 247 182 180 362 205 214 419 227 275 502 294 328 622

ailo 2 10 12 7 8 15 0 17 17 3 28 31 7 28 35

doctoraat 4 3 7 3 1 4 3 2 5 5 4 9 7 3 10

Totaal

2e cyclus 4344 4723 9067 4316 4953 9269 4232 5136 9368 4318 5372 9690 4191 5482 9673

vao's 1422 1320 2742 1711 1546 3257 1832 1752 3584 1877 1811 3688 2376 2169 4545

ailo 320 813 1133 335 747 1082 307 753 1060 334 889 1223 415 1033 1448

doctoraat 404 191 595 440 226 669 490 233 723 516 324 811 568 294 862



biologische wetenschappen (387). Deze vier richtin

gen samen hebben 68,0%  van het totaal aantal 

doctoraten in de voorbije vijf academiejaren afgele

verd. Voor de meeste studiegebieden werd in de 

voorbije vijf academiejaren een stijging van het aan

tal doctoraten waargenomen. De grootste toename 

van het aantal doctoraten (in absolute cijfers, verge

lijking uitgereikte diploma's 2002-2003 ten opzich

te van 1998-1999) vindt men terug in de studiege

bieden Wetenschappen, Geneeskunde en Toege

paste biologische wetenschappen. Bij de tweedecy- 

clusdiploma's is het aantal vrouwelijke gediplom eer

den groter dan het aantal mannelijke gediplom eer

den. Vertrekkend van een quasi gelijke verdeling 

(49,8% mannen en 50,2%  vrouwen) in 1993-1994 

is het aantal diploma's uitgereikt aan vrouwelijke stu

denten ondertussen toegenomen tot 56,7%.

De m an-vrouw verhouding bij de uitgereikte twee- 

decyclusdiploma's is niet in alle studiegebieden 

dezelfde (zie tabel 2.5). Er bestond in het acade

miejaar 2002-2003  een sterk vrouwelijk  overwicht 

in de studiegebieden Taal- en letterkunde (71,1%), 

A rcheologie en kunstwetenschappen (75,4%), 

Psychologische en pedagogische wetenschappen 

(78,8% ), Sociale gezondheidswetenschappen 

(86,9%), Farmaceutische wetenschappen (74,8%) 

en de Gecombineerde studiegebieden (75,1%). 

O ok in de studiegebieden Rechten, notariaat en 

crim inologische wetenschappen (58,3%), Politieke 

en sociale wetenschappen (60,9%), Geneeskunde 

(59,3%), Tandheelkunde (53,9%) en Diergenees

kunde (63,2%) studeerden meer vrouwen dan 

mannen af.

Figuur 2.2: Universiteiten: tweedecyclusdiploma's per geslacht (periode 1993-1994 t.e.m. 2002-2003)
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Figuur 2.3: Universiteiten: diploma's voortgezette academische opleidingen per geslacht (periode 1993- 
1994 t.e.m. 2002-2003)
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Figuur 2.4: Universiteiten: doctoraatsdiploma's per geslacht (periode 1993-1994 t.e.m. 2002-2003)
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Figuur 2.5: Hogescholen: eencyclusdiploma's versus tweecyclidiploma's
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Een duidelijk m annelijk overwicht was er daarente

gen in de studiegebieden Godgeleerdheid, gods

dienstwetenschappen en kerkelijk recht (70,5%) 

en Toegepaste wetenschappen (81,1%). O ok in de 

richtingen W ijsbegeerte en moraalwetenschappen 

(66,2%), W etenschappen (56,0%), Economische 

en toegepaste econom ische wetenschappen 

(56,0%) en Toegepaste biologische wetenschap

pen (53,6%) werd aan meer mannen dan vrou 

wen een diplom a uitgereikt.

De evolutie van het aantal uitgereikte diploma's in 

de voortgezette academische opleidingen vertoont 

een enigszins ander beeld. Het aantal mannelijke 

gediplom eerden is hier nog steeds groter dan het 

aantal vrouw elijke gedip lom eerden. Nochtans 

w ordt de onevenredigheid tussen mannen en 

vrouwen geleidelijk weggewerkt. Terwijl in het aca

demiejaar 1993-1994 nog 60,0%  van de d ip lo 

ma's in de voortgezette academische opleidingen 

uitgereikt werd aan mannen, bedroeg in het aca

demiejaar 2002-2003  de m an-vrouwverhouding 

52,3%  tegenover 47,7%. Het aantal vrouwelijke 

gediplom eerden nam hier sterker toe dan het aan

tal mannelijke gediplom eerden: in een periode 

van tien jaar is het aantal vrouwelijke afgestudeer

den in de voortgezette academische opleidingen 

toegenom en met 77%, terw ijl dit stijgingspercen- 

tage voor de mannen slechts 29%  bedraagt.

Het grootste contrast tussen m annen en v ro u 

wen b lijft z ich tbaar bij de u itgere ik te  doctoraats

dip lom a's. O ndanks een s tijg ing  van m eer dan 

70%  van het aantal doctoraatsd ip lom a's u itg e 

re ikt aan vrouw en in de beschouwde periode 

van 10 jaar, b lijft hun aandeel h ier beperkt to t 

34%  (in het academ iejaar 2 0 0 2 -2 0 0 3  re ikten de 

un iversite iten 568  doctoraatsd ip lom a's u it aan 

m annen tegenover 294 aan vrouw en). De laat

ste twee academ iejaren was er zelfs sprake van 

een stagnatie van het aantal aan vrouw en u itg e 

re ikte doctoraatsd ip lom a's, te rw ijl het aantal



Tabel 2.6: Hogescholen: diploma's per studiegebied, type diploma en geslacht (periode 1998-1999 t.e.m. 2002-2003)

ACADEMIEJAAR 1998-1999 1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003
_______________________________________ M V T M V T M V T  M V T  M V T

Studiegebied

Opleidingen van één cyclus
Architectuur 170 213 383 197 195 392 203 182 385 179 206 385 180 180 360

Audiovisuele en beeldende kunst 13 11 24 11 23 34 20 20 40 12 24 36 13 35 48

Biotechniek 120 40 460 151 71 222 151 62 213 163 69 232 169 76 245

Gezondheidszorg 567 2304 2871 483 2349 2832 514 2414 2928 451 2279 2730 333 2222 2555

Handelswetenschappen en bedrijfskunde 2274 3330 5604 2678 3587 6265 2685 3625 6310 2798 3442 6240 2982 3488 6470

Industriële wetenschappen en technologie 1596 287 1883 1623 308 1931 1517 291 1808 1714 320 2034 1750 328 2078

Muziek en dramatische kunst 5 5 6 6 2 7 9 1 10 11 1 8 9

Onderwijs 810 2590 3400 846 2598 3444 838 2604 3442 932 3296 4228 929 3259 4188

Sociaal-agogisch werk 449 1441 1890 391 1469 1860 363 1439 1802 391 1574 1965 365 1533 1898

Totaal één cyclus 5999 10221 16220 6380 10606 16986 6293 10644 16937 6641 11220 17861 6722 11129 17851

Opleidingen van tw ee cycli
Architectuur 219 167 366 147 159 306 146 155 301 123 116 239 131 128 259

Audiovisuele en beeldende kunst 287 260 547 263 303 566 254 326 580 242 350 592 260 362 622

Biotechniek 55 39 94 49 35 84 50 36 86 36 37 73 49 41 90

Gezondheidszorg 43 111 154 66 136 202

Handelswetenschappen en bedrijfskunde 491 410 901 456 417 873 543 465 1008 500 484 984 496 430 926

Industriële wetenschappen en technologie 1343 260 1603 1311 266 1577 1412 306 1718 1556 321 1877 1486 348 1834

Muziek en dramatische kunst 110 124 234 108 145 253 118 149 267 100 124 224 116 150 266

Produktontwikkeling 42 15 57 41 13 54 34 23 57 37 20 57 45 26 71

Toegepaste taalkunde 129 367 496 131 442 573 103 416 519 106 378 484 88 397 485

Totaal twee cycli 2676 1642 4318 2506 1780 4286 2660 1876 4536 2743 1941 4684 2737 2018 4755

Algemeen totaal 8675 11863 20538 8886 12386 21272 8953 12520 21473 9384 13161 22545 9459 13147 22606

In he t studiegebied 'Gezondheidszorg' werden de opleidingen van tw ee cycii georganiseerd vanaf he t academ iejaar 1998-1999. De eerste diplom a 's werden u itgere ikt 
op he t einde van he t academ iejaar 2001-2002.

do or m annen behaalde docto ra ten  gestaag 

bleef stijgen (zie f ig u u r 2.4).

In het academ iejaar 2 0 0 2 -2 0 0 3  hebben de 

Vlaamse hogescholen 17.851 eencyclusdiploma's 

en 4 .755 tw eecyclid ip lom a 's u itgere ikt. Ten 

opzichte van het academiejaar 1996-1997 bete

kent dit een toename van +15,4 % voor het aantal 

diplom a's van de eencyclusopleidingen en +8,7% 

voor het aantal diploma's van de tweecyclioplei

dingen. Tijdens de beschouwde periode schom

melde het aandeel van de eencyclusdiploma's 

rond de 78-79%  (zie f ig u u r 2.5).

In het academiejaar 2002-2003  werd het grootste 

aantal eencyclusdip lom a's toegekend voor 

Handelswetenschappen en Bedrijfskunde (6.470), 

Onderw ijs (4.188), Gezondheidszorg (2.555). De 

voorbije vijf academiejaren werd de grootste toe

name van het aantal gediplom eerden in absolute 

cijfers gem eten bij Handelswetenschappen en

B edrijfskunde (+866), O nderw ijs  (+788) en 

Industriële Wetenschappen en Technologie (+195), 

terw ijl Gezondheidszorg (-316) en Biotechniek 

(-215) werden geconfronteerd met de sterkste 

daling van het aantal gediplom eerden.

De meeste tweecyclidiploma's werden in 2002- 

2003 toegekend voor Industriële Wetenschappen 

en Technologie (1.834), Handelswetenschappen 

en B edrijfskunde (926), A ud iov isue le en 

Beeldende Kunst (622) en Toegepaste Taalkunde 

(485). Terwijl het aantal ged ip lom ee rden  in 

Architectuur (-107) en Toegepaste taalkunde (-11) 

in de voorbije v ijf academiejaren het sterkst 

gedaald is, kenden Industriële W etenschappen en 

Technologie (+231) en Audiovisuele en Beeldende 

Kunst (+75) de grootste toename van het aantal 

uitgereikte diploma's.

Bij de eencyclusdiploma's is het aantal vrouwelijke 

gediplom eerden groter dan het aantal mannelijke
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Figuur 2.6: Hogescholen: eencyclusdiploma's per geslacht
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gediplom eerden. In het academiejaar 2002-2003  

reikten de Vlaamse hogescholen 62,3%  van de 

eencyclusdiploma's (of 11.129) uit aan vrouwelijke 

afgestudeerden, tegenover 37,7%  (of 6.722) aan 

mannelijke afgestudeerden. Bekeken over de peri

ode 1996-2001 is deze verhouding nagenoeg 

constant gebleven.

De m an -v ro u w ve rh o u d in g  is n ie t voo r alle 

stud iegebieden dezelfde (zie tabel 2.6). Terwijl 

in het academ iejaar 2 0 0 2 -2 0 0 3  het aantal 

v rouw e lijke  ged ip lom eerden  in de stud iege

b ieden O nderw ijs , Sociaal-agogisch W erk, 

G ezondheidszorg en M uz iek  en Dramatische 

kunst sterk in de m eerderheid was (77,8%  à 

88,9% ), kenden de stud iegebieden Biotechniek 

en Industriële W etenschappen en Technologie 

meer m annelijke gedip lom eerden (respectievelijk 

69 ,0  %  en 84,2%).

De tweecyclid iplom a's werden in tegenstelling tot 

de eencyclusdiploma's overwegend aan m anne

lijke afgestudeerden uitgereikt, hoewel het aantal 

en het aandeel vrouwelijke gedip lom eerden in de 

beschouwde periode licht is toegenom en: van 

1.642 (of 38,0% ) in 1998-1999 tot 2.018 (of 

42,4% ) in 2002-2003.

Bij de tweecyclidiploma's zijn eveneens verschillen 

in de m an-vrouwverhouding tussen de studiegebie

den merkbaar. Het verschil tussen het aantal vrou

welijke en het aantal mannelijke gediplomeerden is 

vooral groot bij de studiegebieden Industriële 

Wetenschappen en Technologie en de Toegepaste 

Taalkunde met respectievelijk 81,0% mannelijke 

(1.486) en 81,8% vrouwelijke (397) afgestudeerden 

in 2002-2003. O ok in de richting Gezondheidszorg 

was er een duidelijk vrouwelijk overwicht (67,3% of 

136 vrouwelijke afgestudeerden in 2002-2003).



4 .INTERNATIONALE VERGELIJKING

Tabel 2.7 toont de percentages afgestudeerden in 

het hoger onderwijs ten opzichte van de referen- 

tiepopulatie op typische leeftijd van afstuderen 

voor het academiejaar 2000-2001. De tabel maakt 

een onderscheid naar het type program m a dat 

doorlopen werd en naar de opleidingsduur.

Uit deze tabel blijkt de uitzonderlijke positie van 

Vlaanderen m.b.t. het percentage diploma's van het 

niet-universitair hoger onderwijs (opgelet: de gege

vens omvatten hier voor Vlaanderen zowel de 

hogeschoolopleidingen van één cyclus ais de 

HOSP-opleidingen). Het Vlaamse percentage afge

studeerden van universitair niveau (licentiaat of 

gelijkwaardig in Vlaanderen) situeert zich dan weer 

onder het OESO-landengemiddelde. Dit is ook het 

geval bij de doctoraten. Deze cijfergegevens moe

ten evenwel met de nodige voorzichtigheid geïnter

preteerd worden, de verschillen in classificaties tus

sen de landen spelen hier immers sterk mee.

Globaal genom en kan men op basis van deze cij

fers stellen dat de jongste generatie twintigers 

gem iddeld to t hooggeschoold is in internationaal 

perspectief. Toch is het zo dat in vergelijking met 

de andere opgenom en landen er relatief m inder 

V lam ingen zijn die een diplom a van universitair 

niveau behalen, vooral wat de opleidingen van lan

gere duur en de doctoraatsdiploma's betreft.

Bekijken we de procentuele verdeling over de 

studiegebieden in internationaal perspectief (tabel 

2.8), dan bevindt Vlaanderen zich meestal in de 

buurt van het OESO-landengemiddelde. Voor het 

studiegebied "Education" valt het vrij lage percen

tage diploma's in het universitair onderwijs op 

(6,7% tegenover 13,1% voor alle OESO-landen). In 

het niet-universitair hoger onderwijs ligt het per

centage voor dit studiegebied dan ook weer een 

stuk hoger (22,5% tegenover 13,0% gemiddeld), 

alsook voor "Health and welfare" (27,4% voor 

Vlaanderen tegenover 17,7% gemiddeld). Deze 

percentages hangen natuurlijk ook samen met de

Tabel 2.7: Percentage afgestudeerden hoger onderwijs in verhouding tot de referentiepopulatie op de 

typische leeftijd van afstuderen, naar type programma en duur -  internationale vergelijking 

(2000-2001)

Doctoraat

Niet-universitair 
hoger onderwijs 
(eerste diploma)

Onderwijs van universitair niveau (eerste diploma)1
Doctoraat

of
equivalent3

Totaal Middelmatige duur2 
(3-4 jaar)

Lange duur 
(5 jaar)

Heel lange duur 
(>5 jaar)

VI. Gem.4 26,9 18,8 11,9 6,0 0,9 0,8

1ER 19,0 29,3 15,3 14,0 X 0,9

FR 17,9 25,0 10,2 14,0 0,9 1,4

VK 11,5 37,4 34,8 2,5 0,1 1,6

SP 10,9 32,1 m m m 0,9

D 10,7 19,0 6,4 12,7 a 2,0

DEN 8,0 38,8 33,5 4,5 0,8 1,0

FIN5 7,3 40,7 22,4 17,7 0,5 1,8

ZW 4,0 29,6 28,5 1,2 a 2,7

IT 0,3 20,0 2,1 17,8 n 0,5

OOS m 16,6 2,1 14,5 n 1,5

NED m m m m m 1,3

BEL m m m m m 1,0

GR m m m m m 0,4

OESO-x 11,0 30,3 18,7 9,8 0,3 1,1

m, n, a, z ijn  de OESO-symboten voor ontbrekende gegevens.

' Een eerste diplom a van universitair niveau betekent in internationale context voor Vlaanderen een licentiaatsdiplom a o fg e iijk - 
waardig.

2 Exclusief studenten die daaropvolgend een program m a van langere duur afwerken.

3 Percentage berekend ais som van de percentages p e r leeftijd , behalve voor Frankrijk, Ita lië, N ederland en België.

4 C ijfers bevatten m ogeiijk dubbeltellingen.

3 Er werden program m a's in n iet-universitair hoger onderw ijs afgeschaft m et een stijging in he t universitair onderw ijs to t gevolg. 
Bron: OECD, Education a t a G lance 2003.



Tabel 2.8: Procentuele verdeling van de diploma's in het hoger onderwijs, naar studiedomein en type onderwijs (2000-2001)

Education Humanities 
and arts

Social 
sciences, 
business 
and law

Services Engineering, 
manufacturing 

and construction

Agriculture Health
and

welfare

Life
sciences

Physical
sciences

Mathematics 
and statistics

Computing Not 
known or 

unspecified

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

Oostenrijk A 11,1 10,5 36,9 1,8 18,7 2,6 8,9 3,4 2,8 0,7 2,2 0,5

B 42,1 3,4 3,4 6,5 24,9 4,5 13,7 n 1,1 0,1 0,4 a

België1 A 6,9 14,7 36,4 1,6 12,5 3,5 13,5 5,8 2,4 0,8 2,0 n

B 21,0 7,3 26,8 2,1 9,1 0,6 27,4 0,5 0,4 n 4,7 0,1
VI. Gem. A 6,7 17,5 34,7 1,6 13,6 2,2 12,4 5,5 2,7 0,8 2,2 n

B 22,5 5,4 27,8 0,5 11,7 n 27,4 0,3 n n 4,4 a

Denemarken A 11,0 14,4 24,2 2,0 9,0 1,8 30,8 3,0 2,8 0,5 0,8 a

B n 5,2 24,0 9,3 40,0 5,2 n n n n 16,3 a

Finland A 7,9 12,4 23,4 3,1 20,8 2,6 22,6 1,6 2,2 0,9 2,5 n

B 0,6 7,0 19,1 20,5 18,4 3,2 21,8 a a a 9,4 a

Frankrijk A 6,6 20,1 36,8 2,9 11,2 0,8 3,0 6,9 5,8 2,9 2,6 0,3

B a 1,5 39,6 5,6 25,1 n 20,3 1,8 2,4 0,4 3,2 a

Duitsland A 8,2 15,3 25,9 1,8 18,4 1,9 15,3 3,2 5,2 1,7 3,1 a

B 9,7 1,0 10,3 8,8 13,9 3,0 51,9 n a a 0,3 0,9

Italië A 4,2 12,9 38,0 0,6 15,9 2,0 18,2 3,4 1,6 2,1 0,8 0,2

B 31,4 68,6 a a a a a a a a a a

Nederland A 17,0 6,7 34,3 2,5 10,5 2,5 21,2 1,0 2,3 0,2 1,6 0,1
B 10,0 a 38,6 8,1 2,6 a 34,6 a a a 6,1 a

Spanje A 14,1 9,9 33,3 3,2 14,2 2,7 12,1 2,6 3,2 1,3 3,4 0,1
B 4,8 7,7 27,4 13,2 23,8 0,6 11,5 n n n 10,7 0,2

Zweden A 16,7 5,7 22,5 1,1 21,5 1,1 22,0 2,8 2,5 0,6 3,5 a

B 2,5 12,8 12,6 13,7 26,0 4,1 11,8 0,1 0,1 n 16,2 a

Verenigd Koninkrijk A 11,2 16,8 29,2 1,3 10,5 1,1 11,9 6,5 5,2 1,4 5,0 a

B 7,9 9,8 15,9 1,6 10,6 1,9 39,7 1,8 2,2 0,4 8,2 a

OESO-x A 13,1 12,0 31,7 2,6 13,2 2,3 13,0 3,4 2,6 1,0 3,3 2,2

B 13,0 8,8 24,1 9,2 15,8 1,8 17,7 n n n 7,5 1,4

Kolom 7 specificeert het onderwijsniveau, waarin A refereert aan onderwijs van universitair niveau en verdere onderzoeksprogramma's, en B refereert aan niet-universitair hoger onderwijs. 
X duidt aan dat de data in een andere kolom geïntegreerd werden. Die kolom wordt tussen haakjes aangeduid, 
m, n, a, zijn de OESO-symboien voor ontbrekende gegevens 
1 Geen voortgezette opleidingen van type B opgenomen.
Bron: OECD, Education a ta  Glance 2003.
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mate waarin deze op le id ingsdom einen in de 

onderwijstypes (niet-universitair versus universitair 

niveau) worden aangeboden. Terwijl in Vlaanderen 

de meeste studenten in de lerarenopleiding in het 

hogescholenonderwijs van één cyclus les volgen, 

situeert de lerarenopleiding zich in andere landen 

soms enkel op het niveau van het universitair 

onderwijs.

F iguur 2.8 geeft internationaal het percentage 

d ip lom a's in wiskunde, wetenschappen en tech

nologie ten opzichte van alle d ip lom a's in het 

hoger onderwijs. Het gaat hier steeds om alle 

op le id ingen in het hoger onderw ijs samen, zowel 

n iet-universita ir ais universitair, en zowel basisop

leidingen ais voortgezette op le id ingen. België,

Portugal, Nederland en Luxem burg zitten aan de 

staart van het Europese peloton wat het aandeel 

van deze dip lom a's in w iskunde, wetenschappen 

en technolog ie ten opzichte van alle d iplom a's 

hoger onderw ijs betreft. Het percentage voor 

Vlaanderen lig t iets hoger dan voor België ais 

geheel. Het Europese gem idde lde  bedraagt 

26,1% volgens Eurostat (berekening van 28 ok to 

ber 2003).



Figuur 2.8: Percentage diploma's in wiskunde, wetenschappen en technologie in het hoger onderwijs 

ten opzichte van alle diploma's in het hoger onderwijs (1999-2000)

Bron: Berekening Eurostat op basis van UOE-tabel voor 2000 (datum 28 oktober 2003). Opgeiet: Eurostat-berekeningen zijn aan wijzigingen 
onderhevig.

5 .BESLUIT

In dit hoofdstuk werd een overzicht gegeven van 

de stratificatie van de Vlaamse studentenbevolking. 

Kenmerkend zijn de hoge participatiegraad van de 

Vlaamse achttienjarigen aan het hoger onderwijs, 

de toenem ende aantrekkingskracht van de eency

clusopleidingen aan de hogescholen tegenover de 

stagnatie bij de universiteiten en de sterke ver

vrouwelijk ing van het academisch onderwijs en 

van de eencyclusopleidingen.
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1. IN LEID ING

Het geheel van de leidende principes 
voor het meten van de financiële 

inspanning voor O&O is terug te vin
den in de "Frascati-handieiding" van 

de OESO (zie europa.eu.int/comm 
/eurostat/newcronos/reference/sdds/en 

/rd/rd_tfascati_manuai_2002.pdf).

Het stimuleren van O & O  en innovatie neemt een 

centrale plaats in in het Vlaamse overheidsbeleid. 

V laanderen heeft zich in het Innovatiepact 

geschaard achter de Europese Lissabon-strategie 

en de Barcelona-doelstelling om de O &O -uitgaven 

te verhogen tot 3% van het BBP tegen 2010. Het 

im plem enteren van de 3% -norm  impliceert in eer

ste instantie dat goede O &O -gegevens beschik

baar moeten zijn op Vlaams niveau.

De bedoeling van dit hoofdstuk is een inzicht te 

geven in de O&O-cijfers die verzameld werden in 

de meest recente O &O -enquête bij de Vlaamse 

bedrijven en in de trends ten opzichte van de 

historische O&O-cijfers.

Belangrijk om op te merken is dat de hier gerap

porteerde bedragen nog niet de volledige BERD 

2002 en 2003 reeks weergeven. (BERD: Business 

Expenditures on Research & Developm ent) 

Immers, conform  de afspraken inzake de gehan

teerde m ethodologie, moeten ook de O & O -u it- 

gaven van de collectieve onderzoekscentra nog in 

rekening gebracht worden bij de berekening van 

de totale BERD voor Vlaanderen. In een later 

hoofdstuk worden deze cijfers samengebracht tot 

de volledige BERD-reeks. In dit hoofdstuk wordt 

enkel de bedrijvencom ponent van de BERD 

besproken.

Vooreerst worden de methodologische aspecten 

van de O &O -enquête toegelicht. Daarna volgen 

twee secties die volledig gewijd zijn aan het cijfer

materiaal dat verzameld werd. We geven eerst de 

gerapporteerde resultaten weer en vervolgens de 

totale cijfers, inclusief schattingen voor ontbreken

de gegevens. We concentreren ons hierbij enkel 

op de kernvariabelen, O &O -u itgaven en O & O - 

personeel. In een latere publicatie worden andere 

dimensies meer in detail besproken.

Bij de gerapporteerde O &O -gegevens worden 

eerst de intramurale O &O -u itgaven van de bedrij

ven behandeld: het totaal en de opsplitsing per 

sector en per grootteklasse. Zoals zal blijken, is het 

O &O -gebeuren in Vlaanderen sterk geconcen

treerd bij een beperkt aantal bedrijven. Er w ordt 

dan ook aandacht besteed aan de O &O-concen- 

tratie. Vervolgens kom t het O&O-personeel aan 

bod, met dezelfde opsplitsing. De grootste O & O - 

spelers in Vlaanderen zijn vaak grote bedrijven. 

Toch zijn er ook heel wat kleinere bedrijven die in

termen van absolute grootte van budgetten en 

personeel m inder O &O -actief zijn dan de grote 

spelers, maar relatief tegenover hun eigen acti

viteiten zeer intens betrokken zijn bij O &O-acti- 

viteiten. Daarom bespreken we ook de O & O - 

intensiteit.

In de vierde sectie worden de totale O&O-cijfers 

gegeven. Deze sectie bevat naast de gerappor

teerde budgetten ook de geschatte gegevens. Hier 

wordt ook de link naar het verleden gelegd. 

Daarna w ordt de verhouding van de totale O & O - 

uitgaven van de Vlaamse bedrijven versus het 

Vlaamse Bruto Binnenlands Product berekend.

In de vijfde sectie worden de belangrijkste conclu

sies van dit hoofdstuk betreffende de O &O -enquê- 

te van 2004 bij de Vlaamse bedrijven kort samen

gevat.

2. M ETH O D O LO G IE

De O&O-cijfers zijn gebaseerd op enquêtes bij 

bedrijven die O&O-activiteiten hebben verricht in 

Vlaanderen. Voor deze oefening w ordt zo dicht 

m ogelijk aangesloten bij de internationale stan

daarden1 en de nationale im plem entatie hiervan. 

De federale overleggroep CFS-STAT is het orgaan 

waarin de methodologische afspraken rond de 

O&O-statistieken gemaakt worden in België. De 

daar gemaakte afspraken liggen aan de basis van 

de O &O-cijfers die in dit hoofdstuk gepresenteerd 

en gerapporteerd worden.

2.1. Populatie

De m ethodologie die in het verleden gebruikt 

werd voor de organisatie van de tweejaarlijkse 

O &O -enquête, en ook voor de enquête 2004 

werd toegepast, is deze van de inventarisatie, 

d.w.z. het opstellen van een exhaustieve lijst van 

bedrijven die aan O & O  doen. De keuze voor een 

inventarisatieopzet, eerder dan een steekproeftrek

king, is te relateren aan de scheve verdeling van 

het O &O -gebeuren in Vlaanderen. Deze methode 

volstaat voor de reg istratie van de O & O - 

inspanningen van de grote ondernem ingen en de 

bedrijven die ais onderzoeksintensief bekend staan 

en die, zoals ook uit dit rapport zal blijken, verant

woordelijk zijn voor een overgrote m eerderheid 

van de O &O -uitgaven.



In de inventaris (of repertorium ) zitten twee groe

pen: de permanente inventaris (verder aangeduid 

ais P) en de occasionele inventaris (verder aange

duid ais O). Alleen bedrijven die ooit een O & O - 

enquête ingevuld hebben en voldoen aan de P-cri- 

teria kunnen to t de P-groep behoren. Deze P-cri- 

teria zijn de volgende:

bedrijven die in de O &O -enquête van 2002 

geantwoord hebben dat ze perm anent aan 

O & O  doen en m in im um  1 personeelslid (vol

tijds equivalent) in O & O  hebben;

bedrijven die in de CIS32 geantwoord hebben 

perm anent aan O & O  te doen;

bedrijven uit de vorige P-inventaris die niet 

geantwoord hebben op de O &O -enquête van 

2002, maar waarvan uit andere bronnen met 

grote zekerheid geweten is dat ze permanente 

O&O-activiteiten hebben.

De occasionele inventaris w ordt aangehouden ais 

een sluis om tot de permanente inventaris te 

komen. De groep van bedrijven met occasionele 

O &O-status houdt bijgevolg ook bedrijven bij die 

m ogelijk aan O & O  doen met een permanent 

karakter, maar die daarover nog geen uitsluitsel 

gegeven hebben, i.e. nog geen O &O -enquête 

invulden in het verleden of bedrijven die meldden 

dat zij op occasionele (= onregelmatige) wijze aan 

O & O  doen. Het afzonderen van de O-inventaris is 

belangrijk voor de extrapolatie-oefening (cf. infra). 

Voorbeelden van criteria waarop bedrijven gese

lecteerd werden om in de O-inventaris opgeno

men te worden, zijn:

bedrijven uit alle categorieën die bij de vorige 

enquête verklaard hebben occasioneel O & O - 

activiteiten te verrichten;

niet-gerepertorieerde bedrijven die bij de 

CIS32 verklaard hebben aan O & O  te doen;

niet-gerepertorieerde bedrijven die in de voor

bije 2 jaar bij de structurele enquêtes van het 

NIS (Nationaal Instituut voor de Statistiek) ver

klaard hebben aan O & O  te hebben gedaan;

niet-gerepertorieerde bedrijven die geïdentifi

ceerd zijn ais bedrijven die subsidies en open

bare O &O-contracten genieten (lijsten afkom 

stig van de Gewesten) alsook belastingvrijstel

lingen voor bijkom end aan onderzoek toege

wezen personeel;

niet-gerepertorieerde bedrijven die op andere 

lijsten voorkom en, zoals bv. spin-offs of ais 

zodanig geïdentificeerd door welke bron ook 

(media, ...) ais bedrijven die O & O  verrichten.

Het totale bedrag voor Vlaanderen bestaat uit het 

totale O & O -bedrag van het repertorium  (zowel 

P- ais O-groep), opgehoogd met een schatting 

voor bedrijven buiten het repertorium  om eventu

ele on tbrekende gegevens op te vangen. 

Voorbeelden van ontbrekende gegevens buiten 

repertorium  zijn nieuwe bedrijven, verschuivingen 

van uitgaven in bestaande bedrijven over de 

Vlaamse grenzen, opstarten van O & O  in bestaan

de, maar nog niet-gerepertorieerde bedrijven, ...

In een te verschijnen rapport van het Steunpunt 

O & O  Statistieken volgt een meer uitgebreid ver

slag van de m ethodologie die gevolgd werd bij het 

to t stand brengen van de repertoria.

Het bedrijvenbestand van de Vlaamse en federale 

overheid (IWT en POD WB) diende ais basis voor 

de samenstelling van de inventaris van de bedrij

ven3 in Vlaanderen voor de O &O -enquête 2004. 

Dit "kernbestand" werd aangevuld en /o f gecorri

geerd op basis van berichten in de media over 

m ogelijke O&O-actieve bedrijven of op basis van 

relaties die gelegd konden worden tussen failliete 

bedrijven in het kernbestand en hun opvolgers. 

De uiteindelijke basisset telt 1967 ondernem ingen. 

Hierbij zijn de volgende bedrijven (in totaal 247) 

niet meegeteld: bedrijven die volledig verhuisd 

zijn buiten Vlaanderen, failliet zijn gegaan, gefusi

oneerd zijn (met al dan niet een opvolger in het 

repertorium ) en kleine bedrijfjes (m inder dan vijf 

werknemers) waarvoor geen personeelsgegevens 

meer gevonden konden worden in beschikbare 

databanken. O m wille van de locatie van de O & O - 

activiteiten werden 4 bedrijven uit de basisset van 

1967 bedrijven volledig overgedragen naar de 

andere regio's (Wallonië/Brussel), om gekeerd kwa

men er gegevens van 4 bedrijven uit andere reg i

o's naar Vlaanderen. Daarnaast werden we, via de 

antwoorden van een aantal bedrijven op de vra

genlijst, op de hoogte gesteld van de aanwezig

heid van 4 O&O-actieve bedrijven die nog niet in 

onze databank zaten. O ok bevat de dataset een

2 De CIS-enquête 
(Community Innovation 
Survey) is een vierjaarlijkse 
enquête rond innovatie. De 
CIS3 werd uitgevoerd in 
2000.

3 Een bedrijf wordt hier 
gedefinieerd ais een eenheid 
met een eigen BTW-nummer.



twaalftal ondernem ingen die ondanks het bestaan 

van twee, drie of vier aparte BTW -num m ers res

pectievelijk toch moesten sam engenom en worden 

omwille van hun manier van rapporteren.

2.2. Definities

4 Het geheet van de leidende principes 
voor het meten van de financiële 

inspanning voor O&O is terug te vin
den in de "Frascati-handieiding" van 

de OESO (zie europa.eu.int/comm 
/eurostat/newcronos/reference/sdds/en 

/rd/rd_ïfascati_manuai_2002.pdf).

De definities van interne en externe O &O-acti- 

viteiten werden niet gewijzigd tegenover de vorige 

enquêtes en zijn de toepassing van de Frascati 

M anual4. De definities werden wel meer uitgebreid 

en explicieter weergegeven. Ze worden kort opge- 

somd in bijlage 1.

2.3. Schattingen: inter- en extrapolatie

De totale O &O -u itgaven bij Vlaamse bedrijven, 

alsmede het corresponderende totale O &O-perso- 

neel bestaat uit de volgende com ponenten:

5 De rangschikking van de bedrijven 
in termen van 'belangrijkheid' 

gebeurde op basis van de historische 
O&O-cijfers die verzameld werden in 

de vorige O&O-enquêtes.

e Bijlage 4 bevat een iijst van 
TOP50-bedrijven.

A) gerapporteerde en -waar nodig- gecorrigeerde 

O&O-budgetten en O&O-personeel van de res

ponderende inventarisbedrijven (zowel P ais O);

B) geïnterpoleerde O & O -budgetten en O & O - 

personeel voor de niet-responderende inventa

risbedrijven m et historische observaties (zowel 

P ais O);

C) geëxtrapoleerde O &O -budgetten  en O & O - 

personeel voor de niet-responderende inventa

risbedrijven zonder historische observaties 

(zowel P ais O);

D) geëxtrapoleerde O &O -budgetten en O & O - 

personeel voor bedrijven buiten de inventaris.

In bijlage 2 worden de belangrijkste etappes van 

de gegevensverzameling en schattingen van de 

O &O -enquête 2004 kort weergegeven.

3 .GERAPPORTEERDE RESULTATEN

3.1. Responsgraad

Een hoge responsgraad is zeer belangrijk voor de 

betrouwbaarheid van de cijfers. De uiteindelijke 

responsgraad in de enquête 2004  bedraagt 

40,46% : op een totaal van 1967 (de oorspronke

lijke basisset) observaties hebben we 512 antwoor

den van bedrijven die aan O & O  doen en 281 

bedrijven die lieten weten dat ze niet (meer) aan 

O & O  doen (noch intern, noch extern). Dit laatste

lieten bedrijven vaak enkel telefonisch weten. In de 

analyse van de gerapporteerde resultaten laten we 

deze telefonische antwoorden achterwege.

De concentratie van de O &O -budgetten  bij een 

beperkt aantal spelers impliceert dat we bij de 

opvolging van de respondenten een differentiële 

strategie gevolgd hebben. Bij de enquête 2004 

werd getracht om een zo hoog mogelijke respons 

te halen bij de 50 belangrijkste5 O&O-spelers in 

Vlaanderen. De responsgraad in deze doelgroep 

bedraagt 91,49%. Drie bedrijven uit de TOP 506 

hebben aangegeven dat ze niet (meer) aan O & O  

doen in Vlaanderen. Van de TOP 200  belangrijk

ste O & O -bedrijven heeft 54 ,64%  geantwoord. 

Daarvan hebben 11 bedrijven geen O&O-activitei- 

ten (meer) in Vlaanderen. Dat er in het repertori

um van O&O-actieve bedrijven toch een aanzien

lijk aantal bedrijven antwoordt niet aan O & O  te 

doen, geeft aan dat de samenstelling van het 

repertorium bestand nauwgezet d ient opgevolgd 

te worden. Dit is dan ook een betrachting die met 

de huidige enquête-ronde werd nagestreefd.

De respons kan ook bekeken worden in term en 

van de O &O -u itgaven die in de vorige O & O - 

enquête voor 2001 gerapporteerd werden. Het 

O & O -budget van 2001 van de bedrijven die toen 

én nu opnieuw geantwoord hebben, vertegen

w oord ig t 88 ,95%  van het totale gerapporteerde 

O & O -budget van 2001.

In d it hoofdstuk worden enkel de intra-muros 

O &O -u itgaven besproken, aangezien deze cijfers 

de basis vo rm en voor de Vlaamse BERD 

("Business Expenditures on Research & Develop

ment") cijfers. Interessant om aan te geven is dat 

de enquête-resultaten wijzen op een belangrijke 

stijging in de extra-m uros O &O -uitgaven, i.e. in de 

O &O -u itgaven die uitbesteed worden vanuit het 

bedrijf buiten de bedrijfsm uren (vaak buiten 

Vlaanderen). Dit w ord t verder geanalyseerd in een 

ru im ere  studie van de resultaten door het 

S teunpunt O & O  Statistieken.

In de volgende secties worden de cijfers bespro

ken. Eerst bekijken we binnen het respondenten

bestand de intramurale O &O -u itgaven en het 

O &O-personeel. Daarna volgt de O &O-intensiteit.



3.2. Intramurale O&O-uitgaven

De in tram ura le  O & O -u itgaven  w orden eerst 

besproken in hun totaliteit. Daarna volgen opsplit

singen volgens sectoren en grootteklassen. We 

sluiten deze sectie af met de verdeling over de ver

schillende types repertorium -bedrijven om de ster

ke concentratie aan te geven.

3.2.1. Totaal

Voor 2002 hebben 453 bedrijven gerapporteerd 

dat ze aan O & O  doen. De totale gerapporteerde 

O &O -u itgaven voor dat jaar bedragen 1.682 m il

joen  euro. In 2003 hebben de 466 O&O-actieve 

respondenten 1.637 m iljoen euro uitgegeven aan 

O & O . 445 bedrijven hebben een previsie gege

ven van hun O &O -u itgaven voor 2004. Dit totaal 

kom t op 1.226 miljoen euro. Er is dus een daling 

in de periode 2002-2004, maar ais we de evolutie 

over de tijd analyseren enkel voor die bedrijven die 

geantwoord hebben voor alle drie de jaren, is de 

previsie voor de toekom st eerder stabiel. 160 

bedrijven hebben geantwoord niet intern aan 

O & O  te doen in de periode van 2002 tot 2004. In 

tabel 3.1 w orden deze cijfers sam engevat. 

Gegeven het verschil tussen previsies en reële uit

gaven en om dat een aantal belangrijke bedrijven 

geen cijfers heeft opgegeven ais previsie voor 

2004, zullen deze cijfers in de verdere opsplitsin

gen van de intramurale O &O -u itgaven niet meer 

weergegeven worden.

Tabel 3.1. Totale jaarlijkse intramurale uitgaven

Totale
intramurale

uitgaven
in miljoen euro

Respondenten

2002 1.682 O&O-actieve respondenten 453

Geen interne O&O 160

Totaal 613

2003 1.637 O&O-actieve respondenten 466

Geen interne O&O 160

Totaal 626

2004p 1.226 O&O-actieve respondenten 445

Geen interne O&O 160

Totaal 605

Tabel 3.2. Verdeling van Tabel 3.3. Verdeling van 

de intramurale O & O -uit- de intramurale O &O -uit- 

gaven over de NACE-sec- gaven over de NACE-sec- 

toren zonder herverdeling toren m et herverdeling  

van sectoren 51 en 73* van sectoren 51 en 73*

NACE 2002 2003 NACE 2002 2003

1 0.11% 0.12% 1 1.37% 1.57%

10 0.01%

15 1.64% 1.77% 15 2.54% 2.60%

16 0.02% 0.01% 16 0.01% 0.01%

17 0.35% 0.38% 17 0.35% 0.38%

18 0.01% 0.01% 18 0.01% 0.01%

19 0.16% 0.16% 19 0.16% 0.16%

20 0.03% 0.03% 20 0.03% 0.02%

21 0.17% 0.21% 21 0.20% 0.24%

22 0.01% 0.02% 22 0.00% 0.01%

23 0.94% 1.01% 23 0.95% 1.03%

24 4.61% 4.86% 24 4.88% 5.17%

244 21.64% 24.38% 244 23.93% 27.48%

25 1.54% 1.55% 25 1.55% 1.55%

26 0.20% 0.20% 26 0.44% 0.39%

27 0.11% 2.95% 27 0.00% 2.81%

271 0.16% 0.16%

274 1.62% 1.62% 274 1.68% 1.69%

28 0.24% 0.51% 28 0.24% 0.51%

29 5.83% 6.29% 29 5.63% 6.09%

30 0.52% 0.70% 30 0.14% 0.40%

31 4.87% 3.04% 31 5.48% 3.69%

32 29.00% 21.12% 32 29.31% 21.44%

321 2.57% 2.86% 321 2.58% 2.87%

33 3.58% 3.52% 33 3.75% 3.69%

34 2.14% 2.10% 34 2.14% 2.10%

351 0.02% 0.02% 351 0.02% 0.02%

355 0.10% 0.11% 355 0.10% 0.11%

361 0.05% 0.05% 361 0.05% 0.05%

366 0.02% 0.05% 366 0.02% 0.05%

37 0.00% 0.00% 37 0.00% 0.00%

40 0.05% 0.07% 40 0.89% 0.90%

45 0.07% 0.07% 45 0.14% 0.16%

50 0.00% 0.01% 50 0.01% 0.01%

51 0.63% 0.66% 51 0.10% 0.11%

642 0.31% 0.32% 642 0.01% 0.01%

65 0.01% 0.02% 65 0.01% 0.02%

70 8.53% 8.86% 70 6.94% 7.31%

72 1.11% 1.19% 72 1.13% 1.21%

722 2.60% 3.61% 722 2.93% 3.85%

73 4.59% 5.56%

75 0.01% 0.02% 75 0.09% 0.11%

*  Ais gevolg van het a f ronden op 2  cijfers na de komma worden
een aantal kleine percentages afgerond tot 0,00%



7 Om dit hoofdstuk niet onno
dig te verzwaren, worden in 
de tabellen enkel de NACE- 
codes weergegeven. De volle
dige omschrijving van de 
NACE-sectoren is terug te vin
den in bijlage 3. In deze bijla
ge wordt een beknopte versie 
van de NACE-classificatie 
gegeven. De uitgebreide ver
sie is te raadplegen in een 
publicatie van het Nationaal 
Instituut voor de Statistiek op 
http://statbei.fgov.be/pub/dO/p 
021y2003a_nl.pdf.

3 .2 .2 .Sector

Uit de verdeling van de interne O &O -uitgaven 

over de verschillende NACE-sectoren7 in tabel 3.2 

blijkt du idelijk op welke sectoren de O &O-acti- 

viteiten in Vlaanderen gericht zijn: het betreft de 

high tech sectoren van de farmaceutische produc

ten (244) en de audio-, video-, en telecom m unica- 

tieapparatuur (32).

Nace-code 51 (groothandel) en nace-code 73 

(onderzoek en ontw ikkeling) zijn twee codes die 

een zeer ruim e lading kunnen dekken. Daarom 

werd in de enquête gepeild naar de sectoren waar

op de O &O-activiteiten van bedrijven die in deze 

sectoren actief zijn, gericht zijn. Nace-code 73 

w ordt op basis van de antwoorden van bedrijven 

volledig weggewerkt en geventileerd naar andere 

codes, maar voor sector 51 blijft toch een klein per

centage O &O -u itgaven behouden: dit zijn O & O - 

activiteiten die specifiek gericht zijn op de g root

handel. De herverdeling w ordt weergegeven in 

tabel 3.3. Ze bevestigt en versterkt de verdeling 

die we vonden zonder de herverdeling: sectoren 

244 en 32 krijgen het leeuwendeel van de interne 

O&O-uitgaven.

ren aan O & O , zeker ais we het kleine aantal 

bedrijven dat hiervoor verantwoordelijk is in het 

achterhoofd houden.

3 .2 .4 .0 & 0 -g r o o tte  en concentratie

Tabel 3.5 geeft de verdeling van de intramurale 

uitgaven over de verschillende types repertorium - 

bedrijven. We zien dat de O &O -u itgaven sterk 

geconcentreerd zijn bij een kleine groep van 

bedrijven. Dit bevestigt de validiteit van de keuze 

voor een geïnventariseerde populatie, in plaats van 

een steekproeftrekking.

De respondenten uit de TOP50 vertegenwoordi

gen 84%  van de gerapporteerde O &O -uitgaven 

in 2002 (N=41), en 81% in 2003 (N=42). De 

niet-TOP50 perm anente O &O -besteders, ver

tegenwoordigen nog eens 15%, respectievelijk 

19%, van de gerapporteerde O &O -budgetten in 

2002, respectievelijk 2003, met respectievelijk 297 

en 305 O&O-actieve respondenten. De occasio

nele O &O-besteders vertegenwoordigen onge

veer 1%  van de gerapporteerde budgetten.

3.3. O&O-personeel in voltijdse equivalenten

3 .2 .3 .G rootte

Tabel 3.4 geeft de verdeling van de intramurale 

O &O -u itgaven over de grootteklassen. Het is du i

delijk dat de grootste bedrijven het meest spende-

Eerst bespreken we het totale O&O-personeel. 

Daarna volgen opsplitsingen volgens sectoren en 

grootteklassen. Afsluitend volgt de verdeling over 

de verschillende types repertorium -bedrijven.

Tabel 3.4. De verdeling van de intramurale O&O-uitgaven over de grootteklassen

aantal werknemers 1 tot 9 10 tot 49 50 tot 249 250 tot 499 meer dan 500 Totaal

Aantal respondenten 99 219 188 43 64 613

2002 Aantal O&O-actieve respondenten 69 155 145 35 49 453

% van de totale interne O&O-uitgaven 0,62% 3,39% 15,46% 4,67% 75,86% 100%

Aantal respondenten 104 222 190 44 66 626

2003 Aantal O&O-actieve respondenten 74 158 147 36 51 466

% van de totale interne O&O-uitgaven 0.76% 4.17% 16.71% 5.38% 72.98% 100%

Tabel 3.5. De verdeling van de intramurale O&O-uitgaven per type repertorium-bedrijven

repertorium TOP 50 P 0 Totaal

Aantal respondenten 44 335 234 613

2002 Aantal O&O-actieve respondenten 41 297 115 453

% van de totale interne O&O-uitgaven 84,23% 15,06% 0,71% 100%

Aantal respondenten 45 343 238 626

2003 Aantal O&O-actieve respondenten 42 305 119 466

% van de totale interne O&O-uitgaven 80,53% 18,67% 0,80% 100%
48

http://statbei.fgov.be/pub/dO/p


Tabel 3.6. Totaal O&O-personeel in voltijdse 

equivalenten

Totaal o&o- 
personeel 
voltijdse 

equivalenten

Respondenten

2002 12.260 O&O-actieve respondenten 421

Geen interne O&O 160

Totaal 581

2003 12.003 O&O-actieve respondenten 442

Geen interne O&O 160

Totaal 602

2004p 9.508 O&O-actieve respondenten 419

Geen interne O&O 160

Totaal 579

3.3.1. Totaal

In 2002 waren er bij de 421 O&O-actieve respon

denten 12.260 voltijdse equivalenten8 actief voor 

O&O-activiteiten. In 2003 hebben 442 O & O - 

actieve respondenten 12.003 voltijdse equivalen

ten tewerkgesteld. Voor het laatste jaar van de 

geobserveerde periode hebben 419 O&O-actieve 

respondenten een previsie gemaakt van 9.508 vo l

tijdse equivalenten voor O & O . De daling tussen 

2002-2004 die we bij de intramurale uitgaven 

opm erkten, w ord t hier bevestigd. De stabielere 

previsie voor 2004 (op basis van de antwoorden 

van bedrijven die voor de drie ja ren geantwoord 

hebben) vinden we hier ook terug. 160 respon

denten waren intra-m uros niet O &O -actief van 

2002 tot 2004. Tabel 3.6 toont deze antwoorden 

schematisch. Door het ontbreken van de O &O -cij- 

fers van belangrijke spelers, gaan we ook hier niet 

verder in op de opsplitsing van de cijfers van 

2004.

3.3.2.Sector

In tabel 3.7 zien we dat de verdeling van het 

O & O -personee l over de NACE-sectoren licht 

anders ligt dan de verdeling van de intramurale 

O &O -u itgaven over de sectoren. Sectoren 244 en 

32 blijven belangrijk, hoewel het aandeel van sec

tor 244 (farmaceutische producten) lager ligt dan 

bij de verdeling van de O &O -uitgaven. Dit wijst op 

een relatief kapitaal-intensief O &O-proces in deze 

sector9. Het aandeel van sectoren 29 (machines, 

apparaten en werktuigen) en 70 (overige zakelijke 

dienstverlening) ligt nu hoger dan bij de opsplit

sing van de intramurale O &O -uitgaven: in deze 

sectoren is het O &O -gebeuren dus meer O & O -

Tabel 3.7. Verdeling van Tabel 3.8. Verdeling van 
het O&O-personeel over het O&O-personeel over 
de NACE-sectoren zon- de NACE-sectoren met 
der herverdeling van herverdeling van sec- 
sectoren 51 en 73* toren 51 en 73*

NACE 2002 2003 NACE 2002 2003

1 0,25% 0,24% 1 1,82% 1,82%

10 0,02% 0,02%

15 2,18% 2,49% 15 3,34% 3,57%

16 0,05% 0,05% 16 0,04% 0,04%

17 0,49% 0,58% 17 0,49% 0,58%

18 0,03% 0,02% 18 0,03% 0,02%

19 0,39% 0,35% 19 0,39% 0,35%

20 0,04% 0,05% 20 0,04% 0,04%

21 0,21% 0,22% 21 0,27% 0,26%

22 0,04% 0,04% 22 0,01% 0,01%

23 0,93% 0,97% 23 0,95% 0,99%

24 4,89% 4,86% 24 5,12% 5,12%

244 13,03% 14,40% 244 15,64% 17,55%

25 2,05% 2,10% 25 2,05% 2,12%

26 0,34% 0,42% 26 0,54% 0,58%

27 2,11% 2,12% 27 1,90% 1,90%

271 0,22% 0,21%

274 1,51% 1,61% 274 1,63% 1,72%

28 0,46% 0,72% 28 0,45% 0,71%

29 7,57% 7,87% 29 7,45% 7,75%

30 0,76% 0,59% 30 0,27% 0,24%

31 4,08% 3,65% 31 4,51% 4,09%

32 28,79% 23,45% 32 29,28% 23,96%

321 2,30% 2,40% 321 2,33% 2,42%

33 3,19% 3,24% 33 3,52% 3,63%

34 2,83% 2,76% 34 2,84% 2,77%

351 0,04% 0,04% 351 0,04% 0,04%

355 0,19% 0,19% 355 0,19% 0,19%

361 0,15% 0,17% 361 0,16% 0,17%

366 0,05% 0,03% 366 0,05% 0,03%

37 0,04% 0,04% 37 0,04% 0,04%

40 0,05% 0,06% 40 1,09% 1,14%

45 0,08% 0,09% 45 0,22% 0,24%

50 0,03% 0,03% 50 0,02% 0,02%

51 0,98% 0,96% 51 0,26% 0,23%

642 0,47% 0,49% 642 0,03% 0,02%

65 0,02% 0,05% 65 0,02% 0,05%

70 9,60% 10,36% 70 7,90% 8,71%

72 1,68% 1,87% 72 1,72% 1,91%

722 2,57% 4,34% 722 3,01% 4,62%

73 5,49% 6,04%

75 0,04% 0,04% 75 0,10% 0,10%

8 Eén voltijdse eenheid 
(VTE) komt overeen met 
één mensjaar. iemand die 
30% van zijn tijd  betrokken 
is b ij O&O-activiteiten van 
de onderneming, teit voor 
0,3 VTE.

I

8 De vierde fase van de 
klinische tests wordt niet 
meegerekend ais O&O, 
volgens de richtlijnen van 
de Frascati manual rond 
O&O-enquêtes.

* Ais gevolg van het afronden op 2 cijfers na de komma worden
een aantal kleine percentages afgerond tot 0,00%



personeel-intensief. O p basis van tabel 3.8, met de 

herverdeling van sectoren 51 en 73, komen we tot 

dezelfde conclusies.

3 .3 .3 .G rootte

Bij de verdeling van het O &O -personeel over de 

grootteklassen (zie tabel 3.9) worden de vroegere 

conclusies bevestigd: het meeste O &O-personeel 

is actief in een beperkt aantal grote bedrijven.

3 .3 .4 .0 & 0 -g r o o tte  en concentratie

Tabel 3.10 toont de sterke concentratie van het 

O&O-personeel in de TOP50-bedrijven. O pn ieuw  

zien we dat het O &O -personeel in Vlaanderen 

sterk geconcentreerd is bij een kleine groep van 

bedrijven.

3.4. O&O-intensiteit

De O &O -intensite it w ordt in dit hoofdstuk beke

ken vanuit twee dimensies. Enerzijds w ordt de ver

houding op basis van de omzet berekend. De 

tweede dimensie is gebaseerd op personeelsgege

vens. In de noemer worden enkel de omzet- en 

personeelsgegevens van de O&O-actieve bedrij

ven meegeteld. Eerst w ord t de totale O &O -inten- 

siteit gegeven en daarna de opsplitsingen volgens 

sector en grootteklasse.

3.4.1. Totaal

Tabel 3.11 geeft de O &O-intensiteiten. De O & O - 

intensiteit volgens om zet bedroeg 2,99%  in 2002. 

In 2003 was dat 2,50%. Volgens de personeelsdi- 

mensie, was de O &O -intensite it in 2002 10,58% 

en in 2003 10,62%.

Tabel 3.9. De verdeling van het O&O-personeel over de grootteklassen

aantal werknemers 1 tot 9 10 tot 49 50 tot 249 250 tot 499 meer dan 500 Totaal

Aantal respondenten 94 207 177 40 63 581

2002 Aantal O&O-actieve respondenten 64 143 134 32 48 421

% van het totale O&O-personeel 1.04% 4.71% 17.74% 5.74% 70.76% 100%

Aantal respondenten 100 215 181 42 64 602

2003 Aantal O&O-actieve respondenten 70 151 138 34 49 442

% van het totale O&O-personeel 1.36% 6.08% 20.46% 6.40% 65.71% 100%

Tabel 3.10. De verdeling van het O&O-personeel per type repertoriumbedrijven

10 De O&O-intensiteiten worden 
berekend op basis van de omzet, 
de personeelsgegevens, de intra

murale O&O-uitgaven en de 
O&O-personeelsaantallen van de 

bedrijven waarvoor deze ge
gevens beschikbaar (ingevuld in 

de enquête) zijn. De aantallen 
die hier gegeven worden, komen 

wegens het ontbreken van 
gegevens dus niet overeen met 

de aantallen die eerder gegeven 
werden.

repertorium TOP 50 P 0 Totaal

Aantal respondenten 45 313 223 581

2002 Aantal O&O-actieve respondenten 42 275 104 421

% van het totale O&O-personeel 79,45% 19,02% 1,52% 100%

Aantal respondenten 46 327 229 602

2003 Aantal O&O-actieve respondenten 43 289 110 442

% van het totale O&O-personeel 74,66% 23,64% 1,69% 100%

Tabel 3.11. Totale O&O-intensiteit10

omzet

2002

52.551.740

2003

60.050.666

groei

14,27%

interne O&O-uitgaven 1.570.886 1.498.872 -4,58%

interne O&O-uitqaven 
omzet 2,99% 2,50% -16,39%

2002 2003 groei

totaal personeel 107.975 104.368 -3,34%

O&O-personeel 11.428 11.086 -2,99%

O&O-personeel 
totaal personeel 10,58% 10,62% 0,38%

50



We zien dat de om zetverhouding daalt in de 

beschouwde periode, terwijl de personeelsverhou- 

ding stijgt. Deze op het eerste gezicht tegenstrijdi

ge tendensen kunnen verklaard worden ais we de 

onderliggende basisgegevens bekijken (zie tabel 

3.11 ). We zien dat de omzet stijgt maar dat de intra

murale O &O -uitgaven dalen. Deze combinatie 

zorgt ervoor dat het effect van de daling in de intra

murale O &O-uitgaven versterkt w ordt in de O & O - 

intensiteit volgens omzet. Bij de personeelsgege

vens is de situatie anders. Zowel het totale perso

neel ais het O &O-personeel dalen in aantal. O m dat 

de daling van het O&O-personeelsaantal kleiner is 

dan de daling van het totale personeel, zien we hier 

een stijging van de O&O-intensiteit volgens de 

personeelsdimensie. Deze trend zal verder geana

lyseerd w orden in vervo lg rapporten van het 

Steunpunt O & O  Statistieken.

3 .4 .2 .Sector

De O&O-intensiteiten zijn in tabel 3.12 en tabel 

3.13 opgedeeld volgens de NACE-sectoren. Voor 

bedrijven die actief zijn in meerdere sectoren, wer

den de totale personeels- en omzetgegevens 

opgesplitst volgens de om zetverdeling van de acti

viteiten, zoals ze dat zelf aangegeven hebben in de 

enquête. De O &O -gegevens werden enkel ver

deeld voor bedrijven die O &O -actief zijn in m eer

dere sectoren. Van de extra opsplitsing voor de 

sectoren 51 en 73 werd hier abstractie gemaakt 

om wille van de com plexiteit van de gegevens.

We zien in tabel 3.12 dat volgens de om zet

verhouding de sectoren 244 (Farmaceutische pro

ducten), 321 (Elektronische onderdelen (inclusief 

halfgeleiders)), 722 (Realisatie van programma's 

en gebru iksklare systemen) en uiteraard 73 

(O nderzoek en O ntw ikkeling) het meest O & O - 

intensief zijn. Voor de personeelsdimensie ziet de 

tabel er licht anders uit. Hier zijn het vooral secto

ren 23 (Cokes, geraffineerde aardolieproducten en 

kernbrandstof), 244 (Farmaceutische producten), 

32 (Audio-, video-, en telecommunicatieappara- 

tuur), 50  (Kleinhandel, verkoop en reparatie van 

auto's en motorrijw ielen) en eveneens sector 73, 

die O &O -intensief zijn.

3 .4 .3 . G rootte

In tabellen 3.14 en 3.15 w ordt de opsplitsing van 

de O &O-intensiteiten per grootteklasse gegeven. 

Voor de eerste dimensie zijn zowel de grootste ais 

de kleinste bedrijven het meest O&O-intensief. De

Tabel 3.12. O&O-inten- 
interne O&O-uitqaven 

omzet
p e r  secto r*

Tabel 3.13. O&O-inten-
siteit: 0& 0 ;Persor|eel 

totaal personeel 
p e r  sector*

NACE 2002 2003 NACE 2002 2003

1 2,93% 2,96% 1 9,53% 8,33%

15 0,80% 0,84% 15 4,88% 5,25%

16 0,17% 0,15% 16 1,56% 1,55%

17 1,02% 1,10% 17 2,19% 2,64%

18 2,20% 1,35% 18 2,83% 2,23%

19 1,19% 1,26% 19 5,10% 4,74%

20 0,23% 0,21% 20 0,75% 0,99%

21 0,48% 0,57% 21 1,45% 1,97%

22 0,38% 0,57% 22 1,70% 1,80%

23 30,64% 32,97%

24 0,99% 0,91% 24 4,06% 3,98%

244 16,32% 16,15% 244 26,39% 26,08%

25 1,94% 1,97% 25 5,38% 6,00%

26 1,64% 1,59% 26 2,91% 3,07%

27 1,48% 7,83% 27 6,28% 7,23%

274 0,21% 0,18% 274 3,39% 3,59%

28 0,08% 0,15% 28 3,25% 4,20%

29 3,07% 3,14% 29 8,52% 9,10%

30 13,25% 7,81% 30 19,82% 15,84%

31 7,68% 3,68% 31 12,26% 11,06%

32 10,97% 8,56% 32 21,37% 20,04%

321 14,92% 11,18% 321 18,68% 27,81%

33 5,62% 5,28% 33 12,65% 13,16%

34 3,20% 2,89% 34 4,14% 4,06%

355 2,27% 4,22% 355 4,72% 4,98%

361 1,05% 1,11% 361 2,98% 3,47%

366 0,45% 0,80% 366 1,55% 1,09%

37 4,19% 4,67% 37 22,48% 21,44%

40 0,40% 0,54% 40 0,38% 0,44%

45 0,86% 0,71% 45 1,74% 1,77%

50 4,05% 4,12% 50 25,16% 24,54%

51 0,24% 0,11% 51 11,05% 9,55%

642 2,88% 2,85% 642 6,61% 6,72%

65 1,18% 1,54%

70 3,21% 3,09% 70 9,13% 8,95%

72 0,51% 0,51% 72 13,88% 19,35%

722 14,51% 18,39% 722 14,30% 21,39%

73 58,26% 65,85% 73 65,10% 67,10%

75 1,02% 1,95% 75 8,75% 11,31%

Gemid. 2,99% 2,50% Gemid. 10,58% 10,62%

* Ais gevolg van he t afronden op 2  cijfers na de kom m a worden 
een aanta l kleine percentages afgerond to t 0,00%



Tabel 3.14. O&O-intensiteit: interne O&O-uitgaven „er gr0otteklasse
omzet

aantal werknemers 1 tot 9 10 tot 49 50 tot 249 250 tot 499 meer dan 500 Totaal

2002
Aantal O&O-actieve respondenten 63 139 128 29 45 404

O&O-intensiteit:
intramurale O&O-uitgaven / omzet 4,62% 0,61% 1,81% 2,03% 4,50% 2,99%

Aantal O&O-actieve respondenten 67 144 129 31 47 418
2003 O&O-intensiteit:

intramurale O&O-uitgaven / omzet 2,02% 0,50% 1,76% 2,09% 3,80% 2,50%

Tabel 3.15. O&O-intensiteit: ^&Oj)£rsonee^ per grootteklasse
totaal personeel

aantal werknemers 1 tot 9 10 tot 49 50 tot 249 250 tot 499 meer dan 500 Totaal

2002
Aantal O&O-actieve respondenten 55 127 112 32 43 369

O&O-intensiteit: O&O-personeel / 
totaal personeel 49,86% 14,98% 13,41% 5,92% 10,44% 10,58%

Aantal O&O-actieve respondenten 62 134 117 34 44 391
2003 O&O-intensiteit: O&O-personeel 

/  totaal personeel 54,36% 17,76% 15,08% 6,21% 9,94% 10,52%

Tabel 3.16. Totale intramurale O&O-uitgaven van de bedrijven in het repertorium volgens scenario 1

Inventaris Extrapolaties Interpolaties Observaties Totaal %

0 19.939 210 11.891 32.040 1%

P 119.487 250.523 253.366 623.376 29%

2002 Top50 99.532 1.417.180 1.516.712 70%

Totaal 139.426 350.265 1.682.437 2.172.128 100%

% 6% 16% 77% 100%

0 22.785 271 13.053 36.109 2%

P 120.767 250.367 305.616 676.750 32%

2003 Top50 58.056 1.318.057 1.376.113 66%%

Totaal 143.552 308.694 1.636.726 2.088.972 100%

% 7% 15% 78% 100%

O &O -intensite it van deze kleine bedrijven (1-9 

werknemers) is sterker wanneer we de O & O - 

intensiteit bekijken op basis van het personeel. Het 

is du idelijk dat deze kleine bedrijven in absolute 

term en kleine O&O-spelers zijn, vergeleken met 

de TOP50-bedrijven, maar ais we naar intensitei

ten kijken, zijn dit belangrijke spelers.

4 .TOTALE RESULTATEN

4.1. Totale O&O-cijfers voor Vlaamse 
bedrijven

De totale O & O -cijfe rs voor Vlaamse bedrijven 

bevatten zowel de geobserveerde gegevens ais 

de inter- en extrapolaties. O m dat schattingen in 

se altijd onzeker zijn, werden verschillende sce

nario's gevolgd, vooral m et betrekking to t de 

extrapolaties, toch de meest gevoelige com po

nent. De verschillen in de resultaten van deze

scenario's voor de geëxtrapoleerde gegevens, 

tonen aan hoe gevoelig deze schattingen zijn en 

legitim eren de keuze voor deze sensitiviteitsana- 

lyse. In een te verschijnen rapport van het 

S teunpunt O & O  Statistieken zal de be trouw baar

heid van de totale O & O -cijfers meer in detail 

worden geanalyseerd.

4.1.1. De totale in tram urale  O & O -u itg a v e n  

binnen het repertorium

In de volgende tabellen w ord t een overzicht gege

ven van de totale intramurale uitgaven van de 

bedrijven in het repertorium  volgens de verschil

lende scenario's. Zoals aangegeven in bijlage 2 

werden verschillende schattingsmethodes gevolgd 

voor de verschillende groepen in het repertorium  

(P-inventaris versus O-inventaris). De schattingen 

en geobserveerde gegevens worden daarom ook 

opgesplitst weergegeven.



Het eerste scenario dat gerapporteerd w ordt (tabel 

3.16), gebru ikt alle bedrijven voor de extrapolatie 

en is eerder voorzichtig. Het tweede scenario 

(tabel 3.17), dat het basisscenario is en dat ook in 

het verleden gebru ikt werd, is optimistischer. Voor 

de extrapolatie voor de bedrijven in het P-reperto- 

rium  werden in dit scenario alleen cijfers van 

bedrijven met intram urale O & O  gebruikt; P- 

bedrjjven die zeggen niet aan interne O & O  te 

doen zijn dus verw ijderd uit de extrapolatiebasis. 

De verschillen tussen beide scenario's voor de tota

le cijfers zijn evenwel klein. De daling van de tota

le budgetten tussen 2002  en 2003  is hier 

uiteraard ook weer aanwezig, ondanks een lichte 

stijging in de extrapolatiereeks.

4.1.2. Het totale intram urale O & O -personeel bij 

Vlaamse bedrijven binnen het repertorium

Voor het totale O &O -personeel werden eveneens 

beide scenario's gevolgd. De resultaten zijn weer

gegeven in tabellen 3.18 en 3.19. O pn ieuw  zien we

Tabel 3.17. Totale intramurale O&O-uitgaven van de bedrijven in het repertorium volgens scenario 2

Inventaris Extrapolaties Interpolaties Observaties Totaal %

0 19.939 210 11.891 32.040 1%

p 162.212 250.523 253.366 666.101 30%

2002 Top50 99.532 1.417.180 1.516.712 68%

Totaal 182.151 350.265 1.682.437 2.214.853 100%

% 8% 16% 76% 100%

0 22.785 271 13.053 36.109 2%

P 163.655 250.367 305.616 719.638 34%

2003 Top50 58.056 1.318.057 1.376.113 65%

Totaal 186.440 308.694 1.636.726 2.131.860 100%

% 9% 14% 77% 100%

Tabel 3.18. Totaal O&O-personeel (in FTE) van de bedrijven in het repertorium volgens scenario 1

Inventaris Extrapolaties Interpolaties Observaties Totaal %

0 342 7 186 535 3%

p 1.612 2.564 2.332 6.508 37%

2002 Top50 620 9.741 10.361 60%

Totaal 1.954 3.191 12.259 17.404 100%

% 11% 18% 70% 100%

0 383 6 203 592 3%

P 1.619 2.450 2.837 6.906 41%

2003 Top50 544 8.962 9.506 56%

Totaal 2.002 3.000 12.002 17.004 100%

% 12% 18% 70% 100%

Tabel 3.19. Totaal O&O-personeel (in FTE) van de bedrijven in het repertorium volgens scenario 2

Inventaris Extrapolaties Interpolaties Observaties Totaal %

0 342 7 186 535 3%

P 2.202 2.564 2.332 7.098 39%

2002 Top50 620 9.741 10.361 58%

Totaal 2.544 3.191 12.259 17.994 100%

% 14% 18% 68% 100%

0 383 6 203 592 3%

P 2.197 2.450 2.837 7.484 43%

2003 Top50 544 8.962 9.506 54%

Totaal 2.580 3.000 12.002 17.582 100%

% 15% 17% 68% 100%



Tabel 3.20. Schatting van de O&O-bedragen
buiten het repertorium

2002 196.682

2003 199.672

in duizend euro

Tabel 3.21. Totale intramurale O&O-uitgaven 

van de Vlaamse bedrijven (exclusief de O&O- 
uitgaven van de collectieve centra)

Scenario 1

2002 2.368.810

2003 2.288.644 

Scenario 2

2002 2.411.535

2003 2.331.532

in duizend euro

een daling van het totale O &O-personeel en dit in 

beide scenario's.

4.1.3. De totale O & O -u itg a v e n  bij de V laam se  

bedrijven  2 0 0 2  en 2 0 0 3

Zoals al aangegeven in de methodologiesectie 

worden de O &O -u itgaven van de bedrijven in het 

repertorium , opgehoogd met een schatting voor 

bedrijven buiten het repertorium  om eventueel 

ontbrekende gegevens op te vangen. Tabel 3.20 

geeft deze opgehoogde bedragen terw ijl tabel 

3.21 de totale som aan O &O -u itgaven van de 

bedrijven in Vlaanderen weergeeft, inclusief de 

opgehoogde bedragen. Belangrijk om op te m er

ken is dat de hier gerapporteerde bedragen nog 

niet de volledige BERD 2002 en 2003 reeks is. 

Immers moeten ook de O &O -u itgaven van de col

lectieve onderzoekscentra nog in rekening 

gebracht worden bij de berekening van de totale 

BERD. In hoofdstuk 5 worden deze cijfers samen

gebracht to t de volledige BERD-reeks.

De totale in tram urale O & O -u itgaven van de 

Vlaamse bedrijven voor 2002 en 2003 worden 

volgens de twee scenario's (cf. supra) weergege

ven in tabel 3.21.

O & O  werd op twee vlakken gecorrigeerd . 

Enerzijds lieten bedrijven waarvoor in het verleden 

O&O-cijfers geschat zijn, in deze enquête weten 

dat ze niet aan O & O  doen. De schattingen voor 

deze bedrijven werden uit de totalen verw ijderd 

vanaf het punt waarna geen gerapporteerde 

O & O -gegevens m eer beschikbaar waren. 

Anderzijds hebben we de historische reeks die 

voor de TOP50-bedrijven beschikbaar was (inclu

sief de schattingen) teruggekoppe ld  naar de 

bedrijven zelf. O p  basis van hun feedback hebben 

we een aantal aanpassingen in de historische data

set doorgevoerd. De nieuwe cijferreeks wordt 

voorgesteld in tabel 3.22.

4.3. Evolutie van de O&O-uitgaven bij 
bedrijven ais % van BBPR (inclusief 
historische correcties)

Door de aanpassingen van de O &O -u itgaven bij 

bedrijven verandert uiteraard de cijferreeks in ver

houding tot het BBPR (Bruto Binnenlands Product 

per Regio) ook. Een extra update die in tabel 3.24 

gemaakt werd, is de verrekening van de meer 

recente cijfers voor het Vlaamse BBPR van de 

Administratie Planning en Statistiek (APS) (zie tabel 

3.23).

4.4. O&O-uitgaven bij bedrijven ais % van 
BBPR 2002-2003

Vertrekkende van tabel 3.21 en tabel 3.23 kunnen 

we de O &O -u itgaven bij bedrijven ais percentage 

van het BBPR voor 2002 en 2003 berekenen. De 

ratio's worden weergegeven in tabel 3.25. Deze 

ratio bedraagt in het basisscenario (scenario 2) 

1,62% voor 2002 en 1,52% voor 2003 en ligt iets 

lager in het alternatieve scenario (niet gerappor

teerd: 1,59%, respectievelijk 1,49%). De historische 

vergelijking laat zien dat er, naast de daling tussen 

de ja ren  2002 en 2003, ook een sterke daling is 

tegenover 2001. Deze daling zal verder geanaly

seerd worden in een te verschijnen studie van het 

Steunpunt O & O  Statistieken.

5.CO NCLUSIE

4.2. Historische evolutie van de O&O-uitga- Dit hoofdstuk geeft een eerste inzicht in de voor-

ven van Vlaamse bedrijven lopige resultaten van de O &O -enquête 2004 op

basis van de Vlaamse enquête-resultaten. Naar- 

Bij de O &O -enquête van 2004 werden ook mate de Belgische gegevens beschikbaar komen,

inspanningen geleverd om de historische reeks zullen de extrapolaties van de O &O -gegevens nog

van O &O-cijfers te valideren. De uitgaven die verder geoptimaliseerd kunnen worden. In ver-

bedrijven in het verleden gemaakt hebben voor dere publicaties van het S teunpunt O & O  Statis-



Tabel 3.22. Evolutie van de O&O-uitgaven bij bedrijven, een vergelijking op basis van historische 

correcties
O&Ouitgaven bij bedrjjven 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Cijfers zoals gerapporteerd in Indicatorenboek 2003* 1.347 1.409 1.460 1.604 1.798 1.941 2.138 2.524 2.818

met correctie voor geen O&O 1.342 1.406 1.457 1.599 1.789 1.919 2.115 2.492 2.785

met correctie voor TOP50 1.362 1.424 1.475 1.619 1.813 1.920 2.142 2.457 2.692

met correctie voor geen O&O en TOP50 1.357 1.421 1.472 1.614 1.804 1.897 2.119 2.426 2.659

' H et Indicatorenboek 2 0 0 3  is terug te vinden op www.steunpuntoos.be/KU L% 20indicatorenboek_final.pdf 'n m^ oen euro 

Tabel 3.23. Bruto Binnenlands Product van Vlaanderen

1993 1994 1995 1996 1997 1998

103.690.457 109.430.745 114.650.800 117.074.900 123.744.300 127.552.600

1999 2000 2001 2002 2003 2004

134.050.100 141.703.400 145.068.800 148.852.100 153.555.826 160.097.305

in  duizend euro
bron: APS, 6  oktober 2004

Tabel 3.24. Evolutie van de O&O-uitgaven bij bedrijven ais % van BBPR (rekening houdend met 
historische correcties en exclusief de O&O-uitgaven van de collectieve centra)
BERD bij bedrijven/BBPR 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Cijfers zoals gerapporteerd In Indicatorenboek 2003* 1,30% 1,29% 1,27% 1,37% 1,45% 1,52% 1,59% 1,78% 1,94%

met correctie voor geen O&O 1,29% 1,28% 1,27% 1,37% 1,45% 1,50% 1,58% 1,76% 1,92%

met correctie voor TOP50 1,31% 1,30% 1,29% 1,38% 1,47% 1,51% 1,60% 1,73% 1,86%

met correctie voor geen O&O en TOP50 1,31% 1,30% 1,28% 1,38% 1,46% 1,49% 1,58% 1,71% 1,83%

' H et Indicatorenboek 2 0 0 3  is terug te vinden op w w w .steunpuntoos.be/KU L% 20indicatorenboek_final.pdf

Tabel 3.25. O&O-uitgaven bij bedrijven ais % van BBPR voor Vlaanderen 2002 en 2003 

(volgens scenario 2)

2002 1,62%

2003 1,52%

tieken zal deze analyse nog verfijnd worden. De 

huidige resultaten zijn gebaseerd op uitgebreide 

controles en validatie van de onderliggende gerap

porteerde brondata. Tevens werden op basis van 

deze validatie en controles de O &O -bestedingen 

voor het verleden waar nodig gecorrigeerd en bij

gesteld.

In de gerapporteerde O&O-cijfers zien we een 

duidelijke daling die zich vanaf 2001 manifesteert. 

Voor 2003 leidt dit to t een voorlopige ratio voor 

de O &O -u itgaven bij bedrijven ais percentage van

het BBPR van 1,52%. Deze daling is vooral sterk 

bij de permanente O&O-spelers. De O &O-perso- 

neelsdaling is m inder uitgesproken dan de daling 

van de intramurale O &O -budgetten. De previsies 

voor 2004 zijn eerder stabiel.

In hoofdstuk 5 worden deze cijfers verwerkt in de 

totale BERD (inclusief collectieve onderzoeks

centra) en GERD ("Gross Expenditures on 

Research and Development"). Hierin zitten ook de 

uitgaven van de overheid, de onderwijsinstellin

gen, de non-profitinstellingen, ... vervat.

http://www.steunpuntoos.be/KUL%20indicatorenboek_final.pdf
http://www.steunpuntoos.be/KUL%20indicatorenboek_final.pdf


BIJLAGE 1 : O VERZICHT VAN DE DEFINI
TIES DIE GEBRUIKT W ERDEN IN DE O & O - 
ENQUÊTE 2004

O n d erzo ek  en o ntw ikkeling  (O & O )

O & O  omvat alle creatieve activiteiten die door de 

ondernem ing op een systematische manier onder

nomen worden met het oog op kennisuitbreiding 

of kenniscreatie (onderzoek), evenals het gebruik 

van deze kennis om nieuwe toepassingen te on t

wikkelen (ontwikkeling). Kenmerkend voor O & O  

is het 'nieuwheidskarakter'.

O ok het wegwerken van onzekerheden op weten

schappelijk of technisch vlak (zowel op bedrijfs- ais 

op marktniveau) behoort to t de O &O-activiteiten 

van een ondernem ing. O & O  omvat drie activi

teiten: fundam enteel onderzoek, toegepast onder

zoek en experimentele ontwikkeling.

O & O  is creatief werk en omvat dus geen aankoop 

van technologie onder de vorm  van octrooien en 

licenties, maar wel alle uitgaven die het bedrijf 

gemaakt heeft om kennis te ontw ikkelen die kan 

resulteren in de aanvraag van octrooien of het 

genereren van licentie-inkomsten.

Het begrip O & O  moet zeer eng geïnterpreteerd 

worden: de uitwerking van een idee tot een prak

tische toepassing met eventuele prototypes (ont

w ikkeling) w ord t wel nog beschouwd ais O & O ; de 

fasen die daarop volgen (design, testproductie, 

com m ercialisering...) niet meer. In geval van tw ij

fel is het belangrijk het hoofddoel van de desbe

treffende activiteiten te evalueren. Indien de voor

naamste doelstelling erin bestaat om technologisch 

nieuwe of sterk verbeterde producten, diensten of 

processen tot stand te brengen, moet men deze 

activiteiten beschouwen ais O &O .

W orden niet tot O & O  gerekend:

• metingen of controles met een routinem atig 

karakter en m arktonderzoeken:

• scholingen en training:

• w erkzaam heden i.v.m. het aanvragen van 

octrooien en licenties:

• het operationeel maken van ingekochte techno

logie of geavanceerde (productie-)apparatuur:

• het herschrijven van bestaande software en/of 

k lantspecifiek m aken van al op de m arkt 

gebrachte software:

• onderzoek gericht op (esthetische) vorm geving 

en andere niet-technologische veranderingen 

(geur, kleur, smaak,...).

Interne of eigen O & O  w ordt uitgevoerd binnen 

de eigen ondernem ing.

Uitgaven voor interne O & O  zijn alle uitgaven 

die hiervoor gemaakt zijn.

Zowel lopende uitgaven (personeelskosten en 

algemene kosten) ais investeringen (grond, gebou

wen, instrum enten en apparatuur) z ijn  in 

begrepen. De gerealiseerde uitgaven van he tjaa r 

moeten aangegeven worden in hun totaliteit. 

Noch afschrijvingen noch de resterende boek

waarde van vorige ja ren mogen in rekening 

gebracht worden. Voor ondernem ingen van de 

farmaceutische sector (NACE-BEL 244) moeten de 

klinische testen (fasen 1, 2 en 3), met uitzondering 

van de commercialisatiefase (fase 4), deel u itm a

ken van de interne of externe uitgaven voor O & O .

Externe of uitbestede O & O  wordt uitgevoerd 

door derden ten behoeve van de ondernem ing 

(op niveau van het BTW -nummer).

Uitgaven voor externe O & O  zijn alle uitgaven 

die hiervoor voor rekening van de ondernem ing 

gem aakt zijn, ongeacht de financieringsbron. 

Uitgaven die buiten de ondernem ing gemaakt 

worden ter ondersteuning van de interne (eigen) 

O & O  (bv. voor de aanschaf van O &O -uitrusting), 

worden meegeteld.

De gerealiseerde uitgaven van het jaar moeten 

aangegeven w orden in hun to ta lite it. Noch 

afschrijvingen noch de resterende boekwaarde van 

vorige ja ren mogen in rekening gebracht worden. 

Voor ondernem ingen van de farmaceutische sec

tor (NACE-BEL 244) moeten de klinische testen 

(fasen 1, 2 en 3), met u itzondering van de com 

mercialisatiefase (fase 4), deel uitmaken van de 

interne of externe uitgaven voor O & O .

BIJLAGE 2: BELANGRIJKSTE ETAPPES VAN  
DE SC H A TTIN G SM ETH O D O LO G IE  VAN  
DE O& O -G EG EVENS BIJ DE BEDRIJVEN

1. Samenstelling van het repertorium

• Enquêtes van de permanente inventaris (P) van 

het wetenschappelijk potentieel van België,



1994, 1996, 1998, 2000  en 2 0 0 2 -  lu ik privé- 

ondernem ingen

• CIS-enquêtes 1 + 2  + 3

• Jaarverslagen van de ondernem ingen (Nationale 

Bank van België -  Belfirst) et al.

• Opsplitsing bedrijven die perm anent dan wel 

occasioneel aan O & O  doen (P en O)

2. Consolidatie van het repertorium

• BTW -num m er, naam van de ondernem ing, 

adressen

• Koppeling aan Belfirst (BTW-nummer, oprichtings

datum, jurid ische toestand, werkgelegenheid, 

omzet, activiteitensector, postcode)

3. Logische en coherentiecontroles van de en- 
quêteantwoorden

Coherentietests en logische controles waaronder 

de controle van de boekjaren, de ratio O & O -u it- 

gaven/O &O -personeel, de opsplitsing van de 

O&O-personeelsaantallen volgens functie en 

kwalificatieniveau, gerapporteerd(e) om zet/per

soneel ten opzichte van Belfirst-omzet/Belfirst- 

personeel, het aantal O&O-personeelsleden in 

voltijdse equivalenten, het aantal O &O-perso- 

neelsleden in fysieke eenheden,...

4. Aanvulling van gedeeltelijke antwoorden

Wanneer een bedrijf de O &O -gegevens slechts 

gedeeltelijk heeft ingevuld, gebeurt de schatting 

op basis van de hoeveelheid O &O -u itgaven per 

O&O-personeelslid van het bedrijf zelf, zoals die 

afgeleid kunnen worden uit de antwoorden van 

het bedrijf in de huidige en vorige enquête. Bij 

afwezigheid hiervan w ord t de gem iddelde hoe

veelheid O &O -u itgaven per O&O-personeelslid 

genom en van de sector waartoe het bedrijf 

behoort.

5. Interpolatie voor niet-respondenten uit het 
repertorium

• Interpolatie aan de hand van een previsiecijfer. 

Voorwaarde: gegevens voor 2002 ontbreken, het 

previsiecijfer is beschikbaar voor 2002 (uit vorige 

enquête) en groei/afname van previsie 2002 ten

opzichte van gerapporteerde getal voor 2001 

moet binnen de marges +/- 20% blijven.

• Interpolatie aan de hand van historische data + 

groeivoet. Voorwaarde: vorige regel niet van toe

passing, historische gegevens beschikbaar en de 

groei/afnam e van de historische gegevens van 

het bedrijf blijven binnen marges +/- 20%. Het 

groeicijfer is het gem iddelde van de groei van 

het bedrijf (uit historische data) en de gem iddel

de groei van de sector waartoe het bedrijf 

behoort (voor 2002-2003).

6. Extrapolatie voor de niet-respondenten uit 
het repertorium.

Wanneer er geen historische data beschikbaar 

zijn, w ordt er geëxtrapoleerd. Dit gebeurt op 

een verschillende manier voor de bedrijven die 

perm anent aan O & O  doen en zij die dit occasi

oneel doen. Voor beide categorieën w ord t ech

ter bepaald tot welke cel elk bedrijf behoort. Een 

bedrijf behoort tot een specifieke cel op basis 

van zijn Nace-sector en grootteklasse.

• Voor de bedrijven die permanent aan O & O  doen 

(P-repertorium) w ordt voor het schatten van het 

O & O -personee l voor 2002, de verhoud ing

Q&0-personeelgem_cei * Totaalpersoneelbedrijf 
Totaalpersoneelgem_cei

gebru ikt. Ais 0&0-personeelgem_cei en 

Totaalpersoneelgem_cei worden respectievelijk 

het gem iddeld aantal O&O-personeelsleden en 

het gem iddeld totaal aantal personeelsleden 

berekend van de bedrijven uit de cel waartoe 

het bedrijf behoort en dit voor 2002. Hierna 

kunnen de geschatte O &O -u itgaven berekend 

worden voor 2002 aan de hand van de verhou

ding:

Q&0-uitgavengem_cel * O&O-personeelgeschat 
Totaalpersoneelgem_cei

Voor de O &O -gegevens van 2003 w ord t een 

groeicijfer toegepast op de geschatte gegevens 

van 2002 . D it g roe ic ijfe r bestaat uit het 

gem iddelde van de groei van het bedrijf (afge

leid uit data van deze en vorige enquête) én van 

de gem iddelde groei van de sector waartoe het 

bedrijf behoort. Indien de groei van een bedrijf 

niet berekend kan worden, w ordt enkel de 

gem iddelde groei van de sector genomen.



• Voor de bedrijven die occasioneel aan O & O  

doen (O-repertorium ) w ordt telkens het celge- 

m iddelde genom en van de cel waartoe het 

bedrijf behoort.

7. Extrapolatie van de bedrijven buiten het 
repertorium

• O &O -gegevens van de bedrijven buiten het 

repertorium , gerapporteerd voor 2001 (DWTC) 

+ groeivoet. De groeivoet w ordt berekend op 

basis van de gem iddelde groei van de niet- 

repertorium bedrijven in de laatste vier O & O - 

enquêtes voor 2002 en de gem iddelde groei 

van de respondenten in de huidige enquête 

voor 2003. Voor het bepalen van het tweede 

groeicijfer worden opnieuw  de bedrijven met 

een groei buiten de marges van +/- 20%  buiten 

beschouwing gelaten.



BIJLAGE 3: DE NACE-BEL CLASSIFICATIE

De NACE-BEL classificatie is een activiteitennomenclatuur die werd opgesteld in een geharmoniseerd Europees 

kader met de bedoeling de ordening van economische en sociale statistische informatie te vergemakkelijken.

Beschrijving Code Code in dit hoofdstuk
Primaire sector

Landbouw, jacht, bosbouw en visserij 01,02 en 05 1

Winning van delfstoffen 10 tot 14 10

Verwerkende nijverheid

Voedingsproducten, dranken en tabak

Voedingsproducten en dranken 15 15

Tabaksproducten 16 16

Textiel, kleding, bontnijverheid en leernijverheid

Textiel 17 17

Kleding en bontnijverheid 18 18

Leernjjverheid en schoeisel 19 19

Hout, papier, drukkerijen

Hout en kurk (exclusief meubels) 20 20

Papier en kartonnjjverheid 21 21

Uitgeverijen, drukkerijen en reproductie van opgenomen media 22 22

Cokes, petroleum, kernbrandstof, chemische producten, rubber en kunststoffen

Cokes, geraffineerde aardolieproducten en kernbrandstof 23 23

Chemische producten

Chemische producten (exclusief farmaceutische producten) 24 zonder 244 24

Farmaceutische producten 244 244

Rubber en kunststoffen 25 25

Nlet-metaalhoudende minerale producten 26 26

Metallurgie 27 zonder 271/274 27

Metallurgie, ferro 271 271

Metallurgie, non-ferro 274 274

Vervaardiging van producten In metaal (exclusief machines en werktuigen) 28 28

Machines, materialen, werktuigen en transport

Machines, apparaten en werktuigen 29 29

Elektrische en elektronische instrumenten (kantoormachines en computers) 30 30

Elektrische machines en apparaten 31 31

Audio-, video-, en telecommunicatieapparatuur

Elektronische onderdelen (inclusief halfgeleiders) 321 321

Audio-, video-, en telecommunicatieapparatuur 32 zonder 321 32

Medische apparatuur, precisie- en optische instrumenten en uurwerken 33 33

Auto's, aanhangwagens en opleggers 34 34

Overige transportmiddelen 35 zonder 351/353/355 35

Scheepsbouw 351 351

Vervaardiging van lucht- en ruimtevaartuigen 353 353

Overige transportmiddelen 355 355

Meubels, overige Industrie 36 zonder 361/366 36

Meubels 361 361

Overige industrie 366 366

Recuperatie van recycleerbaar afval 37 37

Productie en distributie van elektriciteit, gas en water 40 en 41 40

Bouwnijverheid 45 45



Beschrijving Code Code in dit hoofdstuk

Dienstensector

Kleinhandel, verkoop en reparatie van auto's en motorrijwielen 50 en 52 50

Groothandel 51 51

Hotels en restaurants 55 55

Vervoer, opslag 60 tot 63 60

Post en Telecommunicatie

Post 641 641

Telecommunicatie 642 642

Financiële Instellingen (Inclusief verzekeringen) 65 tot 67 65

Informatica en aanverwante activiteiten

Realisatie van programma's en gebruiksklare systemen 722 722

Overige informatica-activiteiten 72 zonder 722 72

Onderzoek en ontwikkeling 73 73

Overige zakelijke dienstverlening 70, 71 en 74 70

Openbaar bestuur, sociale en collectieve diensten,... 75 tot 99 75



BIJLAGE 4: TOP50-BEDRIJVEN

De volgende lijst bevat 38 bedrijven die zowel in de 

O&O-enquête van 2002 ais van 2004 tot de TOP 

50 van grootste O&O-spelers in Vlaanderen beho

ren. Deze lijst werd samengesteld op basis van de 

gerapporteerde O&O-uitgaven voor 2003, die in de 

O&O-enquête van 2004 verzameld werden, en de 

historische cijfers voor 2001.

• AG FA-G EVAE RT • ALCATEL BELL • A M Y LU M  

EUROPE • ATLAS CO PCO  AIRPOWER • BARCO

• BAYER ANTWERPEN • BAYER BIOSCIENCE • 

BEKAERT • BOSAL RESEARCH • CERESTAR 

FRANCE • C N H  BELGIUM  • DAI KIN EUROPE • 

INNO G ENETIC S • JANSSEN PHARM ACEUTICA

• LEUVEN MEASUREMENTS A N D  SYSTEMS 

INTERNATIONAL • LIMBURGSE V IN Y L M A A T

SCHAPPIJ • M ICHEL VAN DE WIELE • O N D E R 

ZOEKSCENTRUM V O O R  A A N W E N D IN G  VAN 

STAAL • PHILIPS INDUSTRIAL A N D  TELECO M 

M U N IC A T IO N  SYSTEMS • PHILIPS IN N O V ATI

VE APPLICATIONS • P ICANO L • PROCTER & 

GAM BLE EUROCOR • RECTICEL • ROBERT 

BOSCH PRODUKTIE • SCIENTIFIC-ATLANTA 

EUROPE • SES EUROPE • SIEMENS • STMI- 

CRO  ELECTRO NI CS BELG IUM  • TEN N E C O  

AUTO M O TIVE EUROPE • TESSENDERLO CHE

MIE • TEXACO BELGIUM  • TIBOTEC • TYCO 

ELECTRONICS RAYCHEM • UBIZEN • UCB • 

UM ICO RE • VAN H O O L • VERHAERT DESIGN 

& DEVELOPMENT



Door Greta Vervliet

en Peter Viaene

H E T  O & O - P E R S O N E E L  E N  

O & O - B E S T E D I N G E N  V A N  D E  N O N 

P R O F I T  S E C T O R  I N  V L A A N D E R E N

G E A N A L Y S E E R D



1 Definitie O&O ; Het onderzoek en de 
experimentele ontwikkeling omvatten 

het creatieve werk dat systematisch 
plaatsvindt om de kennisvoorraad te 

vergroten, met inbegrip van die van de 
mens, de cultuur en de samenleving, 

alsmede het gebruik van deze kennis
voorraad om nieuwe toepassingen te 

ontwikkelen (OECD, 2002, Frascati 
Manual p. 3O)

1. INLEIDING

Tweejaarlijks w ordt door het M inisterie van de 

Vlaamse Gemeenschap, Adm inistratie Wetenschap 

en Innovatie (W IM -AW I), de bevraging georgani

seerd die peilt naar de inspanningen met betrek

king to t onderzoek en ontw ikkeling (O & O )1 van 

de instellingen uit de non-profit sector. De resulte

rende data worden gebru ikt om aan de vraag van 

OESO en EUROSTAT naar gestandaardiseerde en 

internationaal vergelijkbare O&O-statistieken te 

voldoen. Deze gegevens vorm en onder meer de 

basis voor analyses en internationaal gekende 

publicaties zoals "Basic Science and Technology 

Statistics" (OESO) en "Regions: Statistical Year

book" (EUROSTAT).

Wat België betreft is er voor deze enquête een 

samenwerking tussen de regionale overheden en 

de federale overheid (samenwerkingsakkoord van 

12 ju li 1994 betreffende de permanente inventaris 

van het wetenschappelijk potentieel). Zo w ord t de 

eigenlijke bevraging door de bevoegde overheden 

u itgevoerd (Federaal, G em eenschappen en 

Gewesten), waarna deze gegevens door de fede

rale diensten (POD W etenschapsbeleid) op 

Belgisch niveau geaggregeerd worden voor de 

non-profit en de profit sector en vervolgens aan 

OESO en EUROSTAT worden aangeleverd. Door 

alle instanties w ordt erover gewaakt dat deze 

enquête opgesteld w ord t volgens internationaal 

vastgelegde definities zoals ge form uleerd in de 

'Frascati M anual’.

In het Vlaams Indicatorenboek concentreren we 

ons op de Vlaamse O &O -inspanningen en in dit 

hoofdstuk meer bepaald op die van de non-profit 

sector. Voor het eerst worden meerdere variabelen 

voor de O &O-activiteiten op Vlaams niveau over 

een langere tijdsperiode geanalyseerd. Heel wat 

O&O-variabelen worden in detail geanalyseerd 

voor het meest recente referentiejaar 2003 en 

daarnaast werden een aantal tijdsreeksen opge

bouwd voor de periode 1993-2003. Tijdens de 

gegevensverwerking werd duidelijk dat bepaalde 

correcties aan de beschikbare gegevensreeks 

noodzakelijk waren en dit biedt tevens de verkla

ring voor verschillen met eerder gepubliceerde 

gegevens. Daar de bevraging van de profit sector 

en de non-profit sector door de verschillende 

instanties gebeurt, w ord t de analyse van beide sec

toren over twee hoofdstukken verspreid. De analy

se van de resultaten uit de profit enquête door het 

Steunpunt O & O  Statistieken is terug te vinden

onder hoofdstuk 3. Het totale beeld inzake O & O - 

inspanningen voor personeel en bestedingen 

w ordt verder in hoofdstuk 5 bestudeerd.

De non-profit sector binnen Vlaanderen bestaat uit 

diverse uitvoeringssectoren namelijk allereerst het 

hoger onderwijs samengesteld uit de Vlaamse uni- 

versiteiten, de Vlaamse autonom e universitaire 

onderzoekscentra en de Vlaamse hogescholen. 

Daarnaast m aken ook de publieke Vlaamse 

onderzoekscentra en de Vlaamse publieke en par

ticuliere non-profitorganisaties deel uit van de non

profit sector. De publieke Vlaamse onderzoeks

centra zijn onder andere samengesteld uit de 

onderzoeksinstellingen (VIB, V ito en IMEC) en de 

Vlaamse wetenschappelijke instellingen die in het 

Vlaamse Gewest gelokaliseerd zijn. De non-profit 

sector is bijgevolg heel divers samengesteld en 

bevat naast universiteiten en hogescholen, publie

ke onderzoeksinstellingen die vaak heel gespecia

liseerd zijn op één of meerdere onderzoeksdom ei

nen en enkele instellingen uit de non-profit die 

slechts op beperkter schaal O&O-activiteiten ver

richten.

Bij het toepassen voor de opde ling  naar 

Vlaanderen w ordt wel rekening gehouden met de 

specifieke Belgische federale structuur, die gewest

en gemeenschapsmateries onderscheidt. De sector 

hoger onderwijs is immers gemeenschapsmaterie 

terwijl voor de andere uitvoeringssectoren het 

Vlaamse Gewest ais territoriale entiteit gehanteerd 

wordt. Bij de gemeenschapsbenadering worden 

alle instellingen -  ook de Vlaamse instellingen 

gelegen in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest -  

van het hoger onderwijs in rekening gebracht bij 

het berekenen van de O &O -inspanningen terwijl 

bij de cijfers van de gewestbenadering enkel de cij

fers weerhouden worden voor de instellingen die 

in het Vlaamse Gewest gelegen zijn conform  de 

werkwijze voor de overige uitvoeringssectoren. Dit 

resulteerde dan ook in een gewestcijfer, waarbij de 

internationaal gehanteerde definitie volgens te rri

toriale opdeling gevolgd wordt, en een gemeen- 

schapscijfer, waarbij rekening gehouden wordt 

met de financiering van de Vlaamse overheid van 

de instellingen binnen het hoger onderwijs die in 

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gelegen zijn. 

M et het oog op een mogelijke internationale ver

gelijking van de cijfers w ordt in het Vlaams 

Indicatorenboek 2005 het gewestcijfer standaard 

opgenom en in de verdere analyse maar indien 

relevant ais vergelijkingsbasis (onder meer om de 

invloed van de staatsstructuur te kunnen schatten



voor Vlaanderen) worden in bepaalde tabellen 

toch zowel het gewest- ais het gemeenschapscÿfer 

opgenomen.

In de verdere analyse worden de statistische O & O - 

gegevens voor de collectieve onderzoekscentra 

eveneens behandeld. De collectieve onderzoeks

centra vorm en een onderdeel van de profit sector 

en worden bijgevolg ook in de totaalcijfers voor 

O &O -personeel en bestedingen van de profit sec

tor opgenom en want ze zijn door hun econom i

sche finalite it (meestal opgericht en voor het over

grote deel gefinancierd door de bedrijven zelf) 

nauw verbonden met de profit sector en ze w or

den in de internationale statistieken ook bij de 

bedrijven gerekend. Niettem in hebben ze het sta

tuu t van een non-profit organisatie daar zij geen 

w instoogm erk nastreven en de bevraging van 

deze instellingen gebeurt dan ook volgens de 

O &O -enquête van de non-profit sector. Dit ver

klaart waarom de resultaten voor de collectieve 

onderzoekscentra toch geanalyseerd worden in dit 

hoofdstuk.

2. HET O&O-PERSONEEL IN DE 
NO N -PRO FIT SECTOR

Het is du ide lijk  dat m enselijk potentieel een 

belangrijk sleutelelement vorm t in de huidige ken

nismaatschappij. De OESO Canberra M anual 

'M easurem ent of Human Ressources in Science

and Technology’ ontschrijft en definieert de twee 

benaderingen voor het meten van m enselijk 

potentieel in W&T. De eerste benadering beklem 

toont de opdeling van het menselijk potentieel 

aan de hand van de form ele kwalificaties in W &T 

nam elijk het opleidingsniveau van het O &O -per- 

soneel: universitaire diploma's, diploma's hoger 

onderwijs (1 cyclus) en andere kwalificaties. Een 

tweede gehanteerde opdeling van het menselijk 

potentieel is de opdeling volgens het beroep of de 

functie van het O&O-personeel: onderzoekers,

technisch personeel en administratief of overig 

personeel. Beide benaderingen worden hierna bij 

de verdere analyse voor het O &O -personeel in de 

non-profit sector opgenomen.

Figuur 4.1 toont de verdeling voor 2003 van de 

instellingen over de drie uitvoeringssectoren van 

de non-profit sector en de collectieve onderzoeks

centra die O &O-activiteiten verrichten.

Tabel 4.1 biedt een overzicht van de geaggregeer

de gegevens van het O &O-personeel in voltijdse 

eenheden (VTE) voor de non-profit sector in 

Vlaanderen en dit over de periode van 1993 tot en 

met 2003. Uit deze tabel blijkt dat het totale 

O &O -personeel voor de non-profit sector tussen 

1993-2003 voor Vlaanderen (gewest) met onge

veer 46%  toegenom en is. W anneer men de diver

se uitvoeringssectoren nagaat, valt vooral de ver

dubbeling (+ 109%) van het O &O -personeel

Figuur 4.1: Het aantal instellingen per uitvoeringssector voor 2003



Tabel 4.1: Overzicht van het totale O&O personeel uit de non-profit sector en de collectieve centra (1993-2003)

0 & 0  personeel Vlaanderen - non profit 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 % groei '93-’03

200 Publieke onderzoekscentra (gewest) 1.152,8 1.189,6 1.204,6 1.466,7 1.583,4 1.767,7 1.894,8 2.200,1 2369,6 2.351,7 2.413,3 109,3%
210 Federale overheid (Vlaams Gewest) 476,7 471,4 483,5 443,7 468,0 471,6 494,2 487,9 471,0 141,3 142,3

220 Vlaamse Gemeenschap/Gewest 674,0 716,1 719,0 1020,9 1113,4 1294,0 1398,5 1707,6 1894,0 2204,4 2265,0

270 Lagere overheden 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 4,6 4,6 6,0 6,0

300 Publieke en particuliere non-profitorganisaties (gewest) 294,6 326,6 333,6 340,2 347,4 347,4 347,4 356,2 361,3 366,4 364,3 23,7% I
320 Seml-publleke Instellingen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,3 0,3

330 Particuliere centra 5,0 6,3 6,3 8,4 8,4 8,4 8,4 16,9 22,0 28,1 27,0

510 Internationale Instellingen In België 289,6 320,3 327,3 331,8 339,0 339,0 339,0 339,0 339,0 338,0 337,0

400 Hoger onderwijs (gewest) 5.975,3 5.981,6 6.009,0 5603,0 5.975,6 6.624,2 7.458,5 7.993,8 8.227,2 8.279,6 8.610,7 44,1%
410 Universiteiten 5.842,9 5.840,8 5.868,7 5.454,3 5.824,5 6.401,0 7.210,5 7.577,4 7.757,3 7.692,6 7.998,7

420 Zelfstandige universitaire onderzoekscentra 132,3 140,8 140,3 148,7 151,1 151,1 151,1 120,9 118,1 179,8 187,3

490 Hogescholen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 72,1 97,0 295,5 351,8 407,2 424,7

400 Hoger onderwijs (gemeenschap) 7.132,3 7.141,4 7.164,9 6.541,7 7.007,8 7.774,4 8.679,9 9.082,5 9.286,4 9.416,7 9.773,0 37,0% I
410 Universiteiten 7.000,0 7.000,6 7.024,6 6.393,0 6.856,7 7.523,0 8.400,4 8.628,2 8.776,5 8.750,5 9.078,2

420 Zelfstandige universitaire onderzoekscentra 132,3 140,8 140,3 148,7 151,1 151,1 151,1 120,9 118,1 179,8 187,3

490 Hogescholen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,4 128,4 333,4 391,8 486,4 507,5

Totaal non-profit met hoger onderwijs gewest 7.422,6 7.497,7 7.547,2 7.409,8 7.906,3 8.739,2 9.700,7 10.550,1 10.958,1 10.997,7 11.388,3 46,3%

Totaal non-profit met hoger onderwijs gemeenschap 8.579,6 8.657,5 8.703,0 8.348,5 8.938,6 9.889,4 10.922,1 11.638,8 12.017,3 12.134,8 12.550,6 53,4%

130 Collectieve onderzoekscentra* 311,9 309,9 296,4 363,4 366,2 429,6 425,2 508,2 508,0 496,5 502,9 61,2%

* ais onderdeel van de bedrijven

binnen de publieke onderzoekscentra op. De vo l

waardige u itbouw  van onderzoeksinste llingen 

zoals het VIB (1996) en de verdere groei van de 

onderzoeksactiviteiten bij het V ito en IM  EC vor

men een belangrijke verklaring voor de sterke stij

ging samen met de constante groei van de onder

zoeksactiviteiten bij de wetenschappelijke instellin

gen uit het Vlaamse Gewest. De daling vanaf 2002 

voor het cijfer bij het Vlaams deel van de federale 

onderzoeksinste llingen voor de publieke 

onderzoekscentra (categorie 210) valt te verklaren 

door de Lam bertm ontakkoorden die van land

bouw  een gewestbevoegdheid maakten zodat 

instellingen zoals het CLO (landbouwonderzoek) 

mom enteel onder categorie 220  vallen. Daarnaast 

tonen de cijfers dat onderzoek bij de hogescholen 

de laatste ja ren zeker en vast een belangrijker fac

tor w ordt in het onderzoekslandschap. Dat er 

slechts vanaf 1998 cijfers terug te vinden zijn bij de 

hogescholen is terug te voeren to t het feit dat de 

hogescholen pas sinds 1998 bevraagd worden 

naar hun O &O-inspanningen. Het O &O-perso- 

neel bij de universiteiten vertoont eind ja ren '90

opnieuw een stijgende beweging (een combinatie 

van hogere beschikbare financiële m iddelen en 

nauwkeuriger berekeningen van het O &O -perso- 

neel bij de universiteiten). Procentueel gezien is de 

stijging van het O &O -personeel bij de sector 

hoger onderwijs m inder sterk dan die bij de 

publieke onderzoekscentra voor de periode 1993- 

2003, maar de absolute cijfers tonen zeker aan dat 

de kern van de O &O-activiteiten zich vooral situ

eert bij het hoger onderwijs. Het O &O-personeel 

voor de collectieve onderzoekscentra stijgt in de 

geanalyseerde periode met 61,2%, enerzijds door 

een stijgend personeelsaantal maar ook door het 

groeiend aantal instellingen die zich binnen deze 

categorie situeren.

Tabel 4.1 toont tenslotte ook aan dat het totale 

O &O-personeel van Vlaanderen bij gebru ik van 

de gem eenschapsbenadering voor het hoger 

onderwijs gem iddeld zo ’n 1.000 VTE per jaar 

(ruim genom en 10% van het totaal) hoger zou lig

gen dan bij gewestbenadering, zoals die nu inter

nationaal gehanteerd wordt.

6 6



Figuur 4.2: Aandeel van het O&O personeel (in % van het totale VTE) per uitvoeringssector binnen 

de non-profit sector voor 2003

2,90%

19,23%

77,87%

ais vergelijking de %  verdeling voor 1993

13,44%

3,43%

83,13%

hoger onderwijs ■  pnp's B  overheid

Figuur 4.2 geeft de verdeling weer van het O & O  

personeelseffectief over de drie uitvoeringssectoren 

voor 2003 en 1993 ais vergelijkingsbasis. Uit deze 

grafieken kom t duidelijk het overwicht van het 

hoger onderwijs bij de O&O-activiteiten van de 

non-profit sector tot uiting (ongeveer 78%), maar 

kan toch ook opgem erkt worden dat ongeveer één 

op vijf van het totale personeelseffectief in de non

pro fit sector tewerkgesteld is bij de publieke 

onderzoekscentra, wat een stijging is met ongeveer 

6% ten opzichte van 1993.

In tabel 4.2 w ord t voor 2003  het totale VTE aan 

O & O -personee l van de non-pro fit sector naar 

geslacht en uitvoeringssector opgesplitst. H ieruit 

b lijk t dat de verhoud ing m an /vrouw  binnen het 

O & O -personee l voor de non-pro fit sector onge

veer 58 /42  is voor 2003 , maar dat er tussen de 

diverse uitvoeringssectoren aanzienlijke verschil

len w aarneem baar z ijn . De ve rh ou d in g  

m an /vrouw  is bij het hoger onderw ijs2 1,24 te r

w ijl de verhoud ing voor de publieke onderzoeks

centra 2,05 bedraagt. De verhoud ing voor de 

collectieve onderzoekscentra is met 3,58 het 

hoogst. V rouwelijke O &O -personeels leden w o r

den veel meer tewerkgesteld in het hoger onder

wijs en veel m inder bij de publieke onderzoeks

centra.

Tabel 4.3 biedt per uitvoeringssector een gegroe

peerd overzicht per functie van het O &O-perso- 

neelseffectief voor 2003. Uit de cijfers blijkt dat 

70,4%  van het totale O&O-personeel onderzoe

kers zijn, 19,7% behoort to t het technisch perso

neel en de overige 9,9%  w ordt ingedeeld ais ove

rig of adm inistratief personeel. Uit de vergelijking 

van de verschillende uitvoeringssectoren vallen wel 

enkele verschillen op. Ruim drie kwart van het 

totale O &O-personeel van het hoger onderwijs 

zijn onderzoekers terw ijl het aandeel van de 

onderzoekers bij de publieke onderzoekcentra 

(55%) en bij de publieke en particuliere non-pro- 

fitorganisaties (51,7%) heel wat lager ligt. Het aan

deel van het technisch personeel voor deze 2 sec

toren ligt heel wat hoger dan bij het hoger onder

wijs, net ais het aandeel van het administratief per

soneel, zij het m inder uitgesproken. Bij de analyse 

van de verhoudingen voor het vrouwelijk O & O - 

personeel over de verschillende functies, valt op 

dat er procentueel heel wat m inder vrouwelijke 

onderzoekers zijn voor alle uitvoeringssectoren 

van de non-profit sector. Het percentage vrouwe

lijke onderzoekers ligt ongeveer 10% lager in ver

gelijking met de verdeling over het totale perso

neelseffectief (mannen én vrouwen), terw ijl opvalt 

dat er verhoudingsgewijs bij de vrouwen meer 

technisch personeel terug te vinden is en ook 

meer administratief personeel, zij het m inder uit

gesproken. Voor de collectieve centra kan gesteld 

worden dat het aandeel onderzoekers (45,9%) en 

technisch personeel (44,6%) ten opzichte van het 

totaal voor deze sector ongeveer gelijklopend is. Er 

is geen gendereffect waar te nemen bij de functies 

van onderzoeker en technisch personeel, maar het 

aandeel van de vrouwen is wel hoger bij het ove

rig personeel.
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Tabel 4.2: O&O-personeel volgens geslacht en uitvoeringssector (in VTE) - 2003

Mannen Vrouwen Totaal Man/Vrouw

abs. rel. abs. rel. abs. rel.

Hoger onderwijs (gewest) 4.769,1 72,42% 3.841,6 79,99% 8.610,7 75,61% 1,24
Universiteiten (gemeenschap) 4.412,8 92,53% 3.585,9 93,34% 7.998,7 92,89% 1,23

Zelfstandige universitaire centra (gemeenschap) 87,5 1,83% 99,8 2,60% 187,3 2,18% 0,88

Hogescholen (gemeenschap) 268,8 5,64% 155,9 4,06% 424,7 4,93% 1,72

Publieke onderzoekscentra 1.620,9 24,61% 792,4 16,50% 2.413,3 21,19% 2,05

Publieke en particuliere NPO's 195,6 2,97% 168,7 3,51% 364,3 3,20% 1,16

Vlaamse non-profitorganisaties (gewest) 6.585,6 100% 4.802,7 100% 11.388,3 100% 1,37

57,8% 42,2% 100%

Hoger onderwijs (gemeenschap) 5.407,4 74,85% 4.365,6 81,96% 9.773,0 77,87% 1,24
Universiteiten (gemeenschap) 4.988,5 4.089,7 9.078,2

Zelfstandige universitaire centra (gemeenschap) 87,5 99,8 187,3

Hogescholen (gemeenschap) 331,4 176,1 507,5

Publieke onderzoekscentra 1.620,9 22,44% 792,4 14,88% 2.413,3 19,23% 2,05

Publieke en particuliere NPO's 195,6 2,71% 168,7 3,17% 364,3 2,90% 1,16

Vlaamse non-profitorganisaties (gemeenschap) 7.223,9 100% 5.326,7 100% 12.550,6 100% 1,36

Collectieve onderzoekscentra* 393,1 78,17% 109,8 21,83% 502,9 3,58

* ais onderdeel van de bedrijven

In tabel 4.4 w ord t het kwalificatieniveau van het 

O&O-personeel uit de non-profit sector geanaly

seerd. H ieruit resulteert dat 75,7%  van het totale 

O&O-personeelseffectief in de non-profit sector 

een universitair of gelijkgesteld diplom a van 2 cycli 

heeft, 14,4% een diplom a hoger onderwijs 1 

cyclus bezit en 9,9%  gekenm erkt w ordt door een 

diplom a met een ander kwalificatieniveau. Bij de 

vrouwen ligt het aandeel van universitaire d ip lo 

ma's met 67,2%  toch aanzienlijk lager en het aan

deel van diploma's hoger onderwijs (1 cyclus) 

hoger (22,3%  ten opzichte van 14,4%). Uit de cij

fers per sector resulteert dat 80 ,3%  van het totale 

personeel uit het hoger onderwijs een universitair 

diplom a heeft tegenover slechts ongeveer 61% in 

de andere twee uitvoeringssectoren van de non

profit. Het aantal vrouwen met een universitair 

diplom a ligt voor alle uitvoeringssectoren van de 

non-profit aanzienlijk lager (ongeveer 10%) en het 

aantal vrouwen met een diplom a hoger onderwijs 

1 cyclus varieert van ongeveer 20%  bij het hoger 

onderwijs tot ongeveer 30%  bij de publieke 

onderzoekscentra. Dat het percentage vrouwelijke 

universitaire onderzoekers zowel 10% lager ligt bij 

de opdeling naar opleidingsniveau ais bij de opde

ling naar functie (aantal vrouwelijke onderzoekers)

is niet onm iddellijk  het resultaat van een causaal 

verband tussen beide variabelen. Het spreekt voor 

zich dat de meeste onderzoekers m inimaal een 

universitair d iplom a behaald hebben, maar ook bij 

het technisch personeel en het overig personeel 

(administratieve krachten) v indt men universitair 

geschoolde O&O-personeelsleden terug. De col

lectieve onderzoekscentra worden gekenm erkt 

door een evenwichtiger verdeling tussen perso

neelsleden met een universitair diplom a (43,5%) 

en O &O-personeel met een diplom a hoger onder

wijs 1 cyclus (31,5%), wat bij de verdeling voor de 

vrouwen bevestigd wordt.

Tabel 4.5 geeft de verdeling weer van het totale 

O &O-personeel per wetenschapsdomein uit het 

hoger onderwijs en de publieke onderzoekscentra. 

Dit levert de volgende resultaten op voor het 

hoger onderwijs. Ongeveer 24,1% van het perso

neelseffectief situeert zich bij de natuur- en exacte 

wetenschappen, 20,4 % onder de medische 

wetenschappen en 19,2% resideert bij de sociale 

wetenschappen. De andere wetenschapsdomeinen 

hebben met 14,1% voor de toegepaste weten

schappen, 11,4% voor de humane wetenschappen 

en 10,7% voor de landbouwwetenschappen een
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Tabel 4.3: O&O-personeel (totaal en vrouwen) volgens functie in VTE en ais % van het totaal van de uitvoeringssector in 2003

TOTAAL
Onderzoekers Technisch en 

gelijkgesteld pers.
Overig

personeel
Totaal Onderzoekers Technisch en 

gelijkgesteld pers.
Overig

personeel
Totaal

Hoger onderwijs (gewest) 6.504,9 75,5% 1.397,2 16,2% 708,6 8,2% 8.610,7 2.546,4 66,3% 864,4 22,5% 430,8 11,2% 3.841,6

Universiteiten (gewest) 6.027,1 75,4% 1.315,2 16,4% 656,4 8,2% 7.998,7 2.363,3 65,9% 815,7 22,7% 406,9 11,3% 3.585,9

Zelfstandige universitaire centra (gewest) 129,1 68,9% 55,4 29,6% 2,8 1,5% 187,3 61,2 61,3% 36,0 36,1% 2,6 2,6% 99,8

Hogescholen (gewest) 348,7 82,1% 26,6 6,3% 49,4 11,6% 424,7 121,9 78,2% 12,7 8,1% 21,3 13,7% 155,9

Hoger onderwijs (gemeenschap) 7.383,8 75,6% 1.586,5 16,2% 802,7 8,2% 9.773,0 2.888,1 66,2% 986,2 22,6% 491,3 11,3% 4.365,6

Publieke onderzoekscentra 1.327,5 55,0% 747,4 31,0% 338,4 14,0% 2.413,3 356,6 45,0% 303,9 38,4% 131,9 16,6% 792,4

Publieke en particuliere NPO's 188,4 51,7% 97,2 26,7% 78,7 21,6% 364,3 72,9 43,2% 49,4 29,3% 46,4 27,5% 168,7

Vlaamse non-profitorganisaties (gewest) 8.020,8 70,4% 2.241,8 19,7% 1.125,7 9,9% 11.388,3 2.975,9 62,0% 1.217,7 25,4% 609,1 12,7% 4.802,7

Vlaamse non-profitorganisaties (gemeenschap) 8.899,7 70,9% 2.431,1 19,4% 1.219,8 9,7% 12.550,6 3.317,6 62,3% 1.339,5 25,1% 669,6 12,6% 5.326,7

Collectieve onderzoekscentra* 231,0 45,9% 224,3 44,6% 47,6 9,5% 502,9 45,4 41,3% 45,4 41,3% 19,0 17,3% 109,8

VROUWEN

* ais onderdeel van de bedrijven

Tabel 4.4: O&O-personeel (totaal en vrouwen) volgens kwalificatieniveau in VTE en ais % van het totaal van de uitvoeringssector in 2003

TOTAAL
Universitaire

diploma's
Diploma's 
1 cyclus

Andere
kwalificaties

Totaal Universitaire
diploma's

Diploma's 
1 cyclus

Andere
kwalificaties

Totaal

Hoger onderwijs (gewest) 6.916,3 80.3% 1.084,6 12.6% 609,8 7,1% 8.610,7 2.726,8 71,0% 774,0 20,1% 340,8 8,9% 3.841,6

Universiteiten (gewest) 6.476,1 81,0% 945,2 11,8% 577,4 7,2% 7.998,7 2.561,5 71,4% 697,9 19,5% 326,5 9,1% 3.585,9

Zelfstandige universitaire centra (gewest) 136,6 72,9% 48,5 25,9% 2,2 1,2% 187,3 63,2 63,3% 35,7 35,8% 0,9 0,9% 99,8

Hogescholen (gewest) 303,6 71,5% 90,9 21,4% 30,2 7,1% 424,7 102,1 65,5% 40,4 25,9% 13,4 8,6% 155,9

Hoger onderwijs (gemeenschap) 7.852,5 80,3% 1.225,6 12,5% 694,9 7,1% 9.773,0 3.087,8 70,7% 871,7 20,0% 406,1 9,3% 4.365,6

Publieke onderzoekscentra 1.478,3 61,3% 455,8 18,9% 479,2 19,9% 2.413,3 406,6 51,3% 244,7 30,9% 141,2 17,8% 792,4

Publieke en particuliere NPO's 224,3 61,6% 101,0 27,7% 39,0 10,7% 364,3 93,1 55,2% 51,1 30,3% 24,6 14,6% 168,7

Vlaamse non-profitorganisaties (gewest) 8.618,9 75,7% 1.641,4 14,4% 1.128,0 9,9% 11.388,3 3.226,4 67,2% 1.069,7 22,3% 506,6 10,5% 4.802,7

Vlaamse non-profitorganisaties (gemeenschap) 9.555,1 76,1% 1.782,4 14,2% 1.213,1 9,7% 12.550,6 3.587,4 67,3% 1.167,4 21,9% 571,9 10,7% 5.326,7

Collectieve onderzoekscentra* 218,6 43,5% 158,6 31,5% 125,8 25,0% 502,9 48,7 44,4% 41,2 37,5% 19,9 18,1% 109,8

VROUWEN

* ais onderdeel van de bedrijven

kleiner aandeel in het totale personeelseffectief. Bij 

de vrouwen is medische wetenschappen met 

25,9%  het belangrijkste wetenschapsdomein qua 

onderzoek. Vrouwen zijn daarnaast sterker ver

tegenw oord igd bij de volgende onderzoeksdom ei

nen: de sociale wetenschappen (21,6%) en de 

humane wetenschappen (13,2%). Vrouwen zijn bij 

de natuur- en exacte onderzoeksdisciplines du ide

lijk m inder vertegenwoordigd en vooral bij de toe

gepaste wetenschappen valt het lage aandeel van 

de vrouwen op (7,1% in plaats van 14,1% bij het 

totaal). Bij de publieke onderzoekscentra werden 

alle personeelsleden aan één wetenschapsdomein

toegewezen op basis van de O &O-activite iten die 

bij de onderzoeksinstelling uitgevoerd worden om 

zo toch een beeld te krijgen in welke onderzoeks

dom einen de publieke onderzoekscentra terug te 

brengen zijn. De kern van de onderzoeksactivitei

ten ligt vooral bij de toegepaste wetenschappen 

en, zij het in m inder mate, de exacte- en natuur

wetenschappen en de landbouwwetenschappen. 

O ok hier kom t naar voor dat vrouwen duidelijk 

m inder ve rtegenw oo rd igd  zijn in toegepaste 

wetenschappen, maar wel meer vertegenwoordigd 

z ijn  in de landbouw w etenschappen en de 

exacte- en natuurwetenschappen.
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Tabel 4.5: O&O-personeel (totaal en vrouwen) volgens wetenschapsdomein (in VTE) - ais % van het totaal van de uitvoerings
sector in 2003

Natuur- en exacte 
wetenschappen

Toegepaste
wetenschappen

Medische
wetenschappen

Landbouw
wetenschappen

Sociale
wetenschappen

Humane
wetenschappen

TOTAAL

Hoger onderwijs (gewest) 24,14% 14,10% 20,37% 10,74% 19,23% 11,42%

Publieke onderzoekscentra 16,17% 60,59% 0,12% 19,77% 0,10% 3,25%

VROUWEN

Hoger onderwijs (gewest) 20,63% 7,14% 25,88% 11,60% 21,59% 13,17%

Publieke onderzoekscentra 22,40% 48,14% 0,16% 24,64% 0,21% 4,44%

3.DE O & O -UITG AVEN  IN  DE N O N-PRO FIT  
SECTOR

Naast het O&O-personeel vormen de O&O-beste- 

dingen het belangrijkste element voor het meten 

van de O&O-inspanningen. De O&O-intensiteit 

wordt uitgedrukt in O&O-uitgaven ais % van het 

Bruto Binnenlands Product (BBP). O p de Europese 

top in Barcelona (maart 2002) hebben de Europese 

leiders afgesproken om de O &O-uitgaven te ver

hogen tegen 2010 tot 3% van het BBP, waarvan 

één derde of 1% zou gefinancierd worden door de 

publieke sector. Deze afspraak was een gevolg van 

een vroegere Europese Top in Lissabon (maart 

2000) om van Europa de meest 'competitieve, ken

nisgebaseerde economie' van de wereld te maken. 

De Vlaamse O &O-bestedingen en de O &O -inten-

siteit in de non-profit sector, evenals een analyse 

van heel wat relevante variabelen, komen hierna 

uitgebreid aan bod.

De O &O -u itgaven zijn in de periode 1993-2003 

met 98,1% gestegen in de non-profit sector zoals 

blijkt uit tabel 4.6. De sterke stijging (+173,8%) van 

de O &O -u itgaven voor de publieke onderzoeks

centra (GOVERD) en de stijg ing (+84%) van de 

O & O -u itga ven  bij het hoger onderw ijs 

(HERDgew) zorgen ervoor dat de O &O -u itgaven 

in de non-profit sector sterk stijgen. O ok de uitga

ven van de collectieve onderzoekcentra kennen 

over de onderzochte periode een sterke stijging 

(+150,3%). De O &O -bested ingen kennen dus een 

sterkere toename dan dit bij het O &O-personeel 

het geval was (zie tabel 4.1). Het spreekt voor zich

Figuur 4.3: Aandeel van de O & O  uitgaven (in % van de totale uitgaven) per uitvoeringssector binnen 

de non-profit sector voor 2003

ais vergelijking de %  verdeling voor 1993

29,15%

■  GOVERD ■  PNP ■  HERD gewest

GOVERD = Governement Expenditures on R&D 
PNP = N ot fo r Profit Organisations Expenditures on R&D 
HERD = Higher Education Expenditures on R&D
Deze drie componenten bepalen de O&O inspanningen van de non-profit sector.
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Tabel 4.6: Overzicht van de totale O&O uitgaven in de non-profit sector en de collectieve centra (1993-2003)

0 & 0  uitgaven Vlaanderen - non profit 

200 GOVERD

210 Federale overheid (Vlaams Gewest)

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 % groei 1993-2003

lopende prijzen (x 1000 EUR)
95.691 104.133 109.185 146.113 159.651 192.131 220.056 231.979 247.869 281.815 261.963

23.326 23.485 27.180 23.156 26.319 27.821 27.159 28.096 29.260 16.767 16.352

173,8%

220 Vlaamse Gemeenschap/Gewest 71.572 79.917 81.136 122.070 132.431 163.400 191.976 202.991 217.669 264.521 244.758

270 Lagere overheden

300 PNP

320 Seml-publleke Instellingen

793 731 869 887 902 910 920 893 940 527 853

29.084 32.370 31.065 31.671 32.054 32.360 32.722 33.903 34.928 36.309 36.224

0 0 0 0 0 0 0 28 28 69 71

24,6%

330 Particuliere centra 308 251 254 245 246 248 251 578 779 1.712 1.344

510 Internationale instellingen in België

400 HERDgewest

410 Universiteiten

28.775 32.120 30.811 31.426 31.808 32.112 32.471 33.298 34.121 34.527 34.810

311.321 330.682 343.429 367.428 399.583 437.930 460.294 482.293 523.929 540.688 600.367

302.180 321.152 334.842 357.006 388.784 423.378 442.553 453.859 493.434 499.532 555.866

92,8%

420 Zelfstandige universitaire onderzoekscentra 9.142 9.530 8.588 10.422 10.799 10.902 11.024 10.978 10.845 17.764 19.248

490 Hogescholen

400 HERDgemeenschap

410 Universiteiten

0 0 0 0 0 3.649 6.717 17.457 19.650 23.391 25.254

362.415 384.388 401.662 411.515 468.787 500.377 516.221 549.862 587.568 608.738 666.994

353.232 374.816 393.030 401.048 457.941 483.692 496.219 519.146 554.474 562.511 617.197

84,0%

420 Zelfstandige universitaire onderzoekscentra 9.183 9.572 8.632 10.467 10.846 10.950 11.073 10.978 10.845 17.764 19.248

490 Hogescholen

Totaal non-profit met HERDgewest 

Totaal non-profit met HERDgemeenschap

0 0 0 o 0 5.735 8.930 19.738 22.249 28.463 30.549

436.096 467.185 483.680 545.212 591.288 662.421 713.072 748.175 806.725 858.811 898.554 

487.190 520.892 541.912 589.299 660.493 724.868 768.999 815.744 870.365 926.862 965.181

98,1%

106,0%

130 Collectieve onderzoekscentra*

200 GOVERD

22.380 23.454 23.598 31.172 31.283 43.125 43.151 60.330 59.367 57.586 56.018

constante prijzen op prijsniveau 2000 (x 1000 EUR)
105.945 112.926 116.935 154.647 166.612 197.227 222.771 231.979 243.538 272.169 248.661

150,3%

134,7%

300 PNP 32.200 35.104 33.270 33.521 33.452 33.218 33.126 33.903 34.318 35.066 34.385 6,8

400 HERDgew 344.681 358.606 367.805 388.887 417.005 449.545 465.974 482.293 514.775 522.180 569.882 65,3%

400 HERDgem

Totaal non-profit met HERDgewest

401.250 416.848 430.171 435.549 489.227 513.648 522.592 549.862 577.303 587.902 633.125

482.826 506.636 518.011 577.055 617.069 679.990 721.872 748.175 792.632 829.415 852.928

5,8

76,7%

130 Collectieve onderzoekscentra* 24.778 25.434 25.273 32.993 32.647 44.269 43.683 60.330 58.330 55.615 53.173 114,6%

Bron: CFS/STAT - POD Wetenschapsbeleid, MSTt-defiator OECD November 2004 + eigen berekeningen 
* ais onderdeel van de bedrijven

dat een gedeelte van de stijging verklaard kan 

worden door het tijdeffect, daar het hier de werke

lijke O &O -u itgaven betreft, die niet gecorrigeerd 

zijn voor inflatie. Daarom werd de tijdreeks ook 

berekend in constante prijzen op prijsniveau 2000. 

H ieruit blijkt du idelijk dat deze stijg ing doorheen 

de tijd wel degelijk het gevolg is van alsmaar g ro

tere financiële inspanningen. De HERDgew stijgt 

dan effectief m et 65,3% , de G OVERD met 

134,7% en de totale O &O -u itgaven voor de non

profit sector met 76,7%.

Figuur 4.3 geeft weer hoe de O &O -u itgaven over 

de drie uitvoeringssectoren van de non-profit sec

tor verdeeld zijn. In 2003 kom t ongeveer 67%  ten

laste van HERDgew terwijl de GOVERD corres

pondeert met 29%  en de PNP sector met 4%. Uit 

een vergelijking met 1993 blijkt dat het aandeel 

van de GOVERD met ongeveer 7% stijgt ten koste 

van de HERDgew en van de PNP. Uit een verge

lijking m et figuur 4.2 b lijk t du ide lijk  dat de 

GOVERD (29,2%) een groter aandeel heeft in het 

totale O&O-uitgavencijfer, dan dit het geval is voor 

het personeelseffectief van de publieke 

onderzoekscentra (19,2%) op het totale O &O -per- 

soneel. Voor de HERDgew geldt de omgekeerde 

redenering.

De O &O -u itgaven kunnen verder opgedeeld w or

den naar de kostensoort (zie tabel 4.7) om zo een
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Tabel 4.7: O&O bestedingen volgens kostensoort ais % van het totaal van de uitvoeringssector in
2003

Personeelskosten Werking en uitrusting Investeringen

HERDgew 72,21% 24,73% 3,06%

Universiteiten (gewest) 72,42% 24,65% 2,93%

Zelfstandige univ. onderzoekscentra (gewest) 56,74% 42,27% 0,99%

Hogescholen (gewest) 79,25% 13,30% 7,45%

GOVERD 53,00% 33,32% 13,68%

PNP 62,01% 34,44% 3,55%

Non-profit sector in Vlaanderen (gewest) 66,20% 27,63% 6,18%

Collectieve onderzoekscentra* 67,90% 26,52% 5,58%

* ais onderdeel van de BERD

beeld te krijgen van de aard van de uitgaven 

binnen de non-profit sector. Binnen de non-profit 

sector zijn ruim  66,2%  van de uitgaven perso

neelskosten, 27,6%  zijn werkings- en uitrustings- 

uitgaven, terw ijl investeringen (infrastructuur voor 

gebouw en,...) ongeveer 6,2%  van de totale O & O - 

uitgaven weerspiegelen. Het aandeel van de per

soneelskosten ligt bij de HERDgew met 72,2 % 
heel wat hoger dan bij de GOVERD (53%). De 

GOVERD en PNP worden dan op hun beurt 

gekenm erkt door een groter procentueel aandeel 

van de werkings- en uitrustingsuitgaven. In com bi

natie met de vaststellingen uit tabel 4.2 blijkt du i

delijk dat binnen de publieke onderzoekscentra 

globaal genom en meer bestedingen terug te v in 

den zijn voor werkings- en uitrustingsm iddelen 

dan bij het hoger onderwijs. Sterk geavanceerd 

w etenschappelijk  onderzoek bij publieke 

onderzoekscentra zoals IM  EC vergen vanzelfspre

kend heel wat duurdere werkings- en uitrustings

m iddelen dan onderzoek in andere sectoren. 

N iettem in blijft het m oeilijk om te veralgemenen 

om dat binnen het hoger onderwijs ook al grote 

verschillen te onderkennen zijn: de toegepaste en 

medische wetenschappen vereisen immers andere 

onderzoeksm iddelen dan bijvoorbeeld de humane 

wetenschappen. Diverse bronnen zoals begro

tingscijfers, dejaarverslaggeving en het percentage 

aangewend voor grote investeringen bij O & O -u it- 

gaven voor de hogescholen doen verm oeden dat 

de bedragen gerapporteerd door de universiteiten 

voor grote investeringen (en bijgevolg ook het p ro

centueel aandeel in de totale O &O -u itgaven bij de 

universiteiten), ondanks extra aandacht en onder

zoek die voor dit onderdeel O &O -u itgaven t ij

dens de enquête werd betracht, nog steeds onder

schat worden.

Tabel 4.8 biedt een overzicht van de financierings

bronnen van de O &O -u itgaven binnen de non

profit sector en de collectieve onderzoekscentra. 

De overheid (federaal, Vlaams, gedecentraliseerde 

overheden) reikt iets m inder dan 60%  van de 

m iddelen aan die aangewend werden voor O & O - 

uitgaven voor 2003. Het buitenland (16,2%), de 

ondernem ingen (13,3%) en het hoger onderwijs 

(10,9%) zijn ook belangrijke financieringsbronnen 

voor O &O-activite iten in de non-profit sector. De 

cijfers per uitvoeringssector vergen wel nog enke

le aanvullingen. De m iddelen uit het Bijzonder 

Onderzoeksfonds (BOF) die de universiteiten ont

vangen evenals de m iddelen uit het HO BU-fonds 

(vanaf 2004 het TETRA-fonds) voor de hoge

scholen werden bij de m iddelen voor het hoger 

onderwijs geklasseerd. De publieke onderzoeks

centra halen ongeveer 32%  van hun m iddelen 

voor O & O  uit het buitenland zowel van bu iten

landse bedrijven ais van in ternationa le en 

Europese instellingen. Het hoge cijfer van bu iten

landse m iddelen bij de uitgaven van de PNP wordt 

volledig verklaard door de aanwezigheid van het 

Centrum  voor Gemeenschappelijk O nderzoek van 

de EU ais internationale instelling in deze catego

rie. Dat de herkomst van de O & O -m idde len bij de 

collectieve onderzoekscentra vooral afkomstig is 

van de bedrijven hoeft niet te verbazen, gezien 

hun economische finaliteit en hun financierings- 

mechanisme.

Bij de HERDgew kan de verdeling over de weten- 

schapsdomeinen verder bestudeerd worden (zie 

tabel 4.9). De meeste O &O -u itgaven voor 2003 

binnen het hoger onderwijs gebeurden voor reke

ning van de medische wetenschappen (25,4%). 

Uit vergelijking met de personeelsgegevens uit



Tabel 4.8: O&O bestedingen volgens financieringsbron ais % van het totaal van de uitvoeringssector in 2003

Bedrijven Overheden PNP's Hoger Onderwijs Buitenland

HERDgew 15,09% 63,68% 0,10% 16,34% 4,79%

Universiteiten (gewest) 15,26% 63,97% 0,00% 16,18% 4,58%

Zelfstandige univ. Onderzoekscentra (gewest) 17,73% 47,29% 3,06% 17,54% 14,37%

Hogescholen (gewest) 9,36% 69,62% 0,09% 18,91% 2,02%

GOVERD 10,91% 57,08% 0,08% 0,01% 31,93%

PNP 1,90% 7,13% 0,54% 0,00% 90,43%

Non-profit sector in Vlaanderen (gewest) 13,34% 59,47% 0,11% 10,92% 16,15%

Collectieve onderzoekscentra* 72,92% 19,66% 0,15% 0,17% 7,10%

* ais onderdeel van de BERD

Tabel 4.9: O&O-bestedingen volgens wetenschapsdomein ais % van het totaal van de uitvoeringssector in 2003

Natuur- en exacte Toegepaste Medische Landbouw Sociale Humane
wetenschappen wetenschappen wetenschappen wetenschappen wetenschappen wetenschappen

HERD (gewest) 19,99% 16,74% 25,38% 11,25% 18,06% 8,58%

GOVERD 16,03% 71,54% 0,11% 9,13% 0,21% 2,97%

tabel 4.5 blijkt du idelijk dat O &O-activiteiten in de 

medische wetenschappen een groter aandeel heb

ben in het totale uitgaventotaal dan in het perso- 

neelstotaal (20,4%), wat er du idelijk op wijst dat 

onderzoek in d it wetenschappelijk dom ein veel 

financiële m iddelen vereist. Bij de humane weten

schappen en de natuur- en exacte wetenschappen 

stelt men het omgekeerde vast en verrassend ook 

voor de natuur- en exacte wetenschappen. Bij de 

verdeling van de uitgaven voor de publieke 

onderzoekscentra over de wetenschapsgebieden 

valt vooral het overwicht op van de toegepaste 

wetenschappen. Het is du idelijk dat het onderzoek 

binnen de toegepaste wetenschappen verantwoor

delijk is voor 71% van alle O &O -u itgaven voor de 

publieke onderzoekscentra, toch opm erke lijk  

hoger dan het aandeel (57%) van deze uitvoe

ringssector bij het O &O-personeel.

Tabel 4.10 geeft de evolutie van de O &O -inten- 

siteit in de non-profit sector voor de periode 1993- 

2003. Bovendien biedt de tabel een opsplitsing 

voor 2003 van de HERDgem en HERDgew voor 

de verschillende subsectoren binnen het hoger 

onderwijs. U it de analyse van de O &O -intensite it 

voor 2003 kom t het verschil tussen de gemeen- 

schapsbenadering en de gewestbenadering zoals 

in de in leiding verklaard du idelijk  naar voor. 

A fhankelijk van de benadering die bij het bepalen 

van de O &O -intensite it gekozen werd, bekom t

men voor de non-profit sector dat 0 ,59%  van het 

BBPR-Vlaanderen bij de gewestbenadering aan

gewend w ord t voor O & O  en 0,63%  van het BBPR 

bij de gemeenschapsbenadering. De publieke 

onderzoekscentra kennen een O & O -intensite it 

van 0,17% van het BBPR-Vlaanderen, het hoger 

onderwijs een O &O -intensite it van 0,39%  bij de 

gewestbenadering en 0,43%  bij de gem een

schapsbenadering. Het aandeel van de publieke 

en particuliere non-profitorganisaties is eerder 

beperkt m et 0,02%  net ais het aandeel van de col

lectieve onderzoekscentra in het totaal: 0 ,04%  van 

het BBPR-Vlaanderen. Uit de tijdsreeks 1993-2003 

blijkt dat in 1993 0,42%  van het BBPR aan O & O - 

activiteiten besteed werden in de non-profit sector 

en dat d it in 2003 gestegen is to t 0 ,59%  van het 

BBPR-Vlaanderen. U it de cijfers blijft ook dat zowel 

het hoger onderwijs ais de publieke onderzoeks

centra hierbij belangrijke inspanningen geleverd 

hebben, maar dat het cijfer van de non-profit sec

tor toch nog een eind verw ijderd is van 1%, zoals 

door de Europese leiders afgesproken werd op de 

Europese Top in Barcelona.

In tabel 4.11 w ord t nader ingegaan op de her

komst van de financieringsm iddelen, nam elijk de 

private en de publieke herkom st van de middelen 

voor O & O  voor 2003. Ruim 80%  van de m idde

len uit de non-profit sector zijn publieke financie

ringsm iddelen afkomstig van de overheid, het



Tabel 4.10: Evolutie van de O&O intensinteit van de non-proft sector en de collectieve onderzoekscentra tussen 1993-2003 en de opsplitsing van 

de HERD voor 2003

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 O&O-intensiteit voor 2003 
opgesplitst voor HERDgew en HERDgem

HERDgew 0,30% 0,30% 0,30% 0,31% 0,32% 0,34% 0,34% 0,34% 0,36% 0,36% 0,39% Universiteiten (gewest) 0,36%

HERDgem 0,35% 0,35% 0,35% 0,35% 0,38% 0,39% 0,39% 0,39% 0,41% 0,41% 0,43% Zelfstandige univ. onderzoekscentra (gewest) 0,01%

GOVERD 0,09% 0,10% 0,10% 0,12% 0,13% 0,15% 0,16% 0,16% 0,17% 0,19% 0,17% Hogescholen (gewest) 0,02%

PNP 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02%

Non-profit sector VI. gewest 0,42% 0,43% 0,42% 0,47% 0,48% 0,52% 0,53% 0,53% 0,56% 0,58% 0,59% Universiteiten (gemeenschap) 0,40%

Zelfstandige univ. onderzoekscentra 
(gemeenschap) 0,01%

collectieve onderzoekscentra *0,02% 0,02% 0,02% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% Hogescholen (gemeenschap) 0,02%

Bron: CFS/STAT, PO D Wetenschapsbeleid, Ministerie Vlaamse Gemeenschap: APS (BBPR-Vlaanderen, cijfers 6 oktober 2004) + eigen berekeningen 
* ais onderdeel van de BERD

Tabel 4.11 : Private versus publieke financiering in de non-profit sector voor 2003

Totale O&O uitgaven Binnenlandse
(ondernemingen + overheid + 

pnp + hoger onderwijs)

Buitenlandse

Privaat Publiek Privaat Publiek Privaat Publiek

GOVERD 31,66% 68,34% 16,02% 83,98% 65,01% 34,99%

PNP 5,45% 94,55% 19,84% 80,16% 3,93% 96,07%

HERDgew 15,19% 84,81% 15,85% 84,15% 1,98% 98,02%

Universiteiten (gewest) 15,26% 84,74% 15,99% 84,01% 0,00% 100,00%

Zelfstandige univ. onderzoekscentra (gewest) 20,70% 79,30% 20,71% 79,29% 20,63% 79,37%

Hogescholen (gewest) 9,36% 90,64% 9,55% 90,45% 0,00% 100,00%

Non-profit sector (gewest) 19,60% 80,40% 15,91% 84,09% 38,74% 61,26%

Collectieve onderzoekscentra * 72,97% 27,03% 78,49% 21,51% 0,67% 99,33%

* ais onderdeel van de BERD

hoger onderwijs, de non-profit sector of in ternatio

nale instellingen terwijl 19,6% van de financiële 

m iddelen afkomstig is van buitenlandse en binnen

landse ondernem ingen. De tota le financiële 

m iddelen kunnen dan ook nog eens opgesplitst 

worden naar binnenlandse en buitenlandse finan

ciële middelen. Er valt hierbij op dat bijna twee 

derde van de buitenlandse m iddelen bij publieke 

onderzoekscentra afkomstig zijn van buitenlandse 

ondernem ingen.

4. INTERNATIONALE VERGELIJKING

In dit deel van dit hoofdstuk worden enkele cijfers 

voor Vlaanderen vergeleken met die voor de buur

landen en vergelijkbare landen. Het referentiejaar 

waarop de cijfers betrekking hebben wordt, indien 

verschillend van 2003, bij het land vermeld. De

volgende internationale vergelijkingen komen hier 

aan bod: het aantal onderzoekers en het O & O - 

personeel voor de sector overheid (publieke 

onderzoekscentra), het aantal onderzoekers en 

O &O-personeel voor het hoger onderwijs, de 

HERD en GOVERD (in lopende PPP $), de O & O - 

intensiteit van GOVERD en HERD en het aandeel 

van de HERD en GOVERD dat door de bedrijven 

gefinancierd werd.

Tabel 4.12 geeft een internationale vergelijking weer 

voor het hoger onderwijs. Het aandeel (%) onder

zoekers in Vlaanderen ligt hoger dan in de drie 

"klassieke" buurlanden Frankrijk, Nederland en 

Duitsland en hoger dan het EU-25 gemiddelde en 

op hetzelfde niveau ais Japan. Het totale O &O -per- 

soneel bij het hoger onderwijs ligt voor Vlaanderen 

(gewest) lager dan de meeste Scandinavische lan-
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Tabel 4.12: Internationale vergelijking van het O&O personeel (VTE) voor het hoger onderwijs

Hoger onderwijs

onderzoekers
(VTE)

totaal O&O 
personeel (VTE)

% aandeel 
onderzoekers

Vlaanderen (gewest) 6.505 8.611 75,5%

Vlaanderen (gemeenschap) 7.384 9.773 75,6%

België3 12.294 16.595 74,1%

Nederland (2001) 15.750 26.987 58,4%

Frankrijk (2002) 63.555 94.198 67,5%

Duitsland (2002) 71.292 104.714 68,1%

VS3 (1999) 186.027 -

Japan2 (2002) 170.512 220.707 77,3%

EU-253 (2001) 416.460 636.190 65,5%

Denemarken'4 (2002) 7.821 10.945 71,5%

Finland' (2002) 12.392 16.884 73,4%

Zweden (2001) 15.851 19.837 79,9%

Noorwegen (2001) 5.670 7.484 75,8%

Bron; OECD, Main Science and Technology Indicators, November 2004 
7 universitaire diploma 's in plaats van onderzoekers
2 knik in tijdsreeks ten opzichte vorige jaren
3 schattingen voor EU-25 en België, voor de VS geen cijfer O&O personeel
4 O&O in universitaire ziekenhuizen worden bij GOVERD gerekend ipv bij HERD, knik in tijdsreeks ten opzichte vorige jaren (Denemarken)

Tabel 4.13: Internationale vergelijking van het O&O personeel (VTE) voor de overheidssector 
(publieke onderzoekscentra)

Overheid

onderzoekers
(VTE)

totaal O&O 
personeel (VTE)

% aandeel 
onderzoekers

Vlaanderen (gewest) 1.328 2.413 55,0%

België3 2.410 4.402 54,7%

Nederland (2002) 6.790 12.821 53,0%

Frankrijk (2002) 24.140 51.616 46,8%

Duitsland2 (2002) 39.080 72.690 53,8%

VS3 (1999) 47.700 -

Japan (2002) 33.891 63.906 53,0%

EU-253 (2002) 155.155 296.674 52,3%

Denemarken'4 (2002) 2.192 3.197 68,6%

Finland' (2002) 4.600 7.383 62,3%

Zweden' (2001) 2.260 2.817 80,2%

Noorwegen' (2001) 3.082 4.762 64,7%

Bron: OECD, Main Science and Technology indicators, November 2004
1 Voor Finland, Zweden, Noorwegen en Denemarken : universitaire diploma 's in plaats van onderzoekers
2 bevat ook andere instellingen dan de overheid
3 schattingen voor EU-25 en België, voor de VS geen cijfer O&O personeel en enkel federale overheden
4 O&O in universitaire ziekenhuizen worden bij GOVERD gerekend ipv bij HERD, knik in tijdsreeks ten opzichte vorige jaren (Denemarken)

den, die gelijkaardige bevolkingsaantallen hebben. 

Enkel Noorwegen scoort voor deze sector minder 

goed. O ok het aantal onderzoekers ligt in deze lan

den aanzienlijk hoger al moet hieraan toegevoegd 

worden dat de verhouding onderzoekers /  totaal 

O&O-personeel voor Vlaanderen zich vergelijkbaar

situeert met de meeste Scandinavische landen. Er 

moet wel aan toegevoegd worden dat de vergelij- 

kingsbasis bij de Scandinavische landen soms 

gevormd wordt door het opleidingsniveau in plaats 

van het beroep en het reële percentage onderzoe

kers voor deze landen lager zal liggen.



Tabel 4.14: Internationale vergelijking van de HERD Tabel 4.15: Internationale vergelijking van de O&O  

en GOVERD (in lopende prijzen) intensiteit voor de GOVERD en HERD

(uitgaven in miljoen PPP $) HERD GOVERD

Vlaanderen (gewest) 659,7 287,9

Vlaanderen (gemeenschap) 733,0

België3 1.270,0 443,2

Nederland (2001) 2.346,4 1.235,5

Frankrijk (2002) 7.160,9 6.277,3

Duitsland1 9.313,7 7.471,5

VS33 47.683,0 25.747,3

Japan (2002) 14.833,0 10.191,1

EU-253 (2001) 41.214,8 26.119,7

Denemarken4 (2002) 920,1 279,9

Finland (2002) 915,8 495,2

Zweden3 (2001) 1.989,4 290,8

Noorwegen3 750,3 437,9

0 & 0  intensiteit HERD GOVERD

Vlaanderen (gewest) 0,39% 0,17%

Vlaamse gemeenschap 0,43%

België3 0,43% 0,15%

Nederland (2001) 0,51% 0,27%

Frankrijk (2002) 0,43% 0,37%

Duitsland1 0,43% 0,34%

VS3 0,44% 0,24%

Japan (2002) 0,43% 0,30%

EU-253 (2001) 0,39% 0,24%

Denemarken4 (2002) 0,58% 0,18%

Finland (2002) 0,66% 0,36%

Zweden3 (2001) 0,83% 0,12%

Noorwegen3 0,45% 0,27%

Bron; OECD, Main Science and Technology Indicators, November 2004
1 bevat ook andere instellingen dan de overheid en berekening aangepast 

aan OESO-standaarden
2 enkel federale overheid, geen lokale overheden
3 schattingen voor VS, EU-25, Noorwegen en België, voor VS geen 'grote 

investeringen ' bij HERD
4 O&O in universitaire ziekenhuizen worden bij GOVERD gerekend ipv bij 

HERD, knik in tijdsreeks ten opzichte vorige jaren (Denemarken)

Bron: OECD, Main Science and Technology Indicators, November 2004
1 bevat ook andere instellingen dan de overheid en berekening aangepast 

aan OESO-standaarden
2 enkel federale overheid, geen lokale overheden
3 schattingen voor VS, Eu-25, Noorwegen en België, voor de l/S geen 

'grote investeringen' bij HERD en enkel federale overheden bij GOVERD
4 O&O in universitaire ziekenhuizen worden bij GOVERD gerekend ipv bij 

HERD, knik in tijdsreeks ten opzichte vorige jaren (Denemarken)

In tabel 4.13 wordt de internationale vergelijking 

voor de overheidssector onder de loep genomen. 

O ok hier ligt het totale O &O-personeel voor 

V laanderen heel wat lager dan bij de 

Scandinavische landen, al is enig voorbehoud bij de 

interpretatie van de cijfers toch wel nodig, daar de 

vergelijking hier voor alle Scandinavische landen 

gebeurt op basis van diploma's in plaats van 

beroep zoals voor Vlaanderen. Het aandeel onder

zoekers in het totale O&O-personeel voor deze 

sector lig t op het niveau van buurlanden 

Nederland en Duitsland en overstijgt zelfs het 

Europese gemiddelde. Indien men de cijfers voor 

Vlaanderen zou nemen op basis van diploma, krijgt 

men een gelijklopend percentage 'onderzoekers' 

(61,6%) ais voor de meeste Scandinavische landen.

Tabel 4.14 vergelijkt de uitgaven GOVERD en 

HERD op internationaal vlak in miljoenen (PPP $), 

gecorrigeerd voor de koopkracht. Uit de cijfers 

voor de GOVERD valt op dat de O &O -uitgaven 

voor Zweden en Denemarken de Vlaamse O & O - 

uitgaven benaderen. In Vlaanderen is er dus du i

delijk m inder O &O-personeel tewerkgesteld bij de 

onderzoeksinstellingen van de overheid dan in 

Zweden en Denemarken (waarbij nog een over

schatting voor personeel en uitgaven), maar liggen 

niettem in de O &O -bestedingen voor deze instel

lingen hoger in Vlaanderen. Dat de Vlaamse 

publieke onderzoeksinstellingen sterk gespeciali

seerd onderzoek verrichten dat gepaard gaat met 

heel wat investeringen vorm t zeker een belangrijk 

element bij deze vaststelling. De HERD ligt du i

delijk lager dan bij de andere Europese vergelijk

bare landen. Ter referentie w ord t hier ook het cij

fer voor de HERDgemeenschapsbenadering weer

gegeven, dat toont dat er ook dan een aanzienlijk 

verschil te onderkennen valt bij een internationale 

vergelijking.

Tabel 4.15 maakt een internationale vergelijking 

van de O &O -intensite it (O &O-uitgaven ais %  van 

het BBP, voor Vlaanderen het BBPR) voor de 

HERD en de GOVERD. Tabel 4.15 toont aan dat 

het gebru ik van de gemeenschaps- of gewestbe

nadering toch wel van belang kan zijn bij een 

in ternationa le verge lijk ing . O p basis van de 

gemeenschapsbenadering is de O &O -intensite it 

van het hoger onderwijs vergelijkbaar met de g ro 

tere buurlanden en grote kenniseconomieën. De 

Scandinavische landen hebben een veel grotere 

O &O -intensite it voor de HERD. De O & O -inten- 

siteit van de overheidssector is vergelijkbaar met 

die in Zweden en Denemarken, maar ligt toch heel 

wat lager dan de meeste grote buurlanden en ken

niseconomieën. Wat de HERD betreft, kom t



Tabel 4.16: Internationale vergelijking van de
financiering van de HERD en GOVERD 

door de bedrijven

% door de bedrijven gefinancierd HER D G O VE R D
Vlaanderen (gewest) 15,10% 10,90%

België (2001) 12,70% 12,40%

Nederland (2001) 7,10% 21,60%

Frankrijk (2002) 2,90% 6,70%

Duitsland” 12,10% 2,70%

VS! 4,50% -

Japan (2002) 2,60% 1,20%

EU-252 (2001) 6,70% 6,70%

Denemarken4 (2002) 4,20% 5,40%

Finland (2002) 6,20% 14,20%

Zweden2 (2001) 5,50% 1,60%

Noorwegen (2001) 5,80% 10,60%

Bron; OECD, Main Science and Technology Indicators, November 2004
1 berekening aangepast aan OESO-standaarden
2 enkel federale overheid, geen lokale overheden
3 schattingen voor VS, EU-25, Duitsland, voor VS geen 'grote investe

ringen' bij HERD en enkel federale overheden bij GOVERD (geen cijfer)
4 O&O in universitaire ziekenhuizen worden bij GOVERD gerekend ipv bij 

HERD, knik in tijdsreeks ten opzichte vorige jaren (Denemarken)

Vlaanderen op het gem iddelde van de EU-25, 

voor de GOVERD echter merkelijk lager.

Tabel 4.16 toont een internationale vergelijking van 

de financiering van de GOVERD en HERD door 

de bedrijven. Het valt op de bedrijven een veel 

groter aandeel hebben in de HERD in Vlaanderen 

(15,1%) dan in de meeste andere landen. Enkel 

Duitsland benadert enigszins het aandeel in de 

financiering van de O &O -bested ingen en het 

Europees gem iddelde situeert zich heel wat lager. 

In de Scandinavische landen w ord t slechts 5 à 6 % 

van de HERD door bedrijven gefinancierd. Het 

aandeel van de bedrijven in de GOVERD fluctu

eert internationaal gezien veel meer van 1,2% in 

Japan to t maar liefst 21,6% in N ederland. 

Vlaanderen situeert zich hier met 10,9% toch bij 

de gebieden met een hoger aandeel van de bedrij

ven in de GOVERD.

5. BESLUIT

Zowel de O &O -u itgaven (+76,7% na indexcor- 

rectie) ais het totale O &O-personeel (+46%) in de 

non-profit sector kennen in de periode 1993-2003 

een aanzienlijke toename. De groei van de O & O - 

bestedingen is het sterkst bij de publieke 

onderzoekscentra. De absolute cijfers wijzen du i

delijk uit dat het zwaartepunt van de O&O-acti- 

viteiten gesitueerd is bij het hoger onderwijs 

(zowel voor uitgaven ais personeel). Het aandeel 

van vrouwelijke onderzoekers en vrouwelijke 

O&O-personeelsleden die universitair geschoold 

zijn, ligt 10% lager in vergelijking met de totaalcij

fers. Daarnaast valt op te merken dat vrouwelijke 

O&O-personeelsleden vaker tewerkgesteld zijn in 

het hoger onderwijs en veel m inder in de publie

ke onderzoekscentra. Ongeveer een kwart van het 

personeelseffectief voor O & O  bij het hoger onder

wijs situeert zich in de natuur- en exacte weten

schappen, een vijfde in de medische wetenschap

pen en 19% bij de sociale wetenschappen. 

Daarnaast kennen de toegepaste wetenschappen 

een aandeel van ongeveer 14 %, 11,4% valt onder 

te brengen bij de humane wetenschappen en 

10,7% bij de landbouwwetenschappen. Het aan

deel (%) onderzoekers voor het hoger onderwijs in 

Vlaanderen ligt hoger dan in de drie "klassieke" 

buurlanden Frankrijk, Nederland en Duitsland, ook 

hoger dan het EU-25 gem iddelde en op hetzelfde 

niveau ais Japan.

De O &O -intensite it van de non-profit sector is 

over de geanalyseerde periode sterk toegenom en 

van 0,42%  tot 0,59% . De O &O -intensite it voor de 

HERD situeert zich op een gelijkaardig niveau dan 

enkele gro tere buurlanden en het EU-25 

gemiddelde. Echter, voor de GOVERD scoort 

Vlaanderen m erkelijk lager in internationale con

text. Bedrijven vorm en internationaal gezien een 

belangrijke financieringsbron in Vlaanderen, zowel 

voor de HERD (15,1%) ais voor de GOVERD 

(10,9%). Ondanks de volgehouden inhaaloperatie 

van de Vlaamse overheid om de O&O-overheids- 

kredieten jaarlijks sterk te laten stijgen en dit vanaf 

1996 tot nu toe, is het du idelijk dat de inspanning

en nog versterkt zullen moeten voortgezet worden 

teneinde in 2010 de doelstelling van de 1% 

O&O/BBPR-Vlaanderen voor de publieke financie

ring te halen.
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1.DE GEBRUIKTE INDICATOREN

Vlaanderen heeft zich ten volle geëngageerd in 

de Europese Lissabon-ambitie en vertaalde die in 

de Vlaamse context via het Innovatiepact. Dit pact 

werd ondertekend in maart 2003  en houd t een 

form eel engagem ent in van alle betrokken acto

ren in het Vlaamse innovatielandschap (overheid, 

bedrijfsleven, universiteiten en onderzoeksinstel

lingen) om door gezam enlijke en com plem enta i

re inspanningen de 3%  O & O -n o rm  te realiseren. 

Deze 3%  norm  specificeert dat de uitgaven voor 

O &O -activ ite iten in Vlaanderen over alle actoren 

heen, ten minste 3% van het Bruto Binnenlands 

Regionaal Product (BBPR) m oeten bedragen 

tegen 2010, verdeeld over zowel publieke ais p r i

vate actoren. In het kader van deze 3%  O & O - 

norm  w ord t vandaag algemeen aanvaard dat de 

diverse Europese overheden ernaar streven om 

1% voor hun rekening te nemen, terw ijl het 

bedrijfsleven ernaar streeft 2%  voor zijn rekening 

te nemen. Dit streven heeft ondertussen in ver

schillende Europese landen en regio 's geleid tot 

het afsluiten van zogenaam de innovatiepacten of 

innovatiep la tform en tussen publieke en private 

O &O -actoren.

Ter ondersteuning van deze beleidsoptie is een 

continue opvolging van de toestand aan de hand 

van recent en internationaal vergelijkbaar cijferm a

teriaal nodig. Dit hoofdstuk levert de meest recent 

beschikbare cijfers over de totale O &O -u itgaven in 

Vlaanderen.

De bruto binnenlandse uitgaven voor O & O  of 

GERD (Gross Expenditures on Research and 

Development) worden in hoofdzaak geanalyseerd 

per uitvoeringssector, waar de uitgaven geïdentifi

ceerd worden volgens locatie van activiteit:

• Bedrijven: BERD: Business Expenditures on 

R&D: de bedrijvencom ponent en de Collectieve 

Onderzoekscentra (COC)

• Overheden: GOVERD: Governm ent Expen

ditures on R&D

• Hoger Onderwijs: HERD: Higher Education 

Expenditures on R&D (zowel universiteiten, ais 

onderzoeksinstellingen verbonden aan univer

siteiten, ais hogescholen)

• Instellingen zonder w instoogm erk: PNP: Not 

for Profit Organisations Expenditures on R&D 

(zowel semi-publieke ais private organisaties en 

internationale organisaties)

De gezamenlijke inspanningen van alle sectoren 

leveren de totale bruto uitgaven voor O & O  in een 

beschouwd geografisch gebied. Dit zijn de Bruto 

Binnenlandse Uitgaven voor O & O  (BUO O ) of 

GERD (Gross Expenditures on R&D). Deze staat 

voor de som van de BERD, GOVERD, HERD en 

PNPs:

GERD=BERD+GOVERD+HERD+PNP

Het gaat hier om de O &O-activite iten die worden 

uitgevoerd binnen de statistische eenheid (bedrijf, 

instelling,...). Naar bestem m ing worden enkel de 

intramurale uitgaven in rekening genomen, onge

acht de herkomst van de middelen.

De O &O -intensite it d rukt de GERD uit relatief ten 

opzichte van het Bruto Binnenlands Product per 

Regio (BBPR). Deze indicator schakelt de invloed 

van de grootte van een gebied uit en is dus 

geschikt voor internationale vergelijkingen.

De internationale afspraken specificeren dat de 

allocatie naar regio's gebeurt via de geografische 

locatie van de responderende entiteit. In de eigen 

Belgische context dient men evenwel rekening te 

houden met de specifieke federale staatsstructuur, 

die gewest- en gemeenschapsmateries onder

scheidt. Bij het toepassen van de internationale 

definities voor de verschillende regio's in België 

werd de volgende procedure afgesproken, binnen 

de overleggroep CFS-STAT. Voor de BERD, de 

GOVERD, de PNP en het BBPR w ord t het Gewest 

ais territoriale entiteit gehanteerd. De HERD, de 

uitgaven in het hoger onderwijs, zijn echter een 

gemeenschapsmaterie. De O &O-activiteiten van 

de Vlaamse gemeenschapsinstellingen die in het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn gevestigd 

horen bijgevolg bij de Vlaamse Gemeenschap.

De gewestbenadering is de internationaal gehan

teerde procedure om alle com ponenten van 

GERD en BBPR op éénzelfde eenheid, in casu het 

gewest, toe te passen. In dit hoofdstuk volgen we 

deze internationale procedure. Desondanks rap

porteren we ook ter vergelijking de gemeen- 

schapsbenadering. Het onderscheid tussen beide 

benaderingen, zijnde de uitgaven in Vlaamse 

instellingen uit het hoger onderwijs gevestigd in 

het Brussels Hoofdstedelijk gewest, geeft een licht 

verschil voor de totale GERD cijfers.



2 .GERD PER U ITVOERINGSSECTOR

In een eerste onderdeel w ordt een overzicht gege

ven van alle componenten van de GERD voor 

Vlaanderen. Het betreft hier de BERD (met ener

zijds de bedrÿvencomponent (BERDbedrÿven) en 

anderzijds de collectieve onderzoekscentra (COC), 

de GOVERD (O&O-uitgaven van de overheid), de 

HERD (Hoger Onderwijs) en de PNP (Instellingen 

zonder winstoogmerk). De berekening van de 

HERD kan, zoals eerder aangegeven, op twee 

manieren gebeuren, volgens gewest en volgens

gemeenschap. Tabel 5.1 geeft de internationaal ver

gelijkbare gewestbenadering in lopende prijzen.

O m  een correcte vergelijking over de tijd m ogelijk 

te maken en reële trends te identificeren, drukken 

we de GERD-cijfers uit in constante prijzen in tabel 

5.2 (met basis 1995). De deflator die binnen de 

overleggroep CFS-STAT gebru ikt w ordt om de 

O &O -u itgaven te herrekenen in constante prijzen 

is de OESO M ain Science & Technology

Tabel 5.1. GERD voor het Vlaams Gewest in miljoen euro (lopende prijzen)

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
BERDbedrÿven 1.357 1.421 1.472 1.614 1.804 1.897 2.119 2.426 2.659 2.412 2.332

Collectieve centra 22 23 24 31 31 43 43 60 59 58 56

GOVERD 96 104 109 146 160 192 220 232 248 282 262

HERD 311 331 343 367 400 438 460 482 524 541 600

PNP 29 32 31 32 32 32 33 34 35 36 36

GERD 1.815 1.912 1.979 2.190 2.427 2.603 2.875 3.235 3.525 3.328 3.286
Bron: BERD-bedrijven: eigen berekeningen in coördinatie m et Commissie Federale Samenwerking, CES/STAT

Collectieve centra, GOVERD, HERD, PNP: Greta Vervliet en Peter Viaene, Vlaams Indicatorenboek WTI 2005, met 
inbreng van POD WB voor het Vlaamse aandeel in de federale instellingen (voorde collectieve centra, GOVERD en PNP)

Tabel 5.2. GERD voor het Vlaams Gewest in miljoen euro (constante prijzen, op basis van 1995: 
MSTI-deflator)

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
BERDbedrÿven 1.403 1.439 1.472 1.595 1.758 1.818 2.003 2.265 2.439 2.175 2.066

Collectieve centra 23 24 24 31 30 41 41 56 54 52 50

GOVERD 99 105 109 144 156 184 208 217 227 254 232

HERDgew 322 335 343 363 389 420 435 450 481 488 532

PNP 30 33 31 31 31 31 31 32 32 33 32

GERD 1.877 1.936 1.979 2.165 2.365 2.495 2.718 3.020 3.234 3.001 2.913

Tabel 5.3. GERD voor de Vlaamse Gemeenschap in miljoen euro (lopende prijzen)
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

BERDbedrÿven 1.357 1.421 1.472 1.614 1.804 1.897 2.119 2.426 2.659 2.412 2.332

Collectieve centra 22 23 24 31 31 43 43 60 59 58 56

GOVERD 96 104 109 146 160 192 220 232 248 282 262

HERDgem 362 384 402 412 469 500 516 550 588 609 667

PNP 29 32 31 32 32 32 33 34 35 36 36

GERDgem 1.867 1.965 2.038 2.234 2.496 2.665 2.931 3.302 3.589 3.396 3.353

Tabel 5.4. GERD voor de Vlaamse Gemeenschap in miljoen euro (constante prijzen, op basis van 

1995: MSTI-deflator)

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
BERDbedrÿven 1.403 1.439 1.472 1.595 1.758 1.818 2.003 2.265 2.439 2.175 2.066

Collectieve centra 23 24 24 31 30 41 41 56 54 52 50

GOVERD 99 105 109 144 156 184 208 217 227 254 232

HERDgem 375 389 402 407 457 480 488 513 539 549 591

PNP 30 33 31 31 31 31 31 32 32 33 32

GERDgem 1.930 1.990 2.038 2.208 2.432 2.554 2.771 3.083 3.292 3.062 2.972



Tabel 5.5. Het aandeel van de BERD en NonBERD in de GERD voor het Vlaams gewest (gebaseerd 

op lopende prijzen)

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

BERD 1.379 1.444 1.496 1.645 1.835 1.940 2.162 2.486 2.718 2.469 2.388

nonBERD 436 467 483 545 592 662 713 748 807 859 899

GERD 1.815 1.912 1.979 2.190 2.427 2.603 2.875 3.235 3.525 3.328 3.286

in miljoen euro

BERD/GERD 0,76 0,76 0,76 0,75 0,76 0,75 0,75 0,77 0,77 0,74 0,73

nonBERD/GERD 0,24 0,24 0,24 0,25 0,24 0,25 0,25 0,23 0,23 0,26 0,27

Bron: Eigen berekeningen in coördinatie m et Commissie Federale Samenwerking, CES/STAT

Tabel 5.6. Het aandeel van de BERD en NonBERD in de GERD voor de Vlaamse gemeenschap 

(gebaseerd op lopende prijzen)

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

BERD 1.379 1.444 1.496 1.645 1.835 1.940 2.162 2.486 2.718 2.469 2.388

nonBERD 487 520 542 590 661 724 769 816 871 927 965

GERDgem 1.867 1.965 2.038 2.234 2.496 2.665 2.931 3.302 3.589 3.396 3.353

in miljoen euro

BERD/GERDgem 0,74 0,73 0,73 0,74 0,74 0,73 0,74 0,75 0,76 0,73 0,71

nonBERD/GERDgem 0,26 0,27 0,27 0,26 0,26 0,27 0,26 0,25 0,24 0,27 0,29

Bron: Eigen berekeningen in coördinatie m et Commissie Federale Samenwerking, CES/STAT

Indicators-deflator, specifiek voor O &O -uitgaven 

(Bron: POD WB, 2003).

Waar historisch de GERD een opwaartse trend ver

toonde en 2001 een piekjaar vormde, laten de 

laatste jaren een dalende trend opm erken in de 

GERD. Dit is voornamelijk te wijten aan een daling in 

het BERD-cjjfer bij de bedrijven.

Ter vergelijking wordt in tabel 5.3 de gemeen- 

schapsbenadering weergegeven in lopende prijzen. 

In tabel 5.4 volgt dezelfde benadering in constante 

prijzen (basisjaar 1995).

Uit deze resultaten blijkt dat de bedrijven het over

grote deel van de totale O&O-uitgaven vertegen

woordigen: in 2003 was volgens de gewestbenade- 

ring 71% van de totale O&O-bestedingen afkomstig 

van de bedrijven. Door de daling in de totale O&O- 

uitgaven bij bedrijven sinds 2001 ligt dit percentage 

lager dan in het verleden (cf. infra). De universitei- 

ten en hogescholen (HERD) zijn de tweede grootste 

uitvoerder met (voor 2003) 18 % van de totale 

GERD op gewestniveau.

Tabel 5.5 splitst de GERD op in twee categorieën 

van uitvoerders: privaat versus publiek. De eerste 

categorie omvat de BERD (bedrijvencomponent en 

collectieve onderzoekscentra). De tweede categorie 

omvat de GOVERD, de HERD en de PNP. De O&O-

uitgaven van beide categorieën worden eerst in 

absolute getallen weergegeven en daarna procentu

eel ten opzichte van de totale GERD.

Het aandeel van de BERD in de totale GERD loopt 

sinds 2001 achteruit, een weerspiegeling van de 

daling in de BERD uitgaven in de periode, die zich 

niet heeft voorgedaan in de nonBERD component, 

waar we integendeel een stijging blijven zien. Ter 

vergelijking geeft tabel 5.6. de gemeenschaps- 

benadering.

3.0& 0-IN T E N S IT E IT : GERD ALS % VAN  
HET BBPR V O O R  VLAANDEREN

Een van de meest gebruikte indicatoren om de 

O &O -activite it van een regio weer te geven, is de 

O &O-intensiteit: het percentage van het BBPR dat 

besteed w ordt aan O & O . Tabel 5.7 geeft het 

BBPR weer voor Vlaanderen in lopende prijzen.

Wanneer we de totale O &O -u itgaven (GERD) uit

drukken ais % van het BBPR bekom en we voor 

2003 een percentage van 2,14% voor de GERD 

op gewestniveau en 2,18% voor de GERD op 

gemeenschapsniveau. De volledige historische 

reeks w ordt weergegeven in tabel 5.8. Deze cij

fers geven aan dat de 3% doelstelling nog niet in 

zicht is en verder uit zicht is geraakt in de periode 

2002-2003.



Tabel 5.7. Bruto Binnenlands Product van Vlaanderen (lopende prijzen)

1993 1994 1995 1996 1997 1998
103.690.457 109.430.745 114.650.800 117.074.900 123.744.300 127.552.600

1999 2000 2001 2002 2003 2004
134.050.100 141.703.400 145.068.800 148.852.100 153.555.826 160.097.305

Bron: APS, 6 oktober 2004 in duizend euro

Tabel 5.8. BERD, nonBERD en GERD ais percentage van het BBPR in het Vlaams Gewest (in %)

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
BERD/BBPR 1,33 1,32 1,30 1,41 1,48 1,52 1,61 1,75 1,87 1,66 1,55

nonBERD/BBPR 0,42 0,43 0,42 0,47 0,48 0,52 0,53 0,53 0,56 0,58 0,59

GERD/BBPR 1,75 1,75 1,73 1,87 1,96 2,04 2,14 2,28 2,43 2,24 2,14

Noot: In de laatste O&O-enquête (2004) werden inspanningen geleverd om de historische gegevens te valideren en te corri
geren. H ierdoor verschilt de nieuwe cijferreeks GERD/BBPR van vroeger gepubliceerde reeksen.

Tabel 5.9. BERD, nonBERD en GERD ais percentage van het BBPR in de Vlaamse gemeenschap (in %)

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
BERD/BBPR 1,33 1,32 1,30 1,41 1,48 1,52 1,61 1,75 1,87 1,66 1,55

nonBERD/BBPR 0,47 0,48 0,47 0,5 0,53 0,57 0,57 0,58 0,6 0,62 0,63

GERD/BBPR 1,8 1,8 1,78 1,91 2,02 2,09 2,19 2,33 2,47 2,28 2,18

In tabel 5.8 worden ook de 2 com ponenten van 

de GERD (namelijk het BERD- en het nonBERD- 

gedeelte) voorgesteld ais percentage van het 

BBPR. Waar de BERD/BBPR-ratio een stijgende lijn 

vertoonde tussen 1995 en 2001, daalt de 

BERD/BBPR-ratio voor Vlaanderen in de periode 

2002-2003, terwijl de nonBERD/BBPR-ratio in 

dezelfde periode bleef stijgen.

Tabel 5.9 geeft vervolgens ter vergelijking de 

resultaten volgens de gemeenschapsbenadering.

4 .EEN INTERNATIONALE VERGELIJKING

O m  de Vlaamse resultaten naar waarde te kunnen 

schatten, is een internationale vergelijking interes

sant. We vergelijken Vlaanderen met andere 

Europese landen, de VS en Japan.

In eerste instantie vergelijken we internationaal de 

grootste GERD component, zijnde de BERD (de 

bedrÿvencomponent en de collectieve onderzoeks

centra). O m  het grootte-effect uit te schakelen, druk

ken we de BERD uit ais % van het BBPR. We her

halen de procedure voor het nonBERD gedeelte 

(wat overeenkomt met de GOVERD, de HERD en 

de PNP).

De ratio BERD/BBPR komt voor Vlaanderen op 

1,66% en 1,55%, respectievelijk voor 2002 en 2003 

(zie tabel 5.8). Wanneer we dit vergelijken met het 

gemiddelde van de EU-25 blijkt dat Vlaamse bedrij

ven relatief meer investeren in O &O , ook in vergelij

king met onze buurlanden, Nederland, Frankrijk en 

UK. Maar dit is nog beduidend lager dan in de EU- 

sterlanden: Finland, Zweden en ook Duitsland. 

Bovendien zitten we nog ver onder de ratio's van de 

VS en Japan.

Bij de vergelijking moeten we er rekening mee hou

den dat de cijfers per land betrekking hebben op 

een verschillend referentiejaar (zie tabel 5.10). Eerder 

in dit hoofdstuk zagen we al dat de O&O-cÿfers een 

duidelijke terugval kennen tussen 2002 en 2003 en 

dat dit vooral te wijten is aan de bedrÿvencomponent 

van de BERD. Uit recente rapporten van een aantal 

andere landen blijkt dat deze dalende trend daar 

eveneens waar te nemen is.

Daarnaast kunnen ook de O&O-uitgaven in publie

ke instellingen in een internationale context geplaatst 

worden. Voor Vlaanderen wordt de nonBERD 

/BBPR-ratio in 2003: 0,59% (zie tabel 5.8). De inter

nationale vergelijking wordt voorgesteld in tabel 5.11. 

Daaruit blijkt dat de Vlaamse ratio onder het EU-25



Tabel 5.10. Internationale vergelijking van de BERD/BBPR en het referentiejaar waarop de gegevens per land betrekking hebben (in %)

DK DE ES FR IE IT NL Fl SE UK US JP EU25 BE VLA

BERD/BBPR 1,75 1,73 0,56 1,36 0,8 0,56 1,1 2,37 3,32 1,26 1,9 2,32 1,27 1,6 1,55

Referentiejaar 2002 2003 2002 2003 2001 2001 2001 2003 2001 2002 2003 2002 2002 2001 2003

bron: European Innovation Scoreboard 2004, Europese Commissie

Tabel 5.11. Internationale vergelijking van de NonBERD/BBPR en het referentiejaar waarop de gegevens per land betrekking hebben (in %)

DK DE ES FR IE IT NL Fl SE UK US JP EU25 BE VLA

nonBERD/BBPR 0,77 0,77 0,47 0,83 0,35 0,55 0,79 1,04 0,95 0,61 0,86 0,8 0,67 0,57 0,59

Referentiejaar 2002 2003 2002 2003 2001 2001 2001 2003 2001 2002 2003 2002 2002 2001 2003

bron: European Innovation Scoreboard 2004, Europese Commissie

Tabel 5.12. Internationale vergelijking van de GERD/BBPR en het referentiejaar waarop de gegevens per land betrekking hebben (in %)

DK DE ES FR IE IT NL Fl SE UK US JP EU25 BE VLA

GERD/BBPR 2,52 2,5 1,03 2,19 1,15 1,11 1,89 3,41 4,27 1,87 2,76 3,12 1,94 2,17 2,14

Referentiejaar 2002 2003 2002 2003 2001 2001 2001 2003 2001 2002 2003 2002 2002 2001 2003

bron: European Innovation Scoreboard 2004, Europese Commissie

nog een stuk verw ijderd van de 3% O & O -norm , 

de Barcelona-doelstelling voor 2010.

O ndernem ingen staan in voor het leeuwendeel 

van de O & O  in Vlaanderen. BERD ais percentage 

van het BBPR bedraagt in 2003 1,55%, waarmee 

Vlaanderen boven het EU25-gem iddelde scoort. 

De nonBERD of publieke com ponent van O & O - 

bested ingen ais percentage van het BBPR 

bedraagt in Vlaanderen 0,59%  voor 2003, onder 

het EU25-gemiddelde.

Waar we in de ja ren  '9 0  een stijgende trend in de 

GERD konden observeren, is de trend sinds 2001 

neerwaarts, zowel in lopende/constante prijzen ais 

relatief ten opzichte van het BBPR. Deze dalende 

trend is vooral toe te schrijven aan de BERD com 

ponent, die haar aandeel in de totale GERD heeft 

zien teruglopen. De nonBERD com ponent heeft 

haar aandeel aldus kunnen verhogen, aangezien 

deze com ponent een stijging blijft vertonen.

84

gemiddelde ligt en nog verder verwijderd is van de 

ratio in onze buurlanden, de VS, Japan en de 

Scandinavische landen.

Wanneer we beide ratio's per land samentellen, ver

krijgen we de totale O&O-uitgaven GERD/BBP per 

land. Dit maakt duidelijk dat de Vlaamse ratio (2,14% 

in de internationaal vergelijkbare gewestbenadering), 

dankzij het grote gewicht van de private component 

in de totale GERD, nog steeds hoger ligt dan het EU- 

gemiddelde (voor 25 landen), maar toch beduidend 

lager dan de Scandinavische landen en de VS en 

Japan.

5.CO NCLUSIE

De meest recente Vlaamse cijfers voor de GERD 

ais percentage van het BBPR geven voor 2003 

een percentage van 2,14% (2,24%  voor 2002). In 

vergelijking met de EU zit Vlaanderen daarmee 

behoorlijk boven het EU-gemiddelde, maar toch



I
I





I
D E E L  I I O 5

H E T  T O T A L E  O & O - P E R S O N E E L  I N  

V L A A N D E R E N  G E A N A L Y S E E R D



1. HET TOTALE O&O-PERSONEEL IN  
VLAANDEREN GEANALYSEERD

M enselijk potentieel speelt een cruciale rol in de 

productie van kennis en bijgevolg ook bij de ver

dere economische en technologische ontwikkeling. 

De beschikbaarheid en kwaliteit van menselijk 

potentieel in W & T vorm en daarom belangrijke 

sleutelelementen in de huidige geglobaliseerde 

kenniseconomie. In een kenniseconomie staat 

kennis(ontwikkeling) centraal bij innovatie en eco

nomische groei en vorm en investeringen in m en

selijk potentieel een belangrijk element om zich te 

handhaven in een concurrentiële omgeving.

De OESO Canberra M anual onderscheidt voor 

het meten van het menselijk potentieel twee bena

deringen. M enselijk kapitaal kan eerst gebaseerd 

worden op het hoogste behaalde opleidingsniveau 

van het O&O-personeel. Deze benadering w ordt 

gekenm erkt door beperkingen om dat deze w erk

wijze geen rekening houdt met onderzoekserva

ring, zelfontw ikkeling en kennisuitbouw via net

werking van het O&O-personeel. De andere bena

dering voor het m enselijk  po tentiee l w o rd t 

gevorm d door de functie. Hierbij w ord t gekeken 

naar het type werk dat het personeel in het kader 

van O &O-activiteiten uitoefent. De grote groepen 

die kunnen onderscheiden worden zijn: onderzoe

kers, technisch en overig (vaak administratief) per

soneel. Beide benaderingen komen in de verdere 

analyse aan bod.

In dit deel worden de recentste totaalcijfers voor 

het O &O-personeel binnen het Vlaamse Gewest 

gepubliceerd voor 2002 en 2003 (O &O-enquête 

2004). Deze Vlaamse cijfers zijn gebaseerd op 

twee grote inform atiebronnen. Enerzijds is er de 

bevraging die tweejaarlijks door het M inisterie van 

de Vlaamse Gem eenschap, A dm in is tra tie  

Wetenschap en Innovatie (W IM -AW I) georgani

seerd w o rd t m et inbreng van de POD 

Wetenschapsbeleid (voor wat het Vlaamse aandeel 

van de federale instellingen betreft), en waarin de 

inspanningen met betrekking to t O & O  van de 

instellingen uit de non-profit sector bevraagd w or

den. Anderzijds is er een bevraging uitgevoerd 

door het S teunpunt O & O  Statistieken die via een 

enquête peilt naar de O &O -inspanningen van de 

bedrijven. De gebruikte m ethodiek en het referen

tiekader voor deze twee O &O-enquêtes werd u it

voerig toegelicht in hoofdstuk 4 voor de non-pro

fit sector en in hoofdstuk 3 voor de profit sector 

(bedrijven). Daarnaast werd ook een tijdsreeks

opgebouwd (1993-2001) op basis van vroegere 

O &O-enquêtes die door de bevoegde overheden 

(Federaal, Gemeenschappen en Gewesten) w er

den uitgevoerd, waarna deze gegevens door de 

federale diensten (POD Wetenschapsbeleid) op 

Belgisch niveau geaggregeerd werden voor de 

non-profit en de profit sector ten behoeve van 

internationale organisaties (OESO, Eurostat). Deze 

statistische cijfers z ijn  het gevolg van een 

Samenwerkingsakkoord tussen de regionale over

heden en de federale overheid betreffende de per

m anente inventaris van het wetenschappelijk 

potentieel. Alle bevoegde instanties waken erover 

dat deze enquête opgesteld w ord t volgens inter

nationaal vastgelegde definities. Tijdens de gege

vensverwerking werd du idelijk  dat bepaalde cor

recties aan de beschikbare historische gegevens- 

reeks (1993-2001) noodzakelijk waren en dit biedt 

tevens de verklaring voor verschillen met eerder 

gepubliceerde gegevens.

Naast een evolutie van het totale O&O-personeels- 

bestand (in VTE) tussen 1993 en 2003 voor het 

Vlaamse Gewest w ord t in dit overzicht ook een 

internationale vergelijking gemaakt voor het totale 

O&O-personeelscijfer van Vlaanderen (in absolute 

cijfers en ter referentie het O &O-personeel bere

kend per 1000 werkgelegenheidsplaatsen). 

Tenslotte w ordt het O &O-personeel voor 2003 

opgesplitst naar geslacht, functie, opleiding, de 

combinaties functie én geslacht en het opleidings

niveau én geslacht, ais ratio's uitgedrukt voor de 

geobserveerde totalen.

Tabel 5.1 biedt een overzicht van de evolutie van 

het O &O -personeel voor Vlaanderen tussen 1993- 

2003 voor de vier uitvoeringssectoren (onderne

mingen, overheid, hoger onderwijs en instellingen 

zonder w instoogmerk). Bij de trendbreuk in de cij

fers voor de bedrijven tussen 2001 en 2002 is 

enige verduidelijk ing toch wel gepast. Voor een 

gedeelte is er een reële daling van het VTE aan 

O &O-personeel bij de bedrijven voor 2002 en 

2003, maar daarnaast werden ook correcties aan

gebracht voor bedrijven waarvoor uit de O & O - 

enquête van 2004 bleek dat zij reeds geruim e tijd 

geen O &O-activiteiten meer uitoefenden. De cij

fers voor 2001 en vroeger bevatten uiteraard wel 

nog deze cijfers wat voor een gedeelte ook de 

trendbreuk met 2001 verklaart. Uit deze tijdsreeks 

blijkt dat het totale O &O-personeel met ongeveer



Tabel 5.1: Overzicht van het totale O & O  personeel over de verschillende sectoren in VTE (1993-2003)

0 & 0  personeel Vlaanderen 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 % groei 1993-2003

100 ONDERNEMINGEN 13.205,6 14.230,9 14.853,5 16.549,6 17.449,0 18.609,3 19.700,7 21.838,6 23.708,2 20.992,9 20.593,9 55,9%

200 OVERHEID 1.152,8 1.189,6 1.204,6 1.466,7 1.583,4 1.767,7 1.894,8 2.200,1 2.369,6 2.351,7 2.413,3 109,3%

300 INSTELLINGEN ZONDER WINSTOOGMERK 294,6 326,6 333,6 340,2 347,4 347,4 347,4 356,2 361,3 366,4 364,3 23,7%

400 HOGER ONDERWIJS (gewest)* 5.975,3 5.981,6 6.009,0 5.603,0 5.975,6 6.624,2 7.458,5 7.993,8 8.227,2 8.279,6 8.610,7 44,1%

TOTAAL 20.628,2 21.728,6 22.400,7 23.959,4 25.355,4 27.348,5 29.401,4 32.388,6 34.666,2 31.990,6 31.982,2 55,0%

* de hogescholen worden pas sinds 1998 bevraagd naar hun O&O inspanningen

55%  gestegen is, zij het dat enige voorzichtigheid 

qua interpretatie hier wel gewenst is. De stijging is 

het grootst bij de sector overheid met 109,3% en 

bij het hoger onderwijs werd een stijging van 

44,1% vastgesteld. Uit de cijfers blijkt ook nog dat 

de groei vanaf 2001 gestagneerd is, zowel voor de 

publieke sector ais voor de private sector (met daar 

zelfs een lichte daling).

Tabel 5.2 toont een internationale vergelijking van 

het O &O -personeel voor Vlaanderen (2003). Het 

is du idelijk dat deze cijfers vooral indicatief zijn 

daar het hier absolute cijfers betreft van verschil

lende entiteiten, die qua grootte en wetenschappe

lijke infrastructuur verschillen. Niettem in blijkt uit 

de cijfers dat het totaalcijfer voor Vlaams O & O - 

personeel met 31.982 VTE aanzienlijk lager ligt 

dan vergelijkbare Scandinavische landen zoals 

Denemarken en Zweden, maar wel hoger dan het 

O & O -to taa lc ijfe r voor Noorwegen. Nederland 

kent een O &O-personeelsequivalent dat ongeveer

2,8 keer zo groot is ais het Vlaamse cijfer, maar is 

quasi gelijk met de bevolkingsverhouding (2,7) 

tussen beide geografische entiteiten.

De internationale vergelijking van het O &O-perso- 

neel per 1000 werkgelegenheidsplaatsen biedt 

daarentegen een nauwkeuriger referentiebasis om 

te analyseren hoe V laanderen in ternationaal 

gezien scoort qua O&O-personeel. De Vlaamse 

cijfers hebben betrekking op het jaar 2002, daar er 

voor 2003 geen gegevens beschikbaar zijn wat de 

totale werkgelegenheid per regio betreft. Uit de cij

fers blijkt dat Vlaanderen met 13,3 O &O-perso- 

neelseffectief per 1.000 werkgelegenheidsplaatsen 

ongeveer even goed scoort ais grote landen zoals 

Frankrijk, Japan en het beter doet dan Duitsland, 

Nederland en het EU-25 gemiddelde. In de 

Scandinavische landen, op Noorwegen na, ligt de 

verhouding O &O-personeel op 1000 werkgele

genheidsplaatsen wel nog aanzienlijk hoger.

Tabel 5.2 : Internationale vergelijking van het 
O & O  personeel

Totale 0& 0  
personeel (in VTE)

Totale bevolking

Vlaanderen2 31.982 5.995.600

België24 60.047 10.374.000

Nederland (2001) 89.664 16.043.000

Frankrijk (2002) 343.718 61.237.000

Duitsland2 (2002) 480.004 82.482.000

VS4 - 291.086.000

Japan' (2002) 857.300 127.435.000

EU-254 (2001) 2.044.952 452.927.000

Denemarken (2002) 42.854 5.376.000

Finland (2002) 55.044 5.201.000

Zweden (2001) 72.190 8.958.000

Noorwegen (2002) 27.335 4.565.000

Bron: OECD, Main Science and Technology Indicators, November 2004 + 
APS (Min. Vlaamse Gemeenschap)
1 knik in gegevensreeks
2 met inbegrip van het hoger onderwijs op basis van de gewestbenadering
3 houdt geen rekening met correcties voor de profit sector op basis van de 

O&O enquête 2004
4 schattingen voor EU-25 en België, voor l/S geen cijfers beschikbaar
5 berekening aangepast aan OESO standaarden (Duitsland)

Bij de ratiogegevens uit tabel 5.4 tot en met tabel

5.8 zijn enkele verduidelijkingen noodzakelijk. De 

procentuele cijfers voor de instellingen uit de 

publieke sector en de collectieve centra (analyse 

non-profit zie hoofdstuk 4) zijn niet gebaseerd op 

steekproeven maar hebben telkens betrekking op 

alle instellingen uit de diverse sectoren. De verge- 

lijkingsbasis voor de bedrijven in deze tabellen is 

op een andere manier opgebouwd. Enkel volledig 

(ingevulde) antwoorden uit de beperkte steekproef 

bij de ondernem ingen werden in de analyseresul

taten opgenomen. Dit verklaart het verschillend 

aantal antwoorden per variabele (geslacht, functie, 

opleidingsgraad en de combinatie tussen m eerde

re variabelen). Daarom werd duidelijk de afspraak



enquêteresultaten toch op te nemen in dit hoofd

stuk. De berekende ratio's voor de bedrijven (voor 

tabel 5.4 tot en met tabel 5.8) kunnen dan ook 

niet zomaar toegepast worden op het totale per- 

soneelscijfer voor O & O  zoals verm eld in tabel 5.1 

voor 2003, want dit zou leiden tot statistische ver

tekeningen van de analyseresultaten. In hoofdstuk 

3 v indt men gedetailleerde informatie weer op de 

opbouw  van de profitsector en de O &O -enquête 

voor de bedrijven w ord t er ook verder geanaly

seerd.

In tabel 5.4 w ord t het O &O -personeel voor 2003 

opgesplitst naar functie voor de sectoren van de 

private en publieke sector. Het hoogste percentage 

onderzoekers (75,5%) is terug te vinden bij het 

hoger onderwijs terw ijl het aandeel onderzoekers 

bij de bedrijven op basis van de steekproefgege- 

vens slechts 49%  bedraagt. Het aandeel technici is 

bij de bedrijven met 37,6%  en 44,6%  voor de col

lectieve centra aanzienlijk hoger dan de sectoren 

uit de publieke sector.

Tabel 5.5 geeft een opdeling van het O &O-perso- 

neel naar diplom a voor de diverse sectoren. 

Ongeveer zes op tien O&O-personeelsleden uit 

de bevraagde bedrijven en de overheidsinstellin

gen zijn universitair geschoold. Dat het hoger 

onderwijs hier hoog scoort hoeft niet te verbazen 

daar het zwaartepunt van het wetenschappelijk 

onderzoek bij de universiteiten gesitueerd is en 

heel wat studenten na afloop van hun studies er 

onderzoeksactiviteiten blijven uitoefenen (vaak

Tabel 5.4: O&O personeel naar functie voor 2003 (%-verdeling naar sector)

O&O personeel 2003 Onderzoekers Technisch personeel Overig personeel

Private sector Bedrijven1 48,98% 37,55% 13,47%

Collectieve centra 45,93% 44,60% 9,47%

Publieke sector Hoger onderwijs 75,54% 16,23% 8,23%

Overheid 55,01% 30,97% 14,02%

Publieke non-profit organisaties 51,72% 26,68% 21,60%

7 Gebaseerd op antwoorden van 387 bedrijven

Tabel 5.5: O&O personeel naar diploma voor 2003 (%-verdeling per sector)

0 & 0  personeel 2003 Universitaire
diploma's

Diploma's hoger 
onderwijs 1 cyclus

Andere
kwalificaties

Private sector Bedrijven12 59,36% 25,44% 15,21%

Collectieve centra 43,46% 31,53% 25,01%

Publieke sector Hoger onderwijs 80,32% 12,60% 7,08%

Overheid 61,25% 18,89% 19,86%

Publieke non-profit organisaties 61,57% 27,72% 10,71%

7 Gebaseerd op antwoorden van 379 bedrijven
2  Cijfer voor universitaire diploma's bestaat uit 9,4% doctoraten en 49,96%  universitaire diploma's

Tabel 5.3: Internationale vergelijking van het O&O  

personeel per 1000 werkgelegenheidsplaatsen

0 & 0  personeel
per 1000 werkgelegenheidsplaatsen

Vlaanderen2 (2002) 13,3

België24 14,6

Nederland (2001) 10,8

Frankrijk (2002) 13,8

Duitsland2 (2002) 12,4

VS4

Japan1 (2002) 13,1

EU-254 (2001) 10,2

Denemarken (2002) 15,4

Finland (2002) 23,3

Zweden (2001) 16,6

Noorwegen (2002) 11,8

Bron: OECD, Main Science and Technology indicators, November 2004, 
Min. VI. Gem. (APS): werkgelegenheid + eigen berekeningen
1 knik in gegevensreeks
2 met inbegrip van het hoger onderwijs op basis van de gewestbenade- 

ring
3 houdt geen rekening met correcties voor de profit sector op basis van 

de O&O enquête 2004
4 schattingen voor EU-25 en België, voor VS geen cijfers beschikbaar
5 berekening aangepast aan OESO standaarden (Duitsland)

gemaakt met het Steunpunt O & O  Statistieken, dat 

bij elke variabele uitdrukkelijk  verm eld w ord t op 

hoeveel bedrijven de geanalyseerde cijfers betrek

king hebben. In de loop van 2005 zullen geëxtra

poleerde absolute cijfers voor de bedrijven (in 

VTE) qua geslacht, functie en opleidingsniveau 

beschikbaar zijn, maar om toch een analyse te 

kunnen maken werd ervoor geopteerd om de



projectonderzoek). Uit de enquêteresultaten voor 

de bedrijven blijkt ook dat het aandeel O &O -per- 

soneelsleden met een diplom a hoger onderwijs 1 

cyclus er hoger ligt dan bij het hoger onderwijs of 

bij de overheidssector.

Daarnaast is het ook interessant om na te gaan of 

er verschillen te onderkennen zijn tussen de priva

te en publieke sector voor de verhoud ing  

man/vrouw. Het aandeel vrouwelijke O &O-perso- 

neelsleden is aanzienlijk lager in de private sector 

dan bij de publieke sector. Het aandeel vrouwelijke 

O&O-personeelsleden in de bedrijven ligt met 

17% heel wat lager dan 44,6%  voor het hoger 

onderwijs.

Tabel 5.7 groepeert de combinatie functie en 

geslacht voor alle uitvoeringssectoren van de 

publieke en private sector. Bij de bedrijven ligt het 

aandeel vrouwelijk O &O-personeel voor alle func

ties heel wat lager dan bij de andere uitvoerings

sectoren. Het percentage vrouwelijke onderzoe

kers is voor de bevraagde bedrijven slechts 13,4%, 

maar ook het aandeel vrouwen bij de technici 

(18,3%) en bij het overig personeel (27,3%) ligt 

ook aanzienlijk lager dan in de diverse subsectoren 

van de publieke sector. Daar situeert het aandeel 

van de vrouwelijke onderzoekers zich tussen 

26,9%  voor de sector overheid, tot 39,1% vrou

welijke onderzoekers bij het hoger onderwijs. Bij 

het technisch personeel loopt het aandeel vrouwen

Tabel 5.6: O&O personeel naar geslacht voor 2003 (%-verdeling per sector)

O&O personeel 2003 Mannen Vrouwen

Private sector Bedrijven' 82,96% 17,04%

Collectieve centra 78,17% 21,83%

Publieke sector Hoger onderwijs 55,39% 44,61%

Overheid 67,17% 32,83%

Publieke non-profit organisaties 53,69% 46,31%

7 Gebaseerd op antwoorden van 308 bedrijven

Tabel 5.7: O&O personeel naar functie en geslacht voor 2003 (%-verdeling per sector)

0 & 0  personeel 2003 Onderzoekers Technisch personeel Ander personeel

Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw

Private sector Bedrijven'22 86,58% 13,42% 81,69% 18,31% 72,68% 27,32%

Collectieve centra 80,35% 19,65% 79,76% 20,24% 60,08% 39,92%

Publieke sector Hoger onderwijs 60,86% 39,14% 61,87% 38,13% 60,80% 39,20%

Overheid 73,14% 26,86% 59,34% 40,66% 61,02% 38,98%

Publieke non-profit organisaties 61,31% 38,69% 49,18% 50,82% 41,04% 58,96%

7 Onderzoekers gebaseerd op antwoorden van 282 bedrijven
2  Technisch personeel gebaseerd op antwoorden van 249 bedrijven
3 Overig personeel gebaseerd op antwoorden van 194 bedrijven

Tabel 5.8: O&O personeel naar diploma voor 2003 (%-verdeling per sector)

O&O personeel 2003 Universitaire
Diploma's

Diploma's hoger 
onderwijs 1 cyclus

Andere
kwalificaties

Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw

Private sector Bedrijven'22 81,92% 18,08% 68,35% 31,65% 77,79% 22,21%

Collectieve centra 77,72% 22,28% 68,65% 31,35% 59,70% 40,30%

Publieke sector" Hoger onderwijs 60,58% 39,42% 28,64% 71,36% 44,11% 55,89%

Overheid 72,50% 27,50% 46,33% 53,67% 70,53% 29,47%

Publieke non-profit organisaties 58,52% 41,48% 49,46% 50,54% 36,92% 63,08%

7 Doctorandi gebaseerd op antwoorden van 206 bedrijven, universitaire diploma's op 266 bedrijven, doctorandi niet opgeno
men b ij universitaire diploma 's bedrijven; de verdeling voor de doctorandi b ij de bedrijven is 78,03% mannen en 21,97% vrou
wen, voor andere sectoren zitten doctoraatsdiploma's b ij universitaire diploma's

2  Diploma's hoger onderwijs 1 cyclus gebaseerd op antwoorden van 218 bedrijven
3 Andere kwalificaties gebaseerd op antwoorden van 168 bedrijven



op van 18,3% bij de bedrijven tot ongeveer 40%  

bij het hoger onderwijs en de overheid tot meer 

dan 50%  bij de publieke non-profitorganisaties.

Tabel 5.8 com bineert de variabelen geslacht met 

het opleidingsniveau van het O&O-personeel. Vier 

op vijf universitair geschoolde O&O-personeelsle- 

den bij de bevraagde bedrijven zijn mannen. Het 

aandeel vrouwen met een universitair diplom a ligt 

in de publieke sector hoger, waarbij de publieke 

non-profitorganisaties met 41,5% het best scoren. 

Bij de diplom a's hoger onderwijs 1 cyclus ligt het 

aandeel vrouwen voor de geanalyseerde bedrijven 

met ongeveer 31% aanzienlijk hoger dan bij de 

universitairen (18%). Bij de uitvoeringssectoren van 

de publieke sector is de meerderheid van het 

O&O-personeel met een diplom a hoger onderwijs 

1 cyclus vrouw, waarbij het hoger onderwijs 

opm erkelijk hoog scoort met 71,3%.

2. BESLUIT

W at de verhoud ing  O & O -personee l per 1000 

werkgelegenheidsplaatsen betreft, kunnen we 

beslu iten dat V laanderen het in te rna tionaa l 

gezien allesbehalve onaardig doet en zeker de 

verge lijk ing  m et grotere landen zoals Frankrijk

en Japan kan doorstaan en het zelfs beter doet 

dan N ederland , het EU-25 ge m id de lde  en 

Duitsland. Vervolgens kan ook gesteld worden 

dat de meeste Scandinavische landen zowel qua 

bovenstaande verhoud ing  ais het totale O & O - 

personeelseffectief wel nog beter scoren. Een 

ander opvallend gegeven is dat de aangroei van 

het O & O -personee lse ffec tie f recente lijk  stag

neert, zelfs licht daalt (voor de bedrijven tussen 

2001 en 2003). De invloed van de m inder g u n 

stige econom ische  situa tie  op de O & O - 

inspanningen is hier zeker niet vreem d aan. O ok 

de publieke sector w o rd t tussen 2001 en 2002 

gekenm erkt door stagnerende cijfers, al lijken de 

cijfers voor 2003  voo rz ich tig  te w ijzen op een 

stijgende evolutie.

O p basis van de geanalyseerde enquêtecijfers 

blijkt du idelijk  dat vrouwelijk O&O-personeel, en 

zeker de vrouwelijke onderzoekers, onderver

tegenw oord igd zijn in de private sector. Uit dezelf

de cijfers blijkt ook dat het aandeel tewerkgestelde 

onderzoekers in de private sector lager ligt dan bij 

de publieke sector. Samenhangend met beide 

voorgaande factoren ligt het aantal vrouwelijke 

universitair geschoolde O&O-personeelsleden ook 

beduidend lager bij de bedrijven.
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1. IN LEID ING

De inspanningen van de overheid en de privé-sec- 

tor voor O nderzoek en O ntw ikke ling (O &O ) en 

innovatie in het algemeen, zijn van groot belang 

voor de economische en maatschappelijke on tw ik

keling van een land of regio. De input voor O & O  

w ordt gemeten aan de hand van de uitgaven en 

het personeel. De input voor innovatie kan men 

ru im er zien ais alle m iddelen die worden gespen

deerd om wetenschap, technologie en innovatie te 

stimuleren.

De inspanningen voor O & O  kunnen via twee 

types van gegevens gemeten worden. Vooreerst 

kunnen ze afgeleid worden uit retrospectieve sur

veys van de betrokken actoren (universiteiten, 

bedrijven,...) die daadwerkelijk het onderzoek u it

voeren. Zij rapporteren hoeveel hun totale uitga

ven bedroegen voor O & O  voor werking, perso

neel, uitrusting en investeringen. Gezien het retro

spectieve karakter van de surveys is het m oeilijk 

om zeer recente gegevens te bekomen. Verder 

kunnen een aantal landen slechts ruwe schattin

gen van de O &O -u itgaven geven, om dat ze m oei

lijk de correcte defensie O &O -u itgaven kunnen 

inschatten. In dit Vlaams Indicatorenboek 2005 

w ordt in hoofdstuk 4 een analyse gegeven van de 

O &O -bested ingen in de non-profit sector, voor de 

tijdsperiode 1993-2003.

M eer actuele informatie over de overheidssteun 

aan O & O  kan afgeleid worden uit de begrotings- 

gegevens, de 'G overnm ent Budget Applications or 

Outlays for R&D’ (GBAORD) zoals gerapporteerd 

door de financierende ministeries en andere agent

schappen. Aangezien deze budgetten zijn afgeleid 

uit de begroting, kunnen ze gekoppeld worden 

aan de beleidslijnen en de socio-economische 

objectieven waarvoor ze bestemd zijn. Ze geven 

dus een beleid weer op een bepaald m om ent in 

de tijd. In het volledige Horizontale Begrotings- 

program m a Wetenschapsbeleid (HBPWB) worden 

alle kredieten opgenomen, dus niet alleen deze 

voor O & O , maar ook voor de andere weten

schappelijke activiteiten die innovatie stimuleren 

(O & V  en W &T). Gezien het toenem ende belang 

van de innovatieactiviteiten ais geheel naast de 

O &O -perform antie  zelf, is het noodzakelijk om 

ook hierover meer inzicht te bekomen.

Sinds 1996 wordt voor de Vlaamse Gemeenschap 

jaarlijks op systematische wijze het Horizontaal 

Begrotingsprogramma Wetenschapsbeleid (HBPWB)

opgemaakt. Het HBPWB geeft een globaal budget

tair overzicht van alle kredieten die in de verschil

lende departementen en Vlaamse openbare instel

lingen bestemd zijn voor activiteiten om trent 

wetenschap, technologie en innovatie. Het geeft 

de bestemming van de m iddelen aan en welke de 

betrokken actoren zijn. Dit overzicht van de kre

dieten per jaar, toont de inspanningen van de 

Vlaamse overheid om wetenschappelijke activitei

ten in Vlaanderen te financieren. Er blijkt meteen 

ook uit welke accenten worden gelegd binnen het 

globale wetenschappelijk en technologisch innova

tiebeleid. Door de systematische, jaarlijkse opmaak 

van het HBPWB kan ook de evolutie opgevolgd 

worden van de kredieten die aan de verschillende 

grote indelingen binnen het wetenschappelijk en 

technologisch innovatiebeleid worden toegekend. 

Ondertussen werd een tijdreeks van 13 jaar (1993- 

2005) opgebouwd. Bovendien w ordt ook jaarlijks 

een bestedingsanalyse voor wetenschapsbeleid 

uitgevoerd. Deze meet de daadwerkelijk benutte 

m iddelen voor wetenschap en innovatie. Dit bete

kent dat w ord t nagegaan in hoeverre de geplande 

wetenschapskredieten werden besteed en waar

aan. De bestedingsanalyses, uitgevoerd op het 

wetenschapsbudget 1997 tot en met 2003, gaven 

aan dat het geplande budget ook daadwerkelijk 

voor praktisch 100% werd benut, en dit bovendien 

in grote mate in overeenstem m ing met wat er 

gepland was.

De m iddelen voor O & O  worden door OESO en 

EUROSTAT in statistieken opgenom en om de 

inspanningen van overheid en bedrijven in de ver

schillende landen te kunnen vergelijken. Een goed 

gestructureerd en correct samengesteld HBPWB is 

dus van cruciaal belang om op het internationale 

niveau correcte gegevens te verspreiden aangaan

de de Vlaamse inspanningen voor wetenschap, 

technologie en innovatie. O m  een internationale 

vergelijking m ogelijk te maken, gebru ikt men bij 

de opmaak van het HBPWB de door de OESO 

gestandaardiseerde m ethodologie en definities.

De term  "wetenschappelijke activiteiten", zoals 

gedefinieerd in de "Recom m endation concerning 

the International Standardisation of Statistics on 

Science and Technology" -  UNESCO , 1978 

(Canberra-Manual -  OESO, Parijs, 1995, p. 67) 

omvat:

O nderzoek en O ntw ikke ling (O&O): "O p stelsel

matige wijze uitvoeren van creatieve werkzaamhe

den met het doei het kennisbestand, met inbegrip 

van kennis van mens, cultuur en maatschappij, te



vergroten en deze kennis te gebruiken om nieuwe 

toepassingen te on tw erpen" (Frascati-Manual, 

OESO, 2002, p. 30). Het is m.a.w. elke weten

schappelijke activiteit die tot doei heeft weten

schappelijke kennis te ontw ikkelen (fundamenteel 

onderzoek), toepasbaar te maken (toepassingsge

richt onderzoek) en ze toe te passen (ontwikkeling).

Onderw ijs en Vorm ing (O&V): "Alle activiteiten in 

het kader van het gespecialiseerd niet-universitair 

hoger onderwijs, het universitair onderwijs, het 

post-universitair onderwijs en verdere bijscholing 

en het georganiseerd, continu onderw ijs ten 

behoeve van wetenschappers en ingenieurs" 

(Canberra Manual, OESO, Parijs, 1995, p. 67). Het 

betreft dus de financiering van de wetenschappe

lijke opleiding, bijvoorbeeld het deel van de wer- 

kingsuitkeringen aan de universiteiten, dat wordt 

aangewend voor universitair onderwijs.

W etenschappelijke en Technologische D ienst

verlening (W&T): "Activiteiten met betrekking tot 

onderzoek en ontw ikkeling, die bijdragen to t het 

genereren, verspreiden en toepassen van weten

schappelijke en technische kennis" (Canberra- 

Manual, OESO, Parijs, 1995, p. 68).

Binnen O & O  is er een verdere indeling volgens 

het type van onderzoek (Frascati-Manual, OESO, 

2002, p. 30):

- fundam enteel onderzoek: "experim entele of the

oretische werkzaamheden die in de eerste plaats 

tot doei hebben om nieuwe kennis te vergaren 

over de fundam enten die aan verschijnselen en 

waarneembare feiten ten grondslag liggen, zon

der daarbij een specifieke toepassing of een spe

cifiek gebru ik op het oog te hebben";

- toegepast onderzoek: "oorspronkelijk onderzoek 

dat verricht w ord t om nieuwe kennis te verkrij

gen, in de eerste plaats gericht op een specifiek 

praktisch doei of een specifieke praktische doel

stelling";

- experimentele ontw ikkeling: "systematische werk

zaamheden op basis van bestaande, door onder

zoek of praktische ervaring opgedane kennis, die 

tot doei hebben nieuwe of aanzienlijk verbeterde 

processen, systemen of diensten in te voeren".

Technologische product- en procesinnovatie (TPP- 

innovatie) omvat geïmplementeerde technologisch 

nieuwe producten en processen en significante 

technologische verbeteringen van producten en 

processen. Een TPP-innovatie is geïmplem enteerd 

ais het op de m arkt werd gebracht (productinno-

vatie) of ais het w ordt gebru ikt in een productie

proces (procesinnovatie). Een TPP-innovatie brengt 

een reeks wetenschappelijke, technolog ische, 

organisatorische, financiële en commerciële acti

viteiten met zich mee (Oslo-Manual, (tweede edi

tie) OESO/Eurostat 1997, p. 31).

De NABS-codes duiden het toepassingsdomein 

aan van het uitgevoerde onderzoek en worden 

dus uitsluitend toegepast op de O &O -kredieten. 

NABS staat voor "N om encla tuur voor de analyse 

en vergelijking van wetenschapsbegrotingen en 

programma's". Deze nom enclatuur werd voor het 

eerst in 1969 samengesteld en in 1975 en 1992 

herzien. Door de snelle evolutie in sommige 

onderzoeksdomeinen, zijn de NABS-codes aan 

een volgende herziening toe. Eurostat wil hier in 

2005 opnieuw werk van maken. De aanzet wordt 

gegeven met de organisatie van een aantal task 

force meetings.

De analyse naar O & O , O & V  en W &T w ordt syste

matisch uitgevoerd op het HBPWB.

Binnen de O &O -kredie ten w ord t nog verder aan

gegeven welke de verdeling is over de verschillen

de onderzoeksdomeinen, zoals die zijn geklas

seerd volgens de NABS-codenomenclatuur voor 

de analyse en vergelijking van wetenschapsbegro

tingen en -program m a's. O p het HBPWB wordt 

derhalve ook een volledige NABS-analyse doorge

voerd.

In punt 2 van dit hoofdstuk w ord t vooreerst het 

Horizontaal Begrotingsprogram m a Wetenschaps

beleid en de evolutie ervan over de periode 1993- 

2005 voorgesteld. De verdeling van de Vlaamse 

overheidskredieten over O & O , O & V  en W &T, 

over de verschillende grote indelingen van het 

wetenschaps- en technologisch innovatiebeleid, en 

over de NABS-domeinen w ord t aangegeven.

Vervolgens worden kerncijfers gegeven uit de ana- 

lyse-input (bestedingen, personeel), onder meer 

van de Vlaamse universiteiten, de Vlaamse onder

zoeksinstellingen IMEC, V ito en VIB en de vijf 

Vlaamse wetenschappelijke instellingen (CLO en 

CLE zijn pas in 2004 in de Vlaamse begroting 

opgenomen).

Er w o rd t verw ezen naar de Speurgidsen 

Wetenschap, Technologie en Innovatie 1996 t/m  

2005. De meeste van de voorgestelde gegevens 

werden daarin in extenso gepubliceerd.



2 .VLAAM SE OVERHEIDSKREDIETEN  
V O O R  WETENSCHAP, TEC H NO LO G IE  
EN INNOVATIE

Figuur 6.1 geeft de evolutie van de FIBPWB's tus

sen 1993 en 2005 weer, samen met de verdeling 

naar het type activiteit: O & O , O & V  en W&T. De 

opeenvolgende regeringen stelden het weten

schapsbeleid prioritair én voorzagen er de nodige 

m iddelen voor -  dit is du idelijk  te zien aan de stij

ging van de kredieten -  294 miljoen euro tijdens 

de ja ren  1996 tot en met 1999, en 359,5 miljoen 

euro tijdens de periode 2000-2005. Dat is voor 

het grootste deel toe te schrijven aan de stijging 

van de kredieten op de organisatieafdelingen voor 

het 'eigenlijke' wetenschapsbeleid: tijdens de ja ren  

1996-1999 stegen ze met 266 miljoen euro, tij

dens de ja ren 2000-2005 met 365,9 miljoen euro. 

Vanaf 2002 werden jaarlijks nog extra impulsen 

gegeven door m iddel van bijkom ende kredietlij

nen en financieringsmechanismen.

W &T neem t slechts een klein aandeel in het 

FIBWPB in. In 1993 is het O&V-aandeel nog g ro 

ter dan dit voor O & O . Vanaf 1996 kom t hier een 

kentering in. In 1996 zijn het O & O - en het O&V- 

aandeel nagenoeg gelijk. Van dan af stijgen de 

O &O -kredie ten gestaag, ais gevolg van de jaarlijk 

se stijging -  bijna exclusief bestemd voor O & O . In 

1996 was het procentueel aandeel van O & O , 

O & V  en W & T respectievelijk 49%, 47%  en 4%; in 

1999 52,3%, 40,2%  en 7,5%. In 2005 is het

O&O-aandeel gestegen to t ruim  60,4% . O & V  

maakt nog slechts 34,8%  en W &T 4,8%  uit van 

het HBPWB 2005.

Een doorsnede doorheen het HBPW B kan 

gemaakt worden volgens zes grote indelingen:

1. Niet-gericht onderzoek aan de universiteiten

2. W erking universiteiten en gelijkgestelde instel

lingen

3. Financiering van onderzoek en ontw ikkeling 

van nieuwe technologieën ten behoeve van 

het bedrijfsleven

4. Wetenschappelijke instellingen, departem enta

le diensten en VOI's

5. Sectorale initiatieven en beleidsondersteunend 

onderzoek en studies

6. A lle rhande uitgaven i.v.m. het a lgem een 

wetenschapsbeleid

De verdeling van het totale budget van het 

HBPWB over deze zes grote indelingen, evenals 

de sterke stijging die het kent in de periode 1993- 

2005, w ord t gegeven in tabel 6.1. Spectaculaire 

stijgingen zijn gesitueerd ter hoogte van het niet- 

gericht onderzoek en de werkingsuitkeringen van 

de universiteiten enerzijds en anderzijds ter hoog

te van het industrieel onderzoek. Maar ook het 

sectoraal wetenschapsbeleid is sterk gestegen over 

de periode 1995-2003, in de ja ren  2004 en 2005 

is hier evenwel een daling vast te stellen.

Figuur 6.1: Verdeling van het Wetenschapsbudget over O&O, O & V en W&T, 1993-2005 

(in miljoen euro)

2002 2003 2004 2005Í



Tabel 6.1: Verdeling van het totale budget van het HBPWB (in miljoen euro)

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005Í

1 Niet-gericht onderzoek 76,866 81,487 89,248 106,930 124,926 137,439 155,727 171,906 180,526 190,964 195,554 218,288 233,430

2.1 Werkingstoelagen universiteiten 401,472 418,670 434,771 449,777 464,636 479,022 489,009 500,975 512,265 539,532 561,284 577,947 591,957

2.2 Andere toelagen universiteiten 75,700 119,152 99,891 91,218 73,848 64,903 83,944 88,260 88,058 88,506 89,112 83,855 86,563

2.3 Andere instellingen 9,649 10,015 10,105 10,378 9,165 9,237 11,902 11,225 12,455 13,822 14,382 14,362 14,696

3. Industrieel onderzoek 120,873 133,743 121,855 146,549 178,442 207,867 219,446 216,199 227,163 292,746 330,105 378,606 434,809

4. Wet. instellingen, 
dep. diensten en VOI's 15,113 19,246 19,217 40,183 39,890 40,380 45,813 54,372 52,917 48,983 71,795 65,300 66,743

5. Sectorale initiatieven - beleids
ondersteunend onderzoek 18,927 27,092 25,419 28,333 29,850 41,704 39,338 43,771 68,867 67,338 50,500 31,201 33,937

6. Globaal wetenschapsbeleid 6,780 11,140 7,350 17,921 22,099 32,704 61,800 40,348 23,417 26,911 22,465 23,314 24,359

TOTAAL 725,380 820,545 807,855 891,288 942,855 1.013,256 1.106,979 1.127,056 1.165,667 1.268,801 1.335,196 1.392,873 1.486,495

De procentuele verdeling van de O &O -kredie ten 

over de NABS-codes voor 2005 w ordt weergege

ven in figuur 6.2. De toewijzingen zijn benaderend 

te interpreteren, om dat voor som m ige onder

zoeksdomeinen de uitgave 1993 van de NABS- 

codes ondertussen ook al achterhaald is. De groot

ste kredietvolumes gaan naar het niet-gericht 

onderzoek samengeteld met de algemene univer- 

siteitsfondsen en het industrieel onderzoek, met 

een gelijke opdeling (46%). Dit zijn inderdaad de 

twee grote polen van het wetenschapsbeleid: het 

fundam enteel onderzoek ais basis voor het verde

re technologisch innovatiebeleid.

3.0VERHEIDSKREDIETEN V O O R  DE 
VLAAM SE UNIVERSITEITEN

De overheidskredieten voor de universiteiten 

bestaan uit de eerste en tweede geldstroom.

De eerste ge ldstroom  bevat de werkingsuit- 

keringen van de universiteiten. De werkingsuitke- 

ringen zijn de m iddelen die de universiteiten on t

vangen voor hun gewone werking voor acade

misch onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en 

wetenschappelijke dienstverlening.

Figuur 6.2: De procentuele verdeling van de O&O-kredieten over de NABS-codes

■  26,02%
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■  Industriële productie en technologie
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Tabel 6.2: Werkingsuitkeringen aan de universiteiten (in miljoen euro)

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005I

KUBrussel 4,351 4,586 4,603 4,698 4,762 5,228 4,960 4,968 4,742 4,984 5,068 5,177 5,259

KULeuven 164,115 169,418 173,597 178,349 183,109 187,504 189,688 192,370 194,544 200,420 204,136 207,890 211,105

LUC 11,619 14,792 16,554 16,537 16,924 16,351 16,889 17,236 17,625 14,535 14,661 15,047 15,289

tUL 0,087 5,202 5,898 6,174 6,264

UGent 104,271 108,778 117,264 124,244 130,186 138,228 142,695 147,846 154,058 161,344 166,422 171,482 174,300

UA 58,437 61,059 61,945 64,035 66,140 67,765 69,286 71,544 72,748 75,899 78,177 80,096 81,251

RUCA 16,872 18,027 18,547 19,425 20,340 20,615 21,029 21,718 22,067

UFSIA 18,709 19,353 19,261 19,479 20,069 20,501 20,964 21,465 21,715

UIA 22,856 23,679 24,137 25,131 25,731 26,649 27,293 28,361 28,966

VUB 58,679 60,037 60,808 61,914 63,515 63,324 65,491 67,011 68,461 70,551 72,044 73,388 74,524

Totaal werkingsuitkeringen 401,472 418,670 434,771 449,777 464,636 478,400 489,009 500,975 512,265 532,935 546,406 559,254 567,992

Verhoging basissubsidie 0,622

Aanvullende werkingsmiddelen - BAMA 0,000 6,597 7,425 7,531 12,581

Totaal werkingsuitkeringen 

+ aanvullende middelen 479,022 512,265 539,532 553,831 566,785 580,573

Enveloppe Fiogescholenonderwijs 
Academiseringsgelden (2 cycli) + elektrongelden 7,453 8,562 8,784

LRM impulsfinanciering tUL 2,600 2,600

Algemeen totaal 401,472 418,670 434,771 449,777 464,636 479,022 489,009 500,975 512,265 539,532 561,284 577,947 591,957

Tabel 6.2 geeft een overzicht van de universitaire 

werkingstoelagen voor d e ja re n  1993-2005. Van 

het totaal van de kredieten voor wetenschapsbe

leid nemen de toelagen voor de universiteiten 

een be langrijk  deel voor hun rekening. Voor 

2005  is dit 580,573 m ln. EUR (39%  van het to ta 

le HBPW B 2005). Van d it bedrag is 75%  

bestemd voor Onderw ijs en Vorm ing (O&V), ter

wijl 25%  gaat naar O nderzoek en O ntw ikke ling 

(O & O ) .

De tweede geldstroom omvat de m iddelen voor 

het fundam enteel, niet-gericht onderzoek.

Tabel 6.3 geeft de evolutie (1993-2005) van de 

m iddelen bestemd voor het niet-gericht onderzoek

Figuur 6.3: Het relatieve aandeel en de evolutie van de middelen voor het niet-gericht onderzoek 

verdeeld via BOF, FWO en IWT (1993-2005)
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Tabel 6.3: Middelen voor het niet-gericht onderzoek (in miljoen euro)

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005Í

Specialisatiebeurzen IWT 6,130 7,600 10,697 11,936 12,747 12,181 15,791 15,486 16,247 18,265 17,786 18,053 20,342

FWO 18,396 19,098 19,844 20,521

FWO - beurzen en mandaten 15,615

FWO - projecten 27,129

FWO - toelage projecten 2,573 2,648 2,695 2,592

FWO - geassocieerde fondsen 29,767 31,730 34,866

FWO-Vlaanderen 76,686 83,359 90,960 90,969 80,883 82,408 84,784 92,514 103,920

FWO-Vlaanderen (Nat. Loterij) 11,712 11,700

FWO-Vlaanderen - totaal 104,226 115,620

BOF 20,000

BOF - speciale fondsen 10,369 10,558 14,229

BOF - overlegde programma's 10,042 10,588 14,908

Subsidie BOF 35,493 41,899 48,976 65,451 83,396 90,291 92,984 96,009 97,468

Totaal 76,866 31,487 89,248 106,930 124,926 137,439 155,727 171,906 180,526 190,964 195,554 218,288 233,430

Tabel 6.4: Evolutie van de toelagespreiding over de actiemiddelen van het FWO-Vlaanderen (in miljoen euro)

Uitgaven 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004**

Mandaten 28,06 31,78 35,05 37,90 38,84 43,28 49,26 53,72 55,57 44,55 49,66 51,53 56,33

45% 45% 47% 47% 44% 46% 46% 48% 48% 42% 42% 40% 44%

Wetenschappelijke contacten 2,08 2,01 1,91 1,91 2,73 2,88 2,33 2,48 2,20 3,41 2,66 2,68 2,94

3% 3% 3% 3% 3% 3% 2% 2% 2% 3% 2% 2% 2%

Kredieten aan navorsers 1,07 0,94 2,35 2,33 2,88 2,75 0,97 1,66 1,77 1,67 2,24 1,70 1,57

2% 1% 3% 3% 3% 3% 1% 1% 2% 2% 2% 1% 1%

Onderzoeksprojecten 28,28 32,33 31,95 34,90 39,74 41.62* 50.72* 50.07* 50,93 53,02 58,44 67,27 63,54

45% 46% 43% 43% 45% 44% 47% 45% 44% 49% 50% 53% 49%

Diversen 2,85 3,00 3,30 3,69 3,89 4,36 4,51 4,51 4,59 4,67 4,66 4,87 4,94

5% 5% 4% 5% 5% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4%

TOTAAL 62,34 70,06 74,56 80,73 88,08 94,89 107,79 112,44 115,05 107,32 117,67 128,05 129,31

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Toelage Vlaamse Gemeenschap 46,23 51,60 54,19 58,10 66,83 79,62 83,56 91,17 91,18 81,46 82,81 84,98 92,71

De kostprijs van de permanente onderzoekers is continu opgenomen bij mandaten, terwijl die eertijds boekhoudkundig bij de onderzoeksprojecten hoorde. Vanaf 1/10/2000 zijn 
deze onderzoekers echter naar het Z.A.P. overgeheveld.
* Gelden voor het Max-WHdiersfonds worden besteed vanaf 2000 e.v.
** voor 2004: initiële begroting

aan de universiteiten -  m.a.w. het onderzoek op 

vrij initiatief van de vorser. De m iddelen van het 

Bijzonder Onderzoeksfonds (BOF) gaan recht

streeks naar de universiteiten en worden door de 

onderzoeksraad verdeeld in functie van het un i

versitaire onderzoeksbeleid. De m iddelen voor de 

specialisatiebeurzen van het IWT en voor de m an

daten en projecten van het FWO worden indirect 

verdeeld door deze intermediairen, volgens vast

gelegde kwaliteitscriteria en een evaluatie op basis 

van peer review.

Deze m iddelen stegen sterk door de forse inhaal

beweging van de Vlaamse regering én door een 

heroriëntering van de m iddelen met beleidsaccent 

op de stim ulering van het fundamenteel, grens

verleggend onderzoek.

Het relatieve aandeel en de evolutie van de m idde

len voor het niet-gericht onderzoek verdeeld via 

BOF, FWO en IWT (1993-2005) worden op hun 

beurt gegeven in figuur 6.3.
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7 Een uitgebreide beschrijving van de 
besteding van de middelen van het 

FWO werd opgenomen in de 
Speurgidsen 2001 en 2003, hoofd
stuk iV.l Basisteksten en gegevens 

werden aangeieverd door B. 
Hinnekint, FWO-Vlaanderen.

4.BESTEDING VAN DE M IDDELEN VER
DEELD V IA  HET FO NDS V O O R  W ETEN
SCHAPPELIJK O N D ER ZO EK  (FW O- 
VLAANDEREN)

De evolutie 1992-2003 van de Vlaamse over- 

heidskredieten voor het FWO-Vlaanderen, evenals 

de verdeling van de kredieten over de drie luiken 

(de individuele kredieten en mandaten, de projec

ten en de diversen) is terug te vinden in tabel 6.4; 

de evolutie en verdeling van het globale m anda

tenbestand volgens wetenschapssector in de figu 

ren 6.4 en 6.5; de evolutie en verdeling van de 

projectkredieten over de wetenschapssectoren in 

figuur 6.6 en 6.7.1

5. OVERHEIDSKREDIETEN V O O R  
INDUSTRIEEL O N D ER ZO EK

De verdeling en evolutie van de m iddelen voor 

industrieel onderzoek over de periode 1993-2005 

wordt gegeven in tabel 6.5. De evolutie van de 

onderscheiden beleidsinitiatieven en bijhorende 

kredieten kunnen gevolgd worden over verschil

lende jaren. Een constante zijn de IWT-kredietlij- 

nen en de onderzoeksinstellingen IMEC, V ito en 

VIB, evenals STV. De meest markante w ijzig ingen 

zijn de opkom st van het strategisch basisonder

zoek en de aandacht voor het onderzoek in de 

hogescholen. Vanaf 2003 zijn er extra m iddelen 

voor de Vlaamse excellentiepolen (vanaf 2005 niet 

langer gefinancierd op het Hermes-Fonds, maar 

opgenom en binnen de begroting van het IWT) en 

zijn ook door de defederalisering van de beleids

post Landbouw de kredieten voor het landbouw

onderzoek ingeschreven in de Vlaamse begroting.

Figuur 6.4: Evolutie van het mandatenbestand volgens wetenschapssector 1991 -1996 (FWO-Vlaanderen)

■  Natuur- en Exacte W et ■  Biomedische Wet. Taal- en Cultuurwet. ■  Maatschappijwet.Toegepaste Wet

*  Gegevens in beide indelingen laten de verschuivingen zien veroorzaakt door het herschikken van de wetenschapsgebieden

Figuur 6.5: Evolutie van het mandatenbestand volgens wetenschapsgebied 1996-2003 (FWO)

350 i ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1996* 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

■  Exacte Wet. ■  Biologische Wet Medische Wet

Toegepaste Wet. ■  Cultuur- en taalwet. ■  Gedrags- en maatschappijwet.
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Figuur 6.6: Evolutie van de kredieten van de onderzoeksprojecten, uitgesplitst per wetenschaps
gebied 1992-1997 (FWO) (in duizend euro)
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Figuur 6.7: Evolutie van de kredieten van de onderzoeksprojecten, uitgesplitst per wetenschaps
gebied 1998-2003 (FWO) (in duizend euro)

1998 1999 2000 2001 2002 2003

I  Exacte wet. I  Cultuur- en taalwet Toegepaste wet

Medische wet I  Biologische w et CU Gedrags- en maatschappijwet

Figuur 6.8: Evolutie van de IWT bursalen over de Vlaamse universiteiten in de periode 1994-2003
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Tabel 6.5: Financiering van onderzoek en ontwikkeling van nieuwe technologieën ten behoeve van het bedrijfsleven (in miljoen euro)

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005Í

IWT - initiatief Vlaamse regering 
(vroegere FIOV) 31,854 53,297 38,748 26,051 34,762 38,104 54,321 29,435 32,848 37,744 11,048 6,186 18,500

IWT - initiatief bedrijven en inno
vatie samenwerkingsverbanden 37,184 27,268 20,662 29,668 41,993 53,590 54,289 77,777 82,734 82,484 101,503 96,863 98,213

IWT - innovatieve mediaprojecten 5,445 13,457 12,054

IWT - werking 3,966 4,333 4,442 3,461 4,291 4,162 7,095 8,042 8,215 9,581 10,811 11,012 11,522

Vergoeding geleverde prestaties IWT 1,450 1,006 2,910 2,866

IMEC 22,065 23,166 24,316 24,316 27,055 27,271 27,618 28,245 28,659 33,652 34,308 34,481 35,033

Vito 24,274 24,281 25,808 26,569 27,075 25,821 27,499 27,772 29,353 29,934 31,263 33,501 33,022

Vito-Prodem 1,487 2,181 2,132

VIB 22,806 23,490 24,194 24,921 25,669 26,034 27,817 28,595 29,453 30,366

IBBT 17,000

Landbouwonderzoek 9,265 10,794 9,602 9,602

STV 1,530 1,398 1,470 1,591 1,760 1,834 1,896 1,916 1,943 1,973 1,973 2,002 2,165

IWT-TETRA (HOBU) Fonds 2,479 3,927 4,358 4,358 5,935 5,949 5,949 5,949 5,949 5,949

PWO 3,000 3,000 7,500

Technopolis 1,239 7,437

Strategisch basisonderzoek SBO (GBOU) 2,157 2,801 9,901 16,192 10,139 10,139 16,840 16,840 37,488 37,488

Biotech-fonds Vlaanderen 4,958 4,958 4,958 4,958

Interfacediensten 1,239 1,257 1,269 1,289 0,327 1,326 1,345 1,365

FFEU - wetenschapsbeleid 37,180 37,250 14,278

Vlaamse excellentiepolen 30,000 30,000

Innovatie 30,000

Participaties O&O via P.M.V. 17,989

P.M.V. - Vlaams Innovatiekapitaalfonds 75,000

Industrieel Onderzoeksfonds 2,000 10,030

Onderzoek Staalindustrie 30,000

Totaal 120,873 133,743 121,855 146,549 178,442 207,867 219,446 216,199 227,163 292,746 330,105 378,606 434,809

Tabel 6.6: Overzicht van de toegekende steun per projecttype door het IWT

Overzicht van de toegekende steun per projecttype (in duizend euro).
TYPE 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Industrieel basisonderzoek 9.306,10 13.040,60 15.169,10 8.562,40 12.185,80 11.511,60 4.674,90 4.552,80 11.061,83 5.093,47

Gemengd onderzoek 10.751,80 8.217,00 23.364,30 23.739,10 20.735,30 25.516,70 34.035,80 30.420,00 45.022,67 60.720,75

Prototype onderzoek 4.577,10 4.157,30 4.137,60 2.834,60 5.741,20 4.592,50 8.088,20 2.654,00 4.919,59 15.289,44

TOTAAL 24.635,00 25.414,90 42.671,00 35.136,10 38.662,30 41.620,80 46.798,90 37.626,80 61.004,09 81.103,67

Overzicht van de toegekende steun per projecttype (aantal mensmaanden).
TYPE 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Industrieel basisonderzoek 199 323,63 384,96 213,02 269,31 230,58 93,08 102,67 202,17 85,58

Gemengd onderzoek 266 238,90 621,38 608,44 584,45 731,08 954,92 774,50 1.008,00 1.304,08

Prototype onderzoek 133 154,71 143,03 103,84 122,98 161,42 254,50 103,33 171,50 507,58

TOTAAL 598 717,24 1.149,37 925,30 976,74 1.123,08 1.302,50 980,50 1.381,67 1.897,25
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6.BESTEDING VAN DE M IDDELEN VER
DEELD V IA  HET INSTITUUT V O O R  DE 
A A N M O E D IG IN G  VAN INNOVATIE  
D O O R  WETENSCHAP EN TEC H N O LO 
GIE IN VLAANDEREN  
(IW T-VLAAN DEREN)

Tabel 6.6 geeft een overzicht van de besteding 

van de m iddelen verdeeld via het IWT over de 

periode 1994-2003. De tabel geeft een overzicht 

van de steun (in euro en in mensjaren) die door 

het IWT werden verdeeld over de diverse initiatie

ven en onderzoekstypes.

Het IWT heeft sinds 1994 ook de opdracht de spe

cialisatiebeurzen (doctoraatsbeurzen) te beheren. 

De evolutie van de IWT-specialisatiebeurzen per 

discipline, w ordt gegeven in figuur 6.8.2

7. O & O  - IN PUT V O O R  DE VLAAM SE  
ONDERZOEKSINSTELLINGEN IMEC,
VITO  EN VIB

De inpu t van m iddelen en personeel, en de evo

lutie over de periode 1993-2003, voor de onder

zoeksinste llingen IM EC (Interuniversita ir Cen

tru m  voo r M icro -e lek tron ica), V ito  (Vlaamse 

Instelling voor Technologisch O nderzoek) en VIB 

(Vlaamse In terun ive rs itia r Ins tituu t voo r B io

technologie) w o rd t weergegeven in tabel 6.7. Een 

m eer u itgebreide beschrijving van de besteding 

van de m iddelen van IM EC, V ito en VIB werd 

opgenom en in de Speurgidsen 1997 en 2002. In 

de Speurgids 2005  w o rd t het energ ieonderzoek 

van IM EC en V ito geanalyseerd.

De Vlaamse onderzoeksinstellingen IMEC, V ito 

en VIB ontvangen jaarlijks elk gem iddeld ru im  25 

m iljoen euro voor het uitvoeren van wetenschap

pelijk onderzoek.

IM EC genereert h ierb ij diverse inkom sten uit 

voornam elijk  contractonderzoek, waarbij onder

zoeksprojecten met regionale en internationale 

partners worden uitgebouwd. De jaarlijkse over

heidstoelage stelt IM EC in staat om het basis

onderzoek op lange term ijn  te financieren, waar

mee de strategische 'backg round  know -how ’ 

w o rd t ondersteund, Ios van de specifieke sam en

werkingsverbanden. IM E C ’s onderzoeksactivitei

ten zijn georganiseerd in divisies, waarvan p ro

cestechnologie (m icro-elektronica) de be langrijk

ste is. Daarnaast zijn er de onderzoeksdivisies in 

nanotechnologie, ontw erpm ethodes en techno lo

gieën voor ICT-systemen. IM EC kende vanaf de 

start een sterke groei in haar personeelsbestand. 

In 2004  steeg het aantal IM EC-m edewerkers 

(payroll + non-payroll) van 1.291 naar 1.338.

V ito voert contractonderzoek uit en ontw ikke lt 

innovatieve producten en processen in de dom ei

nen energie, leefm ilieu en materialen, zowel voor 

de overheid ais het bedrijfsleven en m et de 

n a d ru k  op het bevorderen  van duurzaam  

gebru ik  van grondsto ffen en energie. De onder

zoeksactiviteiten zijn georganiseerd in tien tech- 

no log ievelden , aangevuld m et Exploratorisch 

S trateg isch O nd e rzo e k  (ESO) en enkele 

Strategische Steuntaken. V ito is het Vlaams refe

rentie laboratorium  en structurele wetenschappe

lijke partner van de Vlaamse m ilieuadm inistraties. 

V ito levert, net ais IMEC, grote inspanningen 

voor het verwerven van meer contractwerk. 

Daarbij b lijft het evenwel prom inen t aanwezig op 

het internationaal wetenschapsforum , in het b ij

zonder dat van de Europese Kaderprogram m a's. 

Sedert 1996 verhoogde het personeelsbestand 

m et 18%, een stijg ing die zich vooral bij hoger 

geschoolden situeert. De aantrekkelijkheid voor 

jo n g e  onderzoekers w ord t o.a. gewaarborgd via 

een vlotte en erkende doorstrom ing naar zowel 

de private ais openbare sector.

VIB is een onderzoekscentrum  voor b io techno lo

gie waarin de m ogelijkheden worden geëxp lo

reerd rond de com binatie van innovatief basis

onderzoek met tech transfer. De ontw ikke ling 

van industriële activiteiten in de biotechnolog ie- 

sector is sterk afhankelijk van de aanwezigheid 

van een technolog iep latform . Daartoe voert VIB, 

naast strategisch basisonderzoek via een groeien

de publicatieperform antie , een proactief techno- 

logietransferbeleid, m et name het vertalen van 

u itv ind ingen in economische groei, nieuwe jobs  

en op te rm ijn  nieuwe producten. VIB fungeert 

meer en m eer ais -  in ternationale -  katalysator 

voo r de Vlaamse b io techbedrijven  en staat 

ondertussen bekend ais centrum  waar overheid 

en pub liek terecht kunnen voor correcte, weten

schappelijk onderbouw de in form atie over b io

techno log ie  en haar toepassingen. Sinds de 

opstart van het instituut in 1995 is het perso

neelsbestand gegroeid van 504 naar 8 5 0  m ede

werkers. De sterke innovatieve oriëntatie zorg t 

dat onderzoekers in een creatieve en autonom e 

om geving goed kunnen functioneren.

2 Een uitgebreide beschrijving van de 
besteding van de middelen van het 
IWT werd opgenomen in de 
Speurgidsen 2001 en 2003, 
hoofdstuk IV.2. Referentie: Dirk 
Maeckelberghe, IWT Vlaanderen.
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Tabel 6.7: Input aan middelen en personeel voor de drie grote Vlaamse onderzoeksinstellingen 

IMEC, Vito en VIB

Onderzoeks
instelling

Vlaamse overheid 
(toelage) 

(mln. EUR)

Contractonderzoek 

(mln. EUR)

Diverse 

(mln. EUR)

Personeel 
Hoger geschoold*

Personeel
Ander

1992
IMEC 21,02 16,06 0,64 292 103

Vito 22,05 5,61 0,66 145 188

1993
IMEC 22,06 18,84 0,30 312 109

Vito 24,27 5,31 0,75 153 204

1994
IMEC 23,18 19,86 0,79 333 117

Vito 24,27 6,96 0,43 165 208

1995
IMEC 24,32 23,13 2,13 352 124

Vito 25,81 7,27 0,78 175 208

1996
IM EC**** 24,32 29,15 2,82 375 132

V ito *** 26,46 9,72 1,36 173 207

VIB** 22,81 0,70 0,62 138 136

1997
IMEC 27,06 35,15 6,41 414 145

Vito 27,56 13,04 1,85 193 211

VIB 23,50 2,68 0,28 144 165

1998
IMEC 27,59 38,70 6,52 464 163

Vito 24,45 16,14 6,58 212 212

VIB 25,18 4,34 1,17 169 165

1999
IMEC 27,95 42,50 10,11 504 177

Vito 27,50 17,57 0,38 236 211

VIB 24,92 5,74 1,25 199 165

2000
IMEC 28,25 70,48 4,13 542 191

Vito 27,77 17,72 0,17 233 216

VIB 25,67 5,41 0,42 199 164

2001
IMEC 27,42 87,71 3,43 622 218

Vito 29,35 19,04 0,18 253 212

VIB 26,03 5,63 0,35 175 173

2002
IMEC 33,65 103,39 1,36 738 259

Vito 29,93 21,88 . 247 204

VIB 27,81 5,19 0,48 219 214

2003
IMEC 34,31 108,93 2,07 754 263

Vito 31,26 24,30 . 264 201

VIB 28,60 5,80 1,14 228 193

* Doctor, Burg. Ir., licentiaat, Ind. ir.
** Het VIB werd opgericht in 1995 en werd operationeel in 1996
*** Globale basistoelage, recente referentietaken en doeifínanciering inbegrepen.
**** Personeel iMEC: alleen payroll (koppen)



Tabel 6.8: Input aan middelen en personeel voor de zeven Vlaamse wetenschappelijke instellingen

Wet. Instelling Vlaamse Overheid Andere inkomsten Personeel Personeel
(mln. EUR) (mln. EUR) Hoger geschoold* Ander

1992
IN 0,75 0,05 25 9

IBW 0,55 0,35 11 20

IAP 0,45 0,23 17 43

CBGS 0,27 0,35 17 9

KMSKA 17 64

1993
IN 0,75 0,29 29 11

IBW 0,70 0,30 12 22

IAP 0,53 0,56 17 71

CBGS 0,28 17 9

KMSKA 1,07 0,15 17 64

1994
IN 1,20 0,24 31 13

IBW 1,22 0,53 15 23

IAP 0,54 0,71 18 60

CBGS 0,28 0,01 17 9

KMSKA 0,72 0,23 17 64

1995
IN 1,19 0,38 31 13

IBW 1,54 0,41 22 31

IAP 0,59 0,66 19 65

CBGS 0,29 0,02 17 9

KMSKA 1,47 0,43 19 63

1996
IN 1,48 0,37 30 17

IBW 1,94 0,36 22 33

IAP 0,42 0,68 19 64

CBGS 0,28 0,02 17 9

KMSKA 1,49 0,30 20 62

1997
IN 1,77 1,43 48 21

IBW 2,11 0,49 26 38

IAP 0,74 0,92 20 76

CBGS 0,29 0,10 17 9

KMSKA 1,52 0,65 20 62

1998
IN 1,89 1,16 38 20

IBW 2,33 0,59 31 44

IAP 0,94 0,03 18 55

CBGS 0,30 0,03 17 9

KMSKA 1,53 1,08 25 75

1999
IN 2,85 0,82 54 16

IBW 2,40 0,69 31 50

IAP 0,82 0,03 20 55

CBGS 0,31 0,03 17 9

KMSKA 1,79 0,98 25 75



Tabel 6.8: Input aan middelen en personeel voor de zeven Vlaamse wetenschappelijke instellingen 

(vervolg)

108

Wet. Instelling Vlaamse Overheid Andere inkomsten Personeel Personeel
(mln. EUR) (mln. EUR) Hoger geschoold* Ander

2000 (1)
IN 3,84 0,83 61 28

IBW 3,02 0,64 41 70

IAP 2,56 0,03 31 73

CBGS 1,59 0,03 20 9

KMSKA 4,23 0,29 25 75

2001
IN 4,36 0,97 96 28

IBW 3,84 1,02 44 66

IAP 3,60 0,03 60 84

CBGS 1,62 0,03 21 9

KMSKA 4,74 1,02 25 75

2002
IN 4,84 1,04 104 31

IBW 4,73 0,68 52 68

IAP 4,37 0,23 61 55

CBGS 1,87 0,06 21 6

KMSKA 5,58 0,00 27 72

2003
IN 5,14 1,26 80 29

IBW 4,93 0,86 56 72

IAP121 4,81 0,24 52 53

CBGS 1,66 0,05 19 7

KMSKA 4,85 0,00 26 68

CLO 12,57 9,30 130 402

CLE 2,92 0,00 22 51

* Doctor, burg. ir„ bio-ingenieur, licentiaat, ind Ir.
(1) Vanaf2000 worden de salarissen en toelagen voor het personeel voor de wetenschappelijke instellingen 

(behalve voor het IBW) vermeld ais onderdeel van de middelen van de Vlaamse overheid. Deze informatie 
is gebaseerd op de O&O uitgaven zoals vermeld in de OESO O&O enquête en wordt toegevoegd aan de 
middelen afkomstig van de Vlaamse overheid.

(2) Vanaf2004: Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed (VIOE)

8 .0 & 0  -  IN PUT V O O R  DE ZEVEN  
VLAAM SE WETENSCHAPPELIJKE 
INSTELLINGEN

De input aan m iddelen en personeel, en de evolu

tie over de periode 1993-1999, voor de vijf (zeven 

vanaf 2003) Vlaamse wetenschappelijke instellin

gen w ordt weergegeven in tabel 6.8. Een uitge

breide beschrijving van de besteding van de 

m iddelen van de vijf Vlaamse wetenschappelijke 

instellingen werd opgenom en in de Speurgids 

1998. De Speurgids geeft e lk jaa r een uitgebreide 

beschrijving van de onderzoeksprogram m a's en 

wetenschappelijke activiteiten.

9 .0 & 0  -  UITGAVEN IN DE PUBLIEKE SEC
TOR IN VLAANDEREN: EEN INTERNA
TIONALE VERGELIJKING

Door de OESO worden de uitgaven voor O & O  ais 

een bijzonder belangrijke indicator beschouwd 

voor het meten van de O &O -intensite it en innova

tie. Deze uitgaven kunnen worden u itgedrukt in 

een percentage van het regionale BBP en worden 

gerelateerd aan het aantal inwoners. Ais basisindi

cator worden de O &O -u itgaven gefinancierd door 

de overheid genomen. Deze kan worden uitge

drukt in de nationale munt, maar ook geconver

teerd naar USD door gebru ik te maken van de



Tabel 6.9: O&O-overheidskredieten (GBAORD) ais percentage BBP-Vlaanderen
(kredieten in miljoen euro)

VLAAMSE OVERHEID
ja a r BBP-Vlaanderen O&O-kredieten % O&O/BBP-Vlaanderen

1995 114.650,8 365,400 0,32

1996 117.074,9 429,670 0,37

1997 123.744,3 479,620 0,39

1998 127.552,6 518,640 0,41

1999 134.050,1 575,120 0,43

2000 141.703,4 595,685 0,42

2001 145.068,8 625,071 0,43

2002 148.852,1 711,258 0,48

2003 153.555,8 770,687 0,50

2004 160.097,3 820,666 0,51

2005Í 167.429,8 897,566 0,54

BBP-waarden ram ing - zie Speurgids 2005

VLAAMSE + FEDERALE OVERHEID
ja a r BBP-Vlaanderen Vlaamse + Vlaams aandeel 

Federale O&O-kredieten***
% O&O/BBP-Vlaanderen

1995 114.650,8 570,238 0,50

1996 117.074,9 635,946 0,54

1997 123.744,3 700,292 0,57

1998 127.552,6 746,690 0,59

1999 134.050,1 801,236 0,60

2000 141.703,4 831,333 0,59

2001 145.068,8 865,123 0,60

2002 148.852,1 946,773 0,64

2003 153.555,8 1.023,284 0,67

2004 160.097,3 1.069,161 0,67

2005Í 167.429,8 1.146,061 0,68

* * *  Verdeelsleutel ESA aan 3 5 ,5 %  V laanderen (Bron VRWB - 1 9 9 7 -2 0 0 3 ) en de rest van de Federale kred ie ten aan 5 6 %  V laanderen

VLAAMSE + FEDERALE + EU OVERHEID
ja a r BBP-Vlaanderen Vlaamse + Vlaams aandeel 

Federale 
+ EU O &O-kredieten****

% O&O/BBP-Vlaanderen

1995 114.650,8 638,588 0,56

1996 117.074,9 704,296 0,60

1997 123.744,3 768,642 0,62

1998 127.552,6 815,040 0,64

1999 134.050,1 869,586 0,65

2000 141.703,4 901,033 0,64

2001 145.068,8 934,823 0,64

2002 148.852,1 1.016,473 0,68

2003 153.555,8 1.092,984 0,71

2004 160.097,3 1.138,861 0,71

2005Í 167.429,8 1.215,761 0,73

* * * *  Geraam d vo lgens berekende re tu rn  van 2 ,3 8 %  vo o r he t V ierde K aderprogram m a (1 9 9 4 -1998 ) 
en berekende re tu rn  van 2 ,1 9 %  vo o r be t V jjfde  K aderprogram m a (1 9 9 8 -2002 )



Tabel 6.10: Internationale vergelijking van de O&O-overheidsuitgaven (GBAORD), uitgedrukt in %BBP en per capita

0&0-overheidsuitgaven (GBAORD) in %BBP O&O-overheidsuitgaven per capita 
(in lopende PPP $)

1996 1998 2000 2001 2002 2003 2004 2005Í 2002

Vlaanderen* 0,37 0,41 0,42 0,43 0,48 0,50 0,51 0,54 138

Vlaanderen** 0,60 0,64 0,64 0,64 0,68 0,71 0,71 0,73 197

Vlaanderen*** 0,64 0,66 0,66 0,66 0,70 0,73 0,73 0,75 204

Duitsland 0,90 0,83 0,80 0,79 0,79 0,80 206

Frankrijk 1,08 0,97 0,97 1,01 1,02 1,07 278

Verenigd Koninkrijk 0,76 0,66 0,69 0,68 0,77 geen data 216

Ierland 0,33 0,27 0,31 0,33 0,31 geen data 99

Nederland 0,76 0,81 0,80 0,79 0,77 0,75 225

Denemarken 0,71 0,74 0,77 0,75 0,74 0,75 114

Finland 0,95 1,07 1,00 1,00 0,99 1,01 264

Zweden 1,11 0,78 0,72 0,84 0,87 0,95 237

Italië 0,58 0,58 0,66 0 ,6 9  geen data geen data 176* *2001

Portugal 0,50 0,54 0,62 0,63 0,70 0,65 129

Spanje 0,48 0,56 0,62 0,69 0,77 geen data 173

Verenigde Staten 0,89 0,84 0,86 0,91 0,99 1,07 358

Japan 0,55 0,59 0,64 0,69 0,71 0,72 191

Main Science and Technology Indicators, OECD, Volume 2004/2  
* Vlaamse overheidskredieten
** Vlaamse overheidskredieten + verdeelsleutel ESA aan 35,5% ESA (1997-2003) + rest federale kredieten aan 56% V + EU-KP Vlaams aandeel 
*** Vlaamse overheidskredieten + Vlaams aandeel 56% van de federale kredieten + EU-KP Vlaams aandeel

purchasing power parities (PPP $). Vergelijking op 

basis van deze indicator heeft echter niet veel zin. 

Afgeleide indicatoren zijn nodig om zinvolle ver

gelijkingen m ogelijk te maken, bijvoorbeeld om de 

invloed van de omvang van het land of de regio te 

elim ineren. De 'O &O -u itgaven gefinancierd door 

de overheid in % van het BBP’ en de 'O & O -u itga- 

ven gefinancierd door de overheid per capita' w o r

den ais afgeleide indicatoren gezien.

Tabel 6.9 geeft een overzicht van de overheids

kredieten die in Vlaanderen voor O & O  beschik

baar zijn (Vlaamse kredieten + Vlaams aandeel van 

de federale kredieten + het aandeel in de EU over

heidskredieten) ais %BBP-Vlaanderen -  ofwel het 

bruto binnenlands product per regio. Uit deze 

tabel blijkt du idelijk de sinds 1996 volgehouden 

inhaalbeweging.

Tabel 6.10 geeft voor de afgeleide indicatoren -  % 

BBP en per capita -  een vergelijk ing van 

Vlaanderen met de belangrijkste EU-landen, aange

vuld met de Verenigde Staten en Japan, dit voor de 

jaren 1996, 1998 en 2000 (voor het jaar 2003 ont

braken nog voor een aantal landen de gegevens). Er 

dient hier opgemerkt dat Vlaanderen quasi 60%  van 

de bevolking van België levert, maar dat het 

Vlaamse aandeel van de federale kredieten zelfs niet 

de 56%  bereikt -  de ESA-kredieten komen slechts 

voor 35,5 % Vlaanderen ten goede (Bron: VRWB- 

zie hoofdstuk 10 van dit Vlaams Indicatorenboek).

In 1996 situeert Vlaanderen zich nog op een relatief 

bescheiden niveau. Uit de tabel blijkt dat Vlaanderen 

zijn positie aanzienlijk verbeterd heeft en op een 

vergelijkbaar niveau komt met de belangrijkste EU- 

partners.

1 1 0
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1. IN L E ID IN G

114

O p de Europese Raad van Lissabon in 2000  heeft 

de Europese Unie de lat voor de toekom st zeer 

hoog gelegd: ze wil "de meest concurrerende eco

nomie ter wereld worden die in staat is tot du u r

zame economische groei, met meer en betere 

banen en een hechtere sociale samenhang''. 

(Commissie van de Europese Gemeenschappen, 

september 2000)

Doorheen de decennia heeft men verschillende 

factoren ais drijfveer van het concurrentieverm o

gen beschouwd. In de jaren '60  en '70 van de 

20ste eeuw lag de klem toon op efficiëntie. Tijdens 

d e ja ren  '70  verschoof de focus naar kwaliteit. De 

volgende decennia werd flexibilite it de nieuwe 

kracht. Vanaf de jaren '90  is men innovatie gaan 

beschouwen ais dé ultieme competitieve kracht. 

(Debackere, 2002, blz.2) O ok de Europese Unie is 

tot dat inzicht gekomen en doet dan ook heel wat 

inspanningen om het innovatiepeil in de Unie op 

te krikken, om zo haar ambitieuze doelstelling te 

realiseren.

Een krachtig m eetinstrum ent om de innovatie-acti- 

viteiten te meten is hierbij een basisbehoefte. Sinds 

het begin van de ja ren  '90  werd hard gewerkt aan 

een instrum entarium  om innovatie te meten. 

H ieruit ontstond de "Oslo manual" (OECD, 1997), 

een rapport van de OECD met richtlijnen voor de 

verzameling en de interpretatie van gegevens

i.v.m. technologische innovatie. De laatste ja ren is 

het bewustzijn gegroeid dat innovatie breder is 

dan technologische innovatie en w ord t gewerkt 

aan een nieuwe versie van deze handleiding, waar

in ook organisatorische en marketinginnovatie de 

nodige aandacht krijgen.

O p basis van de principes in deze Oslo manual wor

den de innovatie-inspanningen in de Europese Unie 

systematisch gemeten aan de hand van een enquê

te: de Com m unity Innovation Survey (CIS). De 

Europese Commissie (Eurostat) is de opdrachtgever. 

De eerste Vlaamse CIS-enquête werd gehouden in 

1993. Een tweede CIS-enquête volgde in 1996. De 

CIS3-enquête werd uitgevoerd in 2000 en in 2005 

wordt de vierde CIS-enquête gelanceerd. De drie 

eerste CIS-enquêtes werden uitgevoerd door het 

Instituut voor Wetenschap en Technologie (IWT). Het 

Steunpunt O & O  Statistieken heeft deze taak over

genomen en staat in voor de uitvoering van de 

CIS4-enquête, in samenspraak met de federale en 

regionale overheden.

Het vorige indicatorenboek bevatte al een hoofd

stuk waarin de resultaten van de CIS3 werden 

voorgesteld. (Delanghe, Tiri, Larosse en Carchon,

2003) De daarin bevraagde periode loopt van 

1998 to t 2000. O m dat er geen nieuwe gegevens 

beschikbaar zijn, worden de belangrijkste resulta

ten van de CIS3-enquête hier enkel kort samen

gevat aan de hand van kruis- en frequentietabel

len. Er zijn wel lichte verschillen in het cijferm ateri

aal om dat de dataset aangepast is na controles op 

de logische Ínhoud van de variabelen. De algeme

ne trend van de gegevensbeschrijving van het 

vorige Indicatorenboek blijft echter wel dezelfde.

Na een korte schets van de methodologische 

aspecten gaan we over tot de kernresultaten van 

de CIS3-enquête. Waar m ogelijk w ordt de verge

lijking gemaakt met de Europese CIS3-resultaten 

(European Communities, 2004). O m  deze verge

lijking echter m ogelijk te maken, werd een licht 

verschillende rapporte ringsm ethode toegepast, 

zoals ook in het rapport met de Europese cijfers. Er 

w ordt enkel gewerkt met de geobserveerde niet 

ontbrekende gegevens voor het berekenen van de 

frequentiepercentages. Dit heeft tot gevolg dat de 

frequentiepercentages niet altijd optellen tot 100%. 

In vorige publicaties rond de Vlaamse CIS3 wer

den de frequentiepercentages steeds herverdeeld 

ais er ontbrekende gegevens waren.

2. M E T H O D O L O G IE

Voor de Vlaamse CIS-enquête wordt een steekproef 

getrokken uit de populatie van Vlaamse onderne

mingen. Omdat bij de CIS3-enquête geen beroep 

gedaan kon worden op de bedrijvenregisters van het 

Nationaal Instituut voor de Statistiek (NIS), diende 

het bedrijvenbestand van 19.466 Vlaamse bedrijven 

van de Nationale Bank van België ais basis voor de 

trekking. De steekproef werd getrokken op basis van 

twee dimensies: bedrijfsgrootte en sector (volgens de 

NACE-classificatie, zoals voorgeschreven door 

Eurostat). Bedrijven met minder dan 10 werknemers 

werden, eveneens volgens de Eurostatrichtlijnen, 

weggelaten uit de populatie. Uit deze populatie van 

9.757 bedrijven werden uiteindelijk 3.202 bedrijven 

geselecteerd voor bevraging. Bedrijven met meer 

dan 250 werknemers en bedrijven in een aantal klei

ne, maar belangrijke sectoren, werden volledig 

bevraagd.



In september 2001 werd de CIS3 gelanceerd: alle 

geselecteerde bedrijven kregen een schriftelijke 

enquête toegestuurd. Een maand later werd een 

eerste herinnering uitgestuurd. Nog een maand 

later werd uit de groep van bedrijven die nog niet 

geantwoord hadden, een steekproef getrokken 

voor de non-respons-analyse. Deze bedrijven kre

gen een kortere vragen lijs t toegestuurd. 

Bovendien werd via CAPI (C om puter A ided 

Personal Interview) getracht om de responsgraad 

op te krikken. De uiteindelijke responsgraad bleef 

ondanks deze inspanningen toch laag. O p basis 

van recentere informatie moesten het populatiebe- 

stand en de steekproef herzien worden. Van de 

populatie van 9.292 bedrijven werden er effectief 

2 .726 gecontacteerd. 684  bedrijven hebben 

schriftelijk gereageerd, zodat de responsgraad 

25,1% bedraagt. O m wille van een verschillende 

manier van bevraging kunnen de resultaten van 

de schriftelijke enquête en van de CAPI niet zon

der meer samengevoegd worden. In dit hoofdstuk 

worden enkel de schriftelijke antwoorden geanaly

seerd.

3 . A N A L Y S E

De manier van rapporteren aan de hand van fre

quentie- en kruistabellen w ord t overgenom en uit 

het vorige indicatorenboek. De twee dimensies 

van de steekproeftrekking worden (grootte en sec

tor) -  in een meer geaggregeerde vorm , voor de 

validiteit van de gegevens -  vaak verwerkt in deze 

tabellen. De grootteklassen zijn: kleine bedrijven 

(10 to t 49 werknemers), m iddelgrote bedrijven (50 

to t 249 werknemers) en grote bedrijven (vanaf 

25 0  werknemers). De Nace-sectoren worden 

ondergebracht in acht grote categorieën. Deze 

worden weergegeven in tabel 7.1.

In een eerste sectie w ord t een profiel geschetst van 

de respondenten. Daarna worden de innovatieacti- 

viteiten van de respondenten besproken.

M et u itzondering van de resultaten beschreven in 

het deel over het profiel van de respondenten, 

w ord t er voor de berekening van alle hierna vo l

gende resultaten gewogen naar de populatie. Dit 

betekent dat een wegingsfactor w ord t berekend 

voor elke cel van de m atrix door het aantal bedrij

ven in de populatie te delen door het aantal bedrij

ven in de respons. Zo w ord t elk antwoord in de 

respons met die wegingsfactor verm enigvuldigd. 

In de kruistabellen kunnen deze wegingsfactoren 

echter wel m inimale verschillen veroorzaken. In 

deze analyse worden de gewichten gebru ikt die 

berekend werden door het LUC (Tiri, Peeters en 

Larosse, 2005 (te verschijnen) en Tiri, 2004 (niet 

gepubliceerd).

4 .P R O F IE L  V A N  D E  R E S P O N D E N T E N

De helft (53,94% ) van de respondenten maakt 

deel uit van een ondernem ingsgroep. Van onge

veer de helft (47,66%) van deze bedrijven is de 

hoofdzetel in België gevestigd. Daarna volgen 

bedrijven met hoofdzetel in Nederland (14,60%), 

de V.S. (9,64%), Duitsland (9,37%), Frankrijk 

(4,96%) en Groot-Brittannië (4,13%). Andere lan

den zijn o.a. Japan, Zwitserland, Luxem burg.

43 ,39%  van de respondenten is actief op de inter

nationale markt; 32 ,84%  op de nationale markt. 

De andere ondernem ingen zijn actief in de lokale 

m arkt (<50km): enkel in België (22,50% ) of in 

België en de buurlanden (1,04%).

5 .IN N O V A T IE -A C T IV IT E IT  IN  

V L A A N D E R E N

5.1. De innovatieve onderneming

Eurostat toetst de innovativiteit van een onderne

m ing op vier dimensies. Een ondernem ing is inno

vatief ais ze voldoet aan minstens één van de vo l

gende criteria:

• de ondernem ing heeft nieuwe of du idelijk ver

beterde producten (goederen of diensten) op 

de m arkt gebracht (tussen begin 1998 en eind 

2000 );

Tabel 7.1: A g greg aten  van N A C E -sectoren*

Textiel 17+18+19

Hout/Papier/Druk 20+21, 22

Chemie 23+24-244+25, 244

Metaal 28, 29

Elektronica en Elektromechanica 30+32, 31,33

Overige Industrie 10+11+12+13+14, 
15+16, 26, 27, 34+35, 
36+37, 40+41

Materiële Diensten 51,60+61+62+63, 64

Immateriële Diensten 65+66+67, 72, 73, 742, 743

* De appendix bevat een overzicht van de NACE-codes op 2-digit niveau



Figuur 7.1: Innovatieprofiel: Vlaanderen versus het EU-gemiddelde

o% 20% 40% 60% 100%

Vlaanderen

■  Enkel productinnovatie

□  Enkel procesinnovatie

□  Product- en procesinnovatie

□  Enkel lopende of voortijdig stopgezette innovatie-activiteiten

□  Geen innovatie-activiteiten

Figuur 7.2: Innovatieve ond ernem ing en  in V laanderen

Product Proces Bezig Lopend/Afgebroken

Niet-innovatief: 42% Innovatief: 58%

Tabel 7.2: Innovatieve o nd ernem ing en  in V laanderen , opg ed ee ld  volgens grootte  en sector

Kleine
bedrijven

Middelgrote
bedrijven

Grote
bedrijven

Totaal

Textiel 73,06% 66,90% 100,00% 72,64%

Hout/Papier/Druk 59,48% 92,86% 100,00% 66,56%

Chemie 68,72% 84,56% 93,48% 76,47%

Metaal 62,44% 81,33% 89,66% 66,40%

Elektronica en Elektromechanica 60,00% 100,00% 88,89% 70,59%

Overige Industrie 58,90% 85,55% 82,93% 66,11%

Materiële Diensten 40,82% 76,39% 46,67% 44,94%

Immateriële Diensten 70,42% 68,81% 100,00% 70,94%

Totaal 52,73% 80,17% 83,27% 58,17%



de ondernem ing heeft nieuwe of du idelijk ver

beterde productieprocessen geïntroduceerd, 

inclusief methoden om producten en diensten 

te leveren (tussen begin 1998 en eind 2000);

de ondernem ing was eind 2000  bezig met 

activiteiten (inclusief O & O ) om nieuwe of du i

delijk verbeterde producten (goederen of dien

sten) of processen te ontw ikkelen of op de 

markt te brengen, maar deze waren nog niet 

afgewerkt op het m om ent van bevraging;

de ondernem ing heeft activiteiten (inclusief 

O & O ) verricht om nieuwe of du idelijk  verbe

terde producten (goederen of diensten) of pro

cessen te ontw ikkelen of op de m arkt te bren

gen, maar heeft deze voortijd ig stopgezet (tus

sen begin 1998 en eind 2000).

Uit de dataset blijkt dat 58,15% van de Vlaamse 

on de rnem ingen innovatie f is. Het Europese 

gem iddelde ligt op 44%. (European Communities,

2004) De Vlaamse cijfers liggen dus hoog. In 

figuur 7.1 worden het innovatieprofiel van de 

Vlaamse bedrijven vergeleken met het Europese 

gemiddelde.

In figuur 7.2 w ord t de groep van innovatieve 

ondernem ingen nog verdeeld over de verschillen

de dimensies van innovativiteit. Deze dimensies 

zijn niet m utueel exclusief. De meeste Vlaamse 

innovatieve bedrijven  zijn p roduct-innovators 

(73,43%).

In tabel 7.2 w ordt de innovatiegraad gegeven per 

sector en grootteklasse. We zien dat de grote 

bedrijven meer innovatief zijn dan de kleinere 

bedrijven (83,27%  versus 52,73%). De chemische 

sector (76,47%) is de meest innovatieve sector

5.2. Ontwikkeling van nieuwe of duidelijk 
verbeterde producten en/of processen

In tabel 7.3 ligt de klem toon op bedrijven die een 

innovatie geïntroduceerd hebben, hetzij een pro- 

ductinnovatie, hetzij een procesinnovatie. Hieruit 

blijkt opnieuw dat de grote bedrijven en de 

m iddelgrote bedrijven meer innovaties introduce

ren dan de kleine ondernem ingen.

Tabel 7.3: V laam se bedrijven  die een

innovatie geïn troduceerd  hebben

Nieuw of Nieuw of
duidelijk

verbeterd
duidelijk

verbeterd
product

geïntroduceerd
proces

geïntroduceerd

Kleine bedrijven 37,00% 33,39%

Middelgrote bedrijven 66,32% 62,11%

Grote bedrijven 65,80% 72,49%

Totaal 42,69% 39,29%

N(ongewogen) 673 672

5.3. Nog niet voltooide en/of stopgezette 
innovatie-activiteiten

Bij innovatie-activiteiten heerst er altijd een grote 

mate van onzekerheid: n iet alle innovatie- 

inspanningen leiden effectief tot een innovatie. 

Daarom loont het de moeite om ook te kijken naar 

bedrijven die zich geëngageerd hebben in inno- 

vatie-activiteiten, maar (nog) geen succesvolle 

innovaties geïntroduceerd hebben. Het profiel van 

deze ondernem ingen is weergegeven in tabel 7.4. 

H ieruit blijkt dat heel wat bedrijven actief innova- 

tie-inspanningen leveren, maar dat dit niet nood

zakelijk gereflecteerd w ord t in de introductie van 

een innovatie. De Vlaamse gem iddelden lopen 

gelijk met de Europese.

Tot nu toe werden in de analyses alle bedrijven 

betrokken. In de volgende secties zullen we de 

eigenschappen van de groep van innovatieve 

ondernem ingen (58,15%) verder onderzoeken.

Tabel 7.4: Bedrijven m e t nog n iet vo ltoo ide o f  

voortijd ig  s topgezette  innovatie-activiteiten

nog niet 
voltooide 
innovatie- 

activiteiten

voortijdig
stopgezette
innovatie-

activiteiten

Kleine bedrijven 24,83% 4,41%

Middelgrote bedrijven 55,61% 10,51%

Grote bedrijven 70,63% 16,67%

Totaal 31,27% 5,78%

N(ongewogen) 656 644

EU-gemiddelde 29% 6%



Tabel 7.5: W ie  heeft de n ieuw e o f duidelijk  ve rb e te rde  Tabel 7.6: W ie  heeft de n ieuw e o f du idelijk  verb eterde  

producten ontw ikkeld? processen ontw ikkeld?

In
hoofdzaak 
de onder- 
neming- 
(sgroep)

De onder
neming in 

samenwerking 
met andere 
bedrijven of 
instellingen

In hoofdzaak 
andere onder
nemingen of 
instellingen

Kleine bedrijven 60,85% 17,11% 22,04%

Middelgrote bedrijven 62,08% 27,62% 10,30%

Grote bedrijven 73,45% 26,55% 0,00%

Totaal 61,74% 20,24% 18,02%

N(ongewogen) = 353
EU-gemiddelde 66% 18% 9%

In
hoofdzaak 
de onder- 
neming- 
(sgroep)

De onder
neming in 

samenwerking 
met andere 
bedrijven of 
instellingen

In hoofdzaak 
andere onder
nemingen of 
instellingen

Kleine bedrijven 36,30% 38,60% 25,10%

Middelgrote bedrijven 31,29% 33,51% 35,20%

Grote bedrijven 39,49% 53,85% 6,67%

Totaal 35,16% 38,09% 26,75%

N(ongewogen) = 320

EU-gemiddelde 57% 25% 9%

6 .A C T O R E N  IN  H E T  IN N O V A T IE P R O C E S  

V A N  DE O N D E R N E M IN G

Uit vele analyses van het innovatiesysteem blijkt 

dat ondernem ingen steeds vaker samenwerken 

met andere organisaties voor innovatie-activiteiten. 

Daarom w ordt in de CIS-enquête ook gepeild naar 

de actoren die betrokken zijn bij de ontw ikkeling 

van een innovatie. De actoren die betrokken 

waren bij de product- en procesinnovaties worden 

opgelijst in tabellen 7.5 en 7.6. De cijfers duiden op 

het belang van andere organisaties in het innova

tieproces. Bij procesinnovaties w ord t meer samen

gewerkt dan bij productinnovaties. Bij de on tw ik

keling van procesinnovaties w ijkt het Vlaamse p ro

fiel af van het Europese; tegenover dit gem iddelde 

ontw ikkelen Vlaamse bedrijven procesinnovaties 

eerder in samenwerking met andere organisaties 

of besteden ze de ontw ikkeling ervan uit.

7. IN N O V A T IE -A C T IV IT E IT E N  IN  2 0 0 0

Innovatie-activiteiten omvatten een brede waaier van 

engagement, gaande van O & O  (intern of extern) tot

aankoop van uitrusting en kennis. Deze verschillen

de activiteiten en het belang ervan zijn terug te vin

den in tabel 7.7. Wat opvalt, is dat de grote bedrijven 

zeer actief zijn in interne O&O-activiteiten. Dit blijkt 

ook uit het hoofdstuk van dit indicatorenboek dat de 

resultaten van de profit O&O-enquête van 2004 

beschrijft: het O&O-gebeuren in Vlaamse bedrijven 

is zeer scheef verdeeld. Dit wordt verder besproken 

in de volgende sectie.

8 .0 N D E R Z 0 E K  EN O N T W IK K E L IN G  (O & O )

Van de innovatieve ondernem ingen die intern aan 

O & O  doen, doet gem iddeld 43,48%  slechts occa

sioneel aan O & O  en 30,69%  permanent. Grote 

bedrijven doen meer op systematische wijze aan 

O & O  dan m iddelgrote bedrijven, en deze op hun 

beurt meer dan kleine bedrijven. Elektronica en 

elektromechanica (82,58%), immateriële diensten 

(55,63%) en chemie (51,54%) zijn sectoren waar 

een groot deel van de innovatieve ondernem ingen 

permanent aan O & O  doet. Tabel 7.8 geeft meer 

cijfers.

Tabel 7.7: Innovatie-activiteiten , opgedeeld  naar ondernem ingsgroo tte
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Interne
O&O

Externe
O&O

Aankoop
van

machines

Verwerving
externe
kennis

Training

Markt
introductie 
van innova

ties

Design, ande
re productie / 
leveringsvoor- 

bereidingen

Kleine bedrijven 59,20% 24,60% 54,15% 17,20% 38,91% 27,44% 19,04%

Middelgrote bedrijven 74,90% 40,25% 73,28% 21,00% 64,81% 37,98% 31,89%

Grote bedrijven 81,70% 61,61% 76,34% 34,38% 82,59% 52,68% 36,61%

Totaal 63,72% 29,71% 59,44% 18,79% 46,64% 30,90% 22,71%

N(ongewogen) = 443



Tabel 7.8: K arakter van de O & O -ac tiv ite iten  van

Van de Vlaamse innovatieve ondernem ingen kon 

gem iddeld 13,93% in de periode 1998-2000 een 

beroep doen op financiële ondersteuning van de 

regionale overheid in de vorm  van beurzen en 

leningen inclusief subsidies en leningsgaranties 

maar exclusief overheidsbestellingen. De nationale 

overheid ondersteunde 4,67%  van de onderne

m ingen. 3,16% van de populatie ontving financië

le steun van de Europese overheid. 2,15% van de

ondernem ingen was betrokken in kaderprogram 

ma's voor O nderzoek en Technologische O n t

w ikkeling van de Europese Unie (het vierde (1994- 

1998) of het vijfde (1998-2002)). Deze percenta

ges worden in tabel 7.9 verder opgesplitst naar 

sector en grootte. Sectoren van textiel, metaal en 

elektronica en elektromechanica worden relatief 

sterker ondersteund door de regionale overheid. 

De Europese overheid financiert eerder im m aterië

le diensten. We zien ook dat grote ondernem ingen 

veel fondsen ontvangen. Vlaamse bedrijven zitten, 

wat de financiële innovatiesteun betreft, onder het 

Europese gemiddelde.

10. S A M E N W E R K IN G S P A T R O N E N  V A N  

IN N O V A T IE V E  O N D E R N E M IN G E N

G em iddeld werkt een vijfde (20,30% ) van de inno

vatieve ondernem ingen (zowel de Vlaamse ais de 

Europese) voor innovatieprojecten samen met een 

partner. Bij grote bedrijven ligt dit gem iddelde veel 

hoger (55,80%). Bedrijven in de chemie (28,70%) 

en immateriële diensten (29,31%) zijn ook relatief 

meer geneigd to t samenwerken. De percentages 

worden voorgesteld in tabel 7.10.

In deze sam enwerkingsverbanden zijn leveranciers 

de belangrijkste partner (12,65%). Daarna volgen 

de klanten (11,13%) en andere bedrijven in de 

groep (9,87%). Universiteiten of instellingen van 

hoger onderwijs zijn eveneens een belangrijke 

partner (8,33%). In tabel 7.11 w ord t de verdeling 

weergegeven van het belang van elke partner in

de innovatieve ond ernem ing en

permanent occasioneel

Textiel 26,99% 61,51%

Hout/Papier/Druk 14,42% 55,53%

Chemie 51,54% 33,02%

Metaal 50,00% 41,34%

Elektronica en Elektromechanica 82,58% 17,42%

Overige Industrie 29,53% 57,60%

Materiële Diensten 15,14% 36,00%

Immateriële Diensten 55,63% 30,63%

Totaal 30,69% 43,48%

Kleine bedrijven 22,43% 48,03%

Middelgrote bedrijven 50,45% 32,90%

Grote bedrijven 67,26% 21,52%

Totaal 30,68% 43,47%

N(ongewogen) = 354

9 . P U B L IE K E  F IN A N C IE R IN G  

V A N  IN N O V A T IE

Tabel 7.9: Publieke financiering van innovatieve ond ernem ing en

Regionale
overheid

Belgische
overheid

EU Europees
Kaderprog.

Textiel 26,83% 0,63% 0,63% 0,00%

Hout/Papier/Druk 11,78% 1,92% 0,00% 0,00%

Chemie 14,51% 10,80% 5,85% 1,86%

Metaal 24,62% 9,27% 4,10% 1,67%

Elektronica en Elektromechanica 28,03% 4,55% 6,82% 3,03%

Overige Industrie 16,57% 4,00% 3,12% 0,00%

Materiële Diensten 5,34% 4,63% 2,07% 0,00%

Immateriële Diensten 11,23% 2,29% 8,52% 19,54%

Totaal 13,93% 4,67% 3,16% 2,15%

Kleine bedrijven 12,75% 4,89% 2,64% 2,38%

Middelgrote bedrijven 14,85% 3,04% 4,02% 1,23%

Grote bedrijven 29,02% 10,27% 7,14% 3,56%

Totaal 13,91% 4,69% 3,14% 2,17%

N (ongewogen) 442 442 435 435

EU-gemiddelde 15% 15% 7% 4%



11. IN FO R M A TIEB R O N N EN

1 2 0

T abe l 7.10: S a m e n w e rk in g s p a tro n e n  v a n

in n o v a tie v e  o n d e rn e m in g e n

Textiel 20,29%

Hout/Papier/Druk 20,43%

Chemie 28,70%

Metaal 24,05%

Elektronica en Elektromechanica 24,24%

Overige Industrie 21,62%

Materiële Diensten 14,06%

Immateriële Diensten 29,31%

Totaal 20,30%

Kleine bedrijven 16,43%

Middelgrote bedrijven 26,15%

Grote bedrijven 55,80%

Totaal 20,30%

N(ongewogen) 445

EU-gemiddelde 19%

De inform atiebronnen die aan de basis liggen van 

de innovatie-activiteiten werden ook bevraagd in 

de CIS3. Uit de antwoorden blijkt dat de meeste 

informatie uit interne bronnen (56,57% ) gehaald 

wordt. Andere belangrijke bronnen zijn leveran

ciers (34,44%), klanten of afnemers (27,27%) en 

concurrenten (12,49%). Naast deze actoren die 

rechtstreeks aan de ondernem ing verbonden zijn, 

spelen ook een aantal indirecte bronnen een rol, 

zoals beurzen en tentoonstellingen (16,20%) en 

professionele conferenties (8,97%). Universiteiten 

en andere inste llingen van hoger onderw ijs 

(3,85%) en publieke of particuliere non-profit 

onderzoeksinstellingen (2,01%) zijn relatief m inder 

belangrijk. Tabel 7.13 vat deze inform atie kort 

samen en geeft ook de Europese gemiddelden.

sam enwerkingsverbanden van Vlaamse bedrijven 

voor innovatie-activiteiten. De Europese gem iddel

den worden eveneens gegeven; ze zijn zeer 

gelijkaardig.

In tabel 7.12 worden de partners bovendien nog 

onderverdeeld volgens geografische locatie. We 

zien dat zowel op nationaal ais op Europees niveau 

klanten en leveranciers belangrijke partners zijn. 

Vlaamse bedrijven werken relatief vaak samen met 

universiteiten of instellingen van hoger onderwijs, 

maar deze samenwerking gebeurt vooral met 

Belgische onderw ijs inste llingen. O p Europees 

niveau spelen andere bedrijven in de onderne- 

m ingsgroep dan weer een belangrijke rol.

Tabel 7.11 : Belang van partners in sam enw erkings

verbanden

Vlaanderen EU-gemiddelde

Leveranciers van uitrusting, 
materiaal, componenten en software 12,65% 12%

Klanten of afnemers 11,13% 12%

Andere bedrijven In de groep 9,87% 9%

Universiteiten of andere Instellingen 
van hoger onderwijs 8,33% 9%

Consultants 6,80% 6%

Commerciële laboratoria / 
O&O-bedrijven 6,23% 4%

Publieke of particuliere non-profit- 
onderzoeksinstellingen 4,66% 5%

Concurrenten en andere bedrjjven 
uit dezelfde Industriële sector 3,27% 7%

N(ongewogen) = 136

Tabel 7.12: Belang van partners in sam enw erk ingsverbanden  

volgens geografische locatie

Nationaal

N(ongewogen)
136 Klanten of afnemers 8,20%

136 Universiteiten of andere 
Instellingen van hoger onderwijs 8,10%

136 Leveranciers van uitrusting, materiaal, 
componenten en software 7,65%

136 Consultants 6,49%

136 Commerciële laboratoria /  O&O-bedrijven 4,98%

136 Publieke of particuliere non-profitonderzoeks- 
instellingen 4,55%

134 Andere bedrijven In de groep 3,68%

136 Concurrenten en andere bedrijven uit 
dezelfde Industriële sector 2,13%

EU/EVA

N(ongewogen)
136 Leveranciers van uitrusting, materiaal, 

componenten en software 7,46%

136 Klanten of afnemers 5,48%

134 Andere bedrijven In de groep 4,40%

136 Commerciële laboratoria /  O&O-bedrijven 2,49%

136 Universiteiten of andere Instellingen 
van hoger onderwijs 1,56%

136 Concurrenten en andere bedrijven uit 
dezelfde Industriële sector 1,17%

136 Consultants 0,79%

136 Publieke of particuliere non-profitonderzoeks- 
instellingen 0,55%



12. RESULTATEN VAN DE INNOVATIE- 
ACTIVITEITEN

O m  de innovatiegraad te analyseren moet, naast 

de inputzijde, ook de ou tputkant bekeken worden: 

leiden de geleverde innovatie-inspanningen uite in

delijk ook tot resultaten? In deze sectie gaan we 

kort in op de effecten van innovatie, zoals de 

bedrijven die zelf percipiëren. Deze subjectiviteit is 

een belangrijke nuance. Tabel 7.14 toont het 

belang van de outputfactoren van innovatie-acti

viteiten van de Vlaamse en Europese bedrijven. De 

belangrijkste ou tput (46,85% ) van innovatie-acti

viteiten is een stijging van de kwaliteit van de pro

ducten. O p een duidelijke afstand volgen de reali

satie van een groter aanbod (33,38%), een gro te

re productiecapaciteit (27,61%), een grotere markt

of groter marktaandeel (24,99% ) en een grotere 

productieflexibilite it (23,68%). De resultaten zijn 

dus zowel product- ais procesgericht.

13. BELEM M ERING VAN INNOVATIE- 
ACTIVITEITEN

De innovatieve ondernem ingen geven aan dat ze 

toch in enige mate belem m eringen ondervinden 

op hun innovatie-activiteiten. Dit is te zien in tabel 

7.15. Een vierde (22,99% ) van de ondernem ingen 

heeft innovatieprojecten die ernstige vertraging 

hebben opgelopen. Vooral de textiel- en metaal

sector (respectievelijk 44 ,44%  en 34,04% ) en de 

immateriële diensten (32,50%) ondervinden dit. 

Grote bedrijven hebben hier du idelijk  m inder h in

der van. Bij een klein percentage (3,29%) van de

Tabel 7.13: Informatiebronnen voor de innovatie-activiteiten

Vlaanderen EU-gemiddelde

N (ongewogen) %

Interne bronnen
Onderneming zelf 434 56,57% 38%

Andere bedrijven binnen de groep
(voor ondernemingen die deel uitmaken van een groep) 275 12,40% 9%

Marktbronnen
Leveranciers van uitrusting, materiaal, componenten en software 434 34,44% 20%

Klanten of afnemers 434 27,27% 28%

Concurrenten en andere bedrijven uit dezelfde industriële sector 434 12,49% 12%

Institutionele bronnen
Universiteiten of andere instellingen van hoger onderwijs 434 3,85% 5%

Publieke of particuliere non-profitonderzoeksinstellingen 434 2,01% 3%

Andere bronnen
Beurzen, tentoonstellingen 434 16,20% 16%

Professionele conferenties, meetings, tijdschriften 434 8,97% 11%

Tabel 7.14: Resultaten van de innovatie-activiteiten

Vlaanderen EU-gemiddelde

N(ongewogen) %

Productgerichte resultaten
Betere kwaliteit van goederen of diensten 430 46,85% 40%

Groter aanbod van goederen of diensten 431 33,38% 29%

Grotere markt of groter marktaandeel 431 24,99% 24%

Procesgerichte resultaten
Grotere productiecapaciteit 430 27,61% 25%

Grotere productieflexibiliteit 430 23,68% 20%

Kostenverlaging per producteenheid 430 17,59% 17%

Minder materiaal- en energieverbruik per productie-eenheid 430 7,23% 9%

Andere resultaten
Beter milieu of betere gezondheids- en veiligheidsaspecten 432 18,61% 15%

Tegemoetkomen aan overheidsregels of -normen 431 16,13% 19%



Tabel 7.15: Belemmering van innovatie-activiteiten
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Ernstig
vertraagd

Niet
gestart

Belemmerd/verhinderd 
door andere problemen

Textiel 44,44% 1,05% 35,85%

Hout/Papier/Druk 27,58% 11,27% 28,61%

Chemie 14,20% 4,01% 29,63%

Metaal 34,04% 7,29% 25,53%

Elektronica en Elektromechanica 14,39% 0,76% 35,88%

Overige Industrie 14,91% 0,49% 14,31%

Materiële Diensten 16,61% 2,07% 17,00%

Immateriële Diensten 32,50% 3,96% 19,75%
Totaal 22,99% 3,29% 21,59%

Kleine bedrijven 23,37% 3,66% 20,66%

Middelgrote bedrijven 23,46% 1,72% 23,77%

Grote bedrijven 13,84% 5,78% 25,89%
Totaal 22,99% 3,31% 21,59%
N(ongewogen) 414 408 407

EU-gemiddelde 37% 22% 22%

populatie zijn bepaalde innovatie-activiteiten niet 

van start gegaan. Bij 21,59% van de populatie w er

den innovatie-projecten belem m erd of verhinderd 

door andere problemen. Ais we kijken naar het 

EU-gemiddelde, zien we een grote afw ijking van 

de Vlaamse cijfers: Vlaamse bedrijven ondervin

den du ide lijk  m inder belem m erende factoren 

voor hun innovatie-activiteit.

14. N IET-IN N OVATI EVE 
O N D E R N E M IN G E N

Het percentage van innovatieve ondernem ingen 

ligt in Vlaanderen op 58,15%; er is dus ook een

aanzienlijk aantal bedrijven dat niet innoveert. Het 

loont de moeite om in deze groep van niet-inno- 

vators (228 bedrijven van de respondentenset) de 

oorzaak hiervan te onderzoeken. In de vragenlijst 

werden drie m ogelijke oorzaken voorgelegd aan 

de groep van niet-innoverende bedrijven; ze w or

den weergegeven in tabel 7.16. De belangrijkste 

oorzaak (58,43% ) ligt in de m arktom standighe

den. Daarnaast spelen ook innovatiebelemmeren- 

de factoren (35,65% ) en het ontbreken van de 

behoefte aan innoveren wegens recent doorge

voerde innovaties (28,34% ) een rol.

Tabel 7.16: Oorzaken van de afwezigheid van innovatie-activiteiten

Geen behoefte 
wegens vroegere 

innovaties

Geen behoefte 
wegens markt

omstandigheden

Aanwezigheid van 
innovatiebelemmerende 

factoren

Textiel 37,02% 86,67% 53,04%

Hout/Papier/Druk 38,76% 76,08% 41,15%

Chemie 44,55% 54,00% 35,00%

Metaal 50,90% 27,84% 36,94%

Elektronica en Elektromechanica 32,73% 67,27% 23,64%

Overige Industrie 27,81% 50,67% 65,59%

Materiële Diensten 22,76% 60,56% 27,60%

Immateriële Diensten 26,77% 61,93% 27,41%

Totaal 28,34% 58,43% 35,65%

Kleine bedrijven 25,84% 60,28% 36,32%

Middelgrote bedrijven 57,43% 35,20% 29,61%

Grote bedrijven 24,44% 68,89% 22,22%

Totaal 28,31% 58,40% 35,63%

N(ongewogen) 225 221 224



Tabel 7.17: Innovatiebelemmerende factoren

N (ongewogen) %

Economische factoren
Te hoge innovatiekosten 408 22,35%

Gebrek aan geschikte financieringsbronnen 407 17,62%

Buitensporig geachte economische risico's 409 16,03%

Interne factoren
Gebrek aan gekwalificeerd personeel 405 23,13%

Organisatorische starheid binnen de onderneming 406 12,51%

Gebrek aan technologie-informatie 405 9,94%

Gebrek aan marktinformatie 406 7,93%

Andere factoren
Gebrek aan vraag naar nieuwe goederen of diensten 406 13,37%

Onvoldoende flexibele reglemenering of normen 405 12,84%

* In deze tabel werden de im pactfactoren hoog en m edium  samengeteld.

Tabel 7.18: Bescherming van innovaties: Tabel 7.19: Bescherming van innovaties:
patentaanvragen andere instrumenten

Textiel 3,50%

Hout/Papier/Druk 6,56%

Chemie 16,47%

Metaal 10,60%

Elektronica en Elektromechanica 9,63%

Overige Industrie 2,19%

Materiële Diensten 4,28%

Immateriële Diensten 8,85%

Totaal 5,72%

Kleine bedrijven 3,89%

Middelgrote bedrijven 11,49%

Grote bedrijven 23,42%

Totaal 5,72%

N (ongewogen) 673

EU-gemiddelde 9%

15. INNOVATIEBELEM M ERENDE  
FACTOREN

Voor alle bedrijven, zowel innoverende ais niet-inno- 

verende, werd gepeild naar de factoren die de inno- 

vatie-activiteiten belemmeren. Er werden drie cate

gorieën onderscheiden: economische factoren, inter

ne factoren en andere factoren. Bij de economische 

factoren bleek de hoge innovatiekost de belangrijk

ste factor (22,35%). Gebrek aan geschikte financie

ringsbronnen (17,62%) en de hoge economische 

risico's (16,03%) leggen eveneens een zware druk 

op de innovatie-activiteiten. Gebrek aan gekwalifi

ceerd personeel is een interne factor die de innova

tie-activiteiten zwaar belast (23,13%). Een overzicht 

van alle factoren wordt gegeven in tabel 7.17.

N(ongewogen) %

Formele methoden
Handelsmerken 441 20,46%

Registratie van designpatronen 442 13,54%

Auteursrecht 441 7,30%

Strategische methoden
Voorsprong op concurrenten 438 41,09%

Geheimhouding 441 34,58%

Complexiteit tekeningen/
ontwerpproces 440 20,32%

16. BESCHERM ING VAN INNOVATIE

Innovatie-inspanningen zijn zeer belangrijk, maar het is 

ook belangrijk dat bedrijven de geleverde inspanning

en voldoende kunnen afschermen om zo de maximale 

opbrengst uit de investering te realiseren. Een zeer 

belangrijke -m aar zeker niet steeds waterdichte- 

manier is de aanvraag van een patent. In eerste instan

tie kijken we in deze sectie naar de patentaanvragen. 

Deze geven een indicatie van de innovatie-output die 

bedrijven proberen te beschermen. In tabel 7.18 wordt 

het percentage van bedrijven dat minstens één patent- 

aanvraag ingediend heeft, weergegeven. Gemiddeld is 

dat slechts 5,72%; het Europese gemiddelde is 9%. 

Grote bedrijven en bedrijven in de chemiesector zijn 

duidelijk meer actief in patentaanvragen.

Naast patentaanvragen wordt er nog een hele waaier 

andere beschermingsmethoden toegepast.

Tabel 7.19 geeft een aantal mogelijkheden. Er zijn for

mele beschermingsmethoden, zoals patenten, en meer 

strategische methoden, zoals voorsprong op de concur

renten en geheimhouding. We zien dat de strategische 

methoden belangrijker zijn dan de formele methoden 

voor de bescherming van innovatie-inspanningen.
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APPENDIX: SECTOREN (OP BASIS VAN DE NACE-BEL CLASSIFICATIE) W EER H O U DEN  
D O O R  EUROSTAT

Primaire sector

Winning van delfstoffen
10 W inn ing van steenkool, bru inkool en tu rf

11 W inn ing van aardolie en aardgas en aanverwante diensten

12 W inn ing van uranium - en thorium erts

13 W inn ing van metaalertsen

14 Overige w inn ing van delfstoffen

Verwerkende nijverheid

Voedingsproducten, dranken en tabak
15 Vervaardiging van voedingsm iddelen en dranken

16 Vervaardiging van tabaksproducten

Textiel, kleding, bontnijverheid en leernijverheid
17 Vervaardiging van textiel

18 Vervaardiging van kleding en bontnijverheid

19 Leernijverheid en vervaardiging van schoeisel

Hout, papier, drukkerijen
20 Houtindustrie en vervaardiging van artikelen van hout, kurk, rieten vlechtwerk

21 Papier- en kartonnijverheid

22 Uitgeverijen, drukkerijen en reproductie van opgenom en media

Cokes, petroleum, kernbrandstof, chemische producten, rubber en kunststoffen
23 Vervaardiging van cokes, geraffineerde aardolieproducten en splijt- en kweekstoffen

24 Chemische nijverheid

244 Farmaceutische nijverheid

25 Rubber- en kunststofnijverheid

Niet-metaalhoudende minerale producten
26 Vervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale producten

Metallurgie
27 M etallurgie

Vervaardiging van producten in metaal (exclusief machines en werktuigen)
28 Vervaardiging van producten van metaal

Machines, materialen, werktuigen en transport
29 Vervaardiging van machines, apparaten en werktuigen

30 Vervaardiging van elektrische en elektronische apparaten en instrumenten

31 Vervaardiging van elektrische machines en apparaten

32 Vervaardiging van audio-, video- en telecom m unicatie-apparatuur

33 Vervaardiging van medische apparatuur, van precisie- en optische instrumenten en van uurwerken

34 Vervaardiging en assemblage van auto's, aanhangwagens en opleggers

35 Vervaardiging van overige transportm iddelen

Meubels, overige industrie
36 Vervaardiging van meubels, overige industrie



Recuperatie van recycleerbaar afval
37 Recuperatie van recycleerbaar afval

Productie en distributie van elektriciteit, gas en water
40 Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en warm water

41 W inning, zuivering en distributie van water

Dienstensector

Groothandel
51 Groothandel en handelsbemiddeling, exclusief de handel in auto's en m otorrijw ielen

Vervoer, opslag
60 Vervoer te land

61 Vervoer over water

62 Luchtvaart

63 Vervoersondersteunende activiteiten

Post en telecommunicatie
64 Post en telecommunicatie

Financiële instellingen (inclusief verzekeringen)
65 Financiële instellingen

66 Verzekeringswezen

67 Hulpbedrijven ivm financiële instellingen

Informatica en aanverwante activiteiten
72 Informatica en aanverwante activiteiten

Onderzoek en ontwikkeling
73 Speur- en ontw ikkelingswerk

Overige zakelijke dienstverlening
742 Technisch advies, architecten en ingenieurs

743 Technische tests en analyses
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1. IN LEID ING

Bij het concipiëren, het opvolgen en het evalueren 

van het O & O -bele id  van de overheid maar ook 

van un iversite iten, onderzoeksinste llingen en 

bedrijven, groeit de nood aan kwantitatieve in fo r

matie. Hoewel kwantitatieve gegevens nooit toela

ten de werkelijkheid volledig te omschrijven, vor

men ze wel onmisbare achtergrondinformatie.

Naast informatie over onder meer de O&O-beste- 

dingen door de verschillende actoren en de verde

ling van deze m iddelen over de verschillende 

domeinen, hebben beleidsmakers ook behoefte 

aan gegevens over de wetenschappelijke en tech

nologische output. Bibliometrische analyses, die 

gebaseerd zijn op de bibliografische gegevens van 

publicaties, vorm en een van de methoden om het 

onderzoekspotentieel in kaart te brengen.

In dit hoofdstuk w ordt een overzicht gegeven van 

de omvang en de impact van het Vlaams onder

zoek in de natuur-, levens- en technische weten

schappen zoals dat kan worden zichtbaar gemaakt 

aan de hand van publicaties verschenen in t ijd 

schriften die worden verwerkt voor de Science 

Citation Index.

2. BIBLIOMETRISCHE STUDIES EN DE 
BIBLIOGRAFISCHE GEGEVENSBESTAN
DEN VAN HET ISI

Bibliometrische analyses van publicaties laten toe 

onderzoeksprestaties in kaart te brengen. Voor de 

wetenschapsbeoefening w ordt hierbij een model 

gebruikt, waarvan we hier even de krijtlijnen schet

sen. Fundamenteel onderzoek leidt tot nieuwe 

inzichten in de mens en zijn om geving. De prakti

sche toepassing van de resultaten van dit soort 

onderzoek zijn echter zelden onm iddellijk  duidelijk 

en vragen vaak nog belangrijke investeringen. 

Fundamenteel onderzoek w ord t dan ook gro ten

deels gefinancierd met publieke middelen. De 

resultaten ervan vorm en een quasi-publiek goed. 

Ze maken deel uit van het cultureel en maat

schappelijk patrim onium .

Publicaties in de open literatuur vorm en de meest 

gebruikte maar niet enige manier om deze resul

taten bekend te maken. Het is daarbij gebruikelijk 

dat onderzoekers door verm eldingen in voetnoten 

of in een referentielijst aangeven op welke wijze ze 

voortbouwden op eerder werk. Daarom kan men 

de wetenschap bestuderen aan de hand van de

wetenschappelijke literatuur zelf, die tot op zekere 

hoogte een weerspiegeling vorm t van de activitei

ten.

De diverse wetenschappelijke dom einen hebben 

wel een eigen typische onderzoeks- en publicatie- 

cultuur. Zo spelen in de natuur- en levensweten

schappen tijdschriften een essentiële rol in de com 

municatie tussen vakgenoten. Voor de technische 

wetenschappen nemen conferentieproceedings en 

rapporten daarnaast een belangrijke plaats in. De 

natuur- en levenswetenschappen en ook de basis

disciplines in de technische wetenschappen zijn 

bovendien sterk internationaal gericht -  waarbij 

het Engels dom inant is bij de informatieuitwisse- 

ling.

In deze disciplines kan dan ook een onderscheid 

worden gemaakt tussen de 'centrale' en de meer 

'perifere' tijdschriften. De eerste zijn grosso modo 

de internationaal toonaangevende publicaties, met 

een goed functionerend referee-systeem. De 

andere zijn wat m inder belangrijk en vaak meer 

nationaal georiënteerd.

Bibliometrische macro- en meso-analyses zijn van

daag de dag dan ook ondenkbaar zonder te ver

trekken van een veelomvattende, multidisciplinaire 

bibliografische databank. Voor de bibliometrische 

analyse van de onderzoeksprestaties van landen, 

regio's, instituten en onderzoeksgroepen is boven

dien de recurrente beschikbaarheid van een cita- 

tie-index een noodzakelijke voorwaarde. De b ib lio

grafische databestanden van het Amerikaanse 

Instituu t voor W etenschappelijke In form atie  

(Institute for Scientific Information, ISI, Philadelphia, 

PA, USA) vorm en in deze optiek een onmisbaar 

vertrekpunt voor om het even welke b ib liom etri

sche analyse. Tijdens de voorbije tw in tig jaar is de 

Science Citation Index (SCP) een van de meest 

geaccepteerde en onderzochte bronnen voor 

bibliometrische analyses geworden. Hoewel er ook 

kritische bedenkingen te geven zijn (bijvoorbeeld 

voor wat betreft de tijdschriftendekking en de aan

pak van het ISI in verband met de dataverwerking 

bij de ontw ikkeling en invulling van de SCI), zijn 

de unieke kenmerken van de SCI tegenwoordig 

algemeen aanvaarde onderdelen geworden van 

de bibliometrische technologie. Van deze kenm er

ken zijn vooral de volgende vermeldenswaard:

« Multidisciplinariteit: De SCI is uniek door 

zijn brede dekking. Alle wetenschapsgebieden 

in de levenswetenschappen, de natuurweten



schappen evenals de basisdisciplines van de 

technische wetenschappen zijn in het gege

vensbestand aanwezig.

• 'Selectiviteit': alle wetenschappelijke t ijd 

schriften die in de SCI opgenom en zijn, wer

den op g rond  van kw antitatieve criteria 

(impactmaatstaven) gekozen en de selectie 

door ISI w ord t in het algemeen ook door de 

opinie van experten in de betreffende discipli

nes gevalideerd en aanvaard.

« 'Volledige dekking’: alle publicaties in tijd 

schriften die in de SCI opgenom en zijn, w o r

den ook geïndexeerd.

« 'Volledigheid van adressen': de werkadres

sen van alle auteurs worden vermeld. Dit ken

m erk maakt dus de analyse van wetenschap

pelijke samenwerking en de toepassing van 

een volledig of een gefractioneerd telschema 

(waarbij een publicatie geheel of gedeeltelijk 

aan bijvoorbeeld elke auteur, instelling of land 

w ord t toegewezen) mogelijk.

« 'Bibliografische referenties': Samen m et de 

docum enten worden ook hun referenties ver

werkt. De herdefinitie van deze referenties ais 

brondocum enten maakt het m ogelijk om cita- 

tiepatronen te onderzoeken en citatie-indicato- 

ren te construeren.

« 'Beschikbaarheid': De SCI is beschikbaar ais 

gedrukte versie, elektronisch op magneetband, 

on-line en ais CD-editie. Vooral de laatstge

noemde is in de negentiger ja ren zeer populair 

geworden. Een meer uitgebreide versie van dit 

databestand, de SCI Expanded, is onderdeel 

van het W eb of Science (WoS"j, dat eveneens 

door het ISI geproduceerd wordt. Dat is mees

tal on-line beschikbaar. De SCI Expanded 

(SCIE) heeft du idelijk een bredere tijdschriften

dekking dan de 'gewone' SCI. De volledige 

Web of Science bevat naast de SCIE ook nog 

de SSCI (Social Science Citation Index) en de 

A&HC I (Arts&Humanities Citation Index).

Er zijn zonder tw ijfe l enkele kritische bedenkingen 

te form uleren over de databestanden van het ISI. 

Naast de twee reeds genoem de aspecten (dek

kingsgraad en verwerking bij aanmaak) moet ook 

nog de oververtegenwoordig ing van publicaties 

afkomstig uit Engelstalige landen, in het bijzonder 

van publicaties uit de Verenigde Staten, vermeld

worden. Ondanks deze bedenkingen is de SCIE 

m om enteel de meest geschikte bibliografische 

bron voor uitgebreide, alle vakgebieden om vatten

de, bibliometrische analyses.

3 .DATABRONNEN EN DATAVERWERKING

Alle bibliometrische gegevens die in d it hoofdstuk 

gebru ikt worden, zijn gebaseerd op de bib liografi

sche 'ruw e ' data geëxtraheerd uit de 1992-2003 

cum ula tieve databestanden van de Science 

Citation Index Expanded® (SCIE). De bib liom etri

sche analyse die in het vervolg van d it hoofdstuk 

w ord t weergegeven, is gebaseerd op de vier zoge

naamde 'relevante' of 'citeerbare' documenttypes, 

nam elijk (1) articles, (2) letters, (3) notes en (4) 

reviews. De publicaties van de laatste twaalf jaar, 

d.w.z. van de periode 1992-2003, werden voor 

deze analyses geselecteerd.

Aan de basis van de toewijzing van publicaties aan 

Vlaanderen en aan de referentielanden lagen de 

werkadressen. De nationaliteit van een auteur was 

dus niet doorslaggevend maar wel zijn of haar 

adres van institutionele affiliatie. Er is verder een 

'vo lled ig ' telschema toegepast, m et andere w oor

den, indien een publicatie co-auteurs m et werk

adressen in verschillende landen heeft, dan w ordt 

deze publicatie aan alle betrokken landen ais één 

volledige publicatie toegewezen. Er w ord t dus niet 

gefractioneerd tussen de landen. Doch in het geval 

een publicatie meer dan één werkadres in hetzelf

de land vermeldt, dan w ord t d it docum ent enkel 

één keer aan het betrokken land toegewezen. 

Anderzijds kan ook één publicatie van één auteur 

wel ais afkomstig van twee landen en dus ais een 

internationale co-publicatie beschouwd worden, 

indien deze auteur werkadressen in twee verschil

lende landen heeft vermeld.

De bepaling van Vlaamse publicaties was iets inge

w ikkelder dan die van de Europese referentielan

den. Een docum ent werd beschouwd ais afkomstig 

van Vlaanderen op voorwaarde dat tenminste één 

(co)auteur een Vlaams werkadres heeft. Verder 

werden 20%  van het aantal publicaties en citaties 

van alle brondocum enten die enkel een Brussels 

doch geen Vlaams werkadres hebben, bij de bere

kening van de Vlaamse basisindicatoren gevoegd. 

D it betekent concreet dat 20%  van alle instellingen 

m et een Brussels werkadres aan Vlaanderen wer

den toegewezen. Hierbij werd de VUB in de fina

le databestanden m eegerekend ais hebbende een 

Brussels werkadres. De uiteindelijke resultaten zijn
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daardoor echter niet vertekend omdat de 20 /80- 

regel inclusief de VUB en alle andere Brusselse 

instellingen (dus ook inclusief de ULB en UCL) sta

tistisch hetzelfde resultaat geeft ais wanneer de 

VUB vo lled ig  zou w orden u itgefilte rd naar 

Vlaanderen toe en de andere instellingen (exclusief 

de ULB en UCL) zouden worden verdeeld naar 

Vlaanderen toe volgens een 20/80-regel. M et 

andere woorden, uit onze validatie bleek dat de vo l

ledige inclusie van de VUB met uitsluiting van ULB 

hetzelfde resultaat oplevert ais de 20/80-regel toe 

te passen op de combinatie VUB-ULB. Publicaties 

van internationale instellingen werden volgens 

dezelfde 20/80-regel verdeeld (net zoals voor 

bedrijven met Brussels werkadres trouwens). Deze 

allocatieregel werd reeds in het Indicatorenboek 

2003 toegepast. Voor de nieuwe editie van dit 

Indicatorenboek gingen we echter een stap verder 

en werden alle bijkomende Brusselse gegevens 

voor de periode 2 0 0 2 -2 0 0 3  manueel geverifieerd 

en aan de betreffende gemeenschap toegekend. 

Enkel op de federale en andere niet onm iddellijk 

toekenbare instellingen werd de 20 /80  regel toe

gepast. Voor de vergelijkende analyses werden, net 

ais in het Indicatorenboek 2003, de volgende elf 

Europese referentielanden in aanmerking geno

men: België, Denemarken, Duitsland, Finland, 

Frankrijk, Ierland, Italië, Nederland, Spanje, 

Verenigd Koningrijk en Zweden.

De toewijzing van publicaties aan wetenschapsge

bieden is gebaseerd op een disciplinetoekenning 

vertrekkend van het door het ISI ontwikkelde 

Subject Category System waarbij tijdschriften w or

den gegroepeerd in cognitief logische discipline

groepen. Het hier toegepaste disciplinestelsel is een 

verdere groepering van de afgerond 200 discipline- 

codes van het ISI en bevat 60 deelgebieden en 12 

hoofdgebieden. In het kader van deze studie werd 

het Vlaams onderzoek op niveau van de hoofdge

bieden geanalyseerd. Deze hoofdgebieden zijn:

1. Agronom ie en omgevingswetenschappen

2. Biologie (op het organisme- en het supraorga-

nismevlak)

3. Biowetenschappen (algemene, cellulaire en sub-

cellulaire biologie; genetica)

4. Biomedisch onderzoek

5. Klinische en experimentele geneeskunde I (alge

mene en interne geneeskunde)

6. Experimentele geneeskunde II (niet-interne vak

ken)

7. Neuro- en gedragswetenschappen

8. Chemie

9. Fysica

10. Aard- en ruimtewetenschappen

11. Technische wetenschappen

12. W iskunde

De citatiegegevens werden bepaald via een op 

een speciale identificatiesleutel gebaseerd koppe- 

lingsalgoritme. Hierbij worden de individuele bron- 

publicaties gekoppeld met de individuele bestand

delen van de referentielijsten van alle bronpublica- 

ties. Het aantal citaties dat een bronpublicatie in elk 

jaar na het jaar van zijn publicatie krijgt is na tuur

lijk niet constant. Het is aan veranderingen onder

worpen die eigen zijn aan het proces van verou

dering van (wetenschappelijke) informatie. Het 

citatieproces is dus niet homogeen. De keuze van 

een geschikt citatievenster is daarom van groot 

belang. Het in dit hoofdstuk gekozen venster is in 

overeenstemming met de resultaten van recente 

methodologische studies en met de praktische 

ervaring die gangbaar is in het bibliometrisch 

onderzoek (bvb. Glanzel, 1999). Er werd op basis 

van deze inzichten een vast tijdvenster van drie 

jaar, beginnend met het jaar van publicatie, toege

past. A ldus werden bijvoorbeeld voor publicaties 

die in de jaargang 2001 van het SCI Expanded 

opgenom en zijn, alle citaties gedurende de perio

de 2001-2003 geteld. Dankzij dit citatievenster 

konden alle tussen 1992 en 2001 gepubliceerde 

en in het SCIE geïndexeerde docum enten in aan

m erking genom en worden voor de citatieanalyse.

4 .BIBLIOMETRISCH E INDICATOREN

Een basismaatstaf van de wetenschappelijke output 

is het aantal publicaties, of om precies te zijn, het 

aantal publicaties in het gebruikte bibliografisch data

bestand. De dekkingsgraad en het profiel van de 

SCIE zijn onderworpen aan jaarlijkse wijzigingen en 

aanpassingen. Daarom moet het meten van de 

regionale of nationale publicatieoutput altijd in 

samenhang met de ontwikkeling van het gegevens

bestand ais geheel beschouwd worden. Een logische 

consequentie hiervan is dat voor het onderzoek van 

publicatietrends, het nationale aandeel in het totaal 

van de wereld-output gemeten wordt in plaats van 

de nationale publicatieoutput ais dusdanig.

Het institutionele, regionale of nationale onderzoeks- 

profiel voor een gegeven systeem van wetenschaps

gebieden kan door de zogeheten Activiteitsindex 

(Al) uitgedrukt worden. Frame heeft deze indicator in 

1977 ais een bibliom etrische versie van de 

'Comparative Advantage Index' ingevoerd. De



Activiteitsindex voor landen wordt op de volgende 

manier gedefinieerd:

C, IC
A I  = ---------------- ,W,IW

waarbij G/C  het aandeel nationale publicaties in een 

gegeven gebied /in  de nationale publicaties over alle 

gebieden en Wi/W  het aandeel publicaties van de 

wereld in hetzelfde gebied / over de publicaties van 

de wereld in alle gebieden is. In eerdere studies kon

den de volgende vier verschillende 'paradigmatische' 

patronen in nationale publicatieprofielen onderschei

den worden (bvb. REIST-2, 1997):

1. Het 'westerse' model met biowetenschappen en 

medische wetenschappen ais overheersende 

gebieden,

2. De typische patronen van de voormalige socia

listische landen met overheersende activiteit in 

chemie en fysica,

3. Het 'bio-omgevingsmodel' met biologie en aard

en ruimtewetenschappen op de voorgrond en

4. Het 'Japans' model met overheersende oriëntatie 

in de richting van technische wetenschappen en 

chemie.

De neutrale waarde van deze indicator is 1. Al > 1 

betekent dus publicatieactiviteit boven de wereld

standaard, Al = 1 betekent een publicatiepatroon 

overeenkomstig de wereldstandaard en Al < 1 drukt 

uit dat de activiteit van het land in het betrokken 

onderzoeksgebied beneden de wereldstandaard ligt.

Drie indicatoren werden toegepast om verschillende 

aspecten van de impact van het Vlaams wetenschap

pelijk onderzoek in de Europese context te kenmer

ken.

De eerste indicator is de gemiddelde geobserveerde 

citatiefrequentie (Mean Observed Citation Rate: 

MOCR). Deze indicator is gedefinieerd ais het quo

tiënt van het aantal citaties geobserveerd in een 

bepaalde periode (bvb. drie jaar beginnend met het 

jaar van publicatie) en het aantal aan de basis lig

gende publicaties. De M OCR weerspiegelt de feite

lijke impact van een onderzoeksgroep, instituut, 

regio of land.

De gemiddelde verwachte citatiefrequentie (Mean 

Expected Citation Rate: MECR) geeft een vergelij- 

kingswaarde voor de feitelijke citatie-impact op 

basis van de impactmaatstaven van de tijdschriften. 

Het verwachte aantal citaties van een publicatie is 

gedefinieerd ais de gemiddelde citatiefrequentie

van alle publicaties die in hetzelfde tijdschrift in het

zelfde jaar verschenen zijn. O m  een compatibele 

verwachtingswaarde te kunnen definiëren, moeten 

natuurlijk de citatievensters gehanteerd voor beide 

indicatoren (M OCR en MECR) overeenstemmen. 

In plaats van het citatievenster van één jaar t voor 

publicaties verschenen in de twee voorafgaande 

ja ren (t-1 ) en (t-2 ) (zoals gehanteerd in de defini

tie van de impact factor in de Journal Citation 

Report uitgegeven door het ISI), zal in dit hoofdstuk 

eveneens een venster van d rie jaa r toegepast w or

den. Voor een verzameling van publicaties die aan 

een bepaalde onderzoeksgroep, instituut, regio of 

land wordt toegekend is deze indicator dus de ver

houding van alle individuele verwachte citatiefre- 

quenties tot alle publicaties in de beschouwde ver

zameling.

De derde indicator is de zogeheten relatieve citatie

frequentie (Relative Citation Rate: RCR). Deze indi

cator wordt gedefinieerd ais het quotiënt van de 

gemiddelde geobserveerde en gemiddelde verwach

te citatiefrequentie, dus RCR = M OCR/M ECR. 

RCR drukt uit of de publicaties van een onderzoeks

groep, instituut, regio of land meer of minder citaties 

hebben aangetrokken dan verwacht op basis van de 

citatiefrequenties van de tijdschriften. Omdat de cita- 

tiescores van de artikelen relatief ten opzichte van de 

citatiestandaard van de opgenomen tijdschriften 

gemeten worden, is deze indicator relatief ongevoe

lig tegenover de grote verschillen die tussen de cita- 

tiepraktijken in de verschillende wetenschapsgebie

den optreden.

RCR = 0 reflecteert 'ongeciteerdheid', RCR < 1 

betekent dat de betrokken eenheid (onderzoeks

groep, instituut, regio of land) lager dan de wereld

standaard presteert, RCR > 1 betekent hoger dan de 

wereldstandaard en RCR = 1 drukt uit dat de 

betrokken eenheid gemiddeld evenveel citaties heeft 

gekregen ais werd verwacht op basis van de citatie- 

patronen van de tijdschriften.

De drie indicatoren werden geïntroduceerd door 

Schubert et al. (1983) en worden sedertdien regel

matig toegepast in vergelijkende meso- en macro- 

studies. Versies van deze indicatoren, namelijk 

Citations per Paper (CPP strookt met MOCR), Mean 

Citation Rate of Journal Packet (JCSm strookt met 

MECR) en CPP/JCSm (strookt met RCR) worden 

ook aan het CWTS in Leiden gebruikt (bvb. Moed 

et al., 1995).



5.DE EVOLUTIE VAN DE VLAAM SE PUBLI
CATIES IN  DE LEVENS-, N ATUU R- EN 
TECHNISCHE WETENSCHAPPEN

Zoals in de derde sectie van dit hoofdstuk beschre

ven, waren de werkadressen doorslaggevend bij 

de toew ijzing van publicaties aan Vlaanderen en 

aan de referentielanden. Er werd een 'vo lled ig ' tel- 

schema gebruikt, d.w.z. indien een publicatie co

auteurs met werkadressen in verschillende landen 

heeft, dan werd deze aan alle betrokken landen ais 

één volledige publicatie toegewezen. O m  de toe

name van publicaties en de w ijzig ingen aan de 

tijdschriftendekking van het SCI Expanded bron

bestand te kunnen compenseren, werden het 

Vlaamse en het nationale aandeel in het wereldto- 

taal tijdens de periode 1992-2003 berekend. Tabel

8.1 geeft de evolutie van de publicatieoutput weer 

op basis van publicatie activiteit van Vlaanderen en 

de elf referentielanden per 10.000 inwoners in alle 

wetenschapsgebieden samen.

De berekening van de Vlaamse publicatieoutput, 

rekening houdend met Brusselse publicaties, is 

hoger beschreven. De bevolkingsaantallen zijn 

gebaseerd op openbare inform atie gepubliceerd 

door EUROSTAT. Enkel het aantal inwoners in 

Italië en Verenigd Koningrijk waren voor 2002 en 

2003 niet beschikbaar. Hier diende het CIA W orld 

Factbook ais bron. Het aantal publicaties per 

10.000 inwoners splitst Vlaanderen en de referen

tielanden in twee groepen op: landen met relatief 

lage ou tput per capita -  zoals Duitsland, Frankrijk, 

Ierland, Italië en Spanje -  en landen met hoge acti

viteit per capita -  zoals de Scandinavische referen

tielanden, België en het Verenigde Koningrijk. De 

regio Vlaanderen maakt deel uit van de laatstge

noemde groep. Het aantal publicaties per capita 

neemt in alle referentielanden en in Vlaanderen 

toe -  maar niet overal in dezelfde mate. De groei 

in Vlaanderen, België is du idelijk  sterker dan in 

Duitsland en Frankrijk: terw ijl hun per capita acti

viteit in 1992 nog op hetzelfde niveau was, is er in 

2003 een geprononceerd verschil waarneembaar.

Tabel 8.2 geeft de evolutie van de publicatieoutput 

weer op basis van het procentuele aandeel van 

Vlaanderen en de elf referentielanden in het 

wereldtotaal in alle wetenschapsgebieden samen. 

Het Vlaams aandeel in het wereldtotaal is vanaf 

1992 tot 2003 met bijna 50%  gestegen. Deze on t

wikkeling is best vergelijkbaar met die van Finland. 

Hoewel het Vlaamse procentuele aandeel iets klei

ner is dan dat van Finland, lopen hun beide trend

lijnen tot en met 2001 nagenoeg parallel. Vanaf 

2001 w ord t de Finse groei stopgezet. De Vlaamse 

groeidynam iek w ordt enkel door die van Ierland 

en Spanje overtroffen. O p de oorzaken van de 

groei in die laatstgenoemde landen werd op ver

schillende plaatsen gewezen (bvb. Cano en Julian, 

1992, Román en Méndez, 1994, G óm ez et al., 

1995, REIST-2, 1997). De ononderbroken stijging 

van deze landen kan namelijk in grote mate ais 

een gevolg van de integratie van deze landen in 

de organisaties en de kaderprogram m a's van de 

Europese Gemeenschap beschouwd worden. Er 

wordt een meer of m inder grote stijging van de 

relatieve ou tput van alle referentielanden waarge

nomen, hoewel de groei in enkele landen (vooral 

Frankrijk en Verenigd Koningrijk) in de laatste ja ren

Tabel 8.1: Evolutie van de publicatieoutput van Vlaanderen en de elf referentielanden per 10.000 

inwoners (alle vakgebieden samen)
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Jaar VL BEL DNK FIN FRA DEU IRL ITA NLD ESP SWE GBR

1992 6.71 6.73 10.86 9.33 6.48 5.95 4.46 3.77 9.64 3.40 12.76 9.89

1993 6.74 6.90 11.09 10.00 6.63 5.92 4.68 3.87 10.08 3.56 13.35 10.02

1994 7.47 7.59 12.19 10.89 7.05 6.33 4.99 4.28 10.57 3.89 14.04 10.73

1995 8.15 8.28 12.51 11.51 7.51 6.71 5.51 4.61 11.15 4.23 14.89 11.22

1996 8.88 8.88 12.81 12.15 7.76 7.12 5.95 5.00 11.44 4.60 15.83 11.65

1997 9.07 8.99 13.12 12.69 7.94 7.47 6.23 5.10 11.80 5.02 15.88 11.23

1998 10.26 9.81 14.65 13.38 8.47 8.26 7.05 5.47 12.21 5.49 17.05 12.10

1999 10.62 10.07 14.62 14.05 8.55 8.27 7.08 5.57 12.04 5.74 17.37 12.23

2000 10.54 9.82 14.78 14.47 8.30 8.26 7.17 5.57 12.08 5.76 16.95 12.36

2001 11.16 10.24 15.07 14.88 8.48 8.45 7.32 5.93 12.29 6.06 18.09 12.15

2002 11.13 10.35 14.54 14.38 8.09 8.21 7.52 5.99 12.19 6.20 17.38 11.70

2003 12.54 11.62 16.40 15.79 8.89 8.89 8.31 6.75 13.57 6.64 18.53 12.57

* Bevolkingsdata op basis van EUROSTAT; onderiijnd en bo ld  gezet: op basis van CIA W orld Factbook



Tabel 8.2: Evolutie van het aandeel van Vlaanderen en elf Europese referentielanden in het totaal van 

SCIE-publicaties (alle vakgebieden samen)

0  8

Jaar VL BEL DNK FIN FRA DEU IRL ITA NLD ESP SWE GBR

1992 0,60% 1,03% 0,86% 0,72% 5,65% 7,32% 0,24% 3,27% 2,23% 2,02% 1,69% 8,73%

1993 0,61% 1,06% 0,88% 0,77% 5,83% 7,34% 0,26% 3,37% 2,35% 2,13% 1,78% 8,92%

1994 0,64% 1,11% 0,91% 0,80% 5,84% 7,41% 0,26% 3,52% 2,34% 2,20% 1,77% 9,01%

1995 0,67% 1,15% 0,89% 0,80% 5,93% 7,47% 0,27% 3,61% 2,35% 2,27% 1,79% 8,97%

1996 0,71% 1,20% 0,90% 0,83% 6,00% 7,78% 0,29% 3,83% 2,37% 2,42% 1,87% 9,13%

1997 0,73% 1,22% 0,92% 0,87% 6,15% 8,17% 0,30% 3,90% 2,45% 2,64% 1,87% 8,82%

1998 0,79% 1,28% 1,00% 0,88% 6,34% 8,70% 0,33% 4,05% 2,45% 2,79% 1,94% 9,18%

1999 0,81% 1,30% 0,98% 0,91% 6,31% 8,56% 0,33% 4,05% 2,40% 2,88% 1,94% 9,17%

2000 0,81% 1,27% 1,00% 0,95% 6,17% 8,58% 0,34% 4,07% 2,43% 2,91% 1,90% 9,33%

2001 0,83% 1,30% 1,00% 0,95% 6,19% 8,60% 0,35% 4,24% 2,43% 3,03% 1,99% 9,00%

2002 0,85% 1,32% 0,97% 0,93% 5,96% 8,41% 0,36% 4,29% 2,44% 3,15% 1,92% 8,69%

2003 0,88% 1,36% 1,00% 0,93% 5,99% 8,30% 0,37% 4,42% 2,48% 3,12% 1,87% 8,54%

eerder stagneert. Deze waarnem ingen zijn in lijn 

met de algemene groei van de publicatieoutput 

van de Europese Gemeenschap (REIST-2, 1997 & 

REIST-3, 2003).

O pm erke lijk  is ook dat het aandeel van de 

Vlaamse publicaties in het Belgisch geheel du ide

lijk gestegen is, van om en bij de 58%  in 1992 en 

1993 tot bijna 65%  in de ja ren  2002 en 2003 (vgl. 

Tabel 8.2).

In Tabel 8.3 is de ontw ikkeling van de Vlaamse 

publicatieoutput uitgesplitst naar twaalf weten

schapsgebieden (zie sectie drie van dit hoofdstuk) 

weergegeven. Uit deze tabel blijkt dat het Vlaams 

aandeel in het wereldtotaal in alle vakgebieden 

tussen 1992 en 2001 is gestegen, maar dat de ont

w ikkeling en de groei in enkele levenswetenschap

pen, vooral in de biowetenschappen (BIOS), het 

biomedisch onderzoek (BIOM ), de klinische en 

experimentele geneeskunde I (CLI1), en in de 

aard- en ruimtewetenschappen (GEOS) eerder 

stagneert rond de millenniumwissel. Opvallend is 

de sterke groei in GEOS in 2002 en 2003. 

Opvallend is ook dat de gebieden agronom ie en 

omgevingswetenschappen (AGRI) en wiskunde 

(MATH) met meer dan 75%  zijn gestegen, al stag

neert de groei in AGRI in 2002. Het Vlaams aan

deel in wiskunde is bijna verdubbeld en het aan

deel in de neuro- en gedragswetenschappen 

(NEUR) is meer dan verdubbeld. A lgem een kan 

men stellen dat de groei sterker is in die gebieden 

waar Vlaanderen m inder actief is. Anderzijds is de 

stijging het langzaamst in die drie gebieden (BIOS,

Tabel 8.3: Evolutie van het aandeel van Vlaamse publicaties in het SCIE-wereldtotaal voor twaalf 
vakgebieden

Jaar AGRI BI0L BIOS BIOM CLI1 CLI2 NEUR CHEM PHYS GEOS ENGN MATH

1992 0,52% 0,77% 0,90% 0,75% 0,76% 0,66% 0,34% 0,49% 0,62% 0,30% 0,51% 0,49%

1993 0,51% 0,77% 0,87% 0,78% 0,76% 0,67% 0,37% 0,52% 0,60% 0,26% 0,51% 0,48%

1994 0,47% 0,84% 0,93% 0,82% 0,79% 0,71% 0,41% 0,56% 0,64% 0,29% 0,50% 0,61%

1995 0,57% 0,94% 0,99% 0,75% 0,88% 0,71% 0,46% 0,56% 0,65% 0,28% 0,53% 0,63%

1996 0,69% 0,97% 1,01% 0,82% 0,81% 0,76% 0,39% 0,61% 0,80% 0,40% 0,61% 0,75%

1997 0,71% 1,00% 1,01% 0,88% 0,88% 0,79% 0,55% 0,61% 0,69% 0,33% 0,61% 0,72%

1998 0,87% 1,03% 1,06% 0,97% 0,98% 0,81% 0,57% 0,68% 0,77% 0,44% 0,72% 0,84%

1999 0,90% 1,12% 1,08% 0,95% 0,98% 0,82% 0,60% 0,72% 0,85% 0,47% 0,75% 0,85%

2000 0,90% 1,16% 0,99% 0,95% 0,98% 0,88% 0,60% 0,70% 0,81% 0,44% 0,77% 0,76%

2001 0,96% 1,18% 1,05% 0,95% 0,95% 0,86% 0,72% 0,76% 0,88% 0,46% 0,78% 0,86%

2002 0,85% 1,03% 1,18% 1,03% 0,98% 0,99% 0,87% 0,72% 0,71% 0,88% 0,56% 0,87%

2003 0,88% 1,06% 1,20% 1,00% 0,91% 0,99% 0,87% 0,78% 0,74% 0,89% 0,60% 0,94%

I



BIO M , CLI1), waar de activiteit in 1992 duidelijk 

boven het Vlaams aandeel in alle gebieden samen 

(0.60%) was (vgl. Tabel 8.2). De analyse van de 

Vlaamse activiteit in de individuele gebieden zal in 

het volgende deel van dit hoofdstuk aan de orde 

komen.

6 .HET VLA A M S PUBLICATIEPROFIEL IN  
DE LEVENS, N A TUU R  EN TECHNISCHE  
WETENSCHAPPEN

Vooraleer de specialisatieprofielen van het Vlaams 

onderzoek te beschouwen, kom t eerst een ander 

aspect van dit publicatieprofiel aan de orde. Figuur

8.1 geeft voor de periode 1992-2003 het procen

tuele aandeel van de verschillende organisatiety- 

pen weer in de Vlaamse publicatieoutput over alle 

gebieden samen. O ok hierbij werd een volledig 

telschema toegepast, d.w.z. indien een publicatie 

werkadressen van meer dan één organisatietype 

had, werd deze aan elk type ais een volledige 

publicatie toegewezen. De procentuele aandelen 

kunnen dus op grond van deze m eervoudige toe

kenning niet to t 100% opgeteld worden.

Het aandeel van instellingen voor hoger onderwijs, 

dus van universiteiten en hogescholen, met meer 

dan 85%, overheerst dit resultaat. Ongeveer 10% 

van alle Vlaamse SCIE-documenten worden door 

medewerkers van publieke onderzoeksinstellingen 

of administraties gepubliceerd. Private instellingen

en ziekenhuizen dragen met respectievelijk rond 

de 7% en de 5% tot het Vlaamse totaal bij (hierbij 

merken we op dat de publicaties van de universi

taire ziekenhuizen bij de universiteiten zelf werden 

geteld). Het aandeel van sector I en II is tussen de 

twee deelperioden lichtjes gestegen. Bovenstaande 

gegevens stemmen nauw overeen met de resulta

ten van de vorige uitgaven van dit Indicatorenboek 

(vgl. Debackere, 1999 & 2003), maar lijken meer 

algemeen ook op de situatie in andere Europese 

landen (bvb. Katz en Hicks, 1998).

De specialisatie van het Vlaams onderzoek tijdens 

de perioden 1992-1996 en 1999-2003 w ord t in 

figuur 8.2 op basis van de Activiteitsindex grafisch 

weergegeven. Deze indicator werd reeds vroeger 

besproken. De wereldstandaard is in het diagram 

door een regelmatige twaalfhoek aangeduid. Er 

dient op gewezen dat de Activiteitsindex, de rela

tieve activiteit met betrekking tot de wereldstan

daard, een evenwichtsindicator is, d.w.z. ais de acti

viteit van een land in enkele gebieden boven de 

wereldstandaard ligt, moet de activiteit in andere 

gebieden noodzakelijkerwijs beneden de stan

daard liggen.

Het uurwerkdiagram  beschrijft het profiel van 

Vlaanderen eenduid ig ais Type 1, dit is het westers 

model met bio- en medische wetenschappen ais 

overheersende gebieden. Wel is het profiel van de 

tweede periode enigszins veranderd en wel in de

Figuur 8.1 a&b: Verdeling per organisatietype van de Vlaamse publicaties 

(boven: 1992-1996, beneden: 1999-2003)
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Figuur 8.2: Het publicatieprofiel van het Vlaams onderzoek, 1992-1996 en 1999-2003
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richting van de wereldstandaard, maar het 'para

digmatische' basistype van het Vlaams profiel is 

onveranderd gebleven. Desondanks valt de sterke 

groei op van enkele vakgebieden zoals vooral 

agronom ie en omgevingswetenschappen (AGRI), 

neuro- en gedragswetenschappen (NEUR) en wis

kunde (MATH), waarop in het vorige deelhoofd- 

s tuk al gewezen werd (vgl. Tabel 8.2). 

Sam envattend kan gesteld w orden dat het 

Vlaamse publicatieprofiel gekenm erkt w ord t door 

significant boven de wereldstandaard liggende 

activiteiten in de gebieden biologie (BIOL), biowe- 

tenschappen (BIOS), b iom edisch onderzoek 

(B IO M ) en klinische en experimentele geneeskun

de I (C H I) en door beneden de wereldstandaard 

liggende activiteiten in de gebieden neuro- en 

gedragswetenschappen (NEUR), chemie (CHEM) 

en aard- en ruimtewetenschappen (GEOS).

7. DE CITATIE-IMPACT VAN DE VLAAM SE  
PUBLICATIES IN DE LEVENS-, NATUUR- 
EN TECHNISCHE WETENSCHAPPEN

Het bibliometrische m iddel bij uitstek om de 

impact van publicaties te meten is de citatie. 

Citaties zijn prim air een belangrijke indicator van 

de mate waarin gebru ik gemaakt w ord t van 

wetenschappelijke informatie in het kader van 

gedocum enteerde wetenschappelijke com m unica

tie. Zij weerspiegelen de acceptatie en erkenning 

van gepubliceerde onderzoeksresultaten door de 

wetenschappelijke gemeenschap. Hoewel het aan

tal citaties niet rechtstreeks ais kwaliteitsmaat kan 

beschouwd worden, drukt een groot aantal on t

vangen citaties per publicatie wel een bepaalde 

impact uit. M et andere woorden, "indien een 

publicatie 5 of 10 citaties ontvangt gedurende 

enkele jaren na de publicatie, dan is het waar

schijnlijk dat de Ínhoud van deze publicatie geïnte

greerd zal worden in de kennisbasis van dat 

onderzoeksdomein, indien echter na 5 of 10 jaar



geen enkele referentie naar deze publicatie ver

wijst, dan zullen de bevindingen in die publicatie 

niet bijdragen to t de hedendaagse wetenschappe

lijke paradigma's van het onderzoeksdomein in 

kwestie." (Braun et al., 1985).

De methodologische achtergrond van de citatiea- 

nalyses is reeds beschreven. Tabel 8.4 geeft de 

evolutie van de gem iddelde geobserveerde citatie

frequentie (M O CR) en de gem iddelde verwachte 

(MECR) citatiefrequentie weer voor Vlaanderen, 

voor elf Europese referentielanden en voor de 

wereld in alle vakgebieden samen. O m dat beide 

citatiegem iddelden voor het wereldtotaal op het 

volledige gegevensbestand gebaseerd zijn, geldt 

voor het wereldtotaal de identiteit M O C R  = MECR 

(vgl. laatste kolom van Tabel 8.4).

Allereerst moet erop gewezen worden dat de 

rechtstreekse vergelijk ing tussen de indicator- 

waarden van Vlaanderen en de referentielanden 

m ogelijkerwijze tot verkeerde interpretaties kan lei

den om dat grote verschillen tussen de citatieprak- 

tijken in de verschillende wetenschapsgebieden en 

deelgebieden optreden die door afwijkende natio

nale pub lica tiepro fie len  ook de nationale 

gem iddelde citatiefrequentie in alle vakgebieden

samen kunnen beïnvloeden. O p basis van het cita- 

tievenster van drie jaar dat in deze studie werd 

gebruikt, konden alleen de jaren 1992-2001 in 

aanmerking genom en worden.

De citatie-indicatoren met betrekking to t het 

wereldtotaal zijn tussen 1992 en 2001 ongeveer 

één kwart gestegen. De M O CR-waarden van 

V laanderen en alle referentie landen (behalve 

Zweden en Frankrijk) stijgen sneller dan het 

wereldtotaal. De groeisnelheid van de Franse cita- 

tie-impact stemt overeen met de globale groei. De 

relatieve daling van de Zweedse impact werd in de 

literatuur al meermaals opgem erkt (bvb. Glanzel,

2000). De enorme stijging van de citatie-impact in 

Spanje en Ierland van 50%  en meer stemt overeen 

met de bovengenoem de algemene groei van het 

wetenschappelijk  onderzoek in deze landen. 

Vlaanderen heeft een relatief lage groeivoet, maar 

die groei begint op een zeer hoog niveau in 1992 

dat onder de referentielanden alleen met Zweden, 

Denemarken en Nederland vergelijkbaar is. De 

evolutie en het niveau van de citatie-impact van 

Nederland en Denemarken is ongetw ijfeld indruk

wekkend. O ok op dit feit werd in de literatuur al 

meermaals de nadruk gelegd (b.v. Thijssen et al., 

2000, Glanzel, 1999).

Tabel 8.4: Evolutie van de g em idd e lde  geobserveerde (M O C R ) en verw achte  (M E C R ) c itatie

frequ en tie  voo r V laanderen  en e lf Europese referentie landen  (alle vakgeb ieden  sam en)
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Jaar VL BEL DNK FIN FRA DEU IRL ITA NLD ESP SWE GBR Wereld

MOCR 4.16 3.85 4.13 3.84 3.52 3.63 3.03 3.25 4.33 2.59 4.21 3.94
1992 3.23

MECR 3.63 3.52 3.56 3.26 3.38 3.26 2.72 3.33 3.73 2.90 3.68 3.55

MOCR 4.48 4.16 4.68 4.02 3.72 3.99 2.63 3.42 4.49 2.84 4.38 4.17
1993 3.46

MECR 3.79 3.65 3.83 3.48 3.56 3.52 2.87 3.53 3.95 3.20 3.83 3.74

MOCR 4.48 4.34 4.61 4.37 3.83 4.14 3.11 3.70 4.75 3.05 4.70 4.24
1994 3.50

MECR 3.91 3.83 3.91 3.59 3.66 3.65 2.98 3.67 4.12 3.29 4.00 3.82

MOCR 4.87 4.52 4.85 4.44 3.95 4.29 2.96 3.83 4.99 3.01 4.72 4.38
1995 3.55

MECR 3.96 3.86 4.04 3.82 3.71 3.81 3.01 3.78 4.31 3.40 4.11 3.94

MOCR 4.58 4.36 4.60 4.39 3.93 4.28 2.90 3.74 4.71 3.21 4.64 4.21
1996 3.48

MECR 3.72 3.64 3.99 3.68 3.68 3.78 2.76 3.72 4.15 3.47 3.99 3.86

MOCR 4.80 4.65 5.03 4.70 4.10 4.40 4.15 3.96 5.20 3.31 4.84 4.67
1997 3.66

MECR 4.09 3.99 4.32 4.05 3.91 3.95 3.38 3.92 4.40 3.54 4.18 4.22

MOCR 4.72 4.44 5.06 4.68 4.15 4.41 3.79 4.13 5.15 3.37 4.85 4.62
1998 3.68

MECR 4.03 3.90 4.25 3.95 3.93 3.93 3.28 3.95 4.41 3.58 4.21 4.20

MOCR 4.97 4.75 5.37 4.76 4.16 4.66 4.28 4.28 5.52 3.56 4.88 4.76
1999 3.82

MECR 4.28 4.23 4.57 4.29 4.03 4.18 3.50 4.21 4.73 3.74 4.37 4.35

MOCR 4.95 4.70 5.46 5.07 4.41 4.77 3.86 4.37 5.53 3.89 5.19 4.92
2000 3.89

MECR 4.33 4.31 4.65 4.39 4.23 4.29 3.58 4.33 4.87 3.86 4.54 4.46

MOCR 5.24 5.21 6.13 5.19 4.71 5.12 5.15 4.56 5.86 3.95 5.36 5.24
2001 4.14

MECR 4.47 4.53 5.04 4.55 4.49 4.52 3.81 4.47 5.05 4.02 4.75 4.78



Figuur 8.3: C itatiekaart van V laanderen  en elf Europese referentie  landen (alle vakgeb ieden  sam en), 

1 9 9 2 -1 9 9 5  (links) en 1998-2001  (rechts)
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De verwachte citatie-impact van Vlaanderen en 

van alle andere referentielanden is gestegen en 

wel ongeveer in gelijke mate ais de M O CR. De 

geobserveerde waarde ligt voor Vlaanderen en alle 

referentielanden (behalve Spanje en, in het begin 

van de periode, ook Ierland en Italië) steeds boven 

de verwachte waarde. In overeenstem m ing met 

beide citatie-indicatoren kan men stellen dat 

V laanderen eenduid ig tot de wetenschappelijke 

top binnen de gekozen referentielanden behoort. 

Dit w ord t door de relatieve positie kaarten in figuur 

8.3 aanschouwelijk geïllustreerd.

De twee rasterlijnen en de diagonale lijn in de 

relatieve diagram m en geven drie standaarden 

aan en verdelen dus de map in zes sectoren. De 

verticale rasterlijn geeft aan of de gem iddelde 

verwachte citatie frequentie van een land bene

den (links) of boven (rechts) van de wereldstan

daard ligt. De horizontale lijn geeft de afw ijking 

van de gem iddelde geobserveerde cita tie fre

quentie van een land weer ten opzichte van de 

wereldstandaard. U ite indelijk  toon t de bissectrice 

de identite it RCR = 1. De door de voorwaarden 

M ECR < W ereldstandaard, M O C R  < W ere ld

standaard en RCR < 1 gedefin ieerde sector 

stem t overeen m et een uiterst ongunstige situa

tie. De diametraal tegenoverliggende sector, die 

do o r de voo rw aarden  M E C R  > W ere ld 

standaard, M O C R  > W ereldstandaard en RCR 

> 1 w ord t bepaald, weerspiegelt in tegenstelling 

daartoe de meest gunstige situatie qua de citatie- 

impact. Twee observaties vallen op in figuu r 8.3: 

het uiteendrijven van de landencoördinaten langs 

de bissectrice en de positieve evolutie van Spanje 

en vooral Ierland wat de enorm e stijg ing van hun 

geobserveerde cita tiegem iddelde weerspiegelt. 

Zoals figu u r 8.3 visualiseert, bevindt V laanderen 

zich sam en m et Zw eden, D enem arken en

Nederland voor beide deelperioden in de to p 

groep van de referentielanden.

Figuur 8.4 geeft de relatieve citatie frequentie 

voor twee deelperioden van telkens vier jaar 

(1992-1995 en 1998-2001). De relatieve citatie

frequentie  van Vlaanderen is in alle wetenschaps

gebieden boven of tenm inste ge lijk aan de 

wereldstandaard. De levenswetenschappen en 

w iskunde hadden voor beide deelperioden een 

zeer hoge score. De indicatorwaarde van de 

natuurwetenschappen stemt met de wereldstan

daard overeen of bevindt zich enigszins boven de 

waarde van 1.0. De relatieve citatiescores in de 

w iskunde en levenswetenschappen zijn -  vooral in 

het klinische onderzoek -  toch iets hoger dan in 

de natuurwetenschappen.

8.DE INTERNATIONALE WETENSCHAPPE
LIJKE SAM EN W ERK IN G  VAN V LA A N D E
REN

Belangrijke onderzoeksresultaten, die een gevolg 

van internationale samenwerking zijn, worden in 

het kader van gedocumenteerde wetenschappelijke 

communicatie meestal ook in de wetenschappelijke 

literatuur gepubliceerd. O p die manier w ord t 

wetenschappelijke sam enw erking gereflecteerd 

door het ermee overeenstemmend co-auteursschap 

dat met behulp van bibliometrische methoden 

gemeten en geanalyseerd kan worden. Meerdere 

studies (b.v. Gómez et al., 1995, Glanzel et al.,

1999) hebben aangetoond dat internationale 

samenwerking tijdens de voorbije tw intig jaar sterk 

is toegenomen. Een eenvoudige maar duidelijke 

indicator voor het bibliometrisch meten van inter

nationale samenwerking is het aandeel van interna

tionale co-publicaties in het nationale totaal. Men 

beschouwt een publicatie ais internationaal indien



Figuur 8.4: Relatieve citatiefrequentie voor Vlaanderen in twaalf vakgebieden (1992-1995 en 1998-2001)
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tenminste één co-auteur met een werkadres van publicaties in hun totale publicatieoutput geken-

een ander land heeft meegewerkt aan de publica- merkt. Een rechtstreekse vergelijking is dus alleen

tie. Grote landen worden door een lager, kleine lan- zinvol tussen landen van ongeveer gelijke grootte,

den door een groter, aandeel van internationale co-

Tabel 8.5: Evolutie van het aandeel internationale  co-publicaties van V laanderen  en e lf Europese

referentie landen  (alle vakgeb ieden  sam en)

Jaar VL BEL DNK FIN FRA DEU IRL ITA NLD ESP SWE GBR

1992 34,2% 35,8% 34,5% 28,4% 27,1% 25,1% 29,4% 27,2% 27,5% 23,0% 31,9% 20,5%

1993 36,4% 37,7% 36,1% 28,2% 27,5% 26,5% 32,0% 28,4% 28,4% 24,8% 32,3% 21,2%

1994 38,5% 39,2% 38,1% 29,8% 28,8% 27,8% 32,1% 29,1% 30,2% 25,1% 34,1% 22,1%

1995 40,4% 40,7% 40,2% 32,1% 30,1% 29,0% 34,8% 30,1% 32,4% 26,4% 35,5% 24,0%

1996 41,4% 41,8% 41,8% 33,6% 31,8% 31,0% 34,7% 30,6% 34,1% 28,3% 37,1% 25,7%

1997 42,9% 43,7% 45,5% 35,8% 33,3% 31,9% 37,2% 32,0% 36,3% 28,6% 38,5% 27,7%

1998 46,0% 46,5% 47,6% 39,0% 35,8% 34,8% 44,0% 34,9% 39,8% 31,3% 41,7% 31,3%

1999 48,9% 49,6% 49,0% 41,4% 37,2% 36,4% 43,7% 35,6% 41,2% 32,3% 43,7% 32,6%

2000 49,6% 50,3% 49,5% 43,3% 39,5% 37,8% 45,5% 35,8% 44,0% 33,4% 44,8% 33,7%

2001 51,0% 51,7% 50,8% 42,1% 40,9% 39,8% 45,8% 36,8% 44,6% 34,5% 46,2% 35,8%

2002 52,4% 53,5% 51,3% 43,4% 42,3% 41,4% 47,9% 37,0% 46,0% 34,8% 48,1% 38,1%

2003 50,6% 53,3% 51,3% 45,7% 43,7% 43,0% 49,2% 37,4% 47,2% 36,4% 48,7% 39,2%



Figuur 8.5: Het publicatieprofiel van de internationale co-publicaties van Vlaanderen, 1992-1996 en
1999-2003
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Tabel 8.5 geeft de evolutie weer van het aandeel 

aan internationale co-publicaties van Vlaanderen en 

elf Europese referentielanden in alle vakgebieden 

samen. Het aandeel van internationale copublica- 

ties in Vlaanderen is net ais in alle referentielanden 

in aanzienlijke mate gestegen. Dit aandeel is in de 

'grote ' landen zoals Verenigd Koningrijk, Duitsland, 

Frankrijk, Italië en Spanje overeenkomstig met de 

verwachtingen, kleiner dan in de andere referentie

landen. De ontw ikkeling van de Vlaamse indicator- 

waarden lijkt onder de referentielanden van verge

lijkbare grootte vooral op die van Denemarken. Het 

percentage van meer dan 50%  in de periode 

2 0 0 1 -2 0 0 3  ligt du idelijk  hoger dan dat van 

Finland, Ierland, Nederland en Zweden.

Figuur 8.5 geeft het publicatieprofiel van de inter

nationale co-publicaties van Vlaanderen over twee 

deelperioden weer. De vergelijking van dit profiel 

met het profiel van alle Vlaamse publicaties toont 

een duidelijke polarisatie ten gunste van bioweten- 

schappen en fysica en ten nadele van de techni

sche wetenschappen en niet-interne geneeskunde. 

Deze waarnem ing stemt overeen met de resulta

ten van de vorige Vlaams Indicatorenboeken 

(Debackere, 1999 & 2003). Het profiel ligt evenals 

in het geval van alle Vlaamse publicaties (vgl. 

figuur 8.2) in de tweede deelperiode iets dichter 

bij de wereldstandaard dan tijdens de eerste deel

periode tussen 1992 en 1996.



Figuur 8.6: De relatieve citatiefrequentie van de internationale co-publicaties in Vlaanderen,
1992-1995 en 1998-2001
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Het is bijna een bibliometrische gemeenplaats dat 

internationale co-publicaties gem iddeld meer cita

ties ontvangen dan 'binnenlandse' publicaties (vgl. 

Glanzel, 2001). Figuur 8.6 geeft de evolutie van de 

relatieve citatiefrequentie van de internationale co- 

publicaties in Vlaanderen tussen de eerste helft

van de ja ren  1990 en de tijd rond de m illennium - 

wissel. Hier kan de dezelfde trend vastgesteld w or

den die ook bij alle Vlaamse publicaties (vgl. figuur 

8.4) waarneembaar was, maar in het geval van de 

copublicaties w ord t deze trend nog veel du idelij

ker.



Figuur 8.7: De geografische kaart van de belangrijkste co-publicatielinks van Vlaanderen, 1992-1995

(links) en 2 0 0 0 -2 0 0 3  (rechts)
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Een heel be langrijk aspect van internationale 

samenwerking is de analyse van de banden tussen 

partners. In de bibliometrische praktijk is de volgen

de methode daarbij gebruikelijk geworden. Eerst 

worden de werkadressen van elke publicatie naar 

partnerparen (in dit geval landen) opgesplitst. 

Daarna kunnen de bibliometrische kenmerken van 

deze paren ais copublicatielinks geanalyseerd w or

den. Dus bepalen bijvoorbeeld twee Vlaamse publi

caties waarbij één publicatie nog werkadressen in 

Nederland en Duitsland en de andere een werk

adres in Nederland heeft, uiteindelijk vier links: 

twee tussen Vlaanderen en Nederland, een tussen 

Vlaanderen en Duitsland en uiteindelijk ook een 

link tussen Duitsland en Nederland. In de bibliom e

trische analyse w ordt dan in plaats van op basis van 

co-publicaties op basis van links gewerkt. O m  de 

sterkte van de links tussen bepaalde landen te kun

nen meten w ordt een geschikte similariteitsmaat 

toegepast. De in deze optiek meest gebruikte maat 

is de zogeheten cosinusmaat volgens G. Saltón of 

de Salton-maat (;). Hij is op de volgende manier

gedefinieerd: P¡r =  —

w aarb ij ps het aantal links tussen de landen /' en 

j  en p: ( p )  het to taa l aantal pub lica ties van het 

land i ( j )  is. De be lang rijks te  co -p ub lica tie links  

van V laanderen en hun o n tw ik k e lin g  in de 

ja re n  1990 en rond de m illenn ium w isse l z ijn  in 

F iguur 8.7 gevisualiseerd .

De algemene intensiteit van Vlaamse co-publicatie- 

links is beduidend toegenomen. Deze waarneming 

is in overeenstemming met de globale trend die 

voor vele landen een duidelijke intensivering van 

samenwerkingsrelaties weerspiegelt (vgl. Glänzel,

2001). Desondanks is de evolutie van enkele 

Vlaamse co-publicatielinks opmerkelijk. Opvallend 

maar niet verbazend is vooral de sterke link met 

Nederland. De link met Nederland is in beide deel

perioden verreweg de sterkste internationale band. 

Deze band is de enige link boven de drem pel

waarde van 5,0%. De opvallende relatie met enke

le Afrikaanse landen, vooral met Congo, heeft een 

historische achtergrond en kan tenminste gedeelte

lijk door de aanwezigheid van een neokoloniale 

binding gekenmerkt worden (vgl. Nagtegaal en de 

Bruin, 1994). De relaties met deze Afrikaanse lan

den werden naar het einde van de observatieperio

de duidelijk zwakker en de sterkte van hun links 

met Vlaanderen daalt onder de 1,5% drempel (vgl. 

figuur 8.7). In tegenstelling tot deze ontwikkeling 

werden de Vlaamse co-pub lica tie links met 

Europese landen, vooral met leden van de 

Europese Gemeenschap, intensiever. Naast de EU- 

relatie is de versterkte samenwerking met Noord- 

Amerika, maar ook met voormalige socialistische 

landen in Oost-Europa, vermeldenswaard. Samen

vattend kenmerkt de kaart in figuur 8.7 Vlaanderen 

ais een in het Europees wetenschappelijke systeem 

volledig geïntegreerde Europese regio met sterke 

bindingen, vooral tot zijn buurlanden.

r >_ 5,0%

5,0% > r >_ 2,5% 

-  -  2,5% > r >_ 1,5%

« Î
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De omvang en de impact van het Vlaams potentieel 

in de natuur-, levens- en technische wetenschappen 

werd zichtbaar gemaakt aan de hand van één erg 

relevante set van indicatoren: de bibliometrische 

analyse van de publicaties, verschenen in de inter

nationale wetenschappelijke literatuur. Het aantal 

Vlaamse wetenschappelijke publicaties in deze di

sciplines is in de beschouwde periodes duidelijk 

gegroeid. O ok qua zichtbaarheid van de weten

schappelijke output behoort Vlaanderen zonder

meer tot de Europese top. M en kan dan ook stellen 

dat de Vlaamse en Belgische onderzoekers op een 

bijzonder efficiënte manier de beschikbare m idde

len hebben aangewend. De productiviteit van 

Vlaanderen in de natuur-, levens- en technische 

wetenschappen is immers spectaculair toegeno

men.

De Vlaamse universiteiten staan in voor ongeveer 

85 % -9 0 %  van de Vlaamse publicatieoutput. Dit 

hoge percentage hoeft niet te verbazen, omdat het 

overgrote deel van het fundamenteel onderzoek, 

waarvan de resultaten worden gepubliceerd in de 

open literatuur, aan universiteiten wordt verricht.

Het aandeel van de wetenschappelijke instellingen 

neemt toe in de loop van de jaren 1990, om ver

volgens te stabiliseren rond de 10%. Hierbij moeten 

we ook rekening houden met de rol van het 

Interuniversitair Micro-elektronica Centrum (IM EC), 

de Vlaamse Instelling voor Technologisch 

O nderzoek (VITO) en op het einde van de 

beschouwde periode, ook het Vlaams In ter

universitair Instituut voor Biotechnologie (VIB). Het 

aandeel van de Vlaamse bedrijven situeert zich 

rond de 7%, een lichte afname ten opzichte van de 

8% die in de ja ren 1980 werd waargenomen (zoals 

b lijk t u it de vorige edities van het Vlaams 

Indicatorenboek, Debackere, 1999 & 2003). De 

verdeling van deze publicaties is echter erg verte

kend, omdat een beperkt aantal bedrijven, met 

name Janssen Pharmaceutica en Innogenetics, het 

leeuwenaandeel voor hun rekening nemen.

De vergelijking van de relatieve verdeling van de 

Vlaamse publicaties over de grote wetenschapsdo- 

meinen met deze van andere landen en met de 

gegevens van de volledige database, geeft inform a

tie over de specialisatie van het Vlaams onderzoek. 

Zowel in vergelijking met het profiel van de volled i

ge SCIE ais met het profiel van de Europese Unie, 

hebben de publicaties in de klinische geneeskunde

en de biowetenschappen een relatief groter gewicht 

t.o.v. de globale Vlaamse publicatieoutput. Het aan

deel van de technische wetenschappen is daarente

gen eerder klein, doch het heeft enkele positieve 

evoluties doorgemaakt.

M eer dan andere landen, heeft het Vlaams onder

zoek een internationale com ponent en deze sterke 

internationalisering lijkt nog verder te gaan. Er kun

nen hiervoor een aantal verklaringen worden aan

gereikt. België is een partner in diverse internatio

nale onderzoeksinstellingen, zoals CERN, ESO, 

EMBO en ESRF. Daarnaast neemt Vlaanderen erg 

actief deel aan multinationaal onderzoek, met voor

op de Europese Kaderprogramma's. Bovendien lei

den de voortschrijdende specialisatie en het toene

mend interdisciplinair karakter van de wetenschap 

ertoe dat Vlaamse onderzoekers geen geschikte 

collega's binnen Vlaanderen meer vinden, waarmee 

ze kunnen samenwerken. Ze zullen zich dan ook 

op een natuurlijke manier richten op een buiten

landse partner. Bovendien overstijgen bepaalde 

actuele wetenschappelijke problemen de landsgren

zen -  men denke maar aan de studie van klimato

logische veranderingen. De snelle ontwikkeling van 

de informatie- en telecommunicatie-technologieën 

bevorderen zeker ook internationalisering.

De citaties die publicaties in de internationale 

wetenschappelijke literatuur oogsten, laten toe de 

internationale zichtbaarheid ervan te analyseren. 

Het onderzoek, verricht in Vlaanderen tijdens de 

jaren 1990 en rond de millenniumwissel, wordt 

beduidend meer geciteerd dan het wereldge

middelde. Wanneer het gemiddelde aantal citaties 

per publicatie wordt gerelateerd aan de gem iddel

de impactfactor van de gebruikte tijdschriften, ligt 

deze score voor Vlaanderen even hoog of zelfs 

hoger dan voor de meeste andere Europese landen.
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BIJLAGE

Landen en regio's met hun code

Land/regio Code. Vlaanderen VL‘ • Oostenrijk 

AUT • Burundi BDI • Canada CAN • Congo CO G

• Democratische Republiek Congo C O D  • Tsjechië 

CZE • Denemarken D N K  • Finland FIN • Frankrijk 

FRA • Duitsland DEU • Griekenland GRC • Groot- 

Brittannië GBR • Italië ITA • Luxem burg LUX • 

Nederland NLD • Noorwegen N O R • Polen POL

• Portugal PRT • Rwanda RWA • Russische 

Federatie RUS • Senegal SEN • Slovakÿe SVK • 

Slovenië SVN • Spanje ESP • Verenigde Staten van 

Am erika USA • Zweden SWE • Zwitserland CHE
* Vlaanderen heeft geen standaard ISl-code

SCHUBERT, A., G LAN ZEL, W., BRAU N, T., 
Relative C ita tion Rate: A  New Ind icator for
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1. HET BELANG VAN OCTROOISTATISTIEKEN

Alvorens de analyse van de Vlaamse octrooigege- 

vens aan te vatten, schetsen we kort de achter

grond van octrooien en octrooisystemen. De 

Amerikaanse econoom Zvi Griliches (Journal of 

Economic Literature, 1990) geeft een duidelijke 

omschrijving van wat het doei is van het proces 

van octrooieren. Hij form uleert ook het mogelijke 

gebru ik van octrooidocum enten bij het meten van 

technologische vooruitgang:

"A patent is a document, issued by an authorized 
governmental agency, granting the right to exclude 
anyone else from the production or use o f a specific 
new device, apparatus or process for a stated num
ber o f years. The grant is issued to the inventor o f 
this device or process after an examination that 
focuses on both the novelty o f the claimed item and 
its potential utility. The right embedded in the 
patent can be assigned by the inventor to somebo
dy else, usually to his employer, a corporation 
and/or sold to or licensed for use by somebody else. 
This right can be enforced only by the potential

'  Gnitches, z. (1990), 'Patent iprea[ 0f  or an actuai suit in the courts for infringe-
Statistics as Economic Indicators: , „  1
A Survey', Journal o f Economic ment ddfJldges .
Literature, 28, pp. 1661-1707.

Het octrooisysteem heeft ais doelstelling de u itv in

der te beschermen. Door het verlenen van een tij

delijk m onopolie aan de uitvinder, verzekert men 

voldoende vruchten uit innovatieve inspanningen 

voor de uitvinder. Dit moet ervoor zorgen dat de 

prikkels om te innoveren voldoende hoog zijn en 

dat er bijgevolg voldoende innovatieve inspan

ningen ondernom en worden, die de technolog i

sche vooruitgang van ondernem ingen, regio's en 

landen ten goede komen. Bovendien verlagen de 

duidelijk afgelijnde eigendomsrechten dankzij het 

octrooisysteem, de transactiekosten in licentieak- 

koorden en maken zij het daardoor gemakkelijker 

om technologische kennis te verhandelen. Vanuit 

sociaal-economisch standpunt is er een bijkom end 

voordeel. In het bijzonder de informatie vervat in 

het octrooidocum ent w ord t publiek toegankelijk 

en leidt zo tot een grotere diffusie van technolog i

sche innovaties. De rol die het octrooisysteem ver

vult in het verstrekken van inform atie is belangrijk, 

aangezien het nutteloos dupliceren van O & O - 

inspanningen kan verm ijden en zo tot snellere 

technologische vooruitgang kan bijdragen.

Het is ook duidelijk dat octrooigegevens een 

inzicht kunnen geven in het proces van technolo

gische vooruitgang. Daarbij zijn ze echter slechts

een van de vele, nuttig te hanteren indicatoren. 

Bovendien betreft het een benaderende ofwel 

'p roxy ' indicator. Inderdaad, niet alle uitvindingen 

worden geoctrooieerd, niet alle octrooien leiden tot 

innovaties en niet alle innovaties berusten op geoc

trooieerde uitvindingen. Echter, zoals de daarnet 

geciteerde Griliches verder stelt: "In this desert of 

data, patent statistics loop up as a mirage of w on

derful plentitude and objectivity". M et andere 

woorden, voor wie technologische vooruitgang wil 

meten, vorm en octrooien een unieke en zeer 

betrouwbare bron van statistisch materiaal, ook al 

zijn ze slechts één van de benaderingen (naast bij

voorbeeld de rechtstreekse bevraging van onder

zoeksinstellingen en ondernem ingen) die voor 

dergelijke m eting m ogelijk  zijn. Dankzij hun 

betrouwbaarheid en hun beschikbaarheid zijn 

octrooianalyses en octrooistatistieken de laatste 

jaren dan ook uitgegroeid to t een basisonderdeel 

van alle indicatorenstelsels voor Wetenschap, 

Technologie en Innovatie, zowel op Europees 

niveau ais op OESO-niveau. En, uiteraard is het 

meten van technologische vooruitgang niet zon

der bedoeling. Ettelijke ja ren van econometrisch 

onderzoek hebben immers uitgewezen dat tech

nologische vooruitgang een significante productie

factor is in het economische gebeuren. M et ande

re woorden, economische vooruitgang w ord t in 

sterke mate bepaald door technologische vooru it

gang. O f nog, technologie is een m otor van wel

vaart en welzijn. Voldoende reden dus de nodige 

aandacht te besteden aan de topografie van het 

octrooilandschap in Vlaanderen. Hierbij richten we 

ons op de twee 'grote ' octrooisystemen in de 

wereld: het Amerikaanse octrooisysteem (op basis 

van de data van het U.S. Patent and Trademark 

Office, USPTO) en het Europese octrooisysteem 

(op basis van de data van het European Patent 

Office, EPO).

Bij de hierna gerapporteerde analyses moet steeds 

het onderscheid gemaakt worden tussen het 

Amerikaans en het Europees octrooisysteem, te 

meer daar beide systemen niet steeds dezelfde 

procedures hanteren. Zo werden, tot voor kort (d.i.

2000), Amerikaanse octrooien pas bekendge

maakt na toekenning, terw ijl Europese octrooien 

18 maanden na aanvraag al publiek worden 

gemaakt. Het toekennen van een octrooi is een 

proces dat vele ja ren kan duren. Dit houdt in dat 

we in het Europese systeem gebru ik kunnen 

maken van zowel aangevraagde ais toegekende 

octrooien, terwijl we in het Amerikaanse systeem 

enkel toegang hebben tot toegekende octrooien,
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en bijgevolg geen zicht hebben op de ratio van 

toekenning. Ten slotte, op elk octrooi zijn verder 

nog twee onderscheiden hoofdanalyses mogelijk: 

de analyse naar aanvrager en de analyse naar uit

vinder. De uitvinders zijn zij die het intellectuele 

vaderschap van het octrooi kunnen opeisen. De 

aanvragers zijn zij die de eigendomstitel van het 

octrooi dragen. Uitvinders zijn steeds individuen, 

aanvragers zijn vaak organisaties, in het bijzonder 

ondernem ingen. In de analyses w ord t steeds met 

deze verfijn ingen rekening gehouden.

2. O C TR O O IEN  IN BELGIË EN V LA A N D E
REN, EUROPEES EN A M ERIKAANS

Zoals blijkt uit figuur 9.1, is de trend voor het aan

tal aangevraagde EPO-octrooien met Belgische 

zowel ais Vlaamse aanvrager of uitvinder, duidelijk 

stijgend. Tegelijkertijd zien we na 1999 een lichte 

stagnatie optreden in het aantal octrooien van 

Vlaamse aanvragers. Uiteraard moeten we hierbij 

voor de ja ren na 2001 rekening houden met de

EPO-publicatiepraktijk (waarbij octrooiaanvragen 

pas bekendgemaakt worden 18 maanden na de 

aanvraag van het octrooi), wat de daling in aantal

len verklaart die optreedt na 2001. Hetzelfde geldt 

voor de evolutie van de toegekende USPTO- 

octrooien over de betreffende periode, zoals blijkt 

uit figuur 9.2. O ok hier is de dalende trend vanaf 

2003 uitsluitend te verklaren door de USPTO- 

publicatie en toekenningspraktijk, waarbij tot 2001 

Amerikaanse octrooien enkel gepubliceerd wer

den na toekenning. Dit laatste is een proces dat 

gem akkelijk langer dan v ijfja a r kan duren.

Van de 20.002 aangevraagde Europese octrooien 

met Belgische aanvrager of uitvinder, zijn er 13.126 

(of 66% ) die een Belgische aanvrager hebben 

(periode 1978-2003). Dit betekent dat, u itge

m iddeld over de beschouwde tijdsperiode, 34%  

van de EPO-octrooien met Belgische uitvinders 

niet op naam staan van een aanvrager van 

Belgische herkomst. Dit w ord t geïllustreerd aan de 

hand van de figuur 9.1. Ais zodanig blijkt dat,

Figuur 9.1: A ang evraagd e  E P O -octrooien  m e t Belgische o f V laam se aanvrager o f u itv inder 

(periode 1978 -  2 0 0 3 )
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Figuur 9.2: A antal toeg eken de  U SP TO -octrooien  m et Belgische versus V laam se aanvrager o f  

u itv inder (periode 1991 -  2 0 0 3 )
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Met Vlaanderen wordt in dit 
hoofdstuk steeds het Vlaams 

Gewest bedoeld. Deze keuze is 
conform de O ESO-rapporterin

gen inzake octrooien. Octrooien 
behoren veeleer tot het geheel 
van economische gewestmate

ries dan wei tot de zuiver weten- 
schappeiijk-culturele gemeen

schapsmateries.

indien we dit gegeven vergelijken met de bevin

d ingen gerapporteerd in het Ind icatorenboek 

2003, dit patroon volledig stabiel is gebleven.

Van de 10.565 toegekende USPTO-octrooien met 

Belgische aanvrager of uitvinder, zijn er 4.804 (of 

46%) die een Belgische aanvrager hebben (perio

de 1991-2003). Dit betekent dat, uitgem iddeld 

over de beschouwde tijdsperiode, 54%  van de 

USPTO- octrooien met Belgische uitvinders niet op 

naam staan van een aanvrager van Belgische her

komst, eveneens een identiek cijfer ais gerappor

teerd in het vorig Vlaams Indicatorenboek 2003. 

Dit w ord t geïllustreerd aan de hand van de figuur

9.2.

Een analyse over de periode 1978-2003 toont 

verder aan dat de aangevraagde EPO-octrooien 

met Belgische uitvinder maar niet-Belgische aan

vrager in m eerderheid worden verworven door 

aanvragers uit de Verenigde Staten (afgerond 

45%  van alle 'Belgische' EPO-octrooien m et bu i

ten landse aanvrager), N ederland, Duitsland, 

Frankrijk (alle drie variërend van 11% tot 15% van 

de octrooien met buitenlandse aanvragers) en het 

Verenigd Koninkrijk (ongeveer 5%  van de octroo i

en met buitenlandse aanvragers). Een ge lijkaardi

ge distributie w ord t gevonden voor de toegeken

de USPTO-octrooien, alleen w ord t daarbij het 

overw icht van aanvragers uit de Verenigde Staten 

nog groter (57%  voor de periode 1991-2003).

Van de 20.002 EPO-octrooien met Belgische aan

vrager of uitvinder, zijn er 13.732 (of 69% ) met 

een Vlaamse2 aanvrager of uitvinder. Richten we 

ons verder op deze Vlaamse deelverzameling, 

dan stellen we vast dat 59%  van alle octrooien

met Vlaamse aanvragers of uitvinders tevens op 

naam staan van Vlaamse aanvragers (N=8.071). 

Dit w ord t ook weergegeven in figuu r 9.1. O ok 

voor Vlaanderen is er dus een zelfde stijgende 

trend in aantallen waar te nemen.

Herhalen we dezelfde analyse voor wat betreft de 

origine van aanvragers voor de 41% EPO-octrooi

en met niet-Vlaamse aanvrager, dan blijkt dat 

naast de Verenigde Staten (34%), Duitsland 

(13%), N ederland (8%), F rankrijk  (8%), het 

Verenigd Kon inkrijk  (5%), ook het Brussels en 

Waals Gewest een aanzienlijk aantal octrooien 

aanvragen m et Vlaamse uitvinders (het betreft 

16% van alle EPO-octrooien met niet-Vlaamse 

aanvragers). Een gelijkaardige distributie w ordt 

gevonden voor de toegekende USPTO-octrooien, 

alleen w ord t daarbij, net zoals voor de Belgische 

situatie, het overw icht van aanvragers uit de 

Verenigde Staten groter (49%  voor de periode 

1991-2003).

Bovenstaande EPO-analyses betreffen aangevraag

de octrooien. Uiteraard worden (of zijn nog) niet 

alle aangevraagde octrooien (al) toegekend. Van de 

20.002 EPO-octrooien met Belgische aanvrager of 

uitvinder werden er op het ogenblik van de analy

ses voor dit Indicatorenboek al 9.185 toegekend. 

Dit is afgerond 46%. Voor wat Vlaanderen betreft, 

stellen we vast dat 6.375 van de 13.732 EPO- 

octrooien met Vlaamse aanvrager of uitvinder 

effectief ook al werd toegekend. Dit is eveneens 

afgerond 46%. Dit w ordt weergegeven in figuur

9.3.

Zoals verder blijkt uit figuur 9.3, treedt vanaf 

1995-96 een m erkbare daling op voor wat betreft
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het aantal (al) toegekende EPO-octrooien (zie ter 

vergelijk ing Vlaams Indicatorenboek 2003, waar 

de daling haar intrede deed vanaf 1994-95). De 

reden voor deze daling zijn de lange tijdsperiodes 

die nodig zijn voor het defin itie f toekennen van 

een octrooi (rekening houdend met de tijd nodig 

voor het detailonderzoek naar nieuwheid en ori

ginaliteit).

O ok internationaal b lijk t een significante toename 

van octroo igedrag voor nagenoeg alle voor 

Vlaanderen en België relevante 'benchm ark'-lan- 

den, en dit zowel voor wat EPO-octrooien ais 

USPTO-octrooien betreft. Dit w o rd t weergegeven 

in figuren 9.4 en 9.5. Gelet op het kleine 'absolu

te ' volum e van Vlaamse octrooien in het wereld

totaal, beperken we ons in deze figuren tot de 

weergave van de Belgische evolutie. O pzien

barend is de positie van de Verenigde Staten die 

zowel binnen het Europese octrooisysteem ais 

binnen het USPTO-octrooisysteem veru it het

grootste volum e aan octrooien hebben (met een 

aandeel fluc tue rend  rond  60 %  b innen het 

USPTO-systeem, en rond 30-31%  binnen het 

EPO-systeem). Het eerste Europese land na de 

Verenigde Staten is Duitsland, met een octrooi- 

aandeel binnen het EPO-systeem dat ligt tussen 

de 20 -24%  van alle octrooien, en een aandeel van 

6-8%  binnen het USPTO-systeem.

Tabellen 9.1 en 9.2 tonen, respectievelijk voor de 

EPO- en USPTO-octrooien, het aantal octrooien 

per capita (per m iljoen inwoners); een veel toe

gepaste m ethode wanneer men bij het analyse

ren en vergelijken van de technologische presta

ties van landen of regio 's m et de 'g roo tte ' reke

ning wil houden. In tabel 9.1, EPO-octrooien, zien 

we dat Vlaanderen goed to t zeer goed presteert 

in vergelijk ing to t de groep referentielanden. Zo 

zien we dat V laanderen beter presteert dan lan

den zoals Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, en 

Italië.

Figuur 9.4: In ternationale  vergelijk ing  in evolu tie  van EPO -octrooiaanvragen naar orig ine van u itv in 

d er o f aanvrager
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Tabel 9.1: EPO-octrooiaanvragen per miljoen inwoners (per jaar van aanvraag)

152

Jaar BE VLA DEU FRA IRL ITA NLD GBR DNK FIN ESP SWE

1992 82,52 95,07 152,40 96,95 26,22 44,93 150,83 70,70 83,69 89,68 8,77 124,59

1993 89,59 108,90 152,52 91,46 39,78 42,06 150,53 70,14 87,25 114,74 8,97 135,41

1994 98,21 119,10 156,06 94,48 36,56 42,41 154,42 71,64 97,56 127,22 10,96 149,91

1995 103,45 127,14 167,94 97,45 41,97 43,90 162,86 75,78 107,94 151,21 11,19 182,73

1996 106,48 132,95 176,39 101,22 47,51 48,75 176,07 79,52 112,93 159,08 10,69 211,71

1997 132,45 157,66 209,02 114,25 55,31 54,63 197,15 87,11 136,11 193,67 13,63 254,51

1998 154,14 183,68 240,22 128,15 62,80 61,12 213,30 94,23 140,89 234,68 17,51 283,01

1999 160,47 188,80 263,50 135,39 75,24 63,22 228,04 102,30 166,37 274,63 19,28 300,31

2000 165,44 182,64 285,04 144,92 87,91 69,42 264,44 112,36 178,42 325,06 20,57 320,49

2001 156,67 168,91 291,33 146,64 76,06 70,74 282,17 115,81 180,77 322,13 20,71 319,49

2002 76,72 90,14 168,78 85,84 34,62 45,01 123,00 48,08 62,22 126,47 11,16 103,26

2003 20,57 28,41 51,20 27,87 7,82 16,81 22,36 11,11 7,62 30,16 3,56 12,75

Legende: BE: België, VLA: Vlaanderen, DEU: Duitsland, ERA: Frankrijk, IRL: Ierland, ITA: Italië, NLD: Nederland, GBR: Verenigd 
Koninkrijk, DNK: Denemarken, FIN: Finland, ESP: Spanje, SWE: Zweden (bevolkingsdata afkomstig van Eurostat: 
http://epp. eurostat, cec, eu,int)

Tabel 9.2: U S P TO -octrooitoekenningen  per m iljoen inw oners (per ja a r  van aanvraag)

Jaar BE VLA DEU FRA IRL ITA NLD GBR DNK FIN ESP SWE

1992 48,99 57,48 96,66 59,64 23,68 26,90 86,65 50,32 54,43 81,92 5,41 103,77

1993 56,51 66,01 95,91 60,35 26,62 25,30 90,10 55,42 73,54 86,05 5,19 122,07

1994 73,56 83,98 107,32 66,72 44,93 28,54 96,73 64,57 89,67 113,43 6,71 145,80

1995 95,45 115,91 122,35 78,49 38,08 32,86 112,16 77,56 134,02 129,44 8,04 169,91

1996 93,46 109,72 124,08 75,07 42,26 32,16 120,43 75,50 105,31 167,10 8,84 177,99

1997 101,28 118,58 145,75 87,14 51,20 36,51 140,62 87,16 125,12 191,14 9,83 246,14

1998 107,04 131,41 147,79 88,25 70,66 34,85 128,72 87,05 133,71 186,89 9,48 262,44

1999 111,12 130,77 166,21 94,81 62,65 38,43 150,12 89,96 127,22 218,04 10,25 257,28

2000 100,20 112,85 160,14 86,66 56,67 37,29 159,42 78,54 112,38 195,12 10,56 220,28

2001 77,36 94,38 136,29 64,16 49,40 32,52 142,43 58,60 98,71 141,09 9,36 157,50

2002 37,93 39,72 62,81 28,04 23,08 16,16 62,46 27,81 44,89 74,69 4,90 69,70

2003 3,67 4,36 4,34 2,36 0,50 1,83 7,53 2,38 3,72 3,27 0,46 4,14

Legende: BE: België, VLA: Vlaanderen, DEU: Duitsland, FRA: Frankrijk, IRL: Ierland, ITA: Italië, NLD: Nederland, GBR: Verenigd 
Koninkrijk, DNK: Denemarken, FIN: Finland, ESP: Spanje, SWE: Zweden (bevolkingsdata afkomstig van Eurostat: 
http://epp, eurostat, cec, eu,int)

O p basis van tabel 9.2, nu voor wat betreft USPTO 

octrooien, kan dezelfde conclusie worden getrokken: 

per hoofd van de bevolking behoort Vlaanderen tot 

de beter presterende landen.

Ten slotte geven we in tabel 9.3 de evolutie weer van 

de distributie van het aantal aangevraagde EPO- 

octrooien en toegekende USPTO-octrooien voor 

België en Vlaanderen, gerelateerd per miljoen van 

de bevolking op beroepsactieve leeftijd tussen de 

20-64 jaar, voor 3 geselecteerde referentiejaren: 

1995, 1998 en 2001. Vanwege de lange toeken- 

ningsprocedures beperken we ons tot 2001 ais 

meest recent datapunt, omdat de trend daarna in 

beide octrooisystemen dalend is ais gevolg van 

'onvolledige' informatie te wijten aan de publicatie-

en toekenningspraktijk van de beide octrooibureaus. 

Zowel voor België ais voor Vlaanderen valt een stij

gende trend op, al is die voor Vlaanderen meer uit

gesproken en behoort Vlaanderen daarmee tot de 

beter presterende Europese regio's inzake octrooige- 

drag (Eurostat, 2004). Een evolutie die ook in het 

Vlaamse Indicatorenboek 2003 is bevestigd voor wat 

betreft de referentiejaren 1992, 1995, 1998 en die 

zich dus lijkt door te zetten. Voor de gegevens 

betreffende de actieve beroepsbevolking werd 

gebruik gemaakt van de data ter beschikking gesteld 

door APS, zoals gedocumenteerd in tabel 1.2 in 

hoofdstuk 1 van dit Indicatorenboek.

http://epp
http://epp


Tabel 9.3: EP O -octrooiaanvragen en U SP TO - 

octroo itoekenningen  voor België en V laanderen  

voor drie referentiejaren  (1995, 1 998  en 2001) 

gerelateerd  per m iljoen van de bevolking  op  

beroepsactieve leeftijd  2 0 -6 4  ja a r  (gem iddeld )

In tabel 9.4 w ord t de evolutie weergegeven per 

organisatietype voor wat betreft het aantal aange

vraagde en toegekende EPO-octrooien voor twee 

vergelijkende tienjarige tijdsperiodes die uit de 

EPO-databank werden gedistilleerd (de perioden 

1983-1992 en 1993-2002). In tabel 9.4 werd er 

niet ge fractioneerd geteld, wat betekent dat 

octrooien met meerdere aanvragers aan elke aan

vrager volledig werden toegewezen. Dit aantal is 

echter een zeer beperkte fractie van het totale aan

tal octrooien (het beperkt zich tot enkele percen

ten, zie verder de sectie betreffende samenwer

king op octrooivlak).

Uit de tabel blijkt de grote dom inantie van onder

nem ingen die 83%  van alle Vlaamse aangevraag

de octrooien voor hun rekening nemen, en zelfs 

88%  van alle toegekende Vlaamse octrooien in de 

eerste periode. In de tweede periode bedragen de 

percentages respectievelijk 80%  en 89%. Op 

Belgisch niveau doet zich een zelfde concentratie 

voor hoewel in iets m indere mate. Een zelfde 

patroon w ordt verkregen voor de USPTO-octrooi- 

distributies voor Vlaanderen en België. Tevens zien 

we dat de succesratio (oc troo itoekenn ing- 

en)/(octrooiaanvragen) voor de periode 1983- 

1992, het hoogste is voor de ondernem ingen 

(72,6%); de publieke onderzoeksinstituten hebben 

een succes ratio van 65,8%  wat betekent dat ruim  

65%  van de aangevraagde octrooien ook daad

werkelijk worden toegekend.

De rol van universiteiten en publieke onderzoeks

instellingen is vooralsnog eerder beperkt (om en 

bij de 2% van alle aangevraagde octrooien in 

Vlaanderen en België in de eerste periode, maar 

bijna verdubbeld in de tweede periode). De 

meeste Vlaamse universiteiten zijn de laatste jaren 

meer aandacht gaan besteden aan octrooieren. 

Het toekenningspercentage van de door univer

siteiten aangevraagde octrooien, ligt du idelijk  lager 

dan dat voor de private sector. Dit is hoogstwaar

schijnlijk toe te schrijven aan de grotere selectiviteit 

die universiteiten aan de dag leggen bij het ver- 

derzetten van een ingediende octrooiaanvraag, en

1995 1998 2001

Octrooisysteem:

EPO-aanvragen
België 1048 1571 1608

België (per mio) 172,13 258,09 261,98

Vlaanderen (aantal) 770 1121 1038

Vlaanderen (per mio) 215,60 314,05 289,09

USPTO-toekenningen
België (aantal) 564 957 1186

België (per mio) 158,67 179,35 129,71

Vlaanderen (aantal) 407 665 817

Vlaanderen (per mio) 196,41 224,81 161,82

3 . S O O R T E N  O R G A N IS A T IE S

Tabel 9.4: EPO -octrooien  in functie van organisatietype (n iet gefractioneerd)

1983-1992 1993-2002
Vlaanderen

Aangevraagd Toegekend %* Aangevraagd Toegekend %*

Onderneming 2104 (83%) 1528 (88,2%) 72,6% 4175 (80,3%) 1759 (89,4%) 42,1%

Administratie en publiek 
onderzoeksinstituut 38 (1%) 25 (1,4%) 65,8% 341 (6,6%) 42 (2,1%) 12,3%

Universiteit 51 (2%) 24 (1,4%) 47,1% 185 (3,6%) 25 (1,3%) 13,5%

Persoon of onbekende 342(13%) 156 (9,0%) 45,6% 498 (9,6%) 141 (7,2%) 28,3%

Totaal 2535 1733 68,4% 5199 1967 37,8%

België
Onderneming 3351 (78%) 2342 (83,6%) 69,9% 6502 (79,1%) 2541 (86,5%) 39,1%

Administratie en publiek 
onderzoeksinstituut 202 (5%) 129 (4,6%) 63,9% 459 (5,6%) 84 (2,9%) 18,3%

Universiteit 84 (2%) 43 1,5%) 51,2% 381 (4,6%) 40 (1,4%) 10,5%

Persoon of onbekende 664 (15%) 289 (10,3%) 43,5% 877 (10,7%) 274 (9,3%) 31,2%

Totaal 4301 2803 65,2% 8219 2939 35,8%

* % is de verhouding {toegekende octrooien /  aangevraagde octrooien}
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dit vooral omwille van de financiële kosten ver

bonden aan het octrooieren. Ten slotte wijzen we 

erop dat voor de periode 1993-2002, beschouwd 

in tabel 9.4, nog niet gekend was welke fractie van 

de aangevraagde octrooien uiteindelijk definitief 

zal worden toegekend vanwege de eerder verm el

de tijdsvertragingen tussen het indienen van een 

octrooiaanvraag en de toekenning van het octrooi.

4. DE ROL VAN HET BEDRIJFSLEVEN

Richten we onze aandacht verder op de private 

sector, dan vallen onm iddellijk  de zeer scheve 

distributies op: een beperkt aantal ondernem ingen 

vertegenwoordigt het merendeel van de private 

octrooiaanvragen. Deze concentratie geldt zowel 

voor België ais voor Vlaanderen (figuur 9.6), en 

zowel voor de EPO- ais voor de USPTO-octrooien 

en is gelijkaardig aan wat in andere 'kleinere' lan

den zoals Nederland al werd vastgesteld. In gro te

re landen (Duitsland en Frankrijk bijvoorbeeld) is 

de concentratie m inder uitgesproken, hoewel de 

distributie scheef blijft. Wanneer de distributies van 

de toegekende octrooien per ondernem ing w or

den beschouwd, dan w o rd t een soo rtge lijk  

patroon verkregen.

Van de 13.664 octrooien aangevraagd door alle 

Belgische organisaties (inclusief universiteiten) over 

de periode 1978-2003, komen er 5.874 octrooien 

(ofwel 42,9% ) op naam van de top-20 Belgische 

octrooihoudende ondernem ingen. Van de 8.330 

octrooien met Vlaamse aanvragers voor dezelfde 

periode, is deze situatie nog meer uitgesproken: 

56,2%  staat op naam van top-20 Vlaamse octrooi

houdende ondernem ingen. Deze bedrijven spelen 

aldus veruit de belangrijkste rol in de totale 

Belgische en Vlaamse octrooioutput.

De topondernem ingen in België en Vlaanderen 

zijn: Agfa-Gevaert (VI), Janssen Pharmaceutica (VI), 

Solvay (B), Bekaert (VI), TotalFina (B), Alcatel-Bell 

(VI), Picanol (VI), New Holland (VI), Raychem (VI,

nu Tyco), Innogenetics (VI), G laxoSmithKline (B), 

UCB (B), Procter and Gamble (VI), Xeikon (VI), 

Barco (VI), Atlas Copco (VI), GB Boucherie (B), 

Plant Genetic Systems & Aventis Cropscience (VI), 

M ichel Van de Wiele (VI), Esselte (VI), Bayer (VI), 

Xeikon (VI), Vaillant (VI) en Heraeus Electronite 

(VI).

Een analyse van deze topondernem ingen toont de 

sterke buitenlandse afhankelijkheid van een m eer

derheid der octrooiaanvragers. Deze analyses 

tonen echter ook aan dat de topaanvragers uit 

Vlaanderen en België, in hun respectievelijke spe- 

cialisatie-domeinen, to t de Europese top behoren. 

M et andere woorden, er is een sterke concentratie, 

waarbij de betrokken spelers internationaal een 

sterke positie hebben opgebouwd.

5. SAM ENW ERKINGSPATRONEN IN 
O C TR O O IEN

Octrooi-inform atie kan ook gebru ikt worden om 

het patroon van sam enwerking tussen uitvinders 

in technolog ieontw ikke ling te onderzoeken, speci

fiek door het fenom een van meerdere aanvragers 

of uitvinders, verm eld per octrooi, te onderzoeken.

Co-uitvinderschap is in Vlaanderen gestadig toe

genom en in de ja ren  1980 en 1990. Zo waren er 

in 1987 in totaal 263 aangevraagde Vlaamse 

octrooien met verschillende uitvinders. In 1999 

was dit aantal toegenom en to t 1066 octrooien met 

meerdere uitvinders. Indien we het gehele tijds- 

venster bekijken (1986-2002), dan blijkt dat een 

m eerderheid van alle Vlaamse aangevraagde 

octrooien (65%) meerdere uitvinders telt. Een 

groot tot overgroot deel van de octrooien met 

m eerdere u itv inders (tussen 45 -60% ) betre ft 

octrooien met uitsluitend Vlaamse uitvinders, zoals 

blijkt uit figuur 9.7. Uit deze figuur blijkt ook dat, 

voor de periode 1986-2002, tussen de 10% en 

22%  van alle Vlaamse octrooiaanvragen met 

meerdere uitvinders een samenwerking tussen

Figuur 9.6: EPO-octrooien in de private sector in België
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Figuur 9.7: Vlaamse EPO-octrooiaanvragen met meerdere uitvinders
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'Vlaamse' en 'Belgische' uitvinders betreffen (zie 

ook Vlaamse Indicatorenboek 2003 ter vergelij

king). De rest zijn internationale sam enwerkingen 

tussen uitvinders.

Wie zijn nu de voornaamste 'partners' bij interna

tionale uitvinderverbanden? In de praktijk van 

octrooianalyse w ordt de volgende m ethode toege

past om deze verbanden tussen uitvinders, beho

rend tot verschillende 'entite iten' (d.i. organisaties 

of landen), te kwantificeren. Eerst worden de werk

adressen van de verschillende uitvinders op het 

octrooi verm eld naar partnerparen (in dit geval op 

basis van landen) opgesplitst. Daarna kunnen dan 

de kenmerken van deze paren ais co-inventiever- 

banden geanalyseerd worden. Dus bepalen bij

voorbeeld twee Vlaamse octrooien waarbij één 

octrooi werkadressen in Nederland en Duitsland 

heeft, en het andere een adres in Nederland heeft, 

vier verbanden: twee tussen V laanderen en 

Nederland, één verder verband tussen Vlaanderen 

en Duitsland en uite indelijk ook een band tussen 

Duitsland en Nederland. In de analyse w ord t dan 

op basis van verbanden of relaties gewerkt. O m  de 

sterkte van de relaties tussen bepaalde landen te 

kunnen meten, w ordt een geschikte similariteits- 

maat toegepast. De meest gebruikte maat in deze 

context is de zogeheten cosinusmaat volgens G. 

Saltón of Salton-maat (r). Hij w ordt op de volgen

de manier gedefinieerd:

r =
ny

a /w i ' nj  ’

waarbij nij het aantal uitvindersrelaties tussen de 

landen /  e n y e n  ni ( nj) het totale aantal octrooien 

van het land i ( j )  is. De belangrijkste co-uitvin- 

dersrelaties van Vlaanderen en hun ontw ikkeling 

in de ja ren  1990 zijn in figuur 9.7 gevisualiseerd.

Uit figuur 9.8 blijkt dat de sterkste 'banden' 

bestaan met Nederland (hoogste Salton-maat: 

2,5%  -  voorheen 2,38%  zoals gerapporteerd in 

het Vlaamse Indicatorenboek 2003 -  met 521 

gezam enlijk uitgevonden octrooien), gevolgd door 

de Verenigde Staten (Salton-maat: 1,3% -  voor

heen 1,40% -  met 891 gezam enlijk uitgevonden 

octrooien), Duitsland (Salton-maat: 1,3% -  voor

heen 1,19% -  met 766 gezam enlijk uitgevonden 

octrooien) en het Verenigd Koninkrijk (Salton- 

maat: 1,20% -  voorheen 1,08% -  met 395 geza

m enlijk uitgevonden octrooien). M et een aantal 

andere landen bestaan er m inder intense relaties 

op vlak van co-uitvinderschap, zoals ook blijkt uit 

figuur 9.8. We vermelden in dit verband Frankrijk 

(Salton-maat: 1,0%, met 356 gezam enlijk u itge

vonden octroo ien), Zw itserland (Salton-maat: 

0,40%, met 91 gezam enlijk uitgevonden octrooi

en), Spanje (Salton-maat: 0,40%, met 40 geza

m enlijk uitgevonden octrooien), en Italië (Salton- 

maat: 0,40%, met 94 gezamenlijke aanvragen). 

O m dat de Salton-maat een relatieve maat is, met 

in de noemer het geometrische gem iddelde van 

de octrooiaanvragen in beide partnerlanden, ver

schilt de rangschikking op basis van de Salton- 

maat van die op basis van de absolute octrooiaan- 

tallen.

0 9
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Figuur 9.8: Internationale sam enw erking  van  

Vlaam se uitvinders (op basis van EPO-octrooi- 

aanvragen)

Kijken we naar deze octrooiaanvragen met m eer

dere, maar uitsluitend Vlaamse uitvinders, dan zijn 

de technologiedom einen die het meeste voorko

men: (1) optica, (2) verpakking en druktechnolo

gie, (3) organische fijnchemie, en (4) farma. Voor 

wat be tre ft octroo ien m et u itv inders bu iten 

Vlaanderen, naast Vlaamse uitvinders, vinden we 

de volgende technologiedom einen terug: (1) che

mie en petrochemie, basis materiaalkunde en 

scheikunde, (2) organische fijnchem ie en macro

moleculaire chemie en polymeren, en (4) even

eens de farma.

Indien we verder de sam enwerkingspatronen 

onderzoeken op vlak van co-eigendom  van de 

octrooien (door het aantal octrooien en octroo i

aanvragen met m eerdere aanvragers te bestude

ren), dan valt onm idde llijk  op dat dit type samen

werkingsverband veel m inder frequent voorkom t 

dan dit op basis van gezam enlijk uitvinderschap. 

Ais gevolg van deze beperkte aantallen kan hier 

geen Salton-maat berekend worden, maar we 

kunnen wel stellen dat co-eigendom  het meest 

frequent voo rkom t met Franse, Duitse en N eder

landse aanvragers, gevolgd door Amerikaanse co- 

aanvragers en co-aanvragers uit het Verenigd 

Koninkrijk. Ten slotte, in Vlaanderen zelf b lijk t het 

aantal co-aanvragen tussen Vlaamse onderzoek- 

sactoren tijdens de laatste ja ren  toe te nemen. Het 

gaat hier vooralsnog om een beperkt absoluut 

aantal octrooien, in de grootteorde van enkele 

tientallen octrooien. Het betreft hier vooral co-aan- 

vragen op basis van gezamenlijke aanvragen tus

sen universiteiten en onderzoeksinstellingen, al 

dan niet met een ondernem ing ais medeaanvra- 

ger. M et andere woorden, deze recente data lij

ken de veronderstelde toenem ende sam enwer

king tussen onderzoeksactoren in Vlaanderen te 

bevestigen. Deze trend zal de kom ende ja ren 

door bijkom ende analyses dienen te worden 

bevestigd, d it naarmate meer gegevens beschik

baar worden.

6. RELATIEVE T E C H N O L O G IE -S P E C IA L IS A -  

T IE P A T R O N E N  IN  V L A A M S E  O C T R O O IE N

Octrooien worden doorgaans geklasseerd op basis 

van de technologiedom einen waartoe ze behoren. 

Voor deze analyses hebben we de nom enclatuur 

en de bijbehorende IPC-klasse (d.i. de 'In terna

tional Patent Classification’-indeling) aggregaten

2.5% > r, >_ 1.5% 

1.5% > rn >_ 1.0%

1% > r, >_ 0.5%
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Figuur 9.9: D istributie van V laam se U SP TO -octrooien  en EP O -octrooiaanvragen over 
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Figuur 9.10: D istributie van Belgische U SP TO -octrooien  en EP O -octrooiaanvragen over 

3 0  F raunhofer-technologiedom einen
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RTAij = Relatieve Technologiespecialisatie 
in technologieklasse i voor land j  =

(Pij/ îPij) /  (IjPij/SUPÜ)

met categorie i: de Fraunhofer aggregaat IPC-klas- 

sen in het geval van de berekening van de 

relatieve technologische specialisatie en P¡ het aan

tal octrooien in klasse i;

met i  = 1 ... N (N = het aantal klassen in de studie): 

met i  = 1 ... M  (M = het aantal landen in de studie).

gebru ikt zoals die ontw ikkeld werden door het 

Fraunhofer Gesellschaft -  Institut für System- 

techn iek und Innovationsforschung (FhG-ISI, 

Duitsland) in sam enw erk ing m et het Franse 

O ctrooibureau (INPI) en het Observatoire des 

Sciences et Technologies (OST, Parijs). Dit leidt tot 

een classificatie in 30 technologiedom einen. De 

relatieve verdeling van USPTO-octrooien en EPO- 

octrooiaanvragen voor Vlaanderen over deze 30 

technologiedom einen is weergegeven in figuur 

9.9. In figuur 9.10 geven we dezelfde distributie 

weer voor België.

De belangrijkste techno log iedom einen waarin 

Vlaamse en Belgische octrooien zich situeren zijn 

optica, organische fijnchemie, verpakking en d ruk

kerij, textiel en papier, farmacie en cosmetica, en 

analyse en meettechnologie. O ok het dom ein van 

de biotechnologie groeit gestaag in belang in ver

gelijking tot de m om entopnam e gerapporteerd in 

het Indicatorenboek van 2003.

Een volgend belangrijk aandachtspunt betreft deze 

techno log iedom e inen  waarin V laanderen en 

België een sterke of zwakke positie innemen rela

tief ten opzichte van belangrijke referentielanden. 

Daartoe maken we gebru ik van de constructie van 

relatieve specialisatie-indexen op niveau van tech- 

nologieklassen (op basis van geaggregeerde IPC 

('International Patent C lassificationj-indeling zoals 

voorgeschreven door de eerder bediscussieerde 

Fraunhofer-nomenclatuur). Deze relatieve speciali

satie-indexen worden ais volgt berekend:

Deze index geeft het aandeel van land j  in tech- 

nologiecategorie i weer, ten opzichte van het aan

deel van alle landen in technologiecategorie i, 

rekening houdend met alle octrooien van la n d j en 

alle octrooien over alle landen en categorieën 

heen. Ais referentiegroep M  worden in deze ana

lyse (naast België en Vlaanderen zelf) zeven 

Europese landen ge b ru ik t (Denem arken, 

Duitsland, Finland, Frankrijk, Nederland, Verenigd 

Koninkrijk, Zweden). Deze index vergelijkt dus het 

aandeel van Vlaamse octrooien in een bepaald 

techno log iedom e in  m et het aandeel dat dit 

dom ein heeft in andere landen. Indien dit aandeel 

voor Vlaanderen groter is dan 1, spreken we van 

een 'Revealed Technological A dvan tage ’ van 

Vlaanderen in deze klasse.

De waarde van deze relatieve specialisatie-indices 

varieert van [0;+°°]. Een waarde kleiner dan 1 

betekent dat la n d j een relatief nadeel heeft in de 

betreffende categorie i. Waarden gelijk aan 1 

stemmen overeen met de neutrale positie van de 

index, terwijl waarden groter dan 1 duiden op een 

relatief voordeel. Deze indicator is erg geschikt 

voor het maken van vergelijkingen en het in kaart



brengen van veranderingen over tijdsperiodes net 

ais voor het aangeven van de veranderingen in 

niveaus van specialisaties van een land of een 

groep van landen. De RTA-analyses gerapporteerd 

in deze sectie, werden uitgevoerd op de geaggre

geerde verzam eling van toegekende USPTO- en 

EPO-octrooien.

Uit de RTA-analyses weergegeven in figuur 9.11, 

blijkt dat Vlaanderen vooral een sterke technolog i

sche positie heeft opgebouwd in de 'geaggregeer

de' Fraunhofer technologieklassen (optica) met een 

RTA-waarde van 7,77, (landbouw en voedselver

w erk ing) m et een RTA-waarde van 2,23, 

(grondstofverwerking, textiel en papier) met een 

RTA-waarde van 1,73, (verpakking en drukkerij) 

met een RTA-waarde van 1,88, (farmaceutica en 

cosmetica) met een RTA-waarde van 1,64 en (bio

technologie) met een RTA-waarde van 1,63. Het is 

in het bijzonder laatstgenoemde technologiedo- 

mein dat een sterke groei heeft doorgem aakt in 

vergelijking to t de resultaten gepresenteerd in het 

vorige Indicatorenboek (Vlaamse Indicatorenboek, 

2003), namelijk van een RTA-waarde die nauwe

lijks boven de 1 uitsteeg to t de waarde van nu, 

zijnde 1,63. M et andere woorden, in vergelijking 

tot de set van referentielanden zien we dat 

Vlaanderen zich op het vlak van de biotechnologie 

sterker heeft weten te specialiseren en te profileren 

dan enkele jaren geleden het geval was.

De posities kunnen in hoge mate worden toege

schreven aan de performantie van de eerder ver

melde industriële spelers. Zo is de dominante 

Vlaamse positie op het domein van optica direct toe 

te schrijven aan de aanwezigheid van Agfa-Gevaert.

De sterke positie in de landbouwsector is voor een 

belangrijk deel te verklaren door de aanwezigheid 

van New Holland, terwijl Picanol verantwoordelijk is 

voor de sterke positie die werd opgebouwd in 

(grondstofverwerking, textiel en papier). De sterke 

positie in verpakking en drukken is te verklaren 

door Agfa-Gevaert en Esselte. Voor wat betreft de 

farmapositie en de biotechnologiepositie dient 

uiteraard verwezen te worden naar de rol van 

Janssen Pharmaceutica en meer recent ook 

Innogenetics en Tibotec.

Daar waar tot voor kort het Belgische voordeel in 

(biotechnologie) meer uitgesproken was, zien we 

dat de 'afstand' met Vlaanderen kleiner wordt. Het 

Belgische voordeel is te verklaren door de rol van 

GlaxoSmithKline, Solvay en UCB. Hetzelfde geldt 

voor (oppervlaktetechnologie en coating), (organi

sche fijnchemie) en (landbouw en voedingschemie). 

Op het domein (macromoleculaire chemie en poly

meren) heeft Vlaanderen een relatief nadeel, terwijl 

België op dit domein een uitgesproken voordeel 

heeft. De sterke relatieve technologische positie in 

de chemische sectoren is dus Belgisch eerder dan 

Vlaams. Hetzelfde geldt voor het Fraunhofer- 

domein (grondstoffen en metallurgie).

7. O C T R O O IE N  EN O & O  U IT G A V E N

Daar waar we in de volgende paragrafen de rela

tie tussen technologische en economische presta

tie nader bekijken, staan we in deze paragraaf stil 

bij de relatie tussen de 'inpu t' factoren en de tech

nologische prestatie. Een veelvuldig gebruikte 

maat van 'inpu t' in het wetenschaps- en technolo-

Figuur 9.11: Relatieve technologische specialisaties van to eg eken d e  V laam se en Belgische octrooien  

(EPO  en U SP TO  octrooien)



Figuur 9.12: V laam se en Belgische octrooien per m iljoen euro  O & O -u itg a v e n  in vergelijk ing  to t de  

referentie landen  (som van to eg eken d e  EPO en U SP TO  octrooien)

België Denemarken Finland Frankrijk Duitsland Nederland Zweden Verenigd Vlaams
Koninkrijk Gewest

giesysteem (W&T) is de mate waarin een regio of 

een land m iddelen spendeert aan het uitvoeren 

van onderzoek en ontw ikkeling (O &O). Het relate

ren van octrooiperform antie (zijnde een benade

rende indicator van technologische activiteit) aan 

O & O  investeringen, geeft inzicht in de mate waar

in een W & T systeem erin slaagt om de geïn

vesteerde m iddelen om te zetten in commercieel 

exploiteerbare technologische resultaten.

Een veel geconstrueerde maatstaf in dit verband 

is de zogenaam de 'propensity to patent', die het 

aantal octrooien van een land, regio, of onderne

m ing relateert aan het bedrag dat geïnvesteerd is 

in O & O . Volgens Caniëls3 (1997) kunnen m oge

lijke verschillen in deze maatstaf tussen actoren 

verklaard worden door m ogelijke inefficiënties in 

het innovatieproces. F iguur 9.12 laat zien dat in 

te rm en  van octroo ien  (EPO en USPTO),

gem iddeld genom en over de beschouwde perio

den, per m iljoen  euro O & O  investeringen, 

Nederland het meest perform ant lijk t te zijn met 

in periode 1 (1992-1996) om en nabij de 0,63 

octroo ien per m iljoen geïnvesteerd in O & O  

gevolgd door een lichte stijg ing naar 0,78 in peri

ode 2 (1997-2001).

Voor Vlaanderen en België liggen de verhoudin

gen lager, te weten, voor België 0,45 octrooien per 

m iljoen euro O & O  in periode 1, stijgend naar 0,63 

in periode 2; voor Vlaanderen vinden we 0,31 

octrooien per m iljoen euro geïnvesteerd in O & O  

in periode 1, gevolgd door een lichte stijging naar 

0,32 in periode 2. Hiermee presteert Vlaanderen 

op hetzelfde niveau ais Frankrijk maar m inder uit

gesproken dan de overige referentie landen 

(Denem arken, Duitsland, Finland, Verenigd 

Koninkrijk, en Zweden).

Figuur 9.13: Toegekende V laam se en Belgische octrooien in relatie to t O & O -u itg a v e n  in %  per 

sector (jaar: 2 0 0 2 ; EPO - en U S P TO -octrooien)
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3 Caniels, M.C.J. (1997), "The 
Geographic Distribution of Patents 
and Value Added Across European 
Regions", Working Paper, Maastricht 
Economic Research Institute on 
Innovation and Technology (MERIT), 
Maastricht
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Wanneer we vervolgens de situatie binnen de 

Vlaamse en Belgische econom ische sectoren 

beschouwen voor wat betreft de relatie tussen 

O &O -u itgaven en het aandeel in octrooien dat 

men heeft in de betreffende sector (zie figuur 

9.13), dan zien we dat de farmaceutische sector het 

aandeel in O & O - investeringen evenwichtig omzet 

in het aandeel in de tota le octroo ien in 

België/Vlaanderen (data voor het O &O-aandeel 

per sector zijn afkomstig van de O &O -enquête 

2003 zoals gerapporteerd in een vorig hoofdstuk 

in dit Indicatorenboek). Voor de chemische sector 

vinden we een lager aandeel in O &O -uitgaven 

tegen een groter aandeel in octrooien. Het om ge

keerde doet zich voor in het geval van de audiovi

suele en telecommunicatiesector.

8. O C T R O O IE N  E N  E C O N O M IS C H E  PE R 

F O R M A N C E

8.1. O C T R O O IE N  IN  RELATIE TOT E C O N O M I

SCHE SECTOREN

Technologische innovatie is een van de centrale 

factoren in het verklaren van economische com pe

titiviteit en groei. Daarom is het van groot belang 

inzicht te krijgen en te hebben in de relatie tussen 

economische groei en technologische ontw ikke

ling. We kunnen dan ook de octrooipositie van 

België en Vlaanderen in de verschillende technolo- 

gieklassen verbinden aan de economische acti

viteiten in de verschillende sectoren. Daar waar in 

het vorige indicatorenboek gebru ik is gemaakt van 

de MERIT-Concordance Tabel (Verspagen, MERIT, 

1994) die toelaat IPC-klassen te relateren aan de

ISlC-classificatie (International Standard Industrial 

Classification of All Economic Activities), w ord t in 

dit Indicatorenboek gebru ik gemaakt van de in 

opdracht van de Europese Commissie ontw ikkelde 

concordantietabel (Schmoch et al., 2 0 034) door het 

F raunhofer Institu t fü r System techniek und 

Innovationsforschung (FhG-ISI, Duitsland) in 

samenwerking met het Observatoire des Sciences 

et Technologies (OST, Parijs) en de Science and 

Policy Research Unit (SPRU, Brighton, Verenigd 

Koninkrijk) van de University of Sussex. Deze con

cordantie tabel laat toe om IPC-klassen (op sub- 

groepniveau) te relateren aan de NACE-classifica- 

tie (Classificatiesysteem van Economische 

Activiteiten binnen de Europese Unie), die dicht 

tegen de nationale NACE-BEL classificatie aan

leunt. Daarenboven is het zo dat de Verspagen- 

Concordantie Tabel, die uit 1994 stamt, de reeds 

geëvolueerde IPC-classificatie niet meer volledig 

dekt. De productiedata werden, zoals reeds aan

gehaald, bekom en via de OESO-STAN-databank.

Ais we de aangevraagde en toegekende EPO- en 

USPTO-octrooien in Vlaanderen verdelen per eco

nomische sector dan blijken de voornaamste eco

nomische sectoren (machinebouw), (farmaceuti

sche producten), en (chemie) te zijn, met elk meer 

dan 15% van alle Vlaamse octrooien. Voor de 

(machinebouw) zijn Picanol en Bekaert belangrijke 

spelers, voor (farmaceutische producten) zijn voor

al Janssen Pharmaceutica en Innogenetics bepa

lend. Vlaanderen is hierin niet a-typisch: ook voor 

België en de meeste andere referentielanden die 

hoger verm eld werden, zijn machines en professi

onele goederen zwaargewichten.

Figuur 9.14: Toegekende U S P TO - en EPO -octrooien  versus productie in V laanderen
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Daarnaast is er een tweede groep van relatief 

belangrijke sectoren in Vlaanderen: de (medische 

en optische apparatuur) met 12,7% van de octrooi

en, (elektrische en elektronische instrumenten) met 

7,6%  en de sector (audiovisuele telecommunica- 

tieapparatuur) met 6,4%. W anneer we de positie 

van België bekijken, blijken de (chemie) en de (far

macie) een belangrijk gewicht te hebben met res

pectievelijk 19,8% en 15% van alle Belgische 

octrooien. Voor de chemie en de farmacie in 

V laanderen zijn vooral Janssen Pharmaceutica en 

Innogenetics verantwoordelijk voor deze positie, 

voor België zijn G laxoSmithKline, Solvay en in iets 

m indere mate UCB du idelijk  zwaargewichten. 

Negatief opvallend is vooral de transportsector, 

met een gering gewicht aan octrooien. Dit is ook 

niet per toeval een sector met in Vlaanderen en 

België een sterk overwicht aan vestigingen van 

buitenlandse spelers.

In welke mate zijn deze octrooien verder terug te 

vinden in deze sectoren waar Vlaanderen ook zijn 

productieactiv ite iten concentreert? D it is een 

belangrijke vraag wanneer we willen nagaan in 

welke mate de technologische inspanningen van 

Vlaanderen ook aansluiten bij de economische 

prestatie (zie figuur 9.14). Tevens w ord t aan de 

hand van figuur 9.15 de vergelijking met België 

m ogelijk gemaakt. In beide figuren w ord t telkens 

het relatieve aandeel van elke economische sector 

berekend voor wat betreft (1) de verdeling van de 

toegekende USPTO- en EPO-octrooien over de 

beschouwde sectoren heen en (2) de verdeling 

van de totale productieoutput over de beschouw

de sectoren heen (data afkomstig van de OECD- 

STAN databank).

Uit beide figuren blijken (zowel voor Vlaanderen 

ais voor België) de toch soms wel grote verschillen 

tussen relatief economisch gewicht, gemeten aan 

de hand van productiegegevens op basis van de 

OESO-STAN-data (voor Vlaanderen op basis van 

data geleverd door het NIS), en relatief technolo

gisch gewicht, gemeten op basis van octrooigege- 

vens. We verwijzen hierbij vooral naar de sectoren 

van de voeding en de drank, de textielsector, de 

chemie, de farmaceutische sector, en de medische 

sector. Som m ige sectoren zoals instrumenten, 

farmaceutica en chemie zijn zeer sterk vertegen

woord igd in het technologische landschap, terwijl 

ze in de totale productieoutput van Vlaanderen 

beperkt meetellen; andere sectoren zoals voeding 

en drank of transportmateriaal zijn m inder aanwe

zig in het technologisch landschap terw ijl ze dan 

weer zeer zwaar meetellen in de totale productie

output. Deze vaststelling geldt voor Vlaanderen 

alsook voor België. Vermeldenswaardig is ook de 

belangrijke aanwezigheid van de chemie, zowel op 

technologisch vlak ais op productievlak.

8.2. O C T R O O IE N  EN EXPORT

Het is bekend dat de Vlaamse economie erg inter

nationaal gericht is. Door de kleinschaligheid van 

de binnenlandse m arkt speelt de export uit 

Vlaanderen een cruciale rol in het economische 

leven. Zo werd gem iddeld, over de periode 1982- 

1999, iets meer dan de helft van de industriële

Figuur 9.15: Toegekende U S P TO - en EPO -octrooien versus productie in België
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Tabel 9.5: Technologisch versus comparatief voordeel voor Vlaamse economische sectoren

Technologisch voordeel RTA>1 Geen technologisch voordeel RTA< of =1

Com paratief voordeel
RCA > 1 • Overige productie • Chemie

• Rubber en plastic • Hout en meubels

• Farma (BE) • Metaalproducten

• Non-ferro metalen (BE) • Staal(BE)

• Voeding en drank • Textiel en kleding

• Petroleum, kolen, raffinage

Geen com paratief voordeel
RCA < of = 1 • Kantoor en computers • Elektrische apparaten

• Papier en grafiek • Machineonderdelen

• Professionele goederen • Transportmateriaal

• Steen, glas, klei

• Radio, TV, communicatie
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(BE): betekent dat het voordeel ook Belgisch is.

productie in Vlaanderen geëxporteerd. Voor de 

zopas beschouwde economische sectoren kan nu, 

naar analogie met de RTA-index, een RCA-index 

worden berekend (export data beschikbaar over 

de periode 1992-2001). De RCA-index, de zoge

naamde 'Revealed Comparative Advantage’, w ordt 

berekend aan de hand van het relatief aandeel van 

de export in de totale productie van de beschouw

de economische sectoren. De RCA-waarde wordt 

ais volgt berekend:

Deze index geeft dus het aandeel van la n d j in de 

export voor sector i weer ten opzichte van het aan

deel van alle landen in de export voor sector i, reke

ning houdend met de totale export van land j en alle 

exportdata over alle landen en sectoren heen. Ais 

referentiegroep M worden in deze analyse (naast 

België en Vlaanderen zelf) opnieuw dezelfde zeven 

Europese landen gebruikt (Denemarken, Duitsland, 

Finland, Frankrijk, Nederland, Verenigd Koninkrijk, 

Zweden). Deze index vergelijkt het aandeel van de 

Vlaamse export in een bepaalde sector met het aan

deel dat deze sector heeft in andere landen. Indien 

dit aandeel voor Vlaanderen groter is, spreken we 

van een 'Revealed Comparative Advantage’ van 

Vlaanderen in deze klasse.

De waarde van deze relatieve specialisatie-indices 

varieert van [0;+°°]. Een waarde kleiner dan 1 bete

kent dat land j  een relatief nadeel heeft in de res

pectievelijke categorie i. Waarden gelijk aan 1 stem

men overeen met de neutrale positie van de index, 

terwijl waarden groter dan 1 een relatief voordeel 

aanduiden. Indien we dan voor de beschouwde sec

toren de hoger berekende RTA-indices combineren 

met de RCA-indices, dan verkrijgen we volgende 

mogelijke scores: (1) deze sectoren waar er een con

vergentie bestaat tussen RTA en RCA en dus tussen 

technologisch en comparatief voordeel (d.i. zowel 

RTA > 1 als RCA > 1), (2) deze sectoren waar er een 

divergentie bestaat tussen RTA en RCA (dit zijn sec

toren waar het technologische voordeel (nog) niet 

vertaald is in een comparatief voordeel of omge

keerd, en (3) deze sectoren waar zowel RTA < 1 is ais 

RCA < 1 is, met andere woorden waar we noch een 

technologisch noch een comparatief voordeel heb

ben. Deze combinatie van RTA- en RCA-waarden 

leidt voor Vlaanderen tot de vaststellingen samenge

vat in tabel 9.5.

Uit Tabel 9.5 blijkt dat voor een aantal belangrijke 

sectoren, zoals farma, rubber en plastic, non-ferro 

metalen en voeding en drank, Vlaanderen zijn tech

nologische voordeel in deze sectoren via patenten 

weerspiegeld ziet in een comparatief voordeel via 

export (RCA >1). Daarentegen is het comparatief 

voordeel dat Vlaanderen geniet in een aantal belang

rijke sectoren, zoals chemie, hout en meubels, 

metaalproducten, textiel en kleding, niet terug te 

brengen tot een technologisch voordeel in deze sec

toren. Beide observaties reflecteren een soms

RCAij= Relatief Comparatief Voordeel in 
sector i voor land j  = (Xij/^iXij) /  QjXij/2ijXij)

met categorie i  de economische sector en X¡ de 

exportgegevens voor de sector; 

met i  = 1 ... N (N = het aantal klassen in de studie); 

met i  = 1 ... M  (M = het aantal landen in de studie).



beperkte link tussen marktpositie en technologische 

positie voor de Vlaamse ondernemingen, wellicht 

een aandachtspunt voor de toekomst.

9 . C O N C L U S IE

Er is de laatste jaren een duidelijk stijgende trend 

waar te nemen voor wat betreft octrooieren in 

Vlaanderen, en dit zowel in het EPO-systeem ais in 

het USPTO-systeem. Recente EU-statistieken 

bevestigen deze trend. Vlaanderen is over de perio

de (1989-2001) opgeklom m en tot 289 EPO- 

octrooiaanvragen per miljoen actieve bevolking (in 

1998 zelfs 314,05 -  de daling is te wijten aan de 

publicatiepraktijk binnen het EPO-systeem) en 

behoort daarmee to t de meer perform ante 

Europese regio's. Dit w ordt ook duidelijk wanneer 

we kijken naar het aantal octrooien per capita, waar

bij Vlaanderen tot de beter presterende regio's 

behoort. O ok de academische sector in Vlaanderen 

w ordt zich meer en meer bewust van octrooien ais 

middel tot economische valorisatie van het u itge

voerde onderzoek (51 aangevraagde EPO-octrooi

en over de periode 1983-1992 tegenover 185 in de 

periode 1993-2002). Uiteraard zullen hier de 

komende jaren nog volgehouden inspanningen 

dienen te worden geleverd. De trend lijkt echter 

goed ingezet, ook op Belgisch niveau.

Tegelijk tonen de statistieken uit d it hoofdstuk aan 

dat er ook nog steeds ruim te voor verbetering is. 

Zo zijn octrooien sterk geconcentreerd bij een 

beperkt aantal grote multinationale ondernem in

gen, terwijl de kleine en m iddelgrote ondernem in

gen opvallend afwezig zijn in het octrooilandschap 

(zie ook Vlaamse Ind icatorenboek 2003). 

Daarentegen geldt wel zeer duidelijk dat de meest 

productieve ondernemingen inzake EPO-octrooien 

ook internationaal technologische topposities heb

ben weten uit te bouwen, wat dan weer duidt op 

een sterkte van de Vlaamse technologiepositie in 

een bedrijfseconomische context.

Een verdere analyse van deze bedrijfseconomische 

context toont dan weer aan dat een reeks belang

rijke economische sectoren technologisch eerder 

zwak scoort, terwijl het anderzijds vrij lang duurt 

vooraleer opgebouwde technologische voordelen 

zich vertalen in economische voordelen. Deze vast

stelling vraagt niet alleen een beter inzicht in de 

manier waarop en de snelheid waarmee technolo

gische voordelen vertaald worden in economische 

voordelen, maar vraagt ook om een continue ont

w ikkeling van het statistisch apparaat dat nodig is 

om de koppeling tussen technologische en econo

mische posities op sectorniveau op een adequate 

wijze in kaart te brengen.
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’’ Het Europese Vijfde Kader
programma voor Onderzoek en 

Technologische Ontwikkeling - 
Analyse van de Vlaamse deelname 

(1998-2002), Ministerie van de 
Vlaamse Gemeenschap, 

Administratie Wetenschap en 
Innovatie, in voorbereiding.

1. DE V L A A M S E  D E E L N A M E  A A N  H E T  

E U R O P E S E  K A D E R P R O G R A M M A  V O O R  

O N D E R Z O E K

M et het Europese K aderprogram m a voor 

O nderzoek, Technologische on tw ikke ling  en 

Demonstratieactiviteiten wil de Europese Unie de 

internationale com petitiv ite it van de Europese 

industrie verbeteren. Het n ieuwe Zesde 

Kaderprogramma (2002 -  2006) van de Europese 

Commissie, dat einde 2002 van start is gegaan, is 

veel am bitieuzer opgezet dan de voorgaande. Het 

heeft ais doei om de inspanningen op het vlak van 

onderzoek te bundelen door de creatie van een 

interne m arkt voor Wetenschap en Technologie, 

de zogeheten "Europese O nderzoeksru im te" 

(European Research Area -  ERA).

In een eerste gedeelte van dit hoofdstuk wordt de 

evolutie geschetst van de Vlaamse deelname aan de 

laatste Europese Kaderprogramma's voor O nder

zoek, Technologische Ontwikkeling en Dem on

stratieactiviteiten (hierna afgekort tot KP). Het Derde 

Kaderprogramma (KP3) liep van 1990 tot 1994, het 

Vierde (KP4) van 1994 tot 1998, het Vijfde (KP5) 

van 1998 tot 2002 en het Zesde (KP6) loopt van 

2002 tot 2006. Van dat laatste zijn slechts tussen

tijdse resultaten beschikbaar ten belope van onge

veer 1/6 van het totale programmabudget.

Vervolgens worden meer gedetailleerde resultaten 

weergegeven van het Vijfde Kaderprogramma 

(KP5) waarvoor de volledige resultaten beschik

baar zijn. Een uitgebreid analyserapport over de 

Vlaamse deelnam e aan het V ijfde  Kader

program m a is in voorbereid ing1. De resultaten van 

KP5 worden gebru ikt in de verdeelsleutel van het 

Industrieel Onderzoeksfonds (IOF).

Bij de analyse werd het begrip "V laanderen" ais 

volgt gedefinieerd:

- bedrijven met hun zetel in het Vlaamse Gewest;

- universiteiten en hogescholen die ressorteren 

onder de Vlaamse Gemeenschap, dus ook de 

instellingen die zich bevinden in het Brusselse 

Gewest;

- onderzoekscentra die gelokaliseerd zijn in het 

Vlaamse Gewest;

- overige instellingen die zich bevinden in het 

Vlaamse Gewest, pius de instellingen uit het 

Brusselse Gewest die rechtstreeks onder 

Vlaamse bevoegdheid vallen (zoals het IWT- 

Vlaanderen, het M inisterie van de Vlaamse 

Gemeenschap, de VRT, ...).

1.1. Evolutie van de Vlaamse deelname aan 
de opeenvolgende Kaderprogramma's

1.1.1. A lgem ene cijfers

In tabel 1.1 zijn de kerncijfers weergegeven van de 

Vlaamse deelnam e aan de laatste Kader

programma's.

Wanneer men de financiële return (i.e. het procen

tuele aandeel in de totale toegekende Europese 

middelen) die Vlaanderen uit elk Kaderprogramma 

wist te halen, vergelijkt over de opeenvolgende 

Kaderprogramma's, dan kan een licht dalende ten

dens van het Derde naar het V ijfde Kader

program ma worden vastgesteld. Bij het Zesde 

Kaderprogramma behaalt Vlaanderen een zeer 

sterke return die ruim  hoger ligt dan alle voor

gaande. Hierbij moet wel worden opgem erkt dat 

het slechts om zeer gedeeltelijke resultaten gaat 

(slechts 15% van het totale KP-budget was toege

kend). Bovendien is ruim  de helft van dat gedeel-

Tabel 1.1 : A lg em en e  cijfers over de  V laam se d ee ln am e  aan de Europese K aderprogram m a's

2 het procentuele financiële aan
deel van Vlaanderen in de totale 
toegekende Europese middelen

KP3 KP4 KP5 KP6'

aantal deelnames 885 1.972 1.575 231

aantal projecten niet beschikbaar 1.567 1.304 168

aantal deelnemende organisaties niet beschikbaar 495 444 87

aantal deelnames ais coördinator niet beschikbaar 348 337 niet beschikbaar

ontvangen deelnametoelage 131,3 miljoen euro 273,4 miljoen euro 278,8 miljoen euro 65,3 miljoen euro

totaal EU-KP-budget 
besteed aan contracten 5,09 miljard euro 11,49 miljard euro 12,72 miljard euro 2,35 miljard euro

financiële return2 2,58% 2,38% 2,19% 2,77%

verwachte return 2 -  2,4% 2,1 -  2,3% 2,1 -  2,2% 2,1 -  2,2%”

*: voorlopige cijfers (contracten getekend te.m . 31/05/2004; ongeveer 15% van het totale budget). 
**: voorlopige raming



telijke budget uitgegeven in de programma's 1ST 

en Lifesciences/Health, en dat zijn net de program 

ma's waar Vlaanderen traditioneel sterk scoort.

1.1.2. De Vlaam se deelnam e volgens h oo fdge

bieden

In figuur 1.1 w ord t de Vlaamse deelname aan het 

Europese Kaderprogramma in term en van bud

gettaire return weergegeven voor de verschillende 

hoofdgebieden. KP6 is hier niet in opgenomen 

om dat de thematische indeling te sterk verschilt 

van die van de voorgaande KP's. Het aantal the

ma's is nam elijk verm inderd en daarenboven is 

binnen de overgebleven thema's het accent ver

schoven van een probleemoplossende aanpak in 

KP5 naar een meer holistische aanpak m et het oog 

op duurzam e ontw ikkeling in KP6.

Vergeleken m et een verwachte Vlaamse return3 in 

het Vijfde Kaderprogramma van 2,1-2,2 % (verti

cale lijn) b lijk t du idelijk dat Vlaanderen sterk 

presteert in de hoofdgebieden Informatie- en com 

m un ica tie techno log ie  (IST in KP5) en Bio- 

wetenschappen en biotechnologie (QoL in KP5). 

V laanderen presteert zwak in de hoofdgebieden 

Energie (EESD-Energy en Euratom in KP5), 

Industriële technologieën (GROW TH in KP5), en 

vooral in M ilieu (EESD-ENV in KP5).

In ve rge lijk ing  m et het voorgaande Kader

program m a valt op te merken dat de Vlaamse 

deelname in de hoofdgebieden Informatie- en 

com m unicatietechnologie en Biowetenschappen 

en biotechnologie ongeveer even sterk is geble

ven. In het hoofdgebied Energie is er een sterke 

verbetering merkbaar die vooral toe te schrijven is 

aan een sterke deelname in het Euratom-pro- 

gramma. In het hoofdgebied Industriële technolo

gieën daarentegen valt een spectaculaire terugval 

op vergeleken m et KP4. Voor het hoofdgebied 

M ilieu b lijft de Vlaamse deelname verder afkalven.

1.1.3. De V laam se deelnam e volgens deelne- 

m erscategorieën

In figuur 1.2 is de Vlaamse deelname aan de 

opeenvolgende Kaderprogramma's weergegeven 

voor de verschillende categorieën van deelnemers. 

Bekijkt men het aantal deelnames, dan blijkt dat de 

universiteiten en hogescholen het grootste aandeel 

hadden in de opeenvolgende KP's (38%  in KP5). 

Het aandeel van de bedrijven nam fors toe van 

KP3 naar KP4 to t op het niveau van de univer

siteiten en hogescholen en bleef ongeveer op dat

zelfde niveau in KP5 (35%), goed voor een twee

de plaats. De onderzoekscentra konden hun aan

deel KP na KP vergroten (20%  in KP5) maar blij

ven derde in de rangschikking.

1 0

Figuur 1.1: Evolutie van de V laam se d ee ln am e aan de Europese K aderprogram m a's -  

volgens hoofdgeb ied

3 Concreet werd voor het Vijfde 
Kaderprogramma uitgegaan van de 
bijdrage van België aan de financiering 
van de totale EU-begroting over de 
periode 1999-2002, zijnde 3,78%. De 
verwachte return voor Vlaanderen 
werd dan verondersteld zich te bevin
den tussen het Vlaamse aandeel van 
de federale middelen in België voor 
wetenschappelijk onderzoek (56%) en 
het aandeel van Vlaanderen in het 
bruto binnenlands product (57,5%), 
hetgeen neerkomt op een vork voor 
de verwachte return van 2,1 tot 2,2%.
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(1) De verticale band geeft de verwachte Vlaamse return in het Vijfde Kaderprogramma weer.



Figuur 1.2: Evolutie van de V laam se d ee ln am e  aan de Europese K aderprogram m a's -  

volgens deelnem erscategorieën
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Bekijkt men de deelnametoelage, dan blijkt ook 

daar dat de universiteiten en hogescholen het 

grootste aandeel hadden in de opeenvolgende 

KP's (42%  in KP5). De onderzoekscentra hebben 

hun aandeel geleidelijk kunnen vergroten van KP3 

naar KP5 (27%), ten koste van dat van de bedrij

ven, en staan nu samen met die bedrijven op een 

gedeelde tweede plaats.

In de voorlopige tussenstand van KP6 (niet weer

gegeven in de figuur) neemt het aandeel van de 

universiteiten en hogescholen in de deelnames 

licht af, maar ze blijven de belangrijkste deelne- 

merscategorie (36%). Het aandeel van de bedrij

ven neemt terug sterk af ten gunste van de 

onderzoekscentra die de bedrijven bijbenen 

(27%). Bij de deelnametoelage krijgen we een 

veel sterkere verschuiving. De onderzoekscentra 

maken een grote sprong naar meer dan 40%  van 

de Vlaamse toelage waardoor ze voor het eerst en 

met stip de sterkste deelnemerscategorie van 

Vlaanderen worden. De bedrijven kunnen hun 

aandeel stabiliseren (27%), waardoor ze op een 

tweede plaats uitkomen, maar de universiteiten en

hogescholen zien hun aandeel voor het eerst fors 

terugvallen (23%) naar de derde positie, na die 

van de onderzoekscentra en de bedrijven.

De universiteiten en hogescholen namen in KP6 

voorlopig vooral deel aan de specifiek gerichte 

onderzoeksprojecten (STREPs) (1/3 van de deelna

mes, de helft van de toelage), vervolgens aan 

excellentienetwerken (1/4 van de deelnames, 0% 

van de toelage) en ten slotte aan geïntegreerde 

projecten (1/5 van de deelnames, de helft van de 

toelage). De onderzoekscentra namen vooral deel 

aan geïntegreerde projecten (1/3 van de deelna

mes, 2 /3 van de toelage), vervolgens aan de spe

cifiek gerichte onderzoeksprojecten (STREPs) (1/4 

van de deelnames, 1/4 van de toelage) en in m in 

dere mate aan coördinatie acties (1/5 van de deel

names, 3%  van de toelage). De gem iddelde toe

lage die de onderzoekscentra ontvingen voor hun 

deelname aan een geïntegreerd project (920 

Keuro) lag beduidend hoger dan die voor de un i

versiteiten en hogescholen (395 Keuro). Dit lijkt er 

op te wijzen dat de voorkeur in KP6 uitgaat naar 

deelname van grote excellentiecentra (bvb. IM  EC).



1.2. De Vlaamse deelname aan het Vijfde 
Kaderprogramma

1.2.1. V laanderen  in de Europese rangschikking

O m  Vlaanderen te kunnen positioneren in de 

Europese context werden rangschikkingen opge

steld. Die werden verkregen door de deelname- 

resultaten -  zowel in aantal ais in toelage - te rela

teren aan het bruto binnenlands product (BBP) en 

het aantal inwoners. Bij die rangschikkingen wer

den enkel die landen m eegenom en met een BBP 

van minimaal 100 m iljard euro, minimaal 1 miljoen 

inwoners en m inimaal 500  deelnames aan KP5.

U it de rangsch ikk ing (figuur 1.3) b lijk t dat 

V laanderen zich - voor wat het aantal deelnames 

betreft - positioneert op de 8ste en 9de plaats in 

de buurt van lidstaten zoals Nederland, Oostenrijk 

en Ierland. In de rangschikking volgens de deel

nametoelage scoort Vlaanderen hoger met een 

6de en 7de plaats tussen Denemarken, Nederland 

en Griekenland. Die hogere rangschikking inzake 

deelnametoelage geeft aan dat Vlaanderen relatief 

grote deelnametoelagen (177 Keuro versus een 

EU-KP-gemiddelde van 150 Keuro) binnenhaalt. 

Een rangsch ikk ing van de landen volgens

gem iddelde toelage per deelname (niet weergege

ven) geeft inderdaad aan dat Vlaanderen hierin 

goed scoort met een derde plaats, na Duitsland en 

het Verenigd Koninkrijk en vóór Frankrijk, België 

en Nederland. Vlaanderen treedt ook iets vaker 

ais coördinator (21% van de deelnames) op dan 

gem iddeld (18%).

België doet het in alle rangschikkingen (figuur 1.3) 

erg goed met driemaal een tweede en éénmaal 

een derde plaats. Dat is te danken aan het 

Brusselse Gewest dat zeer sterk presteerde met 

een financiële return van 1,13% in KP5.

1.2.2. V ergelijk ing  van de verschillende deel- 

nem erscategorieën

Vergeleken met een verwachte Vlaamse return 

van 2,1 tot 2,2 % (verticale band) voor KP5, blijkt 

dat Vlaanderen het ook nu weer goed doet in de 

p rogram m a's IST (3,1%) en Q oL (2,6%). 

Daarnaast presteert Vlaanderen voor het eerst 

sterk in de program ma's IN N O V A TIO N  -  SME 

(3,0%) en EURATOM (2,5%).

Vlaanderen presteert eerder zwak in de program 

ma's EESD-ENVIRO (1,2%), IHP (1,5%), EESD-

Figuur 1.3: Vergelijking van de Vlaamse deelnam e aan het Vijfde Kaderprogramma: a) aantal deelnames

en deelnametoelage /  BBP — b) aantal deelnames en deelnametoelage /  miljoen inwoners.
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Figuur 1.4: Financiële return (in %) van de verschillende deelnemerscategorieën volgens programma
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ENERGY (1,5%), GROW TH (1,5%) (hier presteer

de Vlaanderen nog sterk tijdens KP3 en 4) en 

IN C O  2 (1,6%).

De universiteiten en hogescholen hebben een 

opvallend aandeel in de Vlaamse return (meer dan 

twee derde) in de program ma's IHP (76%), QoL 

(67%) en EESD-ENVIRO (66%) en verder in de 

program ma's G RO W TH (47%), IN C O  2 (44%) en 

IN N O VA TIO N -S M E  (38%).

zijn verder goed vertegenwoordigd in de pro

gram m a's IN C O  2 (53%, bijna uitsluitend het 

Instituut voor Tropische Geneeskunde), EESD- 

ENERGY (38% ) en IST (31%, voo rnam e lijk  

IMEC).

Hierna worden de verschillende deelnemerscate

gorieën meer in detail besproken.

1.2.2.1. U niversiteiten  en hogescholen

De Vlaamse bedrijven zijn opvallend aanwezig in 

de p rogram m a's IN N O V A T IO N -S M E  (44%), 

GROW TH (40%), IST (39%) en EESD-ENERGY 

(38%).

De onderzoekscentra nemen bijna het volledige 

aandeel in de Vlaamse return voor hun rekening 

in het nucleaire program m a Euratom (85%) en

In figuur 1.5 w ord t de deelname van de Vlaamse 

universiteiten en hogescholen over de verschillen

de specifieke program ma's weergegeven. Deze 

categorie is in elk van de program ma's vertegen

woordigd, maar sleepte vooral een aanzienlijke 

deelnametoelage in de wacht in de grootste pro

gramma's van het Vijfde Kaderprogramma nam e

lijk QoL, IST en GROW TH.

Figuur 1.5: D ee lnam etoelage  (in M eu ro ) van d e  universiteiten en hogescholen volgens p ro gram m a
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Figuur 1.6: D e e ln a m e to e la g e  (in M e u ro ) van  d e  b ed rijv e n  vo lg ens  b ed rijfs g ro o tte  en

volgens p ro gram m a
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In het program m a QoL heeft de K.U.Leuven het 

grootste aandeel, gevolgd door respectievelijk de 

UGent, de UA, de VUB, het LUC en de hoge

scholen. In het program m a 1ST zijn vooral de 

K.U.Leuven en de UGent (vooral INTEC) prom i

nent aanwezig. In GROW TH is de K.U.Leuven de 

hoofdspeler, de rest van de deelnames zit verdeeld 

over de VUB, UGent, UA, LUC en de hogescho

len. Het aandeel in het program m a M ilieu (EESD- 

ENVIRO) kom t vooral ten goede aan de UGent. 

De andere deelnemers zijn de K.U.Leuven, de UA 

en de VUB. In de program m a's EESD-ENERGY, 

IN C O  2, IN N O V A TIO N -SM E  en EURATOM is 

het aandeel van de universiteiten beperkt. In 

IN C O  2 valt het grote overwicht van de UGent op. 

Een belangrijk aandeel halen de universiteiten ten 

slotte u it het p rogram m a IHP. Vooral de 

K.U.Leuven en de UGent halen een belangrijk 

aandeel van de toelage naar zich toe.

1.2.2.2. Bedrijven

De participatie van de bedrijven concentreert zich 

du idelijk  in de program ma's IST en in mindere 

mate in G ROW TH. Ze nemen verder ook deel 

aan de program ma's EESD-ENERGY, QoL en 

IN N O V A TIO N -S M E. In de program ma's IN C O  

2, IHP, EURATOM en EESD-ENVIRO waren de 

Vlaamse bedrijven daarentegen niet of nauwelijks 

vertegenwoordigd.

W anneer men de bedrijven met onbekende groot

te buiten beschouwing laat, valt het op dat de 

K M O 's (tot 250  werknemers) het grootste aandeel

naar zich toehalen in de program ma's IN N O V A 

T IO N-SM E, GROW TH, EESD-ENERGY en QoL. 

In het program m a IST zijn ze verantwoordelijk 

voor ruim  de helft van de deelnames. In KP4 daar

entegen waren vooral de grote bedrijven prom i

nent aanwezig in IST.

1.2.2.3. O nderzoekscentra

In figuur 1.7 w ord t de deelname van de Vlaamse 

onderzoeksinstellingen over de specifieke pro

gramma's heen bekeken. Ze waren zeer sterk 

aanwezig in het program m a IST, en verder in QoL 

en Euratom. Verder namen de onderzoekscentra 

in m indere mate deel aan de meeste andere pro

gramma's, behalve aan IN N O VATIO N -SM E.

IM EC nam zeer sterk deel aan het program m a IST. 

IM EC haalde maar liefst 33 m iljoen euro uit dit 

program m a en was daarmee met stip de grootste 

Vlaamse IST-deelnemer. Daarnaast was IM EC ook 

nadrukkelijk aanwezig in het program m a rond 

niet-nucleaire energie (EESD-ENERGY). Ten slotte 

nam IM EC nog in beperkte mate deel aan de pro

gramma's IHP, QoL en GROW TH.

Het VIB nam het overgrote deel van de deelname 

aan het program m a Quality of Life (QoL) voor zijn 

rekening (meer dan 8 miljoen euro). Daarnaast 

putte het ook m iddelen uit het program m a IHP.

De VITO spreidde zijn deelname over de pro

gram m a's G R O W TH , EESD-ENVIRO, EESD- 

ENERGY en QoL.



Figuur 1.7: Deelnametoelage (in Meuro) van de onderzoekscentra volgens programma
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Het ITG nam nagenoeg de volledige deelname 

aan het IN C O  2-program m a voor zijn rekening.

Het federale S tudiecentrum  voor Kernenergie 

(SCK) nam met meer dan 10 miljoen euro opval

lend sterk deel aan het program m a EURATOM.

Het Centrum  voor Landbouwkundig O nderzoek 

(CLO-Gent) was duidelijk aanwezig in het p ro

gramma QoL.

1.3. Conclusies

Vlaanderen wist in het Vijfde Kaderprogramma net 

de gem iddelde verwachte return (2,19%) te beha

len, maar ging er licht op achteruit in vergelijking 

met het Derde en Vierde Kaderprogramma, waar 

de return iets groter was dan verwacht.

In de Europese rangschikkingen situeert Vlaan

deren zich op een zesde to t achtste plaats om ringd 

door landen zoals Denem arken, Nederland, 

Oostenrijk, Ierland en Griekenland. In de rang

schikking volgens gem iddelde toelage per deelna

me kom t Vlaanderen op een sterke derde plaats, 

na Duitsland en het Verenigd Koninkrijk en vóór 

Frankrijk, België en Nederland.

Het aandeel van de onderzoekscentra in de deel

nametoelage in het Vijfde Kaderprogramma is toe

genom en ten koste van dat van de bedrijven. De 

universiteiten blijven de belangrijkste deelnemers- 

categorie in V laanderen, de bedrijven  en 

onderzoekscentra volgen op een gedeelde tweede 

plaats.

Vlaanderen neemt -  zoals in de voorgaande 

Kaderprogramma's -  sterk deel aan de program 

ma's IST (zowel de onderzoekscentra, de bedrijven 

ais de universiteiten en hogescholen) en QoL 

(vooral de universiteiten en hogescholen). Voor het 

eerst presteert het ook goed in de programma's 

IN N O VA TIO N -S M E  (vooral de bedrijven en de 

universiteiten en hogescholen) en EURATOM 

(bijna uitsluitend onderzoekscentra).

Vlaanderen doet het eerder slecht in de program 

ma's EESD-ENVIRO, EESD-ENERGY, IHP, IN C O  

2 en voor het eerst ook in GROW TH. Vlaanderen 

scoorde in dat laatste program m a nog sterk in het 

Vierde Kaderprogramma.

In de voorlopige tussenstand van het Zesde 

Kaderprogramma (slechts 15% van de beschikba

re KP-middelen toegekend, waarvan meer dan de 

helft in de program m a's IST en LIFE) gaat 

Vlaanderen er sterk op vooruit (2,77% return). 

Vooral de onderzoekscentra zetten een sterke 

prestatie neer en worden budgettair gezien afge

tekend de sterkste Vlaamse deelnemerscategorie, 

vóór de bedrijven en de universiteiten en hoge

scholen.

2. DE V L A A M S E  D E E L N A M E  A A N  DE ESA- 

R U IM T E O N D E R Z O E K S P R O G R A M M A 'S

Het Europese Ruimtevaartagentschap ESA beoogt 

Europese samenwerking op het vlak van ru im te

onderzoek, ruim tetechnologie en ruimtetoepassin- 

gen. ESA, dat over een belangrijke autonomie 

beschikt, w ordt gefinancierd via bijdragen van de



vijftien lidstaten. ESA was tot nu toe een volledig 

onafhankelijke organisatie, die geen deel uitmaakt 

van de EU maar er wel sterke banden mee onder

houdt. De huidige dynam iek in het Europese ru im 

tevaartbeleid kan in de rol en werking van ESA in 

de toekomst verandering brengen.

De ESA-activiteiten kunnen opgesplitst worden in 

verplichte program ma's en facultatieve program 

ma's. Elke lidstaat is verplicht bij te dragen tot de 

zogenaamde verplichte program ma's in functie 

van zijn relatief economisch gewicht (BBP-aan- 

deel). Daarnaast kan een lidstaat bijdragen tot de 

facultatieve programma's, waarbij het zelf zijn 

deelname-percentage bepaalt. Dat gebeurt voor

nam elijk op basis van de competenties aanwezig in 

de betrokken lidstaat en de verwachte weten

schappelijke en industriële return. Het ESA-budget 

w ord t aangewend voor het uitvoeren van ESA- 

opdrachten via contracten afgesloten met deelne

mers uit de verschillende lidstaten, in verhouding 

to t hun financiële bijdrage. ESA streeft naar een 

billijke return van ongeveer 1. Deze ESA-opdrach- 

ten bevatten voor een beperkt deel wetenschap

pelijk onderzoek en bestaan in hoofdzaak uit 

industriële ontw ikkelingsopdrachten.

Naast ESA neemt België ook deel aan het PRO- 

DEX-programma, dat in het leven werd geroepen 

speciaal voor die lidstaten die geen eigen ruim te- 

vaartagentschap hebben. PRODEX is een pro

gram m a voor het ontwerpen van individuele expe

rimentele instrumenten. De financiële middelen 

worden aangerekend ten laste van de deelnem en

de lidstaat.

De federale Programmatorische Overheidsdienst 

(POD) Wetenschapsbeleid coördineert en staat in 

voor de opvolging van de Belgische betrokkenheid 

bij ESA.

In wat volgt w ord t eerst een overzicht gegeven 

van de evolutie van de Belgische ESA-bijdrage tus

sen 1985 en 2005. Verder volgt een overzicht van 

de in Vlaanderen geplaatste rechtstreekse ESA- 

contracten in de periode 1997-2003. De resultaten 

van deze analyse worden vergeleken met de voor

bije periode (Indicatorenboek 1999). Er w ord t ook 

onderzocht waar de Vlaamse zwaartepunten in de 

ESA-programma's liggen.

2.1. Belgische ESA-bijdrage in de periode 
1985-heden

Figuur 2.1 brengt de evolutie in kaart van de 

Belgische overheidsuitgaven in het kader van ESA 

voor de periode 1985 tot heden en toont tevens 

de prognoses tot 2007.

De jaarlijkse Belgische ESA-bijdrage is in absolute 

cijfers ruim  verdrievoudigd in de periode 1985- 

1993. O ok daarna is de Belgische ESA-bijdrage

Figuur 2.1 : Evolutie van de Belgische overheidsuitgaven voor ru im teonderzoek in het kader van ESA 

(in m iljoen euro)
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BRON: de cijfers voor 1985-1990 zijn afkomstig uit de "VRWB-Aanbeveling betreffende de Vlaamse deelname aan ruim te
onderzoek in het kader van ESA, m et analyserapport (VRWB-R/AANB-03) van 22 aprii 1993", de cijfers voor 1991-2005 en 
de prognoses tot 2 0 0 7 zijn afkomstig uit de Interdepartementale Begrotingsprogramma's Wetenschapsbeleid (IBPWB's) van de 
federale overheid.
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Tabel 2.1: ESA-return aan Vlaamse deelnemers in de periode 1997-2003

Deelnemer contract
aantal

wgcf ongewogen gewogen % ongew % gew

Verhaert Des. & Dev. 94 0,99 55.643.025 55.248.219 24,99% 25,49%

ALCATEL BELL SPACE nv 78 0,94 51.614.950 48.674.145 23,18% 22,45%

Newtec Company nv 22 1,00 34.540.630 34.540.630 15,51% 15,93%

IMEC 55 0,99 16.552.102 16.386.109 7,43% 7,56%

Space Applications Serv. 55 0,91 13.165.854 11.942.628 5,91% 5,51%

Umicore (Union Miniere) 8 1,00 8.278.554 8.278.554 3,72% 3,82%

TRASYS Space n.v. 34 0,83 6.345.853 5.290.436 2,85% 2,44%

ALCATEL FABRISYS 7 1,00 4.510.033 4.510.033 2,03% 2,08%

Spacechecker 3 1,00 3.868.984 3.868.984 1,74% 1,78%

VITO 18 1,00 3.863.064 3.863.064 1,74% 1,78%

SAIT Devlonics 8 1,00 3.391.428 3.391.428 1,52% 1,56%

Septentrio nv 6 1,00 2.916.198 2.916.198 1,31% 1,35%

Fillfactory nv 7 1,00 2.785.372 2.785.372 1,25% 1,28%

OIP Delft Sensor systems 13 1,00 2.529.379 2.529.379 1,14% 1,17%

EPAS nv 10 1,00 2.181.406 2.181.406 0,98% 1,01%

LMS-international 2 1,00 1.399.136 1.399.136 0,63% 0,65%

K.U.Leuven 12 1,00 999.366 999.366 0,45% 0,46%

EMERSON & CUMING Europe nv 1 1,00 853.576 853.576 0,38% 0,39%

Agilent technologies 3 1,00 734.859 734.859 0,33% 0,34%

Geographic information management 7 1,00 729.352 729.352 0,33% 0,34%

ENE 4 1,00 670.084 670.084 0,30% 0,31%

UGent 5 1,00 618.488 618.488 0,28% 0,29%

SAIT Videohouse 1 1,00 500.000 500.000 0,22% 0,23%

Cast4all nv 2 1,00 489.940 489.940 0,22% 0,23%

Expert software E2S 2 1,00 449.984 449.984 0,20% 0,21%

SIEMENS ATEA nv 2 1,00 448.948 448.948 0,20% 0,21%

Redshift design & engineering 4 1,00 409.200 409.200 0,18% 0,19%

Krypton electronic engineering 6 1,00 385.945 385.945 0,17% 0,18%

Orban microwave products bvba 1 1,00 362.325 362.325 0,16% 0,17%

Eurosense technologies 1,00 283.595 283.595 0,13% 0,13%

Sectrack nv 1 1,00 251.915 251.915 0,11% 0,12%

ATIT & Associates bvba 1,00 223.454 223.454 0,10% 0,10%

VUB 1 1,00 59.142 59.142 0,03% 0,03%

Scope security consultants 1 0,25 83.946 20.987 0,04% 0,01%

Flexmet 1 1,00 83.019 83.019 0,04% 0,04%

CIMINKO nv 1 1,00 79.038 79.038 0,04% 0,04%

LUC 1 1,00 72.121 72.121 0,03% 0,03%

Lancelot research nv 1,00 57.866 57.866 0,03% 0,03%

ALCATEL MICROELECTRONICS 1 1,00 50.000 50.000 0,02% 0,02%

Bracquene Hans bvba 1 0,25 42.500 10.625 0,02% 0,00%

Haecon nv 1 1,00 35.875 35.875 0,02% 0,02%

Probabilitas nv 1 1,00 24.000 24.000 0,01% 0,01%

Afdeling waterwegen en kust 1 1,00 21.560 21.560 0,01% 0,01%

Pedeo Techniek 1 1,00 19.053 19.053 0,01% 0,01%

PS-Testware 1 1,00 17.000 17.000 0,01% 0,01%

Totaal Vlaanderen 489 0,97 222.642.119 216.767.038 100,00% 100,00%

BRON: Derde VRWB-analyse betreffende de Vlaamse deelname aan ruimteonderzoek (in voorbereiding)



blijven groeien, weliswaar aan een trager tempo. 

Vanaf 2002 blijft de bijdrage nagenoeg stabiel. 

Volgens gegevens van de POD Wetenschaps

beleid draagt België in 2000-2002  3,33%, vanaf 

2003 2,97%, (in functie van zijn BBP) bij aan de 

verplichte program ma's en gem iddeld 7,7%  aan 

de optionele programma's. Hiermee staat België 

op de achtste plaats voor de verplichte program 

ma's en op de vierde plaats voor de optionele pro

gramma's.

2.2. Overzicht en evolutie van de in
Vlaanderen geplaatste ESA-contracten 
(periode 1997-2003)

Voor de beschouwde periode bedraagt de totale 

Vlaamse return 222,6 miljoen euro. De twee 

grootste Vlaamse deelnem ers z ijn  de firm a 

Verhaert, die zo'n 25%  van de return (gewogen en 

ongewogen) realiseert en Alcatel Bell Space met 

ongeveer 23%  (ongewogen en gewogen). Newtec 

Com pany realiseert 15,5% en IM EC 7,5%  van de 

totale Vlaamse return. Verhaert, Alcatel Bell Space 

en Newtec bekleden respectievelijk de tweede, 

vierde en zevende plaats in de top 10 van 

Belgische bedrijven en onderzoeksinstellingen die 

de grootste ongewogen return realiseren. De top 

10-deelnemers zijn samen goed voor ongeveer 

72%  van de totale Belgische ongewogen return.

Tabel 2.1 geeft een overzicht van de rechtstreekse 

ESA-contracten afgesloten met Vlaamse deelne

mers in de periode van 1 januari 1997 tot 31 

decem ber 2003. Per deelnem er is het aantal 

contracten opgenomen, de gem iddelde wegings

factor (een maat voor de 'technologiewaarde' van 

de diensten van het betreffende bedrijf), de som 

van de ongewogen waarde van de contracten en 

de som van de gewogen waarde (rekening hou

dend met de technologiewaarde). De opgenom en 

cijfers betreffen steeds de totale 'engagem enten' 

van de contracten. De tabel geeft daarnaast het 

procentueel aandeel in de Vlaamse ESA-return dat 

naar de betrokken deelnemer gaat (respectievelijk 

ongewogen en gewogen).

In diezelfde periode bedraagt de totale Belgische 

return iets meer dan 627 m iljoen euro, wat het 

Vlaamse aandeel in de totale ongewogen return 

op 35,5%  brengt. Het Vlaamse aandeel is dus ver

der gestegen van slechts één vijfde (17,6%) in de 

tweede helft van de ja ren  1980, over 28,5%  in de 

eerste helft van de ja ren  1990, tot het huidige per

centage van ruim  35. Dit is een verdubbeling t.o.v. 

de eerste VRWB-analyse4. Vlaanderen realiseert nu 

zelfs de grootste gewogen return (40,5%) (naar 

technologiewaarde).

Figuur 2.2 toont deze evolutie in de verdeling van 

de Belgische return over Vlaanderen, Wallonië, het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de federale en

1 0

4 VRWB-Aanbeveling betreffende de 
Vlaamse deelname aan ruimteonderzoek 
in het kader van ESA, met analyserapport 
(VRWB-R/AANB-03) van 22 april 1993

Figuur 2.2: Evolutie van de regionale verdeling  van de Belgische return  -  periode 1 9 8 5 -2 0 0 3
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internationale deelnemers voor de periode 1985- 

2003, zowel voor de ongewogen ais de gewogen 

return.

2.3. Vlaamse ESA-return: in detail bekeken

2.3.1. O psplitsing volgens de aard van de 

contractant

Figuur 2.3 illustreert de verdeling van de totale 

Vlaamse return per categorie: bedrijven, onder

zoeksinstellingen en universiteiten voor de periode 

1997-2003.

De bedrijven nemen met 90%  van de return nog 

altijd een m onopoliepositie in. Het geringe aandeel

van de universiteiten (2% in de periode 1985- 

1991; 1% in de periode 1992-1996) gaat nog 

achteruit. De onderzoeksinstellingen daarentegen 

zien hun aandeel stijgen van 5% in de periode 

1985-1991 to t de huidige 9%. Voor de Belgische 

re turn  w orden analoge cijfers bekom en. Dit 

bevestigt dat de ESA-opdrachten in hoofdzaak uit 

industriële ontw ikkelingsopdrachten bestaan.

2.3 .2 . O psplitsing per p rogram m a

In figuur 2.4 w ord t de Vlaamse return weergege

ven, uitgesplitst per programma. Dit geeft een 

beeld over welke program ma's de belangrijkste 

return vertegenwoordigen en in welke dom einen 

Vlaanderen sterk staat.

Figuur 2.3: Opsplitsing van de V laam se return  volgens de  aard van de contractant

9.17% °-79%

90.04%

■  bedrijven ■  onderzoeksinstellingen universiteiten



Figuur 2.4: Aandeel van de ESA-programma's in de return voor Vlaanderen

algemene begroting; 3,87% wetenschappelijk programma;

3,06%   ./ n e00/Kourou; 0.62%

exploratie; 0,14%

aardobservatie; 4,14%

d raagra ketten; 1,77%

technologische ontw.; 27,56%

bemande ruimtevaart; 13,45%

microzwaartekracht; 11,14%

j; 1,02%
telecommunicatie; 33,24%

In de return voor Vlaanderen komen de nieuwe 

initiatieven binnen de facultatieve ESA-program- 

ma's sterk tot heel sterk aan bod. Telecom

municatie en technologische ontw ikkeling (vnl. 

GSTP) maken een zeer belangrijk onderdeel van 

de Vlaamse return uit. Samen zijn ze goed voor 

60% . O ok microzwaartekracht en bemande ru im 

tevaart zijn goed vertegenwoordigd. Het explora- 

tieprogram m a (Aurora), dat pas recent opgestart 

werd, maakt nu ongeveer 0,14% van de Vlaamse 

return uit.

In de oudere initiatieven (bvb. draagraketten) 

scoort Vlaanderen daarentegen zwak en ook in de 

verp lichte program m a's (algemene begro ting, 

wetenschappelijk program m a en Kourou) kom t 

Vlaanderen weinig aan bod. De reden hiervoor is 

dat Vlaanderen zich redelijk laat geprofileerd heeft 

waardoor de re tu rn  vooral naar 'gevestigde 

waarden' gaat. Er is weinig kans dat dit nog in gun

stige zin voor Vlaanderen evolueert.

Dit w ordt bevestigd in de volgende figuur 2.5 

waar de return voor Vlaanderen uitgezet is t.o.v. de

totale Belgische return voor de verschillende pro

gramma's. De figuur toont bovendien het relatieve 

belang van elk program m a. Het program m a 

'draagraketten' is du idelijk een zeer belangrijk 

onderdeel van de Belgische return. Het Vlaamse 

aandeel hierin is m iniem.

Telecommunicatie en 'technologische ontw ikke

ling ' (vnl. GSTP) zijn eveneens belangrijk in de 

Belgische return. In tegenstelling tot bij de draag

raketten gaat de return in telecommunicatie bijna 

volledig naar Vlaamse deelnemers. O ok bij 'tech

nologische on tw ikke ling ' doet Vlaanderen het 

redelijk goed. Vlaanderen bereikt eveneens een 

groter aandeel in de return voor de programma's 

microzwaartekracht, navigatie en exploratie. De 

bijdrage van deze program ma's aan de totale 

Belgische return is echter m inder belangrijk.



Figuur 2 .5  : V erhoud ing  van return  voo r V laanderen  en België (in euro) voo r de verschillende  

ES A -program m a's
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BRON: Derde VRWB-analyse betreffende de Vlaamse deelname aan ruimteonderzoek (in voorbereiding)

2.4. Overzicht van de Vlaamse deelname 
aan het PRODEX-programma over de 
periode 1997-2003

Tabel 2.2 geeft een overzicht van het aantal 

contracten en toegekend totaal budget per univer- 

siteit, onderzoeksinstelling en bedrijf voor de peri

ode 1997-2003. Deze gegevens zijn gebaseerd op 

de ESA-data van afgesloten contracten in die 

periode.

Het totaalbedrag aan contracten voor het PRO

DEX-program m a bedraagt in de beschouwde 

periode 77,6 miljoen euro. De PRODEX-inkom- 

sten van de universiteiten en onderzoeksinstellin

gen in België bedragen nagenoeg 65,6 miljoen 

euro of 84 ,6%  van het totale PRODEX-budget. Dit 

is een verdubbeling van hun aandeel t.o.v. de peri

ode 1988-1996. Het Vlaamse aandeel in de totale 

Belgische PRODEX-inkomsten van universiteiten 

en onderzoeksinste llingen bedraagt slechts 

24,65% . Dit is nog een lichte daling t.o.v de voor

gaande periode (1988-1996).

De PRODEX-inkomsten van de bedrijven worden 

geschat op 12 m iljoen euro of zo ’n 15,4% van het 

PRODEX-budget. Het Vlaamse aandeel hierin is 

91,5%.

2.5. Besluit

Het ESA-ruimtevaartonderzoek vorm t nog altijd de 

grootste uitgavenpost (ongeveer 162 miljoen euro 

in 2004) binnen het federale wetenschapsbudget 

(Programmatorische Overheidsdienst Wetenschaps

beleid). Tussen 1997 en 2003 was de totale 

Belgische return 627 miljoen euro. Het Vlaamse 

aandeel hierin is gestegen van 17,6% in de tweede 

helft van de jaren '80 tot de huidige 35,5%. Wat de 

gewogen return betreft, is Vlaanderen met 40%  nu 

zelfs koploper. Toch blijft het Vlaamse aandeel nog 

ver beneden de 56%, conform de vastgelegde 

federale verdeelsleutel voor de andere wetenschaps- 

en technologieprogramma's.

De Vlaamse universiteiten komen nauwelijks aan 

hun trekken in de totale ruim tevaartreturn (m inder



Tabel 2.2: Overzicht van de deelname aan het Prodex-programma -  periode 1997-2003

deelnemer regio aantal
contracten

budget 
(in euro)

aandeel in totaal 
prodex budget

regionaal
aandeel

BIRA FED 46 12.132.912

BMM FED 2 265.244

KMI FED 18 3.538.913

KMMA FED 2 91.538

KSB FED 18 3.658.565

SCK FED 4 465.250

Von Karman Institute FED 1 179.315

IMEC V 7 3.102.380

VITO V 7 1.301.553

totaal onderzoeksinstellingen 24.735.670 31,88%

V 4.403.933 17,80%

FED 20.331.737 82,20%

UCL FG 21 2.232.613

UGembloux FG 1 91.743

ULB FG 58 6.964.897

ULiege (inclusief CSL) FG 49 19.828.306

K.U.Leuven V 41 8.870.667

UA V 1 212.940

UGent V 10 1.319.259

VUB* V 9 1.367.235

totaal universiteiten 40.887.660 52,70%

V 11.770.101 28,79%

FG 29.117.559 71,21%

totaal univ/instellingen 65.623.330 84,58%

V 16.174.034 24,65%

FG 29.117.559 44,37%

FED 20.331.737 30,98%

Harmony Belgium sa BHG 1 129.960

Fillfactory nv V 1 333.123

OIP Delft Sensor systems V 15 7.148.471

Space Applications Serv. V 1 35.000

Sparnex V 2 144.403

Verhaert Des. & Dev. V 11 3.265.491

Adv. Mech. & Opt. Syst. - AMOS W 3 677.164

CREACTION W 1 10.000

KEYOBS W 1 53.571

SPACEBEL sa W 2 145.138

totaal bedrijven 11.942.321 15,39%

BHG 129.960 1,09%

V 10.926.488 91,49%

W 885.873 7,42%

Maloux J.L. 7 1 25.000

totaal 25.000 0,03%

algemeen totaal 77.590.651 100,00%

gebaseerd op de ESA-contactgegevens



dan 1%); de onderzoeksinstellingen doen het met 

9%  iets beter en gaan er op vooruit ten opzichte 

van de periode 1985-1991. Het m onopolie van de 

industrie blijft bestaan.

Vlaanderen doet het goed in de nieuwe initiatieven 

binnen de facultatieve ESA-programma's, maar 

kom t bijna niet aan bod in gevestigde waarden 

zoals het program m a 'draagraketten'.

De Vlaamse universiteiten en onderzoeksinstellin

gen halen 24,65%  van het totaal aan PRODEX- 

contracten in de beschouwde periode. Ze zien hun 

aandeel licht dalen t.o.v. de voorafgaande periode 

(1988-1996). De Vlaamse bedrijven daarentegen 

halen 91,5% van de 'industrië le' PRODEX-contrac- 

ten binnen. Het gaat hier echter maar om een 

beperkt aandeel in het totaal van de PRODEX- 

inkomsten.

3 .V L A A M S E  D E E L N A M E  A A N  H E T  E U R E 

K A - P R O G R A M M A

EUREKA is een intergouvernem enteel initiatief 

voor de bevordering van de internationale samen

werking op het vlak van toegepast en m arktgericht 

industrieel O nderzoek & O ntw ikkeling. Het EURE

KA netwerk omvat aktueel 35 lidstaten en de 

Europese Unie.

EUREKA hanteert, in tegenste lling  to t het 

Kaderprogramma van de Europese Commissie, 

het 'Bottom  Up’ principe: de partners in een O & O  

project bepalen zelf de Ínhoud, het sam enwer

kingsverband, en de tim ing van hun project. Het 

netwerk verleent, na een internationale evaluatie

procedure, aan de goedgekeurde projecten een 

kwaliteitslabel, de EUREKA-Status. Voor co-finan- 

ciering kunnen de individuele partners terecht bij 

de eigen nationale of regionale overheden, en dit 

op basis van de plaatselijke modaliteiten.

Bedrijven, en hiermee samenwerkende universitei

ten en onderzoeksinstellingen, uit het Vlaams 

Gewest kunnen voor hun deelname in een project 

beroep doen op het IWT. Het aanvragen van steun

in het kader van EUREKA-projecten, en de evalu

atie van deze aanvragen, gebeurt in overeenstem

m ing met de gebruikelijke procedures van het 

IWT, en dit volgens de modaliteiten voor O & O  

bedrijfssteun of KM O -lnnovatieprojecten. In aan

vulling op de basissteun hanteert het IWT, ter sti

m ulering van de internationale industriële samen

werking, een toeslag van 10% op kostenbasis.

3.1. EUREKA projecten

Het EUREKA-programma maakt een onderscheid 

tussen projecten die op individueel initiatief van de 

betrokken bedrijven tot stand komen, en projecten 

die gegenereerd worden in door de Europese 

grootindustrie opgezette "Clusters".

De projecten van het eerste type, waarnaar we ver

wijzen met de term  STAN DAARD-projecten, ver

krijgen de EUREKA-status na een evaluatie door 

de betrokken nationale of regionale overheden op 

basis van de uniform e en internationaal geaccep

teerde "Project Assessment M ethodology".

De EUREKA-Clusters oriënteren zich op een spe

cifiek onderzoeksterrein of een industriële sector. 

De onderzoeksdoelstellingen worden ge form u

leerd in een "Roadmap", en hieraan w ordt invul

ling gegeven via de initiatie van "subprojecten". 

Deze subprojecten verkrijgen de EUREKA-status 

na een evaluatie door het Technisch Comité van 

de Cluster.

De aanvragen voor cofinanciering worden door de 

betrokken overheden behandeld synchroon met, 

of aansluitend op, de evaluaties voor de EUREKA- 

status. De beschrijvingen van de projecten en deel

nemende partners worden na verlening van de 

EUREKA-status publiek gemaakt door de opname 

in databases welke toegankelijk zijn via de EURE

KA website (http://www.eureka.be). Tabel 3.1 toont 

het aantal projecten waarin Vlaamse partners actief 

zijn (2000-2004).

De Vlaamse deelname aan EUREKA projecten is 

de voorbije 5 jaar stabiel gebleven, met een

Tabel 3.1: A antal E U R E K A -pro jecten  w aarin  V laam se partners actief zijn
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2000 2001 2002 2003 2004 Totaal

STANDAARD Projecten 13 9 11 12 10 55

CLUSTER Projecten 10 17 3 9 17 56

Totaal 23 26 14 21 27 111

http://www.eureka.be


Tabel 3.2: A antal gesteunde projecten, m e t pro ject b ud get van d e  V laam se partners, en

steuntoelagen van IW T.

Aantal Projecten 2000 2001 2002 2003 2004 Totaal

MEDEA 5 13 6 5 29

EURIMUS 1 1 2

ITEA 3 2 3 3 6 17

PIDEA 1 2 3 6

CELTIC 2 2

STANDAARD 7 7 5 8 7 34

Totaal 17 24 8 17 24 90

Budget (m iljoen euro) 2000 2001 2002 2003 2004 Totaal

MEDEA 22,3 49,9 26,1 18,3 116,6

EURIMUS 1,7 1,8 3,5

ITEA 7,8 4,6 5,4 3,3 12,1 33,2

PIDEA 1,6 1,6 2,6 5,8

CELTIC 4,1 4,1

STANDAARD 6,8 3,9 4,6 6,9 2,8 25,0

Totaal 40,3 60,0 9,9 36,3 41,6 188,2

Steun (m iljoen euro) 2000 2001 2002 2003 2004 Totaal

MEDEA 11,6 22,9 12,7 6,7 53,9

EURIMUS 0,6 1,0 1,6

ITEA 3,2 1,8 3,1 1,9 5,4 15,5

PIDEA 0,7 0,9 1,1 2,7

CELTIC 1,7 1,7

STANDAARD 3,8 2,0 2,4 3,7 1,2 13,0

Totaal 20,0 27,6 5,5 18,3 17,1 88,4

gem iddelde deelname aan 22 projecten per jaar, 

evenred ig  verdee ld tussen Standaard- en 

Clusterprojecten.

3.2. Verleende steun aan Vlaamse deelne
mers in EUREKA (2000 -  2004).

De volgende tabellen en figuren geven meer 

details over de projecten met door IWT gesteunde 

Vlaamse partners. H ierbij is de categorie 'C luster'- 

projecten verder opgesplitst. In de periode 2000  - 

2004  waren de volgende Cluster-organisaties 

actief:

MEDEA (looptijd van 1/1/1997 tot 1/1/2001) en 

vervolgcluster M EDEA+ (1/1/2001 to t 1/1/2009): 

"M icro-E lectronics D evelopm ent for European 

Applications".

EURIM US (30 /6 /1998 to t 3 0 /6 /200 3 ) en EURI- 
M US II (1 /1 /2004 to t 1 /1 /2009): "EUReka 

Industrial Initiative for Microsystems Uses".

ITEA (1/10/1998 tot 1/10/2006) : "Inform ation 

Technology for European Advancement".

PIDEA (1/10/1998 tot 1 /4 /2004) en PIDEA+ 
(1 /4 /2 004  to t 1 /4 /2 009 ): "Packaging and

Interconnection  D evelopm ent fo r European 

Applications".

CELTIC (1/1/2004 tot 1/1/2009) "Cooperation for 

a European sustained Leadership in Telecom

munications".

EU RO G IA  (1/1/2004 tot 1/1/2008) : "Eureka Oil 

& Gas Industry  In itia tive For Sustainable 

Developm ent And A  Secure Energy Supply In A 

Cleaner/Safer Future".

INSYSBIO (1 /9 /2004 tot 1 /9 /2009): "Integrative 

Systems Biology Cluster".

G edurende de vijfjarige periode 2000  -  2004 

werden Vlaamse partners in 90 EUREKA-projec

ten door IWT gesteund. Ongeveer 2/3 van de pro

jecten zijn subprojecten van de Clusters, 1/3 is van 

het type 'Standaard'. De totale investering van de 

Vlaamse bedrijven in deze projecten bedraagt 188 

m iljoen euro, hiervan is 88 miljoen euro steun van

wege IWT, een gem iddeld steunpercentage van 

47 %. De omvang van de projecten verschilt sterk



Tabel 3.3: Aantal Vlaamse partners in gesteunde projecten

Aantal Vlaamse partners 2000-2004 Groot Bedrijf KMO Onderzoeksinstelling Totaal

MEDEA 40 7 24 71

EURIMUS 1 3 2 6

ITEA 24 11 10 45

PIDEA 6 3 3 12

CELTIC 2 1 2 5

STANDAARD 21 23 25 69

Totaal 94 48 66 208

naargelang het type. Uitersten zijn weer te vinden 

bij de projecten van de M EDEA en MEDEA+ 

Cluster (gem iddeld Vlaams projectbudget 4 m il

joen  euro) en projecten van het Standaard-type 

(gem iddeld Vlaams budget 0,7 miljoen euro). Het 

algemeen gem iddelde voor het Vlaams project

budget bedraagt 2,1 miljoen euro. Het gem iddeld 

steunpercentage van 47 % vertoont weinig variatie 

tussen de projecttypes (41 -  52 %), echter wel tus

sen individuele projecten, wat een gevolg is van de 

impact van de aard van het onderzoekstype 

(industrieel basisonderzoek of prototype-ontw ikke- 

ling) en de mate van KM O-deelnam e.

In de beschouwde 90 EUREKA projecten waren 

208 Vlaamse partners aktief (opmerking: er zijn 

soms m eerdere participaties door eenzelfde 

entiteit). Het aantal Vlaamse partners per project is 

hoger in de Cluster-projecten (gem iddeld 2,5) dan 

in de projecten van het Standaard-type (gemiddeld 

2,0). O p te merken valt dat deze gem iddelden een 

grote variatie verbergen gezien het beduidend 

aantal projecten met 1 enkele Vlaamse industriële

partner, en enkele grote Vlaamse consortia met 5 

tot 7 partners.

De 90 EUREKA projecten vertegenwoordigen een 

participatie van 48 KM O 's (23%). De K M O  deel

name concentreert zich vooral in de projecten van 

het Standaard-type, met 1/3 KM O's.

De Vlaamse consortia in de Clusterprojecten heb

ben een overheersende vertegenwoordig ing van 

grote ondernem ingen. De deelname van 25 

KM O 's in deze projecten toont echter aan dat klei

nere onderzoeksgerichte bedrijven ook hun weg 

vinden naar de meer grootschalige projecten van 

de EUREKA-Clusters.

3.4. Situering in internationale context.

Recente analyses van het internationaal EUREKA 

secretariaat ("EUREKA Annua l Report 20 03 - 

2004 "; "Facts and Tendencies, French 

Chairmanship, HLG3, Paris, June 2004) tonen aan 

dat België qua deelname aan EUREKA gedurende

Figuur 3.1: A antal Eureka projecten m e t IW T  steun aan V laam se partners
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Figuur 3.2 : Overzicht van de IWT steunbedragen aan Vlaamse partners
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Figuur 3.3: A antal V laam se partners in gesteunde projecten
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de laatste ja ren bij de top 5 lidstaten behoort. 

H ierbij d ient opgem erkt dat deze deelnames in de 

meeste gevallen gebeuren ais project-'partners', en 

in veel m indere mate ais in itiatiefnemer of project- 

'coördinator'. Gezien de relatief hoge participatie

van het Vlaams Gewest in de projecten van het 

Standaard type, en de overheersende deelname in 

de Cluster-projecten, kan gesteld worden dat 

Vlaanderen prom inent aanwezig is in het interna

tionaal EUREKA netwerk.



5 Vijfde Kaderprogramma: uitgemiddeld 
over 4 jaar (periode 1998 -  2002); 

ESA: uitgemiddeid over 7jaar (periode 
1997 -  2003); EUREKA : uitgemiddeid 

over 5 jaar (periode 2000 -  2004)

4. C O N C L U S IE S

U it de vorige  analyses over het Europese 

Kaderprogram m a, ESA en EUREKA b lijk t dat 

Vlaanderen sterk partic ipeert in elk van deze 

internationale program m a's. Een vergelijk ing van 

het aantal deelnames, u itgem idde ld op jaarbasis5, 

(figuur 4.1) geeft aan dat Vlaanderen per jaar 

meer dan 500  keer deelneem t aan een dergelijk  

internationaal project voor onderzoek of on tw ik 

keling.

Het grootste volum e van de deelnames zit in het 

Europese Kaderprogramma (3A van het totaal), 

gevolgd door ESA en tenslotte EUREKA.

In budgettaire termen (niet getoond in de figuur) 

vertegenwoordigen de Vlaamse deelnametoelages 

vanuit het Kaderprogramma gemiddeld 140 m il

joen euro per jaar, de ESA-return (gewone contrac

ten + PRODEX) bedraagt 36 miljoen euro per jaar, 

en de IWT-steun aan de Vlaamse EUREKA-deelna- 

mes bedraagt gemiddeld 18 miljoen euro per jaar.

Figuur 4.1: D ee lnam e van V laanderen  aan de internationale  program m a's  E U -K aderprogram m a, 

ESA en E U R E K A
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Het zijn vooral de bedrijven die deelnemen aan 

deze internationale program ma's (44%  van de 

deelnames) (zie laatste balk in figuur 4.1). De uni- 

versiteiten en hogescholen volgen met 31% en de 

onderzoekscentra met 20%.

Bekijkt men de gezamenlijke deelname aan deze 

internationale program m a's per categorie van 

deelnemers, dan blijkt dat de bedrijven vooral 

deelnemen aan het Kaderprogramma (61%), ver

volgens aan ESA (27%) en tenslotte aan EUREKA 

(13%). De universiteiten en hogescholen vinden 

we bijna uitsluitend in het Kaderprogramma terug. 

Ze zijn nog aanwezig in enkele projecten van ESA 

en EUREKA. De onderzoekscentra tenslotte zijn 

ook bijna uitsluitend in het Kaderprogramma aan

wezig. In ESA en EUREKA nemen ze een beschei

den aantal deelnames voor hun rekening.

Bekijkt men het geheel van de Vlaamse deelnames 

aan deze drie internationale program m a's per 

thema (figuur 4.2) dan blijkt een du idelijk over

w icht van deelnames aan projecten in het domein 

van inform atie- en com m unicatietechnologieën 

(ICT) (25%). Dat aandeel is nog onderschat omdat 

ook een belangrijk aandeel van de deelnames aan 

ESA (domein "ruim tevaart") betrekking hebben op 

telecommunicatie, maar hier niet werden bij gere

kend. Daarop volgen enkele dom einen die onge

veer even belangrijk zijn in deelnamevolume: 

industriële en materiaaltechnologie (17%), ru im te

vaart (16%), biotechnologie (15%) en energie en 

milieu (15%). In de dom einen m obilite it en ande

re w ord t m inder vaak geparticipeerd.

5 . R E FE R E N TIE S

Het Europese Vijfde Kaderprogramma voor O nder

zoek en Technologische Ontw ikkeling - Analyse 

van de Vlaamse deelname (1998-2002), Ministerie 

van de Vlaamse Gemeenschap, Adm inistra tie 

Wetenschap en Innovatie, in voorbereiding.

V laanderen in het Europese V ierde Kader

program m a voor O nderzoek (1994-1998), P.

Dengis, E. Dewallef en V. Lories, 2001, M inisterie 

van de Vlaamse Gemeenschap, Adm inistra tie 

Wetenschap en Innovatie (D /2001/3241/242).

Het Europese Derde K aderprogram m a voor 

O nderzoek en O ntw ikke ling - Analyse van de 

Vlaamse deelname (1990-1994), M . O leo en M. 

Luwel, 1997, M in is terie  van de Vlaamse 

Gem eenschap, A dm in is tra tie  W etenschap en 

Innovatie, D /1997/3241/136.

A fkortin gen  van de p rogram m a's u it het V ijfde  

EU-KP voor ond erzoek  en technologische o n t

w ikkeling

QoL: kwaliteit van het bestaan en beheer van 

biologische hulpbronnen (Quality of Life);

1ST: een gebruikersvriendelijke inform atiem aat

schappij (Information Society):

GRO W TH: een concurrerende en duurzam e 

groei (Sustainable Growth);

EESD-ENVIRO: energie, milieu en duurzam e 

on tw ikke ling  (Energy, Environm ent and

Sustainable Development) - milieu;

EESD-ENERGY: energie, milieu en duurzam e 

on tw ikke ling  (Energy, Environm ent and

Sustainable Development) - energie;

- IN C O  2: bevestiging van de internationale rol 

van het com m unauta ire  onderzoek (In ter

national Role);

- INNO VATIO N-SM E: bevordering van inno

vatie en stimuleren van deelname van KM O's;

- IHP: verhoging van het menselijk onderzoek- 

spotentieel en verdieping van de fundam entele 

kennis op sociaal-economisch gebied (Human 

Potential);

EURATOM: nucleaire energie.
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Voor de opvolg ing van het Vlaams Innovatiepact van 29 maart 2003 selecteerde de Vlaamsse Raad voor 

Wetenschapsbeleid 11 kernindicatoren, die het hele innovatietraject omspannen. Deze 11 indicatoren die 

jaarlijks worden opgevolgd, zijn weergegeven in de hierna volgende tabel. In 2005 werden ze voor een 

eerste maal ingevuld.

Kernindicator
I GERD: Gross Expenditures on R&D 

of

BUOO: Bruto Binnenlandse Uitgaven voor Onderzoek en Ontwikkeling, 

uitgedrukt ais % van het BBPR (ook de O&O-intensiteit genoemd)

De 3%-norm vooropgesteld tijdens de Raad van Barcelona (maart 2002) slaat op deze maatstaf.

II GBOARD: Government Budget Outlays or Appropriations on R&D 

of de overheidskredieten voor O&O

III Totaal O&O-personeel in % van de beroepsbevolking

IV Nieuwe W&T-gediplomeerden (leeftijdsgroep 20-29 jaar)

V Totaal aantal Innoverende bedrijven (% van aantal bedrijven In de Industrie- en dienstensector)

VI Investering van risicokapitaal in hightech-sectoren (% van het BBP)

VII Aantal aangevraagde EPO-octroolen met Vlaamse uitvinder/ miljoen Inwoners

VIII Nieuwe producten (% van de totale omzet van de Industriële en diensten bedrijven)

IX Tewerkstelllngsgraad

- In medlum-hlghtech en hightech Industrie;

- In hightech diensten

(uitgedrukt In % totale beroepsbevolking)

X Groei van het Bruto Binnenlands Product per Regio (BBPR)

XI Exportaandeel van de hightech sectoren In Vlaanderen

K E R N IN D IC A T O R  1

O&O-intensiteit: GERD ais % van BBPR

Tabel 1: Totale intram urale uitgaven voor O & O  ais %  van het BBPR in V laanderen, in lopende prijzen

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

GERDgewest/

%BBPR 1,75 1,75 1,73 1,87 1,96 2,04 2,14 2,28 2,43 2,24 2,14

Figuur 1: Vergelijk ing  van de O & O -in ten s ite iten  voor V laanderen , België, de voornaam ste

handelspartners en -b lo k k e n  en Finland en Z w ed en  (in %  BBP) (2001)
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Figuur 2: Vergelijk ing  van d e  O & O -in ten s ite iten  voo r V laanderen , België, d e  voornaam ste

handelspartners en -b lo k k e n  en Finland en Z w e d e n  (in %  BBP) in de periode 1 9 9 3 -2 0 0 3

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
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Tabel 2: Opsplitsing van GERD op Vlaams Gewestniveau, naar privaat versus publieke financiering (2001)

%  GERDGewest /BBPR 2001

Privaat gefinancierd 1,83

Publiek gefinancierd 0.60

TOTAAL 2.43

KERNINDICATOR 2
Overheidskredieten voor O&O ais % van het BBPR 
G BOARD (Government Budget Outlays or Appropriations on R&D)

Tabel 3: B enaderende bereken ing  van d e  overheidskredieten  voor O & O  in V laanderen  ais %  van het BBPR

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Vlaamse overheidd 261,89 306,57 327,17 367,58 359,87 431,38 483,16 523,68 580,76 600,06 613,35 704,14 766,89 830,85

Federale overheid: ESA 25,80 32,88 39,87 40,43 41,31 41,33 49,89 50,97 52,20 53,18 55,97 55,46 56,73 57,43

overige 167,31 160,42 155,27 157,69 163,45 164,95 169,67 175,94 173,28 181,60 182,83 179,41 189,42 189,42

Europese kaderprogramma's 29,90 29,90 29,90 29,90 68,36 68,36 68,36 68,36 68,18 68,18 68,18 68,18 68,18 68,18

Totale overheidskredieten 484,90 529,76 552,20 595,60 632,99 706,02 771,08 818,95 874,42 903,02 920,33 1007,19 1081,22 1145,88

BBPR 95389,46 100722,29 103690,46 109430,74 114650,80 117074,90 123744,30 127552,60 134050,10 141703,40 145068,80 148852,10 153555,83 160097,30

0&0 ais % BBPR 0,51% 0,53% 0,53% 0,54% 0,55% 0,60% 0,62% 0,64% 0,65% 0,64% 0,63% 0,68% 0,70% 0,72%



KERNINDICATOR 3
Totaal O&O-personeel in % van de beroepsbevolking

Figuur 3: In ternationale  positionering van V laanderen  inzake O & O -p erso n ee l (in %  van de

beroepsbevolk ing) (2001)
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Figuur 4: Evolutie O & O  personeel (in %  van de beroepsbevolking)
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K E R N IN D IC A T O R  4

Nieuwe W&T-gediplomeerderi (t.o.v. leeftijdsgroep 20-29 jaar)

Figuur 5: A andeel hoger afgestudeerden in w iskunde, w etenschappen en techno log ie  t.o.v. de

leeftijdsgroep 2 0  to t en m et 2 9  ja a r  (1 9 9 9 -2 0 0 0 )
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KERNINDICATOR 5
Totaal aantal innoverende bedrijven (% van aantal bedrijven in de industrie- en diensten
sector)

Tabel 4: G ecom bineerde innovatie indicator (% innovatieve bedrijven) volgens C IS-3-enquête (2000)

Alle bedrijven 58,2%

KMO's 57,5%

Grote bedrijven 83,2%

Low tech 54,9%

High tech 71,1%

Industrie 68,5%

Diensten 48,6%

Tabel 5: Internationale vergelijking van het aantal (%) innovatieve bedrijven volgens de resultaten van de 

CIS-3 enquête (2000)

VL BE FR IER NL Fl Z W E V K D U I IT D K GR SP P O R
Alle bedrijven 58,2 50,1 40,8 65,2 45,3 44,8 46,8 35,8 60,9 36,3 44,3 28,1 32,6 46,4

KMO's 57,5 48,8 37,8 43,7 43,0 45,6 34,8 58,9 35,7 43,3 27,6 31,8 45,4

Grote bedrijven 83,2 76,0 76,0 78,8 73,7 71,9 57,1 86,4 71,3 66,5 45,3 67,5 75,7
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Voor de opvolg ing van het Vlaams Innovatiepact van 29 maart 2003 selecteerde de Vlaamsse Raad voor 

Wetenschapsbeleid 11 kernindicatoren, die het hele innovatietraject omspannen. Deze 11 indicatoren die 

jaarlijks worden opgevolgd, zijn weergegeven in de hierna volgende tabel. In 2005 werden ze voor een 

eerste maal ingevuld.

Kernindicator

I GERD: Gross Expenditures on R&D 

of

BUOO: Bruto Binnenlandse Uitgaven voor Onderzoek en Ontwikkeling, 

uitgedrukt ais % van het BBPR (ook de O&O-intensiteit genoemd)

De 3%-norm vooropgesteld tijdens de Raad van Barcelona (maart 2002) slaat op deze maatstaf.

II GBOARD: Government Budget Outlays or Appropriations on R&D 

of de overheidskredieten voor O&O

III Totaal O&O-personeel in % van de beroepsbevolking

IV Nieuwe W&T-gediplomeerden (leeftijdsgroep 20-29 jaar)

V Totaal aantal Innoverende bedrijven (% van aantal bedrijven In de Industrie- en dienstensector)

VI Investering van risicokapitaal in hightech-sectoren (% van het BBP)

VII Aantal aangevraagde EPO-octroolen met Vlaamse uitvinder/ miljoen Inwoners

VIII Nieuwe producten (% van de totale omzet van de Industriële en diensten bedrijven)

IX Tewerkstelllngsgraad

- In medlum-hlghtech en hightech Industrie;

- In hightech diensten

(uitgedrukt In % totale beroepsbevolking)

X Groei van het Bruto Binnenlands Product per Regio (BBPR)

XI Exportaandeel van de hightech sectoren In Vlaanderen

K E R N IN D IC A T O R  1

O&O-intensiteit: GERD ais % van BBPR

Tabel 1: Totale intram urale uitgaven voor O & O  ais %  van het BBPR in V laanderen, in lopende prijzen

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

GERDgewest/

%BBPR 1,75 1,75 1,73 1,87 1,96 2,04 2,14 2,28 2,43 2,24 2,14

Figuur 1: Vergelijk ing  van de O & O -in ten s ite iten  voor V laanderen , België, de voornaam ste

handelspartners en -b lo k k e n  en Finland en Z w ed en  (in %  BBP) (2001)
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Figuur 2: Vergelijk ing  van d e  O & O -in ten s ite iten  voo r V laanderen , België, d e  voornaam ste

handelspartners en -b lo k k e n  en Finland en Z w e d e n  (in %  BBP) in de periode 1 9 9 3 -2 0 0 3
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Tabel 2: Opsplitsing van GERD op Vlaams Gewestniveau, naar privaat versus publieke financiering (2001)

%  GERDGewest /BBPR 2001

Privaat gefinancierd 1,83

Publiek gefinancierd 0.60

TOTAAL 2.43

KERNINDICATO R 2
Overheidskredieten voor O&O ais % van het BBPR 
G BOARD (Government Budget Outlays or Appropriations on R&D)

Tabel 3: B enaderende bereken ing  van d e  overheidskredieten  voor O & O  in V laanderen  ais %  van het BBPR

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Vlaamse overheidd 261,89 306,57 327,17 367,58 359,87 431,38 483,16 523,68 580,76 600,06 613,35 704,14 766,89 830,85

Federale overheid: ESA 25,80 32,88 39,87 40,43 41,31 41,33 49,89 50,97 52,20 53,18 55,97 55,46 56,73 57,43

overige 167,31 160,42 155,27 157,69 163,45 164,95 169,67 175,94 173,28 181,60 182,83 179,41 189,42 189,42

Europese kaderprogramma's 29,90 29,90 29,90 29,90 68,36 68,36 68,36 68,36 68,18 68,18 68,18 68,18 68,18 68,18

Totale overheidskredieten 484,90 529,76 552,20 595,60 632,99 706,02 771,08 818,95 874,42 903,02 920,33 1007,19 1081,22 1145,88

BBPR 95389,46 100722,29 103690,46 109430,74 114650,80 117074,90 123744,30 127552,60 134050,10 141703,40 145068,80 148852,10 153555,83 160097,30

0&0 ais % BBPR 0,51% 0,53% 0,53% 0,54% 0,55% 0,60% 0,62% 0,64% 0,65% 0,64% 0,63% 0,68% 0,70% 0,72%



KERNINDICATOR 3
Totaal O&O-personeel in % van de beroepsbevolking

Figuur 3: In ternationale  positionering van V laanderen  inzake O & O -p erso n ee l (in %  van de

beroepsbevolk ing) (2001)
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Figuur 4: Evolutie O & O  personeel (in %  van de beroepsbevolking)
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K E R N IN D IC A T O R  4

Nieuwe W&T-gediplomeerderi (t.o.v. leeftijdsgroep 20-29 jaar)

Figuur 5: A andeel hoger afgestudeerden in w iskunde, w etenschappen en techno log ie  t.o.v. de

leeftijdsgroep 2 0  to t en m et 2 9  ja a r  (1 9 9 9 -2 0 0 0 )
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KERNINDICATOR 5
Totaal aantal innoverende bedrijven (% van aantal bedrijven in de industrie- en diensten
sector)

Tabel 4: G ecom bineerde innovatie indicator (% innovatieve bedrijven) volgens C IS-3-enquête (2000)

Alle bedrijven 58,2%

KMO's 57,5%

Grote bedrijven 83,2%

Low tech 54,9%

High tech 71,1%

Industrie 68,5%

Diensten 48,6%

Tabel 5: Internationale vergelijking van het aantal (%) innovatieve bedrijven volgens de resultaten van de 

CIS-3 enquête (2000)

VL BE FR IER NL Fl ZWE VK DUI IT DK GR SP POR

Alle bedrijven 58,2 50,1 40,8 65,2 45,3 44,8 46,8 35,8 60,9 36,3 44,3 28,1 32,6 46,4

KMO's 57,5 48,8 37,8 43,7 43,0 45,6 34,8 58,9 35,7 43,3 27,6 31,8 45,4

Grote bedrijven 83,2 76,0 76,0 78,8 73,7 71,9 57,1 86,4 71,3 66,5 45,3 67,5 75,7



K E R N IN D IC A T O R  6

Investering van 'venture capital' (risicokapitaal) (in hightech-sectoren)
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Figuur 6: In ternationale  vergelijk ing  van de investeringen van risicokapitaal (2 0 0 3 ) in %  BBP
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Tabel 6: H ightech aandeel in risicokapitaal (gem iddelde van 2 0 0 0  en 2001) (%)

BE EU-15 FR IER NL Fl ZWE VK DUI IT AUS

53.5 45.4 70.7 54.1 35.1 57.5 44.2 30.5 71.2 55,7

F iguur 7: Evolutie in early stage risicokapitaal (1 9 9 5 -2 0 0 3 ) in %  BBP
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K E R N IN D IC A T O R  7

Aantal aangevraagde EPO-octrooien met uitvinder van betreffend land of regio/per miljoen 
inwoners

Figuur 8: A angevraagde EPO -octrooien  in V laanderen , m e t V laam se u itv ind er/m iljo en  inwoners (de  

daling na 2001 is te  w ijten  aan de publicatieprocedures van het EPO)
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Tabel 7: Internationale vergelijking van het aantal aangevraagde EPO-octrooien m et u itv inder/m iljoen  

inwoners (2001)

VI BE EU-15 FR IE NL Fl ZWE VK DUI IT SP
156,2 151,8 161,1 145,3 85,6 242,7 337,8 366,6 133,5 309,9 74,7 24,1

K E R N IN D IC A T O R  8

Aandeel van innovatieve producten in de omzet (nieuwe producten in % van de totale 
omzet van de industriële en dienstenbedrijven)

Tabel 8: Aandeel van innovatieve producten in de om zet volgens C IS-3-enquête (2000)

Alle bedrijven 20,2%

KMO's 20,3%

Grote bedrijven 18,6%

Low tech 17,7%

High tech 25,6%

Industrie 19,2%

Diensten 21,5%
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Figuur 9: A andeel (% ) van innovatieve producten in de o m ze t respectievelijk voor 'm anufacturing ' 

(boven) en 'services' (onder) (periode 1 9 9 8 -2 0 0 1 )
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K E R N IN D IC A T O R  9

Tewerkstellingsgraad in medium high-tech en high-tech industrie en diensten als % van de 
totale beroepsbevolking

Tabel 9: Tewerkstellingsgraad in m ed ium -h igh tech  en h ightech industrie (2 0 0 0 , 2 0 0 2 )

Land/regio Tewerkstellingsgraad in medium-hightech 

en hightech industrie (uitgedrukt ais % totale beroepsbevolking)

2000 2002
België 6,90 6,59

BHG 3,72 3,03

Vlaams Gewest 8,32 7,86

Waals Gewest 4,85 4,98

Duitsland 11,18 11,36

Frankrijk 7,24 6,82

Nederland 4,44 4,49

VK 7,36 6,72

Finland 7,23 7,39

Zweden 7,90 7,28

Ierland 6,97 6,89

EU15 - 7,41

Tabel 10: Tewerkstellingsgraad in h ightech diensten (2 0 0 0 , 2 0 0 2 )

Land/regio Tewerkstellingsgraad in hightech diensten 

(uitgedrukt ais % totale beroepsbevolking)

2000 2002
België 3,60 3,77

BHG 3,87 4,98

Vlaams Gewest 3,79 3,64

Waals Gewest 3,14 3,67

Duitsland 3,03 3,33

Frankrijk 3,86 4,06

Nederland 4,11 4,11

VK 4,34 4,47

Finland 4,39 4,74

Zweden 5,13 5,23

Ierland 4,04 4,30

EU15 - 3,57



KERNINDICATO R 10
Groei van het Bruto Binnenlands Product per Regio (BBPR)

Tabel 11 : Groeicijfers voo r het bru to  binnenlands product voo r V laanderen , respectievelijk volgens  

lopende en constante prijzen.

BBPR Jaarlijkse groeicijfers 

(lopende prijzen) t.o.v. 

het vorige jaar

Ontwikkelingsindex 

(lopende prijzen) t.o.v. 1995

1991 95.389.459

1992 100.722.288 105,59

1993 103.690.457 102,95

1994 109.430.745 105,54

1995 114.650.800 104,77

1996 117.074.900 102,11

1997 123.744.300 105,70 107,93

1998 127.552.600 103,08 111,25

1999 134.050.100 105,09 116,92

2000 141.703.400 105,71 123,60

2001 145.068.800 102,37 126,53

2002 148.852.100 102,61 129,83

2003 153.555.826 103,16 133,93

2004 160.097.305 104,26 139,64

BBPR Jaarlijkse groeicijfers 

(constante prijzen) t.o.v. 

het vorige jaar

Ontwikkelingsindex 

(constante prijzen) t.o.v. 1995

1991 106.653.972

1992 108.533.946 101,76

1993 107.341.502 98,90

1994 111.211.477 103,61

1995 114.650.800 103,09

1996 115.453.356 100,70

1997 119.840.583 103,80 104,53

1998 122.117.554 101,90 106,51

1999 126.025.316 103,20 109,92

2000 131.192.354 104,10 114,43

2001 132.504.277 101,00 115,57

2002 133.431.807 100,70 116,38

2003 135.113.048 101,26 117,85

2004 138.571.942 102,56 120,86

2 0 2



KERNINDICATO R 11
Exportaandeel van de hightech sectoren in Vlaanderen

Tabel 12: Export aandeel van V laanderen  in m e d iu m - en h ightech industrie en h ightech diensten

Aandeel in Vlaanderen EU-15 Wereld

Industriële medium & hightech sector 59,16% 63% 59,16%

Industriële hightech sectoren 17,48% 19,42% 20,38%

Hightech diensten 12,88%* 9,5%

* Geen cijfers voor Vlaanderen beschikbaar, wel voor België

E X T R A  IN D IC A T O R :

Fiscale maatregelen voor O&O, de waarde 1- ß geeft de mate aan waarin fiscale stimuli 
voor de private sector aanwezig zijn. De waarde van de B-index geeft aan wat, voor een 
investering van 1 US dollar in O&O, de vereiste opbrengst vúúr belastingen moet zijn, om 
na belastingen geen verlies te maken. Een grote waarde voor 1- B duidt bijgevolg op een 
meer stimulerend fiscaal beleid

Figuur 10a: 1 - ß voo r g ro te  bedrijven  F iguur 10b: 1 - ß voo r K M O 's

Spanje Italië

Portugal Spanje

Noorwegen Canada

Denemarken Portugal

Canada Noorwegen

Japan Japan

Frankrijk Denemarken

Australië Frankrijk

Oostenrijk Australië

VK VK

VS Nederland

Ierland Oostenrijk

Nederland VS

Zwitserland Ierland

Zweden Zwitserland

Griekenland Zweden

Finland Griekenland

België Finland

Duitsland België

Italië Duitsland
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NB: Voor meer uitleg en du id ing bij deze tabellen zie: VRWB, Aanbeveling 24. 'O pvo lg ing  Vlaams 

Innovatiepact - Eerste invulling Kernindicatoren. (24 maart 2005)’ en VRWB, Aanbeveling 22. 

'Innovatiepact - Referentie-lnstrumentarium voor de Kwantitatieve Evaluatie' (22 januari 2004), beide te 

consulteren op www.vrwb.be.

http://www.vrwb.be




DOSSIER 1
DE ROL VAN AUTEUR-ZELFCITATIES ZOALS BESCHOUWD 

DOOR INFORMATIEWETENSCHAPPEN, BIBLIOMETRIE EN 

WETENSCHAPSBELEID

In de onderzoeksevaluatie zijn citatie-indicatoren 

vaak gebruikte maatstaven voor de impact van 

wetenschappelijk literatuur geworden. De toepas

sing van bibliometrische citatiegegevens was ech

ter steeds controversieel, soms zelfs erg om stre

den. De discussie rond het gebru ik van indicatoren 

op basis van citaties kreeg een nieuwe dimensie 

toen begonnen werd bibliometrische indicatoren 

niet alleen voor de observatie van nationale of 

institutionele onderzoeksprestaties te gebruiken, 

maar hen ook te incorporeren bij de definiëring 

van form ules ter financiering van het wetenschap

pelijk onderzoek. In deze context is telkens de 

vraag gerezen in hoeverre citaties "kwalite it van 

onderzoeksprestatie" kunnen weerspiegelen en, 

indien citatie-indicatoren inderdaad ais kwaliteits- 

maten mogen worden gebruikt, of die dan ook 

betrouwbaar zijn en wel in de zin dat de auteurs 

van de te evalueren publicaties zelf de citatiematen 

bewust zouden kunnen beïnvloeden of m anipule

ren. Concreet kan dit door het maken van afspra

ken rond citatiegedrag waarbij auteursgroepen 

elkaar vaak, zonder wetenschappelijke noodzaak, 

citeren en vooral door het overdreven gebru ik van 

zelfcitaties. Er kan dus verondersteld worden dat 

auteurs, door het bovenm atig citeren van eigen 

werk, hun positie in de wetenschappelijke ge

meenschap trachten te verbeteren. Volgens een 

onlangs in Knack verschenen artikel (Knack, 2004) 

hebben zelfcitaties een problematische impact op 

de bepaling van de kwaliteit van tijdschriften. Het 

artikel droeg heel toepasselijk de titel "Eigen lof 

stinkt". Hoewel wetenschappelijke publicaties toch 

wel iets voorzichtiger zijn bij het form uleren van 

conclusies, is de discussie die tegenw oord ig in de 

vakliteratuur doorgaat niet m inder heftig (vgl. 

Science, 2003). O m  de eigenlijke rol van zelfcita

ties te kunnen begrijpen m oet de zelfcitatie 

beschouwd worden ais onderdeel van het citatie

gedrag in het kader van gedocum enteerde weten

schappelijke communicatie. Hierna bespreken we 

de rol van citaties in de informatiewetenschappen 

om aldus beter te begrijpen welke problem en zich 

kunnen voordoen wanneer deze door het weten

schapsbeleid worden gehanteerd bij beleidsbeslis

singen. Verder zullen we zien welke resultaten het 

bibliometrisch onderzoek kan opleveren om met

Door W. G LÄNZEL en K. DEBACKERE

deze problemen, in de praktijk, op redelijke wijze 

te kunnen omgaan.

1. DE C ITA TIE  IN  H E T  S O C IA L E  N E T W E R K  

V A N  W E T E N S C H A P P E L IJ K E  C O M M U N I 

C A T IE

1.1. De citatie zoals beschouwd 
door informatiewetenschappen

Citatiegedrag is een com plex fenom een waarmee 

zich traditioneel zowel informatiewetenschappers 

ais ook wetenschapssocio logen bezighouden. 

Terwijl de eerstgenoemden de citatie ais m iddel ter 

verspre id ing en identificatie  van in fo rm atie  

beschouwen, zien de laatstgenoemden vooral de 

sociale com ponent van de wetenschappelijke com 

municatie in de citatie, bijvoorbeeld door de studie 

van de motivaties en voorkeuren bij het citatiege

drag van auteurs. In zijn boek "De citatiecultuur" 

heeft Paul Wouters (1999) beide benaderingen 

behandeld. O ngeveer tegelijkertijd verscheen ook 

het discussienummer over citatietheorieën van het 

tijdschrift Scientometrics, geïnduceerd door Loet 
Leydesdorff's vraagstelling 'Theories of citations?’ 

(Leydesdorff, 1998). We willen hierna enkele 

be langrijke inzichten en tevens in terpretaties 

betreffende de citatie en het citatiegedrag van 

auteurs samenvatten.

Susan Cozzens (1989) ziet vooral het sociologische 

aspect wanneer ze vaststelt dat citaties maar secun

dair een waarderingssysteem vorm en. In de eerste 

plaats ziet zij in de citatie de retorische functie van 

het overtuigend argumenteren, dat de lezer tot 

instemming zal brengen (het zogenaamde rhetoric- 
first model).

Linda C. Smith (1981) stelt in lijn met de denkka

ders van de informatiewetenschappen daartegeno

ver lapidair vast dat citaties "achtergelaten" rich

tingaanwijzers zijn nadat de in form atie werd 

gebruikt. Biaise Cronin (1981) ontw ikkelt dit beeld 

verder door vast te stellen dat citaties bevroren 

voetafdrukken in het landschap van de weten

schappelijke prestaties zijn die getuigen van het 

doorgeven van ideeën. M aar hij maakt ons ook



attent op de problem en in verband met de citatie- 

praktijk, namelijk om een grotere consistentie bij 

de literatuurverw ijzingpraktijk te bereiken zouden 

auteurs moeten aangemoedigd worden om gem a

tigder en selectiever in hun citatiegedrag te zijn.

In 1995 hebben Glänzel and Schoepflin een heel 

pragmatische interpretatie gevonden, die ook 

ru im te voor bibliometrische toepassingen geeft. 

Z ij interpreteren de citatie ais een belangrijke 

vorm  van het gebru ik van inform atie in het kader 

van de gedocum enteerde wetenschappelijke com 

municatie, maar in de algemene bibliometrische 

praktijk zijn vorm  noch concreet gebru ik verder 

gespecificeerd. Hoewel citaties het geheel van het 

receptieproces niet verm ogen te beschrijven, zijn 

ze toch een sterke indicator van acceptatie. Deze 

opvatting geldt ook voor zelfcitaties van auteurs. 

Een zelfcitatie verm eldt het gebru ik van eigen 

resultaten in een nieuwe publicatie. Auteurs doen 

dat vaak om op eigen werk verder te kunnen bou

wen, of om de lengte van een artikel te beperken 

door naar een reeds beschreven eigen m ethodo

logie te verwijzen of gewoon om het eigen achter

grondm ateriaal uit "g rijze" literatuur zichtbaar te 

maken. Betreffende de motivatie waarom weten

schappers het werk van collega's citeren, verm eld

den Garfield and Weinstock (cf., Weinstock, 1971) 

vijftien verschillende redenen. Uiteraard gelden 

deze redenen ook grotendeels voor zelfcitaties. De 

redenen waarom literatuur w ord t geciteerd kun

nen in drie groepen worden verdeeld. Enerzijds 

zijn er de 'positieve' (bijvoorbeeld eerbetoon aan 

pioniers), de 'neutrale ' (bijvoorbeeld verw ijzing 

naar alternatieve m ethodieken en achtergrondm a

teriaal) en de 'negatieve' citaties (bijvoorbeeld in 

vorm  van kritiek op het werk van collega's), ander

zijds kunnen de literatuurverw ijzingen ook ais 

'relevant' (bijvoorbeeld ais bronverm eld ing van 

werk dat essentieel was voor het eigen onder

zoek), 'm inder relevant' en zelfs 'irrelevant' of 

'redundant' (bijvoorbeeld ais verw ijzing naar een 

artikel waarvan de resultaten al door een andere 

referentie zijn geciteerd) worden beschouwd. Dit 

onderscheid toont reeds aan dat op zich niet alle 

citaties even zwaar wegen. Uiteraard geldt deze 

stelling voor individuele publicaties en individuele 

citaties. M aar bibliom etrie berust op statistieken 

(en bijhorende distributies en centrale maten) wat 

het beeld toch aanzienlijk verandert. Dit w ordt 

hierna beschreven.

1.2. De citatie zoals beschouwd 
door bibliometrie

Volgens Pritchard (1969) is bibliometrie de toepas

sing van wiskundige en statistische methoden op 

boeken en andere media van communicatie. Dus, 

bibliometrie houdt zich bezig met citaties op verza
melingen van publicaties. Critici van bibliometrie stel

len dat citaties onderworpen zijn aan de intenties 

van de auteurs en dat bijgevolg informatiebronnen 

willekeurig worden gefilterd. Dat kan m ogelijk voor 

individuele publicaties het geval zijn. Maar, ais we 

publicatieverzam elingen van een groot aantal 

auteurs beschouwen, is dit fenomeen niet langer 

karakteristiek voor het citatieproces. Enkele redenen 

uit de Weinstock-lijst verliezen aan gewicht ais publi- 

catiesets en grote citatievensters worden gebruikt. 

Kritiek, vragen van prioriteitsaanspraak en weerleg

ging van foutieve resultaten worden alvast niet door 

herhaalde en voortdurende citaties gekenmerkt. 

Literatuurverwijzingen naar vaak geciteerde publica

ties worden bijgevolg meestal in een positieve en 

neutrale context gegeven. Evaluatieve bibliom etri

sche citatieanalyses kunnen daarom op citatiefre- 

quenties worden gebaseerd.

Volgens Westney heeft de citatieanalyse haar 

betrouwbaarheid en haar nut ais m iddel tot rang

schikking en evaluatie van wetenschappers en hun 

publicaties aangetoond. Geen andere m ethodolo

gie, schrijft hij, veroorlooft even precieze identifica

tie van individuen, wiens gedachten theorie en 

praktijk in wetenschap en technologie hebben 

beïnvloed. ( Westney 1998).

Het feit dat een publicatie enkele jaren na haar ver

schijnen m inder vaak geciteerd wordt of zelfs (nog) 

ongeciteerd bleef, geeft aan dat de gepubliceerde 

resultaten door de collega's (nog) niet voldoende in 

aanmerking zijn genomen, maar het zegt op zich 

niets om trent de kwaliteit van de publicatie of de sta

tus van de auteur(s). Ongeciteerde publicaties van 

Nobelprijswinnaars kunnen hierbij ais voorbeeld 

dienen. Maar indien een publicatie 5 tot 10 citaties 

ontvangt gedurende enkele jaren na de publicatie, 

dan is het waarschijnlijk dat de Ínhoud van deze 

publicatie geïntegreerd zal worden in de kennisba

sis van dat onderzoeksdomein. Indien echter na 5 

tot 10 jaar geen enkele referentie naar deze publi

catie verwijst, dan zullen de bevindingen in die 

publicatie niet bijdragen tot de hedendaagse weten

schappelijke paradigma's van het onderzoeksdo

mein in kwestie (Braun et al., 1985).



DOSSIER 1
Deze interpretaties tonen aan dat citaties mogen 

worden gebru ikt om de invloed van wetenschap

pelijke literatuur in het kader van wetenschappe

lijke communicatie, die binnen de wetenschappe

lijke gemeenschap plaatsvindt, op directe of ind i

recte manier te meten. Natuurlijk blijft d it model 

beperkt tot levens-, natuur- en technische weten

schappen, want literatuurverwijzingen in de hum a

ne wetenschappen en gedeeltelijk ook in de socia

le wetenschappen hebben naast de bovenstaande 

functies ook nog andere redenen.

Enkele auteurs in de bib liom etrie beschouwen het 

aantal citaties automatisch ais 'm aat van kwaliteit'. 

Zoals we in de volgende paragraaf zullen zien, 

beperkt deze opvatting niet alleen de toepas

singsm ogelijkheden van bibliom etrische m etho

den, maar kunnen er ook ongewenste b ijw erk in

gen optreden wanneer citatieanalyses met derge

lijk doei voor ogen op het m icroniveau worden 

uitgevoerd.

Vanuit bibliometrisch-statistisch oogpunt gezien is 

de zelfcitatie door de auteur zeer interessant. 

Lawani (1982) heeft reeds de aandacht gevestigd 

op het feit dat er eigenlijk twee types zelfcitaties 

zijn, namelijk synchrone en diachrone zelfcitaties. 

De ene slaan op het aandeel van de zelfcitaties in 

het geheel van het geciteerde werk, de andere op 

het aandeel in het citerende werk. Hoewel het eer

ste type eigenlijk niets met de (citatie) impact heeft 

te maken, is het toch naar voren gekom en bij het 

algemene oordeel over zelfcitaties, temeer daar 

een bijna volledige afwezigheid van "vreem de" 

referenties een zeker isolement van het onderzoek 

in kwestie weerspiegelt. M aar ook het volledige 

gebrek van zelfcitaties is problematisch: het zou ais

ontbrekende originaliteit kunnen worden uitge

legd. In ieder geval, zelfcitaties maken deel uit van 

het proces van wetenschappelijke communicatie, 

en enkel het bestendige teveel of tekort aan zelfci

taties moet als "pathologisch" worden beschouwd.

1.3. De citatie zoals beschouwd door het 
wetenschapsbeleid

De bibliometrische ervaring du id t al aan dat citaties 

ais mate voor een zekere impact van onderzoek 

kunnen worden gebruikt. Gebruikers in weten

schapsbeleid en onderzoeksm anagem ent gaan 

nog een stap verder: citatie-indicatoren worden 

hier vaak ais kwaliteitsmaat beschouwd. Indien lite

ratuur vaak geciteerd w ord t is dat eigenlijk ook 

aanvaardbaar. Goede acceptatie en aanzienlijke 

(citatie) im pact kunnen in zekere zin ook 

beschouwd worden ais een teken van kwaliteit -  

net zoals voortreffelijke bibliometrische indicato

renwaarden steeds naar een goede staat van het 

be trokken wetenschapssysteem verw ijzen. 

Anderzijds, ais de citatiefrequentie laag is, kan van

uit het bibliometrisch oogpunt geen onm iddellijke 

conclusie betreffende de kwaliteit van het onder

zoek worden getrokken. Uiteraard w ord t de situa

tie zorgelijk ais op institutioneel of zelfs nationaal 

niveau citatie-indicatoren bestendig laag zijn. Maar 

om een duidelijke diagnose te kunnen stellen, is 

dan verder onderzoek van oorzaken vereist. 

Volgens Holmes en Oppenheim (2001 ) correleren 

citatiestudies statistisch significant met andere aca

demische kwaliteitsmaten.

De meest ernstige gevolgen die de herin terpreta

tie van inform atiewetenschappelijke indicatoren 

door toepassingen in de onderzoeksevaluatie

Figuur 1: Verschillende in terp retatie  van citaties in inform atiew etenschap en onderzoeksevaluatie

Citatie Interpretatie
ongeciteerd: ongebruikte informatie

Inform atiew etenschap/ w egw ijzer van vaak geciteerd: goede aanvaarding
Bibliometrie inform atiegebruik zelfcitatie: onderdeel van het wetenschappelijke

+ 1
communicatieproces

repercussie
(mogelijke verstorende . 1 herinterpretatie

invloed op citatiegedrag)

O nderzoeksevaluatie/ waarderingssysteem /
ongeciteerd: lage kwaliteit 
vaak geciteerd: hoge kwaliteit

W etenschapsbeleid kwaliteitsmaten
zelfcitatie: verstorende invloed op impact
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heeft, betreffen in eerste instantie de zelfcitaties. 

Hier worden zelfcitaties e igenlijk  ais een versto

rende invloed op de impact begrepen. F iguur 1 

stelt de verhoud ing van de verschillende in ter

pretaties van de citatie in de in form atiew eten

schap en de wereld van onderzoeksevaluatie 

schematisch voor. De gevolgen van deze herin 

terpretaties liggen voor de hand. O fw el is het aan 

te bevelen zelfcitaties te negeren, wat betekent 

dat zelfcitaties bij de bepaling van bibliom etrische 

indicatoren niet m eer meetellen, ofwel worden 

auteurs aangespoord hun citatiegedrag te veran

deren. O p de m ogelijke verstorende invloed van 

het gebru ik  en m isbru ik  van b ib liom etrie  in het 

wetenschapsbeleid op het publicatie- en citatie

gedrag van auteurs werd al door Glänzel en 

Debackere (2003) gewezen.

2 . DE R O L  V A N  A U TE U R -ZE LFC ITA TIE S  

IN  W E TEN SC H A P PELIJK E C O M M U N IC A T IE

In deze paragraaf geven we een samenvatting van 

recente publicaties over zelfcitaties. Het eerste 

overzicht over onopgeloste problem en betreffende 

auteur-ze lfc itaties kom t van MacRoberts en 

MacRoberts (1989). De eerste bibliometrische ana

lyse van dit fenom een werd bijna één decennium 

later door Snyder en Bonzi{1998) gepubliceerd. Ze 

hebben ook de methodische aanpak ter bepaling 

van zelfcitaties gedefinieerd: een citatie w ord t ais 

zelfcitatie beschouwd zodra minstens één coauteur 

van het geciteerde werk ook coauteur van het cite

rende werk is. Technisch gezien is deze m ethodiek 

uiteraard aan twee foutentypes onderhevig, name

lijk: (1) ais twee personen dezelfde naam hebben 

(.homoniemen) en (2) ais er verschillende versies 

(.spelling variances) van één en dezelfde naam 

voorkom en. O p het zogenaamde meso- of macro

niveau (op het institutionele en nationale niveau 

dus) heffen beide fouten elkaar statistisch op. Op 

dit niveau bestaat er ook geen alternatief voor de 

bepaling van zelfcitaties. Onlangs heeft Aksnes 
deze m ethode in 2003 op Noorse publicaties toe

gepast. Eén jaar later werden door Glänzel et al. 

(2004, Glänzelen Thijs, 2004a, 2004b) enkele uit

gebreide bibliometrische studies over zelfcitaties 

gepubliceerd. Alvorens we de belangrijkste resul

taten van deze studies samenvatten, stellen we 

enkele basisgegevens over zelfcitaties voor. 

Norm alerwijze worden vier documenttypes ais 

citeerbare drager van originele wetenschappelijke 

inform atie beschouwd, namelijk het onderzoeksar
tikel (article), de nota (note), het overzichtsartikel

(review/) en de brief (lettel). In het jaar 2001 waren 

27,2%  van alle citaties, die artikels en nota's in de 

periode 2001-2003 hebben gekregen, zelfcitaties. 

Het aandeel zelfcitaties voor brieven beliep 25,5%, 

hetgeen eigenlijk met dat van artikels/brieven 

overeenkomt. Bij overzichtsartikels bedroeg het 

aandeel zelfcitaties in de zelfde periode maar 

13.9%. Dat stemt ook met de bovenvermelde 

functie van citaties in het kader van gedocum en

teerde wetenschappelijke com m unicatie overeen. 

Deze publicaties vatten de belangrijkste onder

zoeksresultaten in een gebied of in een onder

zoeksthema samen; en normalerw ijze staat dit 

docum ententype bijgevolg niet in de reeks van op 

elkaar volgende onderzoeksstudies (follow-ups) 

van een auteur. Overzichtsartikels krijgen vaak 

meer citaties dan andere documenttypes. Deze 

twee redenen maken dan ook dat de kans op een 

groot aandeel zelfcitaties laag is.

Tabel 1 geeft de kans weer die een publicatie heeft 

om zowel zelfcitaties ais vreemde citaties te krij

gen. De variabele § betekent hierbij zelfcitaties, ter

wijl Ç vreem de citaties (niet-zelfcitaties dus) bete

kent. De citatiegegevens werden bepaald voor alle 

bovengenaamde docum enttypes die in het 1994 

volum e van het Web o f Science (WoS) werden 

opgenomen. We presenteren de citatiedata voor 

twee verschillende citatievensters, namelijk drie en 

tien jaar. Het aandeel publicaties die vreemde 

citaties hebben gekregen (P(Ç > 0, ...)), s tijg t aan

z ie n lijk  ais het c ita tievenste r w o rd  u itgeb re id . 

De g roe i is nog sterker in het geval van d o cu 

m enten die zow el ze lfc ita ties ais ook vreem de 

citaties hebben gekregen  (P(Ç > 0, § > 0). Het 

aandeel ongeciteerde publicaties (P(Ç = 0, § = 0)) 

wordt bijna gehalveerd. De meest interessante trend 

betreft het geval waar documenten alleen zelfcitaties 

kregen ((P(Ç = 0, § > 0)). Hun aandeel is al in de 3- 

jaarperiode laag, maar het w ordt gedurende de 

volgende zeven jaar marginaal. De cijfers tonen 

aan dat zelfcitaties op lange term ijn bijna steeds

Tabel 1 : Relatieve frequ entie  van zelfcitaties en  

v re e m d e  citaties op  publicaties in 1994  

voor tw e e  verschillende citatievensters

Rel. frequentie 1994-1996 1994-2003

Pfë = 0 ,?  = 0) 38.0% 19.7%

P(Ç = 0, i  > 0) 11.6% 5.6%

Pfë > 0, ?  = 0) 22.3% 26.2%

P(Ç > 0, i  > 0) 28.1% 48.5%
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van vreem de citaties worden vergezeld en dat het 

opvangen van ontbrekende vreem de citaties door 

zelfcitaties in principe een uitzondering blijft. Dus 

beide citatievormen horen eigenlijk bij elkaar.

De cijfers in Tabel 1 laten al vermoeden dat de tijds

factor geen onbelangrijke rol speelt bij het aandeel 

zelfcitaties in alle citaties. Figuur 2 geeft de ver

oudering van de twee citatietypes weer. Grondslag 

was hierbij de verzameling van alle publicaties die 

in het 1992 volume van het WoS-SCIE geïndex

eerd zijn. De twee curven in Figuur 2 tonen de evo

lutie van het aantal vreemde citaties en zelfcitaties 

over een periode van tien jaar. Laatstgenoemde 

verouderen duidelijk sneller dan vreemde citaties. 

Auteurs blijken hun belangstelling voor het eigen 

werk relatief snel te verliezen. Deze vaststelling 

kom t dan weer overeen met wat in de weten

schappelijke communicatie maar al te natuurlijk 

lijkt. Onderzoekers werken bestendig aan nieuwe 

projecten en na een zekere tijd zijn oude resultaten 

gewoon niet meer relevant of aantrekkelijk voor het 

eigen onderzoek. Deze oude resultaten kunnen 

echter wel nog belangrijk zijn voor hun collega's. 

O ok de krachtige groei tijdens de eerste drie jaar 

(vgl. Figuur 2) kan in de regel door opvolgpublica- 

ties (follow-ups) in het kader van doorlopende pro

jecten worden verklaard. De algemene en snelle 

veroudering van zelfcitaties kan in alle vakgebieden 

van de levens-, natuur- en technische wetenschap

pen en in de sociale wetenschappen worden waar

genomen, al onderscheiden de verschillende vak

gebieden zich evenwel in de vorm  van de levens- 

duurcurven (vgl. Glänzelei al., 2004).

Verdere analyse van tijdsafhankelijkheid betreffen

de de zelfcitaties in bovenstaande studie toonden 

aan dat zelfcitatie-indicatoren zich ongeveer 3 tot 

4 jaar na het verschijnen van de publicatie hebben 

gestabiliseerd. Dus een citatievenster van d rie ja a r 

volstaat in de meeste gevallen voor studies van 

citaties en zelfcitaties.

De tweede belangrijke vraag slaat op de mogelijke 

onderlinge afhankelijkheid tussen beide citatievor

men. Theoretisch zouden beide variabelen volle

dig onafhankelijk kunnen zijn, dat wil zeggen, dat 

het aantal zelfcitaties theoretisch onafhankelijk zou 

kunnen zijn van het aantal citaties dat de publica

tie van de collega's krijgt. Indien dit het geval was, 

dan zouden zelfcitaties inderdaad uit b ib liom etri

sche statistieken dienen te worden verwijderd, 

want dan was de zelfcitatie blijkbaar toch een 

potentieel instrum ent ter manipulatie van impact. 

Anderzijds, ais zelfcitaties zich mathematisch ais 

functie van vreemde citaties laten formuleren, dan 

m ogen zelfcitaties gerust genegeerd worden, 

omdat ze eigenlijk door vreemde citaties al impliciet 

zijn uitgedrukt. De studie door Glänzelei al. (2004) 

heeft aangetoond dat beide variabelen niet on

afhankelijk zijn, maar dat de correlatie tussen beide 

zwak is. Beide hypothesen moesten daarom worden 

afgewezen. Ais alternatief werd een zwakkere hypo

these getest. De voorwaarde E(^|Ç) = E(§) is nood

Figuur 2: Em pirische d ichtheidsfunctie van de levensduurverdeling  van v re e m d e  citaties en zelf

citatie in alle vakgeb ieden  Bron: G länzel e t al. (2 0 0 4 )
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zakelijk maar niet voldoende voor de onafhanke

lijkheid van de twee variabelen. O m dat de hypo

these van onafhankelijkheid al was afgewezen, 

werd verondersteld dat de voorwaardelijke ver

wachting E(||Ç) m ogelijk een functie van Ç kon 

zijn. Deze hypothese werd voor verschillende cita- 

tievensters getest. Figuur 3 geeft de p lot voor een 

3-jaar venster en alle publicaties uit het jaar 1992 

weer. De functie E(||Ç) ® (Ç + K ) !l kon worden 

aanvaard ais benadering voor het stationaire geval 

en het totaal van alle vakgebieden. Dat betekent 

uite indelijk dat m et toenem end aantal vreemde 

citaties ook het gem iddelde aantal zelfcitaties stijgt, 

maar dan wel op een m inder sterke manier. De 

verhouding strookt ongeveer m et een wet van de 

vierkantswortel (vgl. Figuur 3).

In een verdere publicatie hebben Glänzelen Thijs 
(2004a) deze methodiek op de analyse van natio

nale citatie-indicatoren in 15 vakgebieden in de 

levens-, natuur-, technische, sociale en humane 

wetenschappen toegepast. U it de studie blijkt dat 

hoewel zelfcitatie-indicatoren door vakspecifieke 

factoren en specifieke nationale factoren worden 

beïnvloed, de correlatie tussen relatieve citatie-indi

catoren met en zonder zelfcitaties toch steeds sterk 

is. Voor de bibliometrische praktijk betekent dat, dat 

het in het geval van nationale wetenschaps-indica- 

toren, niet noodzakelijk is om zelfcitaties te verw ij

deren. Een andere situatie treft men op het meso- 

niveau aan. Flier is het specifieke zelfcitatiegedrag 

van instellingen zoals universiteiten en onderzoeks

instituten sterker geprononceerd (vgl., Thijs en 

Glänzel, 2004). Deze observatie kom t overeen met 

Aksnes' (2003) waarnemingen betreffende de situ

atie in Noorwegen. O p het meso-niveau lijkt het 

dus aanbevolen te zijn om bij citatieanalysen ook 

zelfcitatie-indicatoren te raadplegen.

Een verdere en ruim  verspreide opvatting is dat 

toenem ende wetenschappelijke samenwerking en 

bijgevolg toenem end coauteurshap ook een toe

name van het aandeel zelfcitaties to t gevolg heeft. 

Vanuit combinatorisch oogpunt lijkt dat ook te 

kloppen (vgl. Rousseau, 1992, Glänzel en Thijs, 
2004b). Maar de praktijk ziet er toch wel anders 

uit. Glänzel en Thijs (2004b) hebben in hun studie 

het gem iddelde aandeel zelfcitaties in alle citaties 

in functie van een bepaald aantal coauteurs geana

lyseerd. De resultaten tonen aan dat er enkel een 

verschil tussen het aandeel zelfcitaties bij artikels 

m et één auteur en bij publicaties m et meerdere 

coauteurs kon worden vastgesteld, maar het con

crete aantal coauteurs speelt dan eigenlijk geen rol 

meer. Figuur 4 geeft de plot weer van het aantal 

coauteurs versus het gem iddelde van het aandeel 

zelfcitaties in alle citaties. De statistieken zijn geba

seerd op publicaties die in het 1992 volum e van 

het WoS werden geïndexeerd en op een citatie- 

venster van drie jaar. Dus de studie bewijst dat 

multi-auteurschap in het algemeen wel gerelateerd 

is aan meer zelfcitaties, maar dat multi-auteurschap 

bovenal de kans verhoogt om door anderen te 

worden geciteerd.

Figuur 3: Plot van het aantal v reem de citaties vs. gem iddelde van zelfcitaties  

(Publicatiejaar 1992, Citatievenster: 1992-1994, alle vakgebieden) Bron: Glänzel et al. (2004)
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Figuur 4: Plot van het aantal coauteurs vs. g em idd e lde  van het aandeel zelfcitaties in alle citaties 

(Publicatiejaar: 1992, Citatievenster: 1 9 9 2 -1 9 9 4 , alle vakgeb ieden)

Bron: G länzel and Thijs (2 0 0 4 b )

Aantal coauteurs

3. S L O T B E S C H O U W IN G E N

Uit het citatieonderzoek blijkt dat het citeren van 

vakliteratuur ais onderdeel van de sociale proces

sen in het w etenschapsbedrijf m oet worden 

beschouwd. De resultaten tonen enerzijds aan dat 

"zuivere aritmetische" modellen, zoals de groei van 

het aandeel zelfcitaties ais functie van het aantal 

coauteurs, en anderzijds ook de "zuivere psycholo

gische" benadering, nam elijk dat zelfcitaties alleen 

maar aan de willekeur van de auteurs zijn onder

worpen, wat zich ook in een m ogelijke onafhanke

lijkheid van zelfcitaties en vreemde citaties weer

spiegelt, niet toepasbaar zijn. Uiteraard kan er in 

individuele gevallen ook extreem afwijkend citatie- 

gedrag voorkom en, maar statistisch gezien zijn 

geen zorgwekkende tendensen aantoonbaar. De 

macrostudies laten de conclusie toe dat er geen 

reden is om zelfcitaties in het algemeen te veroor

delen en dat het niet noodzakelijk is om zelfcitaties 

uit de statistieken te verbannen. Anderzijds zou 

het wel nuttig zijn het aandeel zelfcitaties in alle 

citaties ais bijkom ende indicator te gebruiken 

om dat zelfcita tie-indicatoren vooral op lagere 

niveaus van aggregatie kunnen ophelderen in 

hoeverre de waargenomen citatie-impact daadwer

kelijk de acceptatie van de onderzoeksresultaten 

door de wetenschappelijke gemeenschap weer

spiegelt.
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DOSSIER 2 DE RELATIE TUSSEN WETENSCHAP EN TECHNOLOGIE 

GEMETEN AAN DE HAND VAN LITERATUURCITATIES 

IN PATENTEN

Door Koenraad Debackere, Mare Luwel en A rnold Verbeek

1. SITUERING

Sinds het werk van Joseph Schumpeter (Hanusch, 

1999), is de rol van de wisselwerking tussen weten

schap en technologie (W&T) in het verklaren van 

patronen van economische groei een veel bedis

cussieerd onderwerp binnen de economische lite

ratuur (zie bijvoorbeeld Nelson en W inter, 1982; 

Scherer, 1985; Dosi en Fabiani, 1994; Dosi, 2000). 

Diverse wetenschappelijke studies hebben bijge

dragen to t het vergroten van de kennis rond de 

kenmerken van die wisselwerking.

Even prom inent aanwezig in dit debat is de verge

lijking van Toynbee daterend uit 1963, die de 

wisselwerking tussen wetenschap en technologie 

vergelijkt met een 'dansend paar’, weliswaar dan

send op dezelfde m uziek maar met verschillende 

dansstijlen (zie ook de Solla Price, 1965). De wissel

werking tussen W & T verloopt immers alles behal

ve sequentieel en lineair. Ze is dynamisch van aard, 

heterogeen, com plex en asynchroon in de tijd. 

Vooral de recente opkom st van verwetenschappe

lijkte technologieën zoals biotechnologie, die in 

belangrijke mate berusten op wetenschappelijke 

inzichten en kennis, heeft de aandacht van beleids

makers naar de wisselwerking tussen W & T doen 

toenemen (zie Verbeek et al., 2002a&b).

Zoals G ibbons en zijn collega's al in 1994 hebben 

aangegeven, zijn ook de rol en de bijdrage van 

kennis en kennisontw ikkeling in de maatschappij 

sterk veranderd. Netwerkstructuren met een g ro 

tere nadruk op samenwerking, een duidelijke 

wisselwerking tussen vraag en aanbod van kennis, 

en een groeiende interdisciplinariteit bij kennisont

w ikkeling, zijn slechts enkele van de kenmerken 

van deze nieuwe visie op "kennisproductie." Dit 

alles blijkt niet enkel uit de belangstelling van 

beleidsmakers voor het faciliteren van een meer 

intensieve samenwerking tussen universiteiten en 

industrie, maar eveneens uit de opkom st van op 

wetenschap gebaseerde techno log ieën zoals 

nanotechnologie en "b io logy in silico." Het feit dat 

het klassieke lineaire denken over de wisselwer

king tussen wetenschap, technologie en economie

niet langer voldoet, roept de noodzaak op naar 

betere en meer com plexe methoden en modellen 

om die wisselwerking te beschrijven alvorens men 

kan overgaan tot het empirisch testen van kennis

productiefuncties (Griliches, 1990). Centraal ele

ment hierin is de kwantificering en de m odellering 

van de wisselwerking tussen W&T.

Wat is hiervan het belang vanuit beleidsoptiek? De 

afgelopen decennia hebben uiteenlopende socio- 

economische en technologische veranderingen 

overheden ertoe gedwongen hun beleid ten aan

zien van publieke onderzoeksfinanciering drastisch 

te herzien, niet alleen ten aanzien van de intensiteit 

van overheidsfinanciering maar ook ten aanzien 

van het type onderzoek dat gefinancierd wordt 

(basisonderzoek versus toegepast onderzoek). De 

druk op de budgetten voor publieke onderzoeks

financiering gekoppeld aan de roep om meer 

transparantie en inzicht in de resultaten van dit 

onderzoek, noodzaakt to t de ontw ikkeling van 

methoden die onder andere ondersteuning bieden 

bij het nemen van beslissingen om trent budgetni- 

veau en budgetdistributie (Hanusch, 1999; Ziman, 

1994; M oed, 1989). Hoe kan nu deze bijdrage van 

wetenschappelijk onderzoek aan technologische 

vooruitgang en economische ontw ikkeling worden 

geanalyseerd?

Alvorens hierop in te gaan, lichten we eerst toe wat 

in deze context onder respectievelijk wetenschap 

en technologie kan worden verstaan. Er zijn 

uiteraard heel wat definities in de literatuur terug te 

vinden. Bondig samengevat kan wetenschap opge

vat worden ais: "de creatie, ontw ikkeling, analyse, 

onderzoek, classificatie, reorganisatie en versprei

ding van kennis over fysische, biologische of socia

le objecten." Senker et al. (1999) spreken over een 

"originele zoektocht naar het verkrijgen van nieu

we kennis in de natuurwetenschappen, levenswe

tenschappen, sociale wetenschappen en humane 

wetenschappen". Ais gevolg hiervan zijn het de 

"wetenschappers" die instaan voor een groot deel 

van de kennisontwikkeling en die bijgevolg hun 

inzichten en resultaten kenbaar maken via de open 

literatuur ("peer preview" mechanisme). Technolo



gie, anderzijds, is de feitelijke toepassing van ont

w ikkelde kennis en "know-how ," of om het anders 

te formuleren, het geheel aan activiteiten van m en

sen en organisaties, met ais doei het creëren van 

artefacten die een economisch nut kunnen hebben 

(Grupp, 1998). Volgens Mansfield (1969) is pure 

wetenschap gericht op het "begrijpen," terwijl tech

nologie gericht is op het "gebruiken." Het spreekt 

voor zich dat we in veel gevallen eerst moeten 

"begrijpen" voordat we beter en meer doelgericht 

kunnen "gebruiken." Daar waar wetenschap, vanuit 

een academisch perspectief gedreven is door com 

municatie en publicatie, is technologie gedreven 

door uitvindingen die conform  de inzichten van 

Schumpeter aanleiding geven tot het spei van 

innovatie en competitie, met ais gevolg de nood

zaak tot bescherming en het ontstaan van octrooi

en en de bijhorende octrooiliteratuur.

Hoe kan nu de wisselwerking tussen W & T worden 

in kaart gebracht? De sleutel daartoe ligt in wat 

hierboven reeds is gesteld, weliswaar enigzins ver

eenvoudigd en reductionistisch, met name het 

"begrijpen" versus het "gebruiken." Het eerste 

w ord t m ogelijk gemaakt door de wetenschap, het 

tweede door de technologie. G edurende lange tijd 

werd gedacht dat er een continue en lineaire rela

tie bestond tussen W &T: kennis werd ontwikkeld, 

vervo lgens toegepast en gecom m ercialiseerd. 

Zoals ook hierboven gesteld werd, is deze ziens

wijze achterhaald door een beter inzicht in de 

com plexe relatie tussen W&T. In bepaalde gevallen 

is een technologische toepassing de wetenschap

pelijke onderbouw  ervan ver vooruit; het om ge

keerde kom t echter ook steeds meer voor. Tijssen 

(2001), maar reeds langer geleden ook Stein- 

mueller (1994), stellen dat effectieve W&T-relaties 

per definitie gepersonifieerd zijn en dat men 

bovendien de invloed van technologie op de 

wetenschappelijke agenda niet kan negeren. 

Verder kan gesteld worden dat niet alle onder

zoeksbevindingen noodzakelijkerwijs uitm onden 

in technologische toepassingen of innovaties. De 

m arkt speelt hierbij immers een doorslaggevende 

rol ais selectiemechanisme.

2. DE INTERACTIE TUSSEN  
WETENSCHAP EN TEC H NO LO G IE  
IN KAART GEBRACHT

In deze sectie beschrijven we een aantal kwantita

tieve benaderingen die toelaten om de interactie 

tussen wetenschap en technologie in kaart te bren

gen. Voor deze meer kwantitatieve benaderingen 

kunnen zowel inputindicatoren (zoals onderzoeks

budgetten, aantallen onderzoekers, etc.) ais out- 

putindicatoren (aantal publicaties, aantal octrooien, 

etc.) worden gebruikt. Daar de meeste inpu tind i

catoren in relatie to t wetenschap enkel beschikbaar 

zijn op een relatief hoog aggregatieniveau, wordt 

frequent gebru ik gemaakt van wetenschappelijke 

output, zijnde het aantal publicaties geproduceerd 

door een onderzoeker of een onderzoekseenheid, 

om wetenschappelijke activiteiten te beschrijven en 

te analyseren. Wat de meting van technologie 

betreft, kan eveneens gebru ik worden gemaakt 

van inputindicatoren (O &O-uitgaven, grootte van 

de onderzoeksgroep, etc.) en outputindicatoren, 

zoals octrooien en andere afgeleide indicatoren 

(Schmoch, 1993; Grupp, 1998).

O m  de relatie tussen W &T op een kwantitatieve 

wijze in kaart te brengen, kan aldus ofwel gebru ik 

worden gemaakt van de bestaande relaties tussen 

enkele van de daarnet verm elde input- en ou tpu t

indicatoren (bvb. door te kijken naar auteurs op 

publicaties die ook ais uitvinders van octrooien 

optreden), of kan er gestreefd worden naar de 

ontw ikke ling van nieuwe indicatoren die de W &T 

relatie beter beschrijven. In het licht van deze 

doelstelling dienen indicatoren ontw ikke ld en 

gebru ik t te worden die zo goed m ogelijk  aanslui

ten bij de eigenlijke activiteiten die zich afspelen 

binnen de dom einen van wetenschap en techno

logie. O ctroo ien  en publicaties z ijn volgens 

Schmoch (1993) het meest geschikt voor dit doel

einde. O ctrooien en publicaties zijn, mede door 

hun rijk  en gevarieerd inform atiegehalte, tevens 

geschikt om het achterliggend sociaalcognitief 

netwerk van actoren te identificeren. Naast de 

kwantitatieve m ethoden zijn er uiteraard tevens 

m ethoden die op een meer kwalitatieve ofwel 

impliciete wijze de interactie tussen W & T kunnen 

beschrijven. Hierbij denken we bijvoorbeeld aan 

specifieke gevalstudies.

Tabel 1 geeft een overzicht van enkele veel 

gebruikte zogenaamde "directe" en "indirecte" 

methoden om de W&T-interactie in kaart te bren

gen. Het onderscheid "d irect" versus "indirect" is 

nogal am bigu en kan verschillend opgevat worden 

afhankelijk van de zienswijze die men hanteert. 

"D irect" w ordt meestal opgevat als een link die 

twee elementen, ofwel indicatoren, van respectie

velijk wetenschap en technologie op een sterke, 

rechtstreekse, wijze met elkaar verbindt. Neem het
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Tabel 1 : O verz ich t van enkele  m etho d en  te r analyse van de w isselw erking tussen w etenschap en  

techno log ie

Indirecte/impliciete interactie Directe/expliciete interactie

Tracering en analyse van citaties in octrooien 
naar wetenschappelijke publicaties

Samenwerkingsrelaties tussen onderzoeksinstellingen 
(wetenschap) en bedrijven (technologie) traceren

Omgekeerde citatie-analyse ("reverse c itation analysis"): 
citaties voorkomend in publicaties naar octrooien traceren

Wetenschappelijke publicaties van bedrijven traceren: 
co-auteurschappen van onderzoekers van bedrijven en 
onderzoeksinstellingen traceren

Cartografische analyse van W&T gebaseerd 
op gemeenschappelijke sleutelwoorden

Octrooien gehouden door universiteiten traceren: 
co-uitvinderschappen tussen medewerkers van bedrijven 
en kennisinstellingen traceren
Opsporen uitvinders die tevens auteur van publicaties zijn 
("Inventor - author re lations” )

voorbeeld van een octrooi dat refereert naar een 

enkele wetenschappelijke publicatie ais zijnde 

"p rior art" en vergelijk dit met het geval waarin een 

individu, een onderzoeker, zowel actief is bij pub li

catie ais bij octrooiering.

Binnen elk van deze methoden zijn er telkens 

m ogelijkheden to t nadere verfijn ing en precise

ring, afhankelijk van de onderzoeksdoelstellingen 

die men voor ogen heeft. Het analyseren van cita

ties in octrooien naar wetenschappelijke publicaties 

is een veel gebruikte m ethode (zie onder andere 

Collins & W yatt 1988: Schmoch et al., 1993: Narin 

et al., 1989: Narin & Olivastro, 1992: Verbeek et 

al., 2002a&b: M eyer-Krahm er & Schmoch, 1998: 

Meyer, 2000a&b). Recent is er tevens een toege

nomen aandacht voor het opsporen van uitvinders 

die tevens actief zijn in wetenschappelijk onder

zoek (de zogenaamde "inventor-author" relaties). 

Hierbij w ord t veelal op basis van de achternaam 

van een uitvinder of onderzoeker nagegaan of 

hij/zij actief is in wetenschappelijk onderzoek (via 

het traceren van publicaties) en in de technolog i

sche toepassing van onderzoek (octrooieren). 

Naast het bestuderen van citaties in octrooien naar 

wetenschappelijke publicaties, teneinde inzicht te 

krijgen in de interactie tussen W &T, is het ook 

m ogelijk gebleken om citaties in publicaties naar 

octrooien te bestuderen (zie Glänzel & Meyer, 

2003, voor een eerste exploratieve studie). Voor 

een meer gedetailleerde discussie over octrooien 

en publicaties verwijzen wij naar de betreffende 

publicaties.

In het vervolg van dit dossier gaan we dieper in op 

de m ethode waarbij citaties in octrooien naar 

wetenschappelijke publicaties gebru ik t worden 

voor het in kaart brengen en analyseren van W&T-

interacties. Allereerst bespreken we daartoe de rol 

van citaties in octrooien. Citaties in het algemeen 

bevestigen en expliciteren het sociale karakter van 

het proces van kenniscreatie en -diffusie. Volgens 

Collins & W yatt (1988) zijn octrooicitaties van een 

hogere kwaliteit dan citaties in wetenschappelijke 

publicaties, en dit omwille van het gecontroleerde 

karakter van het octrooieringsproces en zijn wette

lijke grondslag. Citaties in octrooien kunnen glo

baal genom en onderverdeeld worden in twee 

categorieën: (1) citaties naar andere octrooien 

("patent references") en (2) citaties naar overige 

docum enten ("non-patent references" -  of NPRs) 

waaronder ook de citaties naar wetenschappelijke 

publicaties vallen. In het proces van octrooieren 

zijn de vermelde citaties het resultaat van de zoek

tocht naar "p rio r art." Citaties kunnen gegeven 

worden door de uitvinder of door de examinator 

van het octroo ibureau (Narin et al., 1989: 

Schmoch, 1993). Volgens Schmoch, maar ook vol

gens Narin en zijn collega's, vorm en citaties naar 

overige docum enten (NPRs) een geschikte indica

tor voor het kwantificeren van de relatie tussen 

W&T.

Technologiedomeinen met een hoge intensiteit 

aan NPRs zijn gebleken in sterkere mate gerela

teerd te zijn aan wetenschappelijke vooruitgang 

dan dom einen met een lagere NPR-intensiteit. 

Diverse onderzoeken hebben dan ook aange

toond dat de wetenschapsintensiteit van een tech

nologie een dom einspecifiek fenom een is, terwijl 

de verschillen tussen landen niet al te groot zijn.

Het gebruik van NPRs voor het analyseren van 

W&T-relaties is niet zonder meer ondubbelzinnig. 

Dit blijkt indien we kijken naar de wijze waarop een 

citatie tot stand komt. Enkele van de veel besproken



citatieproblematieken zijn: (1) de soms beperkte 

beschikbaarheid van relevante octrooien om te cite

ren vanwege de gangbare publicatie praktijken, (2) 

de intentie van de examinator van de octrooiaan

vragen om andere relevante documenten te citeren, 

en (3) de zogenaamde verborgen octrooireferen- 

ties, veelal Japanse octrooien, die omwille van hun 

selectie via een databank (JAPIO) die de samenvat

tingen van deze octrooien in het Engels bevat, ein

digen ais NPR. Een belangrijke rol spelen tevens de 

wettelijke voorschriften van de diverse nationale en 

internationale octrooibureaus die citatiegedrag beïn

vloeden (voor meer u itleg h ierom trent, zie 

Debackere et al., 2003 of Verbeek et al., 2002b).

Rekening houdend met het voorgaande, is de vraag 

hoe een citatie in een octrooi naar een wetenschap

pelijke publicatie precies geïnterpreteerd kan w or

den. O m  een adequaat antwoord op deze vraag te 

formuleren is het noodzakelijk een drietal abstractie

niveaus te introduceren: het micro-, het meso- en 

het macroniveau. Het is duidelijk dat op het m icro

niveau van analyse, indien we de relatie tussen een 

octrooi en een of meerdere geciteerde publicaties 

beschouwen, geen enkel causaal verband afgeleid 

kan en mag worden (zie ook Meyer, 2000) in de zin 

van "publicatie A en/of B hebben geleid tot octrooi 
C". Op het mesoniveau (sectoren en subdomeinen), 

net zoals op het macroniveau (volledige weten- 

schaps- of technologiedomeinen), nemen de analy

tische onderbouw en de interpretatiemogelijkheden 

toe, hoewel ook hier geen rechtstreekse causaliteit 

verondersteld mag worden tussen onderzoeksdo

mein A /B  en technologiedomein C. Op deze hoge

re (eerder systemische) niveaus van analyse kan ech

ter wel gesproken worden over de nabijheid ("proxi

mity"), en dus de invloedssterkte, van een onder

zoeksdomein ten opzichte van een technologiedo- 

mein, gebaseerd op de citatie-intensiteit. De geïden

tificeerde wetenschapsdomeinen, waartoe de in het 

octrooi geciteerde publicaties behoren, zijn ais "prior 

art" van belang voor de technologiedomeinen waar

toe de citerende octrooien behoren. Analyse van 

citaties naar wetenschappelijke publicaties in octrooi

en laat toe om op systeemniveau W&T-associaties in 

kaart te brengen, zonder dat citaties echter een indi

cator zijn van directe causale verbanden tussen 

publicatie en octrooi. In de volgende sectie zullen we 

nader ingaan op de mogelijkheden die het gebruik 

van octrooicitaties voor de analyse van W&T-interac- 

ties bieden.

3. HET O N TG IN N E N  VAN
LITERATUURCITATIES IN O C TR O O IEN

3.1. De verschillende databronnen

Het ontginnen van literatuurcitaties in octrooien 

voor het in kaart brengen van W&T-interacties, 

vereist een aanpak die deze citaties naar weten

schappelijke publicaties in octrooien identificeert, 

selecteert en verder bewerkt teneinde de bronpu- 

blicatie binnen de publicatiedatabanken te kunnen 

traceren. Het beginpunt van de m ethode is aldus 

de identificatie van een citatie naar een weten

schappelijke publicatie in een octrooi, terwijl het 

eindpunt de unieke identificatie van de geciteerde 

publicatie binnen de publicatiedatabanken is. Dit 

laat toe om octrooi-informatie, zoals de technolog i

sche classificatie van een octrooi, te koppelen aan 

inform atie betreffende de geciteerde wetenschap

pelijke publicatie, zoals de classificatie van het tijd 

schrift waarin de publicatie is verschenen in een 

bepaald wetenschapsdomein. O p deze wijze kun

nen technologiedom einen gekoppeld worden aan 

wetenschapsdomeinen.

Alvorens verder in te gaan op de ontw ikkelde aan

pak, zullen we in het kort de diverse beschikbare 

databronnen toelichten. Aan de octrooizijde heb

ben we de octrooidatabanken van het Europese 

Octrooisysteem (alle octrooien gepubliceerd na 

1978) en het V.S. octrooisysteem (tevens alle 

octrooien na 1978, de zogenaamde "US Patent 
Bibliographic Data'). Voor het traceren van refe

renties naar publicaties b innen de Europese 

octrooien is een additionele databron beschikbaar, 

de ReFi (Reference File), die alle citaties bevat naar 

externe documenten. Aan publicatiezijde wordt 

gewerkt met de W eb of Science Thomsonlsl versie van 

de Science Citation Index Expanded (SCIE), die 

ongeveer 5.800 wetenschappelijke tijdschriften 

bevat.

3.2. De ontwikkelde methodologie

De m ethode ter identificatie en analyse van geci

teerde wetenschappelijke publicaties kan onder

verdeeld worden in twee fasen (zie figuur 1). De 

eerst fase bestaat uit een aantal stappen die leiden 

to t de creatie van een W &T-interactiematrix, waar

bij de ene dimensie het technologisch dom ein is, 

de tweede dimensie het wetenschapsdomein, en 

waarbij de celwaarden de frequentie weergeven 

van de citatie-intensiteit tussen octrooien en geei-
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teerde publicaties. De tweede fase bestaat uit stap

pen die het resultaat uit fase 1 in een meer 

beleidsrelevante om geving plaatsen. Hiertoe w ord t 

ook de actieve participatie van externe experts 

nagestreefd. In het vervolg zullen we per fase de 

verschillende methodologische stappen in detail 

bespreken.

3.2.1. V a s ts te llin g  a n a ly tisch e  d o e ls te llin g

De eerste stap in de analyse betreft een keuze 

inzake de reikwijdte van de W &T-interactiematrix. 

Enerzijds kan er gekozen worden voor een bepaal

de tijdsperiode, anderzijds voor een of meerdere 

specifieke wetenschaps- of technologiedom einen. 

De analyse gerapporteerd in dit dossier heeft 

betrekking op een periode van 17 jaar (1980- 

1996), gespreid over 3 analytische perioden (1984- 

1986, 1987-1991 en 1992-1996). A ldus kan de 

evolutie van de W &T-interactie doorheen de tijd 

bestudeerd worden. Specifieke aandacht w ordt 

besteed aan de periode 1992-1996, de referentie

periode, die ongeveer 68%  van alle citaties naar 

externe documenten, inclusief wetenschappelijke 

publicaties, vertegenwoordigt.

3 .2 .2 . S e lec tie  en  e x tra c tie  va n  

o c tro o ie n  en  c ita tie s  (N P R s)

De doelstelling van deze stap is het selecteren van 

die octrooien, en de literatuurcitaties die zij bevat

ten, die voldoen aan het criterium  uit stap 1. In het 

geval er voor een domeinspecifieke analyse geko

zen is, dan zullen zoekstrategieën op basis van 

technologiecodes (zoals de IPC-codes, de zoge

naamde International Patent Classification-codes) 

of sleutelwoorden toegepast worden. In d it geval 

zijn alle octrooien m et een aanvraagdatum tussen 

1992-1996 geselecteerd. In totaal heeft d it geleid 

to t een set van 656.695 octrooien m et in totaal 

1.147.160 citaties naar externe docum enten (geen 

octroo ien), w aaronder ook w etenschappelijke 

publicaties. Binnen wetenschapskringen zijn publi

caties het prim air com m unicatiem iddel om nieuwe 

wetenschappelijke bevindingen bekend te maken 

en vorm en aldus ook een benaderende indicator 

van wetenschappelijke activiteit.

3 .2 .3 . S ta n d a a rd is a tie  en  u n ific a tie

Een com plex "parsing" algoritme, gebaseerd op de 

identificatie van relevante tekstfragmenten werd 

ontw ikkeld om een geïdentificeerde citatie naar 

een wetenschappelijke publicatie te splitsen in een 

aantal relevante velden zoals (auteursnaam) en 

{jaar van publicatie). Immers, de com binatie van 

enkele velden vorm en de unieke "sleutel" waar

mee de geciteerde publicaties vervolgens binnen 

de literatuurdatabank geïdentificeerd kunnen w o r

den. Deze identificatie w ord t steeds bem oeilijkt 

door grammaticale afwijkingen zoals verkeerde 

komma's en /of punten, hoofd- en kleine letters, 

foutieve spelling etc.

U iteindelijk worden van elke literatuurcitatie vo l

gende velden geïdentificeerd: (eerste auteurs
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naam}, {titel van de publicatie}, {titel van het tijd 

schrift}, {jaargang}, {num m er}, {jaar van publicatie} 

en {beginpagina}. Elk tekstfragm ent is na identifi

catie in een van deze categorieën ondergebracht, 

waarna een serie standaardisaties is doorgevoerd. 

Bijvoorbeeld, een fragm ent zoals "vol. 55 " is 

om gezet naar "5 5 " om verdere automatische iden

tificatie van de publicatie in kwestie m ogelijk te 

maken. Over de periode 1992-1996 zijn er in ons 

voorbeeld 296.679 citaties naar wetenschappelijke 

publicaties geïdentificeerd en bewerkt.

3 .2 .4 . Relateren aan publicaties  

in de literatuurdatabanken

De methode die in staat stelt om een geciteerde publi

catie automatisch binnen de literatuurdatabank te iden

tificeren is gebaseerd op een combinatie van tekstvel

den die een zogenaamde "unieke sleutel" vormen 

(gebaseerd op het werk van Luwel, 1999). De gebruik

te sleutel bestaat uit vier velden: {eerste auteursnaam}, 

{volume}, {jaar van publicatie} en {beginpagina}. Figuur 

2 laat de aanpak in zijn geheel zien.

Vertrekkend van de identificatie van de geciteerde 

publicatie binnen de literatuurdatabank kunnen 

allerlei in form atiecom ponenten aan elkaar worden 

gekoppeld (zie de pijl naar boven die laat zien op 

welke wijze wetenschapdomeinen en technologie

dom einen aan elkaar gekoppeld worden). De 

methode w ord t een aantal keren herhaald waarbij 

telkens een van de zoekvelden w ord t weggelaten 

in de sleutel, met u itzondering van het veld (eerste 

auteursnaam ) die in elke ronde is gebru ikt.

Figuur 2: Identificatie en m atchingproces

Vermeld dient te worden dat het veld (eerste 

auteursnaam) gereduceerd is tot de eerste 6 letters 

om zoveel mogelijke "m ism atchen" te voorkom en 

(Luwel, 1999). Dit heeft geleid tot de identificatie 

van 106.636 citaties naar wetenschappelijke pub li

caties met hun bijbehorende bronpublicatie in de 

literatuurdatabank.

3.2 .5 . Creatie en analyse van  

de W & T -in te ractiem atrix

De laatste stap in fase 1, betreft de creatie van een 

W &T-interactiematrix. Daarbij worden de techno- 

logiedom einen gekenm erkt op basis van de IPC- 

codes en de wetenschapsdomeinen door het clas

sificatieschema gehanteerd in de Science Citation 

Index Expanded (Institute for Scientific Inform a

tion). Na de identificatie van een geciteerde pub li

catie in de literatuurdatabank kan men via het tijd 

schrift waarin de publicatie is verschenen het over

koepelende wetenschapsveld achterhalen. Aan de 

octrooizijde w ord t eenzelfde aanpak gevolgd: een 

citatie behoort toe aan een octrooi en elk octrooi 

heeft een bijbehorende IPC-code. Een verdere 

clustering van IPC-codes laat toe om geaggregeer

de technologiedom einen te koppelen aan weten

schapsdomeinen. O p dit niveau worden W&T- 

interactiepatronen zichtbaar. Diverse analyses kun

nen verder worden uitgevoerd, bijvoorbeeld het 

analyseren van de technologiedom einen die op 

basis van hun citatiepatronen het meest interage- 

ren met de wetenschap (zie ook verderop in dit 

dossier).
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Subsecties

Hoofdcategorieën

▼ ▼  Ak
Clustering van 

m^ a Klasse/SubklasseIPC-klassen in technologie- 4
(IPC 4-digit)

domeinen 3
Subdom einen

▼  A ▼

Groep
Subgroep

Tijdschrift

▼ ▼

n-O ctrooien ▼
▼

▼ ▼

I Citatie naar pub | n-Publicaties
) le  A u te u rjp jite l}, {Tijdschrift}, {Pub Jaar}, 

I {V o lume},|~-{£Jijrtmtgr}, {Beginpagina}!
l{1e A uteurH  {Titel}, {T ijdschrift}, {Pub Jaar},| 

/ I {Volume},| {N um m er}, [Beginpagina}!

Linken van ...



DOSSIER 2 ln fase 2 is er vooral sprake van validatie van de 

gevonden W &T-interactiepatronen door experts. 

Daarbij ligt de focus tevens op de verdere analyse 

van beleidsrelevante dom einen waarvoor een 

gedetailleerde analyse van de W &T-interactiepatro- 

nen heeft plaatsgevonden (zie Verbeek et al., 

2002a). De validatie van de bevindingen door 

dom einexperts kan worden uitgevoerd via "face- 

to-face" interviews in com binatie met een digitale 

bevraging via e-mail.

4 .B E K O M E N  R E S U LTA TE N

De geconstrueerde W &T-interactiematrix op basis 

van bovenbeschreven m ethode bestaat uit 441 

IPC-klassen (rijen), zijnde de technologieklassen, 

en 187 wetenschapsdomeinen (kolommen). Het

absolute aantal citaties (celwaarden) geeft de sterk

te van de interactie weer tussen een specifiek 

wetenschapsdomein en een specifiek technologie- 

domein.

Kijkend naar de spreiding van W&T-interrelaties 

over de verschillende domeinen, stellen we vast 

dat deze in hoge mate geconcentreerd zijn (sche

ve verdeling): 7% van alle technologieklassen (31 

klassen) staan in voor meer dan 80%  van de to ta

le W &T-interrelatie (zie figuur 3). Daarenboven 

staan deze technologieklassen in voor 30%  van 

alle octrooien. Een totaal van 20%  van alle tech

nologieklassen staat in voor 60%  van alle octrooi

en. M et andere woorden, de ruggengraat van de 

W &T-interactie w ordt gevorm d door een beperkt 

aantal technologie- en wetenschapsdomeinen die

Figuur 3: Spreiding van octrooien en citaties naar w etenschappelijke publicaties over technolog ie

klassen
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Tabel 2: Top-10 m eest w etenschapsintensieve techno log iedom einen  

en de  geciteerde onderzoeksvelden

Technologiedomein Meest geciteerde onderzoeksdomeinen

Biotechnologie Biochemie & Moleculaire Biologie (28,36%), M ultid iscip linair (19,18%), 
Immunologie (5,89%), Genetica & Erfelijkheid (5,50%), V irologie (4,65%)

Organische fjjnchemie Biochemie & Moleculaire Biologie (24,15%), M ultid iscip lina ir (16,54%),
Immunologie (7,57%), Farmacologie & Farmacie (6,50%), Organische Chemie (4,72%)

Farma, cosmetica Biochemie & Moleculaire Biologie (18,22%), M ultid iscip linair (14,92%), 
Immunologie (8,98%), Farmacologie & Farmacie (8,62%), Kanker (4,56%)

Analyse- en meettechnologie Biochemie & Moleculaire Biologie (17,82%), M ultid iscip linair (13,34%), 
Immunologie (8,59%), Elektronica (3,92%), Onderzoek en Experimentele 
Heelkunde (3,76%)

Chemie en olie-industrie Biochemie & Moleculaire Biologie (17,88%), M ultid iscip linair 13,56%), 
Immunologie (6,39%), Kanker (4,03%), Biofysica (3,73%)

Landbouw, voedingschemie Biochemie & Moleculaire Biologie (24,27%), Plantkunde (16,92%), M ultid iscip linair 
(11,23%), Voedingswetenschappen en Technologie (8,60%), M icrobiologie (6,10%)

Telecommunicatie Elektronica (40,78%), Telecommunicatie (27,61%), Optica (7,10%), 
Computertoepassingen & Cybernetica (5,96%), Toegepaste Fysica (5,73%)

Halfgeleiders Toegepaste Fysica (43,44%), Elektronica (13,93%), Kristallografie (6,01%), 
Materiaalwetenschappen (5,46%), Fysica, Gecondenseerde materie (4,92%)

Optica Toegepaste Fysica (33,01%), Optica (24,40%), Elektronica (19,38%), 
Kristallografie (3,83%), Polymeren (1,91%)

Macromoleculaire chemie Polymeren (22,38%), Biochemie & Moleculaire Biologie (16,67%),
en polymeren M ultid iscip lina ir (9,29%), Chemie (6,67%), Organische Chemie (6,43%)

sterk m et elkaar interageren. Welke zijn dan deze 

technologie en wetenschapsdomeinen?

Figuur 4 laat de tien technologiedom einen zien 

m et het hoogste aantal citaties naar wetenschappe

lijke publicaties. Wanneer we de vergelijking maken 

m et de periode 1987-91, dan zien we dat alle 

domeinen, m et uitzondering van biotechnologie en 

informatietechnologie, een substantiële groei heb

ben doorgemaakt in het gem iddelde aantal citaties 

per octrooi. Biotechnologie blijft echter het meest 

wetenschapintensieve domein. Zelfs in de meer tra

ditionele technologiedom einen zoals transport, is 

het aantal citaties naar wetenschappelijke publica

ties verdubbeld in de tweede periode (1992-96).

Drie technologiedom einen staan in voor 3/4e van 

alle citaties naar wetenschappelijke publicaties in 

Europese octrooien: biotechnologie, organische 

fijnchem ie en farma. Veel van de snelgroeiende 

technologiedom einen steunen in belangrijke mate 

op wetenschappelijke ontwikkelingen. Bijvoorbeeld, 

farmaceutische technologieën evenals medische 

technologieën die sterk geëxpandeerd zijn in 

wetenschapsintensiteit gedurende de jaren '90, 

blijken in belangrijke mate gerelateerd te zijn aan 

wetenschappelijk onderzoek.

Tabel 2 laat zien welke wetenschapsdomeinen het 

meest frequent geciteerd worden binnen specifie

ke technologiedom einen. In de biotechnologie 

zien we dat de meest geciteerde onderzoeksresul

taten, bijna 29%, gerelateerd zijn aan biochemie 

en moleculaire biologie; 20%  van alle geciteerde 

publicaties zijn multidisciplinair van aard, terwijl 

6%  van alle citaties gerelateerd zijn aan genetica 

en erfelijkheid. Geoctrooieerde ontw ikkelingen 

binnen de chemie en farmacie zijn in belangrijke 

mate gerelateerd aan onderzoek in biochemie en 

m oleculaire biologie. Eveneens een belangrijk 

wetenschapsdomein m et een brede toepassing is 

toegepaste fysica, dat onder meer in de technolo

giedom einen halfgeleiders, telecom m unicatie en 

optica terug te vinden is. Figuur 5 geeft een glo

baal overzicht van de meest geciteerde weten

schapsdomeinen in octrooien.

O p dezelfde wijze is een analyse uitgevoerd van de 

wetenschapsdomeinen die veelvuldig geciteerd 

worden in octrooien (zie tabel 3). Het is niet verras

send om vast te moeten stellen dat de meest geci

teerde wetenschapsdomeinen gerelateerd zijn aan 

de levenswetenschappen. De technologieën die 

publicaties uit deze domeinen het meest citeren zijn 

dan ook biotechnologie, farma en organische fijn-
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Figuur 5: M ees t gec iteerde w etenschapsdom einen in Europese octrooien

Biochemie en moleculaire biologie 
Multidisciplinair 

Immunologie 
Farmacologie en farmacie 

Biofysica 
Genetica en erfelijkheid 

Virologie 
Kanker 

Microbiologie 
Electrónica

Medicijnen, Onderzoek en Experimenteel 
Organische chemie 

Chemie 
Toegepaste fysica 

Hematologie 
Plantkunde 

Neu rowetenscha p pen 
Cytologie en Histologie 

Telecommunicatie 
Endocrinologie en Metabolisme

6,36

; 20,95

10% 15% 20% 25%

% c ita ties in E PO -octroo ien

Tabel 3: Top-10 m eest geciteerde w etenschapsdom einen  

en de betre ffen de  citerende techno log iedom einen

Wetenschapsdsomein Meest citerende technologiedomeinen

Biochemie & Biotechnologie (42,07%), Organische Fijnchemie (26,86%), Farma, cosmetica (17,68%),
Moleculaire Biologie Analyse en meettechnologie (6,07%), Chemie en olie-industrie, Basischemie (2,48%)
M ultid iscip linair Biotechnologie (39,93%), Organische Fijnchemie 25,80%), Farma, cosmetica (20,32%), 

Analyse en meettechnologie (6,38%), Chemie en olie-industrie, Basischemie (2,64%)
Immunologie Biotechnologie (28,80%), Farma, cosmetica (28,71%), Organische Fijnchemie (27,73%), 

Analyse en meettechnologie (9,65%), Chemie en olie-industrie, Basischemie (2,92%)
Farmacologie & Farmacie Farma, cosmetica (44,36%), Organische Fijnchemie (38,37%), Biotechnologie (9,18%), 

Analyse en meettechnologie (3,25%), Chemie en olie-industrie, Basischemie (2,17%)
Biofysica Biotechnologie (38,88%), Organische Fijnchemie (26,92%), Farma, cosmetica (19,06%), 

Analyse en meettechnologie (6,77%), Chemie en olie-industrie, Basischemie (3,18%)
Genetica & Erfelijkheid Biotechnologie (51,77%), Organische Fijnchemie (22,73%), Farma, cosmetica (13,05%), 

Analyse en meettechnologie (4,06%), Landbouw, Voedingschemie (3,72%)
Virologie Biotechnologie (45,07%), Farma, cosmetica (26,40%), Organische Fijnchemie (20,27%), 

Analyse en meettechnologie (4,44%), Landbouw, Voedingschemie (1,78%)
Kanker Biotechnologie (31,79%), Farma, cosmetica (30,12%), Organische Fijnchemie (26,41%), 

Analyse en meettechnologie (6,12%), Chemie en olie-industrie, Basischemie (3,80%)
Microbiologie Biotechnologie (47,74%), Organische Fijnchemie (21,33%), Farma, cosmetica (14,41%), 

Analyse en meettechnologie (6,05%)
Elektronica Telecommunicatie (42,33%), Informatietechnologie (14,51%), Analyse en meettechnologie 

(11,65%), Optica (9,63%), Audio-visuele technologie (6,30%)

chemie. Elektrische en elektronische ingenieurstech- dig geciteerde wetenschapsdomeinen binnen de

nieken en toegepaste fysica zijn eveneens veelvul- ICT-domeinen (zie ook Verbeek et al., 2002b).



5.CONCLUSIE

Het ontg innen van niet-octrooi referenties in 

octrooidatabanken voorziet ons van een bijko

mende, nuttige indicator betreffende de manier 

waarop de W&T-systemen met elkaar geassocieerd 

zijn. In de context van een dynamische om geving 

w aarin socio-econom ische veranderingen en 

noden druk uitoefenen op de mate waarin en de 

wijze waarop onderzoek gefinancierd w ordt met 

publieke gelden, biedt deze m ethode verschillende 

aanknopingspunten om de relatie tussen W&T- 

beter te ontrafelen en haar m ogelijke effecten in 

kaart te brengen.

Net zoals elke analytische m ethode kent ook deze 

haar beperkingen. De resultaten van de gerappor

teerde analyses laten zien dat de W&T-interactie 

voor een beperkt aantal W &T-dom einen zeer 

intens verloopt (met name biotechnologie, organi

sche fijnchem ie en farma), terw ijl in andere tech- 

nologiedom einen maar weinig sporen te vinden 

zijn van interactie met wetenschap, gewoonweg 

door het nagenoeg ontbreken van citaties naar 

wetenschappelijk publicaties. W ellicht de belang

rijkste beperking van deze m ethode is dat geen 

duidelijke causaliteit, of richting van causaliteit, 

afgeleid kan worden tussen de evolutie in een 

wetenschapsdomein en de ontw ikkeling van een 

technologiedom ein. Daarvoor is het citatieproces 

een te com plex proces, waarbij vele motieven het 

al dan niet citeren van een bepaalde publicatie tij

dens het octrooieringsproces beïnvloeden. Op 

systeemniveau biedt de hoger geschetste methode 

echter wel de m ogelijkheid om over langere tijds

periodes associatieve patronen tussen w eten

schapsdomeinen en technologiedom einen in kaart 

te brengen.
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DOSSIER 3 INNOVATIEVE STARTERS IN VLAANDEREN

Bart Clarysse, Johan Bruneel & Ans Heirman

1. IN L E ID IN G

Elk jaar starten er een groot aantal nieuwe onder

nemingen. De meeste van hen zijn niet echt inno

vatief: ze leveren diensten of verkopen producten 

die reeds bestaan en die 'u itgevonden' werden 

door anderen. Hun missie beperkt zich meestal tot 

beantwoorden van een locale vraag via het leveren 

van bestaande producten/diensten en/of het zelf

standig uitoefenen van een beroep. Innovatieve 

starters, daarentegen, zijn bedrijven die recent 

werden opgericht met ais missie nieuwe producten 

en/of diensten te ontw ikkelen én te com m erciali

seren. Dergelijke ondernem ingen spelen in op tot 

nog toe onbeantwoorde marktnoden, creëren een 

heel nieuwe vraag en/of proberen een nieuwe 

technologie om te zetten in concrete marktappli- 

caties. Deze innovatieve starters kunnen een 

belangrijke rol spelen voor economische groei van 

een regio door hun focus op het creëren van nieu

we markten en additionele vraag en hun export- 

gerichtheid. Innovatieve starters beperken zich 

immers meestal niet tot de lokale markt. Hun nieu

we producten en diensten zijn meestal w ijdver

spreid bruikbaar en vaak zijn deze starters dan ook 

van bij het begin internationaal georiënteerd.

D e fin itie  van  e e n  in n o v a tie v e  s tarte r

Innovatieve starters zijn n ieuw e o n d ern e 
m ingen , opgericht na 1991, d ie n ieuw e p ro 
ducten o f diensten o n tw ikkelen  EN co m 
mercialiseren.

Innovatie en ondernemerschap staan centraal in 

het huid ige industriële beleid dat zich toelegt op 

het u itbouwen van een kenniseconomie om de 

welvaart en economische groei van onze regio te 

vrijwaren. Het spreekt voor zich dat innovatieve 

starters een belangrijke rol te vervullen hebben in 

de kenniseconomie. We weten echter nog heel 

weinig over de innovatieve starters in Vlaanderen. 

W ie zijn ze? Waar komen ze vandaan? Hoeveel 

zijn er? Hoe snel groeien ze? Groeien ze sneller 

dan andere starters? Wat zijn hun specifieke noden 

en hoe kan het beleid daarop inspelen?

In dit dossier gaan we na wat het belang is van de 

innovatieve starters in de totale starters populatie

in Vlaanderen. Naast het aantal innovatieve star

ters, bestuderen we ook hun bijdrage tot de 

tewerkstelling en hun groei in aantal werknemers. 

Innovatieve starters hebben meestal een grote 

behoefte aan risicokapitaal om hun bedrijfsacti

viteiten te financieren tijdens hun eerste levensja

ren. Vaak moeten ze nog investeren in onderzoek 

en ontw ikkeling alvorens er voldoende inkomsten 

uit producten en/of diensten binnenstrom en om 

hun activiteit en groei te financieren. We vergelij

ken de innovatieve starters met de totale starters 

populatie in Vlaanderen en met VC-backed onder

nemingen. (¡.e. ondernem ingen gefinancierd met 

risicokapitaal of Venture Capital)

2. ID E N T IF IC E R E N  V A N  IN N O V A T IE V E  

STARTERS IN  V L A A N D E R E N

Er bestaat geen databank van innovatieve starters 

in Vlaanderen. O m  deze ondernem ingen op te 

sporen en te bestuderen, moeten we ze zelf iden

tificeren. We gebruiken vier verschillende kanalen 

om innovatieve starters te identificeren:

1. lijsten van academische starters (¡.e. onderne

m ingen die afspinnen van universiteiten en 

kennisinstellingen)

2. jaarrapporten van het IWT om de onderne

m ingen te identificeren die gebru ik maken van 

O&O-subsidies

3. portfolio van risicokapitaalverschaffers die actief 

zijn in zaaifinanciering in Vlaanderen

4. random steekproef uit de populatie van alle 

starters in high en m edium  tech sectoren

Door gebru ik te maken van vier verschillende 

kanalen voorkom en we dat bepaalde types bedrij

ven over- of ondervertegenwoordigd zijn in onze 

steekproef.

M e th o d e : O v e rz ic h t van  d e  4  kan a le n  o m  

in n o v a tie ve  starters te  iden tifice ren

Een academische starter is een ondernem ing die 

ontstaat uit een onderzoeksdepartem ent van een 

universite it o f publieke onderzoeksinste lling. 

Academische starters zijn een manier om onder

zoeksresultaten te valoriseren en om te zetten in 

producten en/of diensten met een economische



waarde. Traditioneel gebeurde de transfer van 

technologie vanuit de universiteiten en publieke 

onderzoeksinstellingen vooral via licenties naar 

bestaande ondernem ingen. Bij gebrek aan interes

se en/of onwetendheid vanuit bestaande onderne

m ingen blijft echter heel wat technologie onge

bru ikt binnen de m uren van de universiteiten en 

publieke onderzoeksinste llingen zitten . Sinds 

m idden jaren negentig werken de Vlaamse un i

versiteiten en publieke onderzoeksinstellingen aan 

een actief technologie transfer beleid om zo tot 

een betere valorisatie te kom en van de rijkdom  

aan kennis in hun departementen. Academische 

starters zijn dus een eerste belangrijke groep van 

innovatieve starters. O m  deze ondernem ingen te 

identificeren deden we beroep op de technologie 

transfer diensten van de universiteiten en onder

zoeksinstellingen. Deze technologie transfer dien

sten beheren immers de intellectuele eigendom s

rechten op de kennis ontw ikkeld binnen de instel

ling en houden lijsten bij van ondernem ingen die 

licenties nemen en/of de patenten overnemen bij 

opstart.

Innovatieve starters ontw ikkelen eigen produc

ten/diensten en kunnen hiervoor O&0-subsidies 
aanvragen bij het IWT (Instituut voor Wetenschap 

& Technologie). Het IWT geeft O&O-subsidies aan 

bedrijven gevestigd in Vlaanderen, inclusief KM O s 

en starters. W ij contacteren al de ondernem ingen 

opgericht sinds 1991 die steun kregen van het IWT 

en dus verm eld staan in de jaarrappo rten . 

Degenen die aan onze definitie van innovatieve 

starter voldoen, nemen we op in onze steekproef.

Ais derde kanaal om innovatieve starters te identi

ficeren, nemen we een kijkje in de portefeuille van 
de Belgische risicokapitaalinvesteerders. Risico- 

kapitaalinvesteerders zijn organisaties die zich spe

cialiseren in het financieren van ondernem ingen 

met een hoog risico in ruil voor aandelen in de 

ondernem ing. Innovatieve starters hebben vaak 

een behoefte aan kapitaal om verdere ontw ikke

ling van hun technologie en producten te financie

ren. In de beginfase hebben deze ondernem ingen 

vaak geen eigen m iddelen of deze zijn ontoerei

kend om hun activ ite iten te financieren. 

Innovatieve starters kloppen dan ook vaak aan bij 

risicokapitaalinvesteerders om in hun kapitaal

behoefte te voorzien. W ij stellen lijsten op van de 

ondernem ingen die in de portefeuille van de 

Belgische risicokapitaal investeerders zitten. We 

doen een eerste screening van die ondernem in

gen op basis van websites en persberichten. 

Daarna contacteren we alle bedrijven die op het 

eerste zicht voldoen aan onze definitie. O p basis 

van een kort telefoongesprek weerhouden we de 

echte innovatieve starters onder hen in onze steek

proef.

Tenslotte voeren we ook een random steekproef uit 

op alle bedrijven die opgericht zijn in Vlaanderen 

sinds 1991 en actief zijn in een "h ightech" markt. 

Alle ondernem ingen die in België worden opge

richt worden gepubliceerd in het Belgisch staats

blad. Graydon verzamelt al die publicaties in een 

databank van nieuwe ondernem ingen en verza

melt verdere gegevens per ondernem ing. O m  een 

random  steekproef te trekken, spitsen we ons toe 

op de hightech sectoren. Een hightech sector is 

een sector met een hoge graad van O &O-activiteit 

(OECD). M en kan aannemen dat het aantal inno

vatieve starters in O&O-intensieve (hightech) sec

toren heel wat hoger zal zijn in vergelijking met 

low tech sectoren. O m  de efficiëntie van onze 

steekproef te verhogen richten we onze aandacht 

dan ook vooral op de hightech sectoren.

3 . B E L A N G  V A N  DE V L A A M S E  S TA R TER - 

P O P U L A T IE .

3.1. Aantal en type starters in de periode 
1991 -  2000

Voor het bepalen van de starterpopulatie van inno

vatieve en niet-innovatieve ondernem ingen opge

richt in Vlaanderen tussen 1991 en 2000  zijn we 

vertrokken van een volledige lijst van alle BTW- 

num m ers geregistreerd tijdens deze periode. We 

hebben deze lijst in een aantal stappen verfijnd. 

Eerst en vooral hebben we alle natuurlijke perso

nen verwijderd. Vervolgens hebben we de starters 

onderverdeeld in twee geboortecohorten: 1991 -  

1995 (CH1) en 1996 -  2000  (CH2). Onderstaande 

figuur toont het aantal ondernem ingen per cohor

te en de verdeling per cohorte over high- en medi- 

umtech sectoren en lowtech sectoren.

Tijdens dejaren negentig werden er meer dan 11000 

nieuwe ondernemingen opgericht. We zien duidelijk 

op de figuur dat er tijdens de tweede helft van de 

jaren negentig meer oprichtingen waren. In totaal telt 

de cohorte 2 bijna 16% meer ondernemingen dan de 

eerste cohorte (5225). O ok stellen we vast dat er een 

verschuiving plaats vond in het type onderneming



DOSSIER 3 A antal oprichtingen van n ieuw e o nd ernem ing en  (CH1 = 1 9 9 1 -1 9 9 5  en C H 2  = 1 9 9 6 -2 0 0 0 ) .

Totaal High- & Mediumtech Lowtech

dat werd opgericht. Voor de eerste cohorte ligt het 

zwaartepunt op de lowtech sectoren. Mede door de 

opkomst van het internet en het ganse ICT gebeuren, 

nemen de hightech en mediumtech bedrijven vanaf 

1996 de fakkel over. Amper één op de drie opge

richte bedrijven in de tweede cohorte hoort thuis in 

de traditionele sectoren.

Wanneer we echter spreken over innovatieve 

ondernem ingen verandert het verhaal kompleet. 

Slechts een zeer beperkt aantal bedrijven opge

richt in zowel de eerste ais de tweede cohorte vo l

doen aan de definitie van innovatieve hightech 

starter. Een eerste soort innovatieve starter zijn de 

academische spin-offs. Een academische spin-off is 

een ondernem ing die ontstaat uit een onder- 

zoeksdepartement van een universiteit of publieke 

onderzoeksinstelling. Dergelijke spin-offs zijn een 

manier om onderzoeksresultaten van universitei

ten en onderzoeksinstellingen te valoriseren en om 

te zetten in producten en/of diensten met een eco

nomische waarde. Het identificeren van de overige 

innovatieve starters in Vlaanderen is m inder evi

dent en gebeurde in het kader van het steunpunt 

beleidsrelevant onderzoek "O ndernem erschap, 

O ndernem ingen en Innovatie" gesteund door de 

Vlaamse overheid.

Het aantal innovatieve hightech ondernemingen in 

de periode 1996 -  2000 is 263 (extrapolatie), wat 

een verhoging is met meer dan 50%  in vergelijking 

met de periode 1991 -  1995. Zowel het aantal spin- 

offs ais andere innovatieve starters is groter in de 

tweede cohorte. De verklaring voor het groter aan

tal spin-offs moet gezocht worden bij de aanpak van

onderzoeksvalorisatie aan de onderzoeksinstellingen 

en vooral de universiteiten. Sinds midden jaren 

negentig werken de Vlaamse universiteiten en 

publieke onderzoeksinstellingen aan een actief tech

nologie transfer beleid om zo tot een betere valori

satie te komen van de rijkdom aan kennis in hun 

departem enten. Deze professionalisering werd 

bovendien ondersteund door een structurele subsi

diëring van de technologietransfer diensten door 

Vlaamse overheid.

Alle overige ondernem ingen plaatsen we onder de 

categorie "n iet innovatieve" ondernem ing. Toch is 

er binnen deze grote groep van bedrijven een spe

ciaal type starter: de VC-backed starter. Dit type 

bedrijf kunnen we aan de hand van volgende 

karakteristieken omschrijven. Het is een starter die 

geld heeft opgehaald bij een (of meer) durfkapi- 

taalfonds(en), vandaar het prefix VC-backed. De 

VC-backed ondernem ing maakt gebru ik van een 

innovatief business model om zijn groei in toege

voegde waarde te realiseren. M et andere woorden, 

het zijn ook "innovatieve" ondernem ingen maar 

niet op de wijze zoals hierboven gedefinieerd. Net 

zoals bij de innovatieve hightech starters stellen we 

een spectaculaire stijg ing vast in de tweede cohor

te wat betreft het aantal VC-backed bedrijven. Het 

aantal niet-hightech starters die durfkapitaal heb

ben kunnen ophalen is bijna dubbel zo groot in 

cohorte 2 in vergelijking met cohorte 1. De verkla

ring hiervoor moet gezocht worden in het feit dat 

de durfkapitaalm arkt in Vlaanderen pas in volle 

ontw ikkeling is gekom en tijdens de tweede helft 

van de ja ren negentig. Onderstaande tabel vat 

alles nog eens samen.
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Innovatieve 
hightech starter

VC-backed
starter

Niet-inno
vatieve starter

CH1 158 34 5033

CH2 263 64 5712

3.2. Tewerkstelling van de starterpopulatie 
in Vlaanderen

T e w e rk s te llin g  v a n  c o h o rte  1 in 1 9 9 7  en  2 0 0 2

Voor de eerste cohorte  bekijken we de evo lu tie 

van de to ta le  tew erkste lling  van elke dee lpopu- 

latie over een periode van v ijf ja a r. In 1997 w e r

den er m eer dan 2 3 0 0 0  m ensen tew erkgeste ld  

in de starters van cohorte  1. V ijf ja a r  later is d it 

aantal jo b s  gegroe id  to t m eer dan 3 0 0 0 0 . We 

stellen vast dat zow el de tew erkste lling  v o o rt

gebracht door innovatieve h igh tech starters en 

V C -backed onde rnem ing en  zeer snel is toe ge 

nom en in v ijf jaar. Het aantal jo b s  gecreëerd 

do o r de innovatieve h igh tech  starters is ve r

d rievo ud igd . De tew erkste llingsgroe i van de 

V C -backed onde rnem ing en  is nog in d ru kw e k 

kender. In 2002  w orden  er m eer dan vie r maal 

zoveel m ensen tew erkgeste ld  door deze star

ters in ve rg e lijk ing  m et 1997. D e jo b c re a tie  van 

de m eer trad itione le  bed rijven  is heel wat m in 

der spectaculair. Tegen 2002  stelden de tra d iti

onele starters (CH1) net iets m eer dan 2 7 0 0 0  

m ensen tewerk. D it is een s tijg ing  m et o n ge 

veer 5 0 0 0  vo ltijdse eenheden sinds 1997.

We kunnen stellen dat de innovatieve starters, 

hightech en niet-hightech, een grote bijdrage heb

ben in de creatie van nieuwe jobs. De totale 

tewerkstelling in deze bedrijven is gegroeid met 

een factor drie of vier over een periode van vijfjaar. 

Net om deze reden blijkt d it type bedrijven van 

uiterst belang voor de toekomst van de Vlaamse 

economie en haar ontwikkeling. Hun traditionele 

tegenspelers vertonen een veel kleinere groei in 

tewerkstelling. Toch is ook deze categorie van groot 

belang voor het Vlaams economisch weefsel. 

Alhoewel ze niet sterk bijdragen tot economische 

groei zijn de traditionele bedrijven van belang 

wegens hun aantal. Tijdens de eerste helft van de 

ja ren negentig (CH1) maken de niet-innovatieve 

starters meer dan 96%  van alle opgerichte Vlaamse 

bedrijven in die periode uit. Dit zeer hoog percen

tage daalt slechts met 2 procent voor de starters in 

de periode 1996 -  2000.

T e w e rk s te llin g  v a n  c o h o rte  2  in 2 0 0 2

O p het eerste zicht lijkt de figuur van de tewerk

stelling van cohorte 2 zeer sterk op die van cohor

te 1. De niet-innovatieve starters zorgen voor het 

gros van de tewerkstelling. Toch valt op dat de 

totale tewerkstelling van de tweede cohorte na 2 

jaar veel groter is dan het geval was bij de eerste 

cohorte. Er werden meer dan dubbel zoveel jobs 

(+ 50000) gecreëerd door bedrijven in cohorte 2. 

Blijkbaar werden er niet alleen meer bedrijven 

opgestart, maar startten die bedrijven veel groter 

op; u itgedrukt in voltijdse equivalenten.

Evolutie in tew erkstelling  C H 1 in 1997, resp. 2 0 0 2
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G ro e i in te w e rk s te llin g  v a n  de g e m id d e ld e  

in n o v a tie v e  h ig h te c h  s ta rte r, V C -b a c k e d  s ta rte r  

en  n ie t-in n o v a t ie v e  s ta rte r  (C H 1 )

Voor het bepalen van de jaarlijkse groei in 

tewerkste lling hebben we voor elke groep de 

gem iddelde ondernem ing genom en. We bekij

ken de tewerkste lling van deze ondernem ing op 

twee tijdstippen: 1997 en 2002. We zien dat de 

gem iddelde niet-innovatieve starter niet gegroeid 

is in aantal werknemers. Bij verdere analyse van 

het soort bedrijven dat to t deze categorie starters 

behoort, doen we een verbazende bevinding. 

Een groot gedeelte van de niet-innovatieve star

ters zijn bedrijven die, op basis van de NACE- 

indeling, actief zijn in hightech en m edium  h igh 

tech sectoren. In tegenstelling to t de algemene 

groeiperceptie vertoont dit soort starters geen 

groei in tewerkste lling. Het zijn bedrijven die niet 

voldoen aan bovenverm elde definitie, het betreft 

eerder R&D boetieks en consultancy bedrijven. 

Haar innovatieve tegenspeler vertoont echter een 

sterke groei in tewerkstelling, nam elijk 30,7% . De 

snelst groeiende ondernem ing is de VC-backed 

starter. Dergelijke starter creëert 42%  m eer 

banen.

Innovatieve 
hightech starter

VC-backed
starter

Niet-inno
vatieve starter

30,7 41,82 0

4. S P IN -O F F S  A L S  O N D E R D E E L  V A N  

IN N O V A T IE V E , H IG H T E C H  STARTERS IN  

V L A A N D E R E N

4.1 Innovatieve spin-off versus de niet-inno
vatieve spin-off

Een niet-innovatieve spin-off is een onderneming 

die wordt opgericht door één van de werknemers of 

studenten van de onderzoeksinstelling, zonder dat 

deze nieuwe producten of diensten ontwikkelen. Bij 

dergelijke academische starters vind er meestal 

geen formele overdracht van intellectuele eigendom 

plaats. "Formeel" betekent in deze dat er een licen

tieovereenkomst is tussen de moederinstelling en 

het nieuw opgerichte bedrijf. De kernactiviteiten van 

het bedrijf kunnen wel gebaseerd zijn op de kennis 

die deze ondernemers opdeden tijdens hun docto

rale studie of tewerkstelling aan de moederinstelling. 

Vele van deze ondernemingen zijn consultants. 

Vanuit een institutioneel en politiek oogpunt zijn 

deze ondernemingen 'sociaal attractief. Ze zorgen 

voor tewerkstelling en voldoen aan de wens van een 

onderzoeker om een zelfstandige activiteit uit te 

bouwen. Een innovatieve spin-off daarentegen is 

een bedrijf dat onderzoeksresultaten verder ontw ik

kelt en vertaalt naar commerciële toepassingen. De 

innovatieve spin-off wordt vaak opgericht op basis 

van beschermde intellectuele eigendom ontwikkeld 

aan de onderzoeksinstelling.

Van de 101 bedrijven opgericht vanuit onder

zoeksinstellingen in de periode 1991-2004, valt
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24%  in de categorie van niet-innovatieve spin-offs. 

Gezien de overdracht van knowhow hier informeel 

gebeurt, is het goed denkbaar dat verschillende 

academische start-ups aan de "listings" van univer

siteiten ontsnappen. Verm oedelijk nemen deze 

bedrijven een grotere plaats in dan hier cijferm a

tig kan worden aangegeven.

4.2. Tewerkstelling van de innovatieve spin- 
offs versus de andere innovatieve, 
hightech starters (laatste jaar beschik
baar)

De twee groepen innovatieve bedrijven stellen 

bijna 9000  mensen, u itgedrukt in voltijdse equiva

lenten, tewerk. M eer dan drievierde van de jobs 

worden gecreëerd door andere innovatieve, h igh

tech starters. De overige banen, bijna 2000, w or

den geschept door de innovatieve spin-offs. Ais we 

echter rekening houden met het aantal starters per 

groep, worden de rollen omgedraaid (zie figuur). 

De gem iddelde innovatieve spin-off heeft 26 m en

sen op de pay-roll. Dit is 37% meer dan de ande

re innovatieve hightech starter die slechts 19 m en

sen tewerkstelt. Ondanks het feit dat de totale 

tewerkstelling van spin-offs lager is dan hun tegen

spelers, blijkt de groep van innovatieve spin-offs 

relatief belangrijker voor het creëren van jobs.

4.3. De kapitalisatiegraad van de inno
vatieve spin-offs versus de andere, 
innovatieve starters.

De gem iddelde innovatieve spin-off start op met 

een kapitaal van om en bij de 200 .000  Euro. De 

gem iddelde andere innovatieve hightech starter 

begint met het m in im um  kapitaal nodig om een 

N V op te richten, namelijk 62 .000  Euro. De ver

klaring voor het feit dat het startkapitaal van de 

spin-off meer dan drie keer zo groot is ais deze bij 

de andere innovatieve starter moet gezocht w or

den bij de beschikbaarheid (en nabijheid) van 

externe financieringsm ogelijkheden. Bijna elke 

onderzoeksinstelling in Vlaanderen heeft een 

eigen zaaikapitaalfonds dat investeert in hun spin- 

offs. W anneer een onderzoeksinstelling een spin- 

off opricht komt, deze in aanmerking voor het 

eigen zaaikapitaalfonds. Zo heeft de KU Leuven 

bijvoorbeeld het Gemma Frisius fonds (I, 12,5

en II, 6 met statutaire optie op 12,5) en 

de Universiteit Gent het Baeckelandt fonds ( M ^  

2,5). De situatie van de andere starters is iets m in

der evident. De meeste starters in die categorie sla

gen er zeer moeilijk in externe financiers ervan te 

overtuigen om te investeren in hun project. Deze 

ondernemers omschrijven de zoektocht naar het 

nodige startkapitaal ais een lange lijdensweg. Het

Tewerkstelling in innovatieve spin-offs versus andere  innovatieve h ightech starters

Innovatieve spin-off Andere innovatieve, hightech starter



DOSSIER 3 Subsidiëringsgraad spin-offs versus starters

Innovatieve spin-off Andere innovatieve starter

effect van de gemakkelijkere beschikbaarheid van 

durfkapitaal voor spin-offs w ordt ook weerspiegeld 

in de vergelijking van het kapitaal vandaag met de 

andere innovatieve hightech starters. De gem id

delde spin-off slaagt erin om haar kapitaal te ver

dubbelen tot ongeveer 400 .000  Euro op vandaag. 

De gem idde lde andere innovatieve hightech 

ondernem ing kan slechts 40 .000  Euro extra aan

trekken.

5. IW T  A LS  M O T O R  V A N  G R O E I

Bij het bepalen van de subsidiëringgraad, de ver

houding tussen ontvangen subsidies en het totaal 

kapitaal, valt op dat bijna de helft van de innova

tieve hightech starters geen steun van het IWT 

ontvangen hebben. Van de starters die wel subsi

dies ontvangen hebben is het percentage van de 

gem iddelde starter 41,65%. Dit wijst erop dat de 

steun van het IWT belangrijk is bij het financieren 

van de productontw ikke ling bij starters. M eer dan 

een derde van de gesteunde bedrijven trekt meer 

subsidies aan dan hun eigen middelen.

De verdeling tussen spin-offs versus andere star

ters die subsidies ontvangen is ongeveer gelijk. Er 

is dus geen "preferentie" voor spin-offs. O ok ais we 

de percentages bekijken zien we zeer weinig ver

schil tussen beide groepen.



INNOVATIESTRATEGIEËN VAN DE VLAAMSE ONDERNEM INGEN: 

EEN ANALYSE VAN DE CIS-3 RESULTATEN

Ludo Peeters en Mare Tiri (LUC)

1. IN L E ID IN G

Innovatie is een com plex fenom een en innovatie- 

activiteiten van ondernem ingen verschillen derhal

ve in diverse aspecten zoals intensiteit, oriëntatie, 

het gebru ik van verschillende interne en externe 

kennisbronnen, enz. Aangezien een specifieke 

innovatie-indicator slechts een beperkt aspect van 

het innovatieproces belicht, is daarom een grote 

set van indicatoren vereist om het innovatieve 

gedrag van ondernem ingen te karakteriseren.

In deze bijdrage onderzoeken we innovatiestrate

gieën in de Vlaamse p roduc tie - en dienstverle

nende ondernem ingen op basis van data afkom 

stig van de Derde Vlaamse Innovatie Enquête 

(Vlaamse CIS-3). Het doei is de groepering van 

ondernem ingen met een gelijkaardig innovatie- 

profiel, of dus met een gelijklopende geobserveer

de score op de geselecteerde set van innovatie- 

activite iten, via m ultivaria te  data-analyse. De 

ondernem ingen binnen dergelijke groepen (clus

ters) hebben dan gelijkaardige "innovatiepatronen" 

of "innovatiestrategieën"1.

2 . M E T H O D O L O G IE

De classificatie van de ondernem ingen volgens 

hun innovatieprofiel gebeurt op basis van een 

tweestapsprocedure. In een eerste stap passen we 

factoranalyse toe om de om vangrijke set van 35 

innovatie-indicatoren die afkomstig zijn van de 

CIS-3 te reduceren. Vervolgens w ordt in een twee

de stap clusteranalyse toegepast om de onder

nem ingen te categoriseren in hom ogene groepen. 

Dankzij de factoranalyse kan het aantal beginvaria- 

belen (innovatie-indicatoren) aanzienlijk worden 

beperkt, en dit zonder verlies aan informatie. De 

redundante informatie w ordt geëlim ineerd en de 

in aanm erking genom en informatie w ordt toege

spitst op een beperkt aantal nieuwe variabelen, 

"factoren" genoemd. G ebru ik makend van explo

r a t iv e  factoranalyse (Principale Com ponenten 

Analyse m ethode met behulp van de Equimax

rotatie) worden op basis van voorliggende data 

tien factoren bekomen. Deze factoren weerspiege

len op een gecondenseerde wijze de informatie 

die vervat zit in de 35 beginvariabelen.

Vervolgens passen we voor de set van bedrijven 

clusteranalyse toe op basis van de in stap 1 geï

dentificeerde innovatiefactoren. Clusteranalyse is 

een statistische techniek die toelaat om relatief 

hom ogene groepen van observaties te identifice

ren volgens patronen die aanwezig zijn in de data. 

Hierbij w ord t gestreefd naar m inim ale verschei

denheid binnen de groepen en maximale variantie 

tussen de groepen. M et andere woorden, elke 

cluster bestaat uit een set van ondernem ingen die 

voor de diverse factoren vergelijkbare waarden 

hebben -  d.w.z., die gekenm erkt worden door 

gelijkaardige innovatie-activiteiten. Toepassing van 

zowel hiërarchische (Ward's methode) ais niet—hië

rarchische (K-means methode) clustering, leidt tot 

een oplossing waarbij acht clusters onderscheiden 

worden.

3. G EG EVEN SSET: IN N O V A T IE -IN D IC A T O R E N

De begininform atie van de onderhavige analyse is 

afkomstig van de resultaten van de Derde Vlaamse 

Innovatie Enquête (CIS-3), die uitgevoerd werd in 

2001. CIS-3 peilt naar de innovatie-activite iten van 

Vlaamse ondernem ingen  over de periode 

1 9 9 8 -2 0  0 0 2. Deze dataset werd bovendien aan

gevuld met data van de Belfirst 2000. Gegeven de 

opzet van deze studie, omvat de voorliggende 

analyse enkel de innovatieve ondernem ingen (in 

totaal 443 ondernem ingen, d.i. ongeveer 66%  van 

de oorspronkelijke steekproef van innovatieve en 

niet-innovatieve ondernem ingen). Een overzicht 

van de samenstelling van de dataset in term en van 

sectoraffiliatie en grootteklasse is weergegeven in 

Appendix, Tabel 1.

1 Deze bijdrage is gebaseerd op Peeters et al. (2004), Patterns oí Innovation in the Flemish Business Sector: A multivariate Analysis of CIS-3 Firm-Level Data, 
IWT-Studies Nr. 45, IWT-Observatorium, Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen, Brussei

2 In de Vlaamse CIS-3 werd gebruikt gemaakt van een "mixed-mode” dataverzamelingsmethode (d.i„ MAIL en CAPI). De voorliggende studie gebruikt enkel 
de MAlL-data, aangezien enkel deze data (op grond van internationale methodologische vergelijkbaarheid) “gehonoreerd" worden met een officiële status.



DOSSIER 4 O p basis van de data van de Vlaamse CIS-3 werd 

een set van 35 innovatie-indicatoren geselec

teerd, die samengevat kan worden in de volgende 

zeven ruim  omschreven categorieën:

• INPUT-INDICATOREN

De traditionele inputgeoriën teerde indicatoren 

betre ffen voo rnam e lijk  in terne en externe 

O & O -activ ite iten  en -u itgaven  [1,2,3,4], Hierbij 

omvat O & O  de creatieve activiteiten die u itge

voerd worden met het oog op het verwerven van 

nieuwe kennis of het gebru ik ervan in nieuwe toe

passingen. Deze activiteiten vergroten de absorp- 

tiecapaciteit van de ondernem ing.

• FOLLOW-UP INVESTERINGEN

De input-indicatoren worden aangevuld met een 

aantal "niet-technologische" of "niet O&O-gerela- 
teerde follow-up investeringen" inzake innovatie. 

Deze betreffen [5] de aankoop van speciale m achi

nes en uitrusting die gelinkt kunnen worden aan 

de p ro du c t- of procesinnovatie: [6] de uitgaven 

met het oog op het verwerven van patenten, licen

ties, handelsmerken, enz.; [7] interne of externe 

opleiding van het personeel rechtstreeks gericht 

op de ontw ikkeling en /o f introductie van innovatie; 

[8] m arktintroductie van innovatie; en [9] proce

dures en technische voorbereid ingen voor het 

im plem enteren van product- en procesinnovaties. 

Daarnaast beschouwen we ook [10] het totaalbe

drag van de investeringen binnen deze categorie

ën ais een percentage van de omzet.

• OUTPUT-INDICATOREN

De outputgeoriënteerde indicatoren betreffen de 

realisatie van [11] productinnovatie, [12] procesin

novatie en [13] het aanvragen van patenten. Deze 

laatste indicator com plem enteert de O &O -ind ica- 

tor en verschaft bovendien inzicht in eventuele 

specialisatie inzake de creatie van kennis inzake 

nieuwe technologieën.

• KENNIS- EN INFORMATIEBRONNEN

Innovatie is een niet-lineair, systemisch proces, 

waarbij de toegang to t relevante informatie een 

kritische succesfactor is. Daarom beschouwen we 

de volgende bronnen van informatie: interne bron
nen ([14] bronnen binnen de ondernem ing zelf, of 

[15] binnen de groep waartoe de ondernem ing

behoort), externe bronnen van inform atie (markt 

en institutionele bronnen van informatie, zoals [16] 

leveranciers, [17] klanten, [18] concurrenten, [19] 

universiteiten en hogescholen en [20] publieke 

onderzoeksinstellingen), en algemeen beschikbare 
informatie, onder andere afkomstig van [21] pro

fessionele conferenties en vaktijdschriften of [22] 

wetenschappelijke meetings.

• INNOVATIE-PROTECTIEMETHODEN

Teneinde maximale winst te halen uit eigen inno

vatie trachten ondernem ingen bovendien de eigen 

innovatie te beschermen door toepassing van for
mele beschermingsmethoden zoals [23 ] de 

registratie van ontwerppatronen, [24] handelsmer

ken en [25] auteursrecht; of strategische methoden 
zoals [26] geheim houding, [27] com plexiteit van 

het ontwerp, of [28] technologische voorsprong 

op concurrenten.

• STRATEGISCHE EN ORGANISATORISCHE 
VERANDERINGEN

Recent w ordt erkend dat de innovatiestrategie van 

de ondernem ing ingebed is in de breder gedefin

ieerde ondernemingsstructuur en -strategie. 
Volgende variabelen worden daarom opgenom en 

in de analyse: im plem entatie of introductie van 

nieuwe of veranderde [29] ondernemingsstrate

gieën; [30] managementtechnieken; [31] organ i

satiestructuur; en [32] m arketingconcepten en 

-strategieën. Binnen deze categorie horen ook 

[33] esthetische productveranderingen.

•ANDERE INNOVATIE-INDICATOREN

Tot slot bevat de geselecteerde set van indicatoren 

de variabele [34] innovatiesamenwerking (ook wel 

eens ais een "th roughpu t" indicator beschouwd), 

en [35] de realisatie van patenten in voorgaande 

jaren. Deze laatste indicator weerspiegelt enigszins 

de kennisvoorraad die opgebouwd is door de 

ondernem ing, en toont aan dat de ondernem ing 

succesvolle innovatie-output (patenten) heeft gere

aliseerd in het verleden.



4 . R E S U LTA TE N  V A N  DE F A C T O R A N A L Y S E

De factoranalyse die op de beginvariabelen van de 

443 ondernem ingen uit de IWT-steekproef werd 

toegepast, resulteerde in 10 relevante factoren

die een synthese vorm en van bijna 60%  van de 

oorspronkelijke informatie. De onderscheiden fac

toren worden beschreven in Tabel 1.

Tabel 1 : G eïdentificeerde factoren

Factor 1: Strategische innovatie-protectiem ethoden
Technologische voorsprong op concurrenten [28]

Geheimhouding [26]

Complexiteit van productontwerp/ontwerpproces [27]

Interne O&O-activiteiten [1]

Factor 2: Institutionele en marktbronnen van inform atie
Wetenschappelijke beurzen en tentoonstellingen [22]

Professionele conferenties, meetings and tijdschriften [21]

Non-profit onderzoeksinstellingen [20]

Concurrenten [18]

Universiteiten en hogescholen [19]

Factor 3: Strategische & organisatorische veranderingen en nieuwe marketingconcepten
Implementatie van nieuwe strategische oriëntaties [29]
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Introductie van nieuwe organisatiestructuren [31]

Implementatie van nieuwe managementtechnieken [30]

Introductie van nieuwe marketingconcepten of -strategieën [32]

Factor 4: Patenten and patentaanvragen
Toegekende patenten [35]

Patentaanvragen [13]

Factor 5: Formele innovatie-protectiem ethoden
Registratie van ontwerppatronen [23]

Handelsmerken [24]

Auteursrechten [25]

Esthetische veranderingen [33]

Factor 6 : 0& 0-u itgaven  en -samenwerking
Externe O&O-uitgaven, ais percentage van omzet [4]

Externe O&O-activiteiten [2]

Interne O&O-uitgaven, ais percentage van de omzet [3]

Innovatiegerelateerde samenwerking [34] I
Factor 7: Follow-up investeringen op basis van interne bronnen

Voorbereiding van de marktintroductie van innovaties [8]

Voorbereidingen van leveringsmethodes van nieuwe producten [9]

Innovatiegerelateerde personeelsopleidingen [7]

Succesvol maken van productinnovaties [11].

Factor 8: Interne en klantgerelateerde inform atie- en kennisbronnen
Informatie afkomstig van andere ondernemingen uit de groep [15]

Informatie van interacties met klanten [17]

Intern aanwezige informatie, afkomstig van bijv. productie- of bestelafdelingen [14]
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Tabel 1 : G eïdentificeerde factoren (vervolg)

Factor 9: Leveranciersgerelateerde informatie- en kennisbronnen
Procesinnovaties [12]

Verwerving van bijzondere machines en uitrusting [5]

Informatie van "stroomopwaartse" interacties met leveranciers [16]

Factor 10: Follow-up investeringen op basis van externe bronnen
Externe investeringen, ais percentage van de omzet [10]

Verwerving van andere externe kennis [6]

5. R E S U LTA TE N  V A N  D E  C L U S T E R 

A N A L Y S E : IN N O V A T IE S T R A T E G IE Ë N

Toepassing van clusteranalyse op de factorscores 

die voor de 10 voornoem de factoren door de 443 

ondernem ingen werden behaald, resulteerde in 

acht clusters van ondernem ingen, die een 

gelijkaardige innovatiestrategie vertonen. De 

achtste cluster bevat ondernem ingen die zich 

onderscheiden door enigszins "extrem e gedragin

gen". Deze laatste cluster w ord t derhalve niet 

opgenom en in de verdere bespreking van de ana

lyseresultaten.

Tabel 2 geeft de relatieve factorscores weer van de 

geïdentificeerde clusters van ondernem ingen, die 

geassocieerd worden met hun respectievelijke

innovatiestrategieën. Een nauwgezette vergelijking 

van de relatieve factorscores van de clusters wijst 

op het bestaan van grote verschillen tussen de 

clusters onderling. Een andere interessante vast

stelling is dat hierbij tevens een onderscheid kan 

worden gem aakt tussen "high-profile" (HP) 

innovatoren (CL2 en CL5), 'medium-profile" 
(MP) innovatoren (CL1 en CL3), en "low-profile" 
(LP) innovatoren (CL4, CL6 en CL7)3.

De HP en M P (ontwikkelings-, onderzoeks- en 

wetenschapsgedreven) innovatoren scoren hoog 

op één of meerdere factoren, hebben een hoog 

gepercipieerd innovatierisico, maken veelvuldig

Tabel 2: Factorintensiteiten per cluster

Clusters Factoren Profile

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10

CL1. Wetenschapsgedreven innovatie 
(Science-based cluster) 

13.2%*, 7.4%**
+ +++ - - + . . . - Medium

CL2. Ontwikkelingsqedreven innovatie 
(Development-based cluster) 

8.4%*, 14.3%**
+++ + +++ + +++ +++ ++ + ++ +++ High

CL3. Middelengedreven 
(Resource-based cluster) 

11.6%*, 11.4%**
+ - ++ + +++ + +++ + Medium

CL4. Marktgedreven Innovatie 
(Market-oriented cluster) 

17.0%*, 7.0%**
. . . + + ................................ -- ++ + -- Low

CL5. Onderzoeksgedreven innovatie 
(Research-based cluster) 

11.6%*, 28.3%**
++ ++ +++ + + + ++ + + + ++ +++ +++ ++ High

CL6. Dienstengedreven Innovatie 
(Service-based cluster) 

17.0%*, 9.7%**
- - . . . - -- . . . . . . Low

CL7. Kostengedreven innovatie 
(Cost-oriented cluster) 

18.6%*, 16.9%**
. . . - ................................ . . . - ++ Low

3 Onze voorkeur gaat naar de termen "high-proñle", "medium-profile", en 'Iiow-proüte", eerder dan naar "high-tech", "medium- 
tech", en "low-tech". Deze laatste termen zijn namelijk onlosmakelijk verbonden met de standaard OESO-classiflcatie, waarbij 
een onderscheid wordt gemaakt tussen industrieën, en dit uitsluitend op basis van de gemiddelde O&O-intensiteit,



gebru ik van interne én externe bronnen van nieu

we technologische kennis (bijv. O &O-activitite iten 

en technologische samenwerking) en trachten de 

v ruch ten van hun innovatie -inspann ingen te 

beschermen via allerhande strategische en form e

le protectiem ethoden en patenten.

De LP en M P (middelen-, markt-, kosten- en dien

stengedreven) innovatoren scoren over het alge

meen laag op meerdere factoren, hebben een eer

der laag gepercipieerd risico en maken veelvuldig 

gebru ik van externe bronnen van technologische 

kennis (bijv. leveranciers). Deze laatsten kunnen 

dan ook bestempeld worden ais "increm éntele" 

innovatoren en ais gebruikers van externe techno

logie. Voor zover zij gebru ik maken van interne 

bronnen, zijn die voornam elijk gericht op (niet- 

technologische) strategische en organisatorische 

veranderingen, alsmede op de train ing en oplei

ding van personeel ter versterking van de techno

logische absorptiecapaciteit.

Voorts lijken de ondernem ingen binnen de HP en 

M P clusters tevens te passen in Pavitt's (1984) cate

gorie van "kennisgebaseerde ondernem ingen". 

Deze ondernem ingen trachten over het algemeen 

een balans te vinden tussen product- en procesin

novatie. H ierbij w orden procestechno log ieën 

meestal verworven via leveranciers, en worden 

producttechnologieën intern verder ontw ikkeld na

verworven te zijn via universiteiten en onderzoeks

instituten (met slechts beperkte informatie afkom 

stig van klanten en concurrenten).

De ondernem ingen binnen de LP en M P clusters 

vertonen eveneens gelijkenissen met Pavitt's cate

gorie van "leveranciers-gedomineerde onderne

m ingen" of "productie-intensieve ondernem in

gen". De relatieve focus van deze ondernem ingen 

ligt enerzijds hoofdzakelijk op productinnovatie of 

anderzijds hoofdzakelijk op procesinnovatie (met 

een beperkt gebru ik van interne middelen). Deze 

ondernem ingen maken ofwel veelvuldig gebru ik 

van leveranciers ais bron van nieuwe procestech

nologieën (met een beperkte rol van klanten ais 

bron van informatie), ofwel van klanten ais "d ri

vers" van nieuwe of verbeterde producten (met 

een beperkte rol voor leveranciers).

Een wat meer gedetailleerde typering van de ver

schillende clusters op basis van hun scores op de 

gebruikte indicatoren is weergegeven in Tabel 3.

Tabel 3: D e geïdentificeerde clusters en hun karakterisering

Cluster Karakterisering

CL1: Medium-profile • Maken veelvuldig gebruik van diverse bronnen van informatie

Wetenschapsgedreven • Kennen de waarde van informatie en hanteren diverse strategische innovatie beschermingsmethoden

Innovatoren

CL2: High-profile • Vaak private interne en externe O&O-activiteiten, en O&O-samenwerking

Ontwlkkellngsgedreven • Bezitten vaak een O&O-lab

Innovatoren • Belangrijke klemtoon van hun O&O-investeringen ligt op ontwikkeling, eerder dan op onderzoek

• Specificiteit/complexiteit van de innovatie

• Beschermen hun innovatie via diverse formele innovatie-protectiemethoden

CL3: Medium-profile • Slechts beperkte O&O-activiteiten

Middelengedreven • Besteden relatief veel aan follow-up investeringen zoals aankopen van nieuwe technologieën van leveranciers

Innovatoren • Design en procedures en techn ische voorbe re id in gen  v o o rd e  in tro d u c tie  van n ieuw e producten , a lsook de m arke ting  ervan

• Vaak gericht op het realiseren van procesinnovaties

• Sterk gericht op training van personeel en de introductie van nieuwe organisatiestructuren

CL4: Low-profile • Maken veelvoudig gebruik van vrijelijk beschikbare bronnen van informatie, alsook van marktgeoriënteerde bronnen

Marktgedreven van informatie en informatie van andere ondernemingen in de groep

Innovatoren • Genieten van een breed en gediversifieerd (informeel) netwerk dat zowat de hele waardeketen omspant

• Veel aandacht voor de introductie van nieuwe organisatiestructuren om innovatie te vergemakkelijken
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Tabel 3: D e geïdentificeerde clusters en hun karakterisering

CL5: High-profile • Veelvuldige O&O-activiteiten, gebruik van wetenschappelijke kennis en andere innovatie-activiteiten

Onderzoeksgedreven • Streven actief innovatie na; scoren zeer hoog op ongeveer alle geïdentificeerde factoren

Innovatoren • O&O-activiteiten zijn voornamelijk gericht op het genereren van nieuwe wetenschappelijke/technologische kennis

• Veelvuldig gebruik van patenten om de innovaties tegen imitatie te beschermen

• Voornamelijk dienstverlenende ondernemingen

• Scoren zwak op alle innovatieactiviteiten, uitgezonderd de inspanningen op het vlak van marktintroductie van nieu

we producten

• Productinnovaties zijn voornamelijk nieuwe procedures voor het leveren van diensten aan klanten,

CL7: Low-profile • Gericht op het realiseren van procesinnovatie met het oog op het reduceren van de kosten per product en/of het ver-

Kostengedreven groten van de productiecapaciteit

Innovatoren • Prjjscompetitie, geringe "appropriability" en weinig innovatie-opportunititeiten

• Verwerving van externe kennis is meestal beperkt to t leveranciers van machines en uitrusting, en soms van klanten

CL6: Low-profile

Dienstengedreven

Innovatoren

6 . S A M E N H A N G  T U S S E N  IN N O V A T IE 

S T R A T E G IE Ë N  E N  O N D E R N E M IN G S K E N -  

M E R K E N

Naast de karakterisering van de clusters ais inno

vatiestrategieën, is het interessant om de gevon

den clusters te beschrijven in term en van de vo l

gende ondernem ingskenm erken: (a) onderne- 

m ingsgrootte, (b) lid van industriële groep, (e) 

intensiteit van menselijk kapitaal (kwaliteit), gem e

ten ais het aandeel van hoger opgeleid personeel, 

en (d) intensiteit van fysiek kapitaal, gemeten ais 

totaal van nominale investeringen in vaste activa 

per werknem er (kapitaal-arbeid ratio). Daarnaast 

beschouwen we de volgende maatstaven van eco

nomische prestatie van de ondernem ing: (a) nom i

nale arbeidsproductiviteit, gemeten ais bruto toe

gevoegde waarde per werknemer, en (b) export- 

intensiteit, gemeten ais aandeel van export in tota

le omzet.

Een overzicht van de relatieve scores van de 

clusters op deze indicatoren is weergegeven in 

Tabel 4. H ieruit blijkt dat arbeidsproductiviteit 

slechts licht varieert over de innovatiestrategieën, 

met u itzondering van CL5 ("onderzoeksgedreven 

innovatoren"). De exportintensiteit, daarentegen, 

varieert van 29%  in CL4 ("m arktgedreven innova

toren'') en CL6 ("dienstengedreven innovatoren") 

tot 64%  in CL5 ("onderzoeksgedreven innovato

ren''). Inzake arbeidsproductiviteit w ord t gecorri

geerd voor ondernem ingsgrootte (schaalgrootte) 

en /of kapitaalintensiteit. Uit de analyse blijkt dat de 

prestatie in term en van arbeidsproductiviteit niet 

alleen bepaald w ordt door de variabele "innova- 

tiestijl", maar ook (en waarschijnlijk in grotere 

mate) door andere variabelen.

Tabel 4: S tructurele ondernem ingskarakteris tieken  en prestaties per cluster

Structurele
ondernemingskarakteristieken 
en prestaties Cluster 1

Clusters (Innovatiestrategieën)

Cluster 2 Cluster 3 Cluster 4 Cluster 5 Cluster 6 Cluster 7

Ondernemingsgrootte - + + + — + + +

Lid van groep + ++ -  +++

Menselijk kapitaal intensiteit + + + + + +

Fysiek kapitaal intensiteit -- + - - + + + — + +

Arbeidsproductiviteit + + + - — + + +

Exportintensiteit + + + — + + +

Opmerking: De symbolen "+++", "+" betekenen een zeer hoge, hoge, net bovengemiddelde score op de indicatoren.
De symbolen "-"betekenen een zeer lage, lage, net benedengemiddelde score. Blanco's duiden op een gemiddelde
score. Omwille van de zeer extreme waarden van duster 8, is deze in deze tabel niet opgenomen In de tabel



7. S A M E N H A N G  T U S S E N  IN N O V A T IE 

S T R A T E G IE Ë N  E N  IN N O V A T IE T Y P E S

Over het algemeen w ordt van productinnovaties 

verwacht dat ze positief gecorreleerd zijn met 

O & O - en patent-intensiteit. De relatie tussen pro- 

ductinnovatie en de schaal en com plexiteit van 

procestechnologie, zoals u itgedrukt door de kapi- 

taal-arbeid ratio en gem iddelde ondernem ings

grootte is echter m inder eenduidig. Bovendien kan 

men verwachten dat een relatief groot deel van de 

m iddelen besteed worden aan procesinnovatie in 

productie-in tensieve ondernem ingen m et een 

gro te fysieke kapitaal intensiteit, om vangrijke 

ondernem ingsgrootte en sterke industriële con

centratie (Pavitt, 1984). Deze verwachtingen blijken 

bevestigd te worden door de bevindingen die 

gepresenteerd worden in Tabel 5.

P roduct- en procesinnovaties blijken prom inent 

aanwezig bij de ondernem ingen in CL5 ("onder

zoeksgedreven innovatoren"). De belangrijkste 

doelstellingen van hun product-innovaties zijn: 

beantwoorden aan m ilieu of veiligheidsaspecten 

en /o f beantwoorden aan reguleringen, norm en en 

standaarden. De ondernem ingen uit CL2 ("ont- 

wikkelingsgedreven innovatoren"), daarentegen, 

zijn eerder gericht op productinnovaties die m oe

ten uitm onden in het verwerven van een groter 

marktaandeel of het verbeteren van de kwaliteit 

van de producten. De ondernem ingen in CL3 

("m idde lengedreven  innovatoren") en CL7 

("kostengedreven innovatoren") zijn uitgesproken

gericht op procesinnovaties die moeten leiden tot 

het verbeteren van de productieflexibilite it en/of 

het vergroten van de capaciteit.

Verder blijkt dat het verm inderen van arbeids- en 

andere (materiaal en energie) kosten per eenheid 

product een belangrijk aspect is van de procesin

novaties van de ondernem ingen in CL2 ("ontwik- 

kelingsgedreven innovatoren") en, natuurlijk ook 

voor CL7 ("kostengedreven innovatoren"). 

Procesinnovaties zijn, zoals te verwachten, het 

meest be langrijk  in de sectoren Textiel, 

Hout/Papier, V oedingsm iddelen, M etaa lp ro- 

ducten, en Transportmiddelen. Daarnaast blijkt dat 

procesinnovaties ook vaak voorkom en in de 

ondernem ingen van CL5 ("onderzoeksgedreven 

innovatoren"), en dit voornam elijk in ondernem in

gen uit de sectoren Chemie/Farmaceutica en 

Elektrische/Elektronische apparaten en instrum en

ten. Tenslotte w ord t een uitermate (overdreven?) 

lage score vastgesteld voor ondernem ingen uit 

CL6 ("dienstengedreven innovatoren") inzake pro

cesinnovatie, terw ijl anderzijds een groot deel van 

deze ondernem ingen aanzienlijk beter scoort op 

het vlak van productinnovatie.

8 .S A M E N H A N G  T U S S E N  IN N O V A T IE 

S T R A T E G IE Ë N  E N  S E C T O R A F F IL IA T IE

In de literatuur worden sectoren vaak gerangschikt 

volgens hun innovatiegraad, met de bedoeling om 

het concurrentieverm ogen van de sectoren te kun

nen beoordelen en /of hun kansen en risico's ais

DOSSIER 4

Tabel 5: O u tp u t en gevo lgen  van de innovatie

O u tp u ts /g e v o lg e n  
v a n  d e  in n o v a t ie C lu s te r  1 C lu s te r  2

C lu s te rs  (I 
C lu s te r  3 C lu s te r  4 C rn s te r 5 C lu s te r  6  C lu s te r  7

PRODUCTINNOVATIES - ++ + +++ . .

Grotere range van producten - + + . . . + + + + -

Grotere markt of marktaandeel - + + + + - ++

Verbeterde kwaliteit - + ++ + + +

PROCESINNOVATIES ++ +++ +

Verhoogde productieflexibiliteit + + + + + + + + +

Grotere productiecapaciteit + + + + + + +

Lagere eenheidskost per product - + + - + + + + +

Lagere materiaal/energie input - ++ + + + +

ANDERE GEVOLGEN ++ + - +++

Toegenomen milieu of veiligheids
aspecten + + + . + + + + . . .

Tegemoetkomen aan reguleringen, 
normen en standaarden + + + -- + + + +

Opmerking: De symbolen "+++", "+" betekenen een zeer hoge, hoge, net bovengemiddelde score op de indicatoren.
De symbolen "-"betekenen een zeer lage, iage, net benedengemiddeide score, Blanco's duiden op een gemiddelde
score. Omwille van de zeer extreme waarden van duster 8, is deze in deze tabel niet opgenomen in de tabel

I



DOSSIER 4 gevolg van belangrijke structurele veranderingen 

in de econom ie te kunnen anticiperen. 

O ndernem ingen in zogenaamd "innovatieve sec

toren" zouden doorgaans beter gewapend zijn 

tegen de groeiende (internationale) concurrentie

druk. Maar hier stuiten we onverm ijdelijk op een 

aantal problemen. Allereerst dient een antwoord te 

worden gevonden op de volgende fundamentele 

vragen: Wat is een "innovatieve sector"? Aan welk 

specifiek innovatieprofiel beantwoordt een "inno 

vatieve sector"? Daarenboven is elke sectorale 

rangordening maar zinvol indien er ook sprake is 

van een zekere hom ogenite it van de ondernem in

gen binnen elk van de sectoren in term en van 

innovatiegedrag of -strategie.

De "hom ogeniteitshypothese" w ordt getest door 

m iddel van een analyse van de samenhang (cor

respondentie) tussen de innovatiestrategieën van 

de ondernem ingen in de steekproef, enerzijds, en 

hun sectoriële affiliaties, anderzijds.

Er worden in totaal 16 sectoren onderscheiden (2- 

cijfer NACE-code), die zowel industriële ais dienst

verlenende ondernem ingen bestrijken (respectie

velijk elf en v ijf sectoren). De volgende industriële 

sectoren worden in aanmerking genomen: Textiel; 

Hout/Papier; U itgeverij/D rukkerij; Chem ie/ Farma

ceutica; Metaalproducten; Machines, apparaten en 

w erktu igen; R ubber/ Kunststoffen; Elekrische/ 

E lektronische apparaten en instrum enten; 

Voedingsm iddelen; Transportm iddelen; Overige 

industrie. De volgende dienstensectoren worden in 

aanmerking genomen: Groothandel A  (landbouw

producten, voedingsm iddelen, hu ishoudartike- 

len,...); G roothandel B (machines en uitrustings- 

goederen, overige groothandel); Overige materië

le diensten (hoofdzakelijk Transport/Logistiek); 

Com puterservices en aanverwante activiteiten; 

Overige immateriële diensten.

De gezamenlijke verdeling van de innovatiestrate

gieën van de ondernem ingen en hun sectorale 

affiliatie biedt geen éénduidig beeld; er is veeleer 

sprake van een algemeen vrij lage graad van 

samenhang tussen beide dimensies. Dit resultaat 

biedt slechts weinig steun voor de hom ogenite its

hypothese. Slechts een klein aantal sectoren kan 

ais m eer o f m inde r representatie f w orden 

beschouwd voor specifieke innovatiestrategieën, 

en vice versa.

De radardiagram m en in Figuur 1 geven de hetero

geniteit weer van de ondernemingsclusters met 

gelijkaardige innovatiestrategieën in term en van 

de sectorale affiliatie (een genormaliseerde index 

van 1,0 kom t overeen met een maximale waar

schijnlijkheid). In de meeste gevallen kom t elke 

specifieke innovatiestrategie voor in meerdere sec

toren. M et andere woorden, een bepaalde innova

tiestrategie is niet exclusief voorbehouden voor 

één specifieke sector. N iettem in zijn er toch enke

le "uitschieters". Zo lijken de ondernem ingen met 

een on tw ikke lingsgedreven  innovatiestrategie 

voornam elijk  voor te kom en in de sectoren 

Elektrische/Elektronische apparaten en instrum en

ten en Chemie/Farmaceutica, terw ijl de onderne

m ingen met een wetenschaps- of onderzoeksge

dreven innovatiestrategie vooral terug te vinden 

zijn in de sector Machines, apparaten en w erktu i

gen.

De radardiagram m en in Figuur 2 wijzen vervol

gens op de grote diversiteit die er binnen elke sec

tor lijkt te bestaan ten aanzien van de keuzes 

betreffende de te volgen innovatiestrategie (een 

genormaliseerde index van 1,0 kom t overeen met 

een maximale waarschijnlijkheid). Samenvattend 

kan worden geconcludeerd dat Vlaamse onderne

m ingen over aanzienlijke vrijheidsgraden beschik

ken ten aanzien van de keuze van hun innovatie

strategie, zelfs onder gelijkaardige economische en 

technologische (sectorale) condities. Niettem in is er 

voor een aantal sectoren een "dom inante" innova

tiestrategie te onderkennen (bijv. de ondernem in

gen in sector Hout/Papier kiezen in belangrijke 

mate voor een kostengedreven innovatiestrategie). 

Een opvallende vaststelling is ook dat de meeste 

ondernem ingen in de dienstensectoren in grote 

mate een eigen "low -profile" innovatiestrategie 

ontplooien. Enkel de sector Overige materiële 

diensten, waarin overwegend ondernem ingen uit 

de deelsector Transport/Logistiek vertegenwoor

digd zijn, lijkt zich enigszins te distantiëren binnen 

deze groep door de keuze voor een wetenschaps- 

of kostengedreven innovatiestrategie.



Figuur 1 : Sectorale verdeling  van de innovatiestrategieën

Ontw ikkelingsgedreven innovatoren (CL2)

Overige immat. diensten Hout/Papier

U itgeverij/DrukkerijComputerservices enz.

Overige mat. diensten

Metaalproducten

Overige industrie

Transportmiddelen
Voeding
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Figuur 2: Gekozen innovatiestrategieën per sector (vervolg)

V oed ing

Wetenschap

Kosten Ontwikkeling

MiddelenDiensten

Onderzoek Markt

T ra n sp o rtm id d e le n

Wetenschap

Kosten Ontwikkeling

MiddelenDiensten

Onderzoek Markt

O verige  in d u s tr ie

Wetenschap

Kosten Ontwikkeling

MiddelenDiensten

Onderzoek Markt

G ro o tha nde l B

Wetenschap

Kosten Ontwikkeling

MiddelenDiensten

Onderzoek Markt

C o m p u te rse rv ice s  enz.

Wetenschap

Kosten Ontwikkeling

MiddelenDiensten

Onderzoek Markt

G ro o tha nde l A

Wetenschap

Kosten Ontwikkeling

MiddelenDiensten'

Onderzoek Markt

DOSSIER 4

O verige  m a te rië le  d ie n s te n

Wetenschap

Kosten Ontwikkeling

MiddelenDiensten

Onderzoek Markt

O verige  im m a te rië le  d ie n s te n

Wetenschap

Kosten Ontwikkeling

MiddelenDiensten

Onderzoek Markt

2¿



DOSSIER 4 9 .S A M E N H A N G  T U S S E N  IN N O V A T IE 

S T R A T E G IE Ë N  EN O N D E R N E M IN G S 

G R O O T T E

Tot voor kort werd in de (buitenlandse) innovatieli- 

teratuur slechts een bescheiden rol toebedeeld aan 

kleine ondernem ingen (10-49 werknemers); de 

aandacht werd hoofdzakelijk toegespitst op het 

innovatieverm ogen van grote ondernem ingen 

(250 werknemers). Recentelijk echter kwam het 

belang van de kleine en m iddelgrote ondernem in

gen (50-249 werknemers) meer en meer op de 

voorgrond. De vraag dient te worden gesteld of de 

grote ondernem ingen niet gewoon andere inno

vatiestrategieën volgen dan de kleine en m idde l

grote ondernem ingen.

De radardiagram m en in Figuur 3 tonen duidelijk 

aan dat de ondernem ingsgrootte verre van exclu

sief bepalend is voor de keuze van de innovatie

strategie. A lgem een is er sprake van een grote 

diversiteit binnen elke grootteklasse ten aanzien 

van de gekozen innovatiestrategieën. Aangezien 

meer dan 40%  van de kleine ondernem ingen in 

de steekproef to t de dienstensectoren behoort, is 

het niet verw onderlijk vast te stellen dat deze 

ondernem ingen vooral kiezen voor een diensten

gedreven innovatiestrategie (CL6). Daarnaast valt 

de keuze van de kleine ondernem ingen in belang

rijke mate op een m arktgedreven (CL4) of kosten

gedreven (CL7) innovatiestrategie . De grote 

ondernem ingen in bijv. de sector van de 

Chemie/Farmaceutica, kiezen overwegend voor 

een onderzoeksgedreven innovatiestrategie (CL5), 

terwijl de grote ondernem ingen in bijv. de sector 

van de Transportm iddelen kiezen voor een kosten

gedreven innovatiestrategie (CL7). De m idde lgro

te ondernem ingen vorm en de meest heterogene 

groep in term en van innovatiestrategie, maar zijn 

relatief ondervertegenwoordigd in de groep van 

ontwikkelings- of onderzoeksgedreven innovato

ren (CL2 en CL5).

Om gekeerd, kan worden vastgesteld dat elk van 

de onderscheiden innovatiestrategieën voorkom t 

in alle grootteklassen van ondernem ingen. Dit 

geldt met name vooral voor de ontwikkelingsge- 

dreven innovatoren (CL2), en in het minst voor de 

dienstengedreven innovatoren (CL6).

Figuur 3: G ekozen  innovatiestrategieën per grootteklasse
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10. C O N C L U S IE S  EN IM P L IC A T IE S  V O O R  

H E T  IN N O V A T IE B E L E ID

De gevonden resultaten hebben een aantal 

belangrijke implicaties voor het innovatiebeleid.

Deze bijdrage is de neerslag van een eerste, ver

kennend onderzoek, op basis van een eerder 

beperkte steekproef van ondernem ingen (443 

ondernem ingen). Bijgevolg is enige voorzichtig

heid geboden bij iedere veralgem ening van de 

resultaten voor alle Vlaamse ondernem ingen. 

N iettem in kunnen enkele belangrijke conclusies 

afgeleid worden.

• De Vlaamse ondernem ingen zijn zeer hetero

geen met betrekking tot de keuze van een 

bepaalde innovatiestrategie. G ebru ik makend 

van een combinatie van factor- en clusteranalyse 

werden zeven karakteristieke clusters van onder

nem ingen geïdentificeerd, die gekenm erkt w or

den door wederzijds onderscheiden innovatie

strategieën.

• Een relatief groot aantal innovatiestrategieën is 

noodzakelijk gebleken om de diversiteit in het 

innovatiegedrag van de Vlaamse ondernem in

gen te karakteriseren.

• Er bestaat geen strikte samenhang tussen de 

sectorale affiliatie van de ondernem ingen en de 

gehanteerde innovatiestrategie.

• De ondernem ingen in de dienstensector vo r

men een aparte cluster, dat relatief zwak 

presteert met betrekking tot de ruim e set van 

innovatie-indicatoren.

• Er bestaat slechts een m atige sam enhang tus

sen innovatiestrategieën en onde rnem ings

grootte. N iettem in situeren de "h igh -p ro file " 

innovatoren zich voornam elijk  in de groep van 

de grote ondernem ingen, die vaak gebru ik  

maken van een ru im  gam m a aan innovatie- 

inputs, in form atiebronnen en innovatie-protec- 

tiem ethoden . De " lo w -p ro file " innovatoren, 

daarentegen, hanteren een beperkt gamma 

aan innovatie-inputs en worden voornam elijk  

teruggevonden in de groep van de kleine 

ondernem ingen.

• Aangezien er een grote verscheidenheid bestaat 

in het innovatieve gedrag van ondernem ingen, 

dient de nodige voorzichtigheid aan de dag 

dient te worden gelegd bij de interpretatie en de 

hantering van al te summiere innovatiestatistie- 

ken die gebaseerd zijn op een algemene (brede) 

classificatie van ondernem ingen (bijv. onderne

m ingsgrootte of sector).

• Bij het concipiëren van en vorm geven aan inno- 

vatiemaatregelen dienen beleidsmakers u itd ruk

kelijk rekening te houden met de sterk gediver

sifieerde innovatiestrategieën in het Vlaamse 

ondernemingslandschap.

• Gegeven de algemeen zwakke samenhang tus

sen innovatiestrategieën en sectorale affiliatie, of 

tussen innovatiestrategieën en ondernem ings

grootte, dient het innovatiebeleid bij voorkeur 

niet selectief te worden uitgebouwd ten behoe

ve van specifieke sectoren of ondernem ingsty- 

pes (bijv. grote ondernem ingen versus KMO's). 

Een ongedifferentieerd, "horizontaal" beleid is 

evenmin aangewezen. In de plaats hiervan dient 

veeleer geopteerd te worden voor een ruim - 

gevarieerd beleidsinstrumentarium, dat op een 

flexibele wijze kan inspelen op de specifieke 

noden van (een groep van) ondernem ingen die 

gekenm erkt worden door een specifieke innova

tiestrategie.
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APPENDIX

Tabel 1 -  Sam enstelling van de C IS -3  gegevensset en %  innovatieve ond ernem ing en

Totaal aantal ondernemingen 
in de CIS-3 gegevensset

% innovatieve 
ondernemingen

Verdeling van ondernemingen volgens sector (2-cijfer NACE-code)
Productiesectoren

Textiel 31 77.4

Hout/Papier 22 68.2

Uitgeverij/Drukkerij 19 84.2

Chemie/Pharmaceutica 51 80.4

Metaalproducten 42 66.7

Machines/Apparaten/Werktuigen 60 76.7

Rubber/Kunststoffen 28 75.0

Elektrische/Elektronische apparaten en instrumenten 33 66.7

Voedingsmiddelen 29 69.0

Transportmiddelen 31 74.2

Overige industrie 54 64.8

Dienstverlenende sectoren

Groothandel A (voedingsmiddelen, hulshoudgoederen,...) 58 50.0

Groothandel B (machines, ultrustlngsgoederen,...) 41 65.9

Overige materiële diensten (vooral Transport/Logistiek) 65 33.8

Computers en aanverwante activiteiten 38 86.8

Overige Immateriële diensten 71 60.6

Totaal 673 66.1

Verdeling van de ondernemingen volgens grootteklasse
Kleine ondernemingen (10-49 werknemers) 419 56.8

Middelgrote ondernemingen (50-249 werknemers) 146 79.5

Grote ondernemingen ( 250 werknemers) 108 84.3
Totaal 673 66.1



ANALYSES VAN ONTLUIKENDE WETENSCHAPS- EN 

TECHNOLOGIEDOMEINEN

K. Debackere, W. Glanzel, B. Thijs, A. Verbeek en R. Veugelers

1. S IT U E R IN G

Bij het totstandkomen van een wetenschaps- en 

technologiebeleid (W&T) speelt anticipatie een 

belangrijke rol; met name de anticipatie van nieuwe 

opportuniteiten maar ook van mogelijke toekomsti

ge knelpunten. Inzicht in hoe technologieën zich 

ontwikkelen en welke factoren daartoe bijdragen 

zijn daarbij essentieel. In het verlengde van deze 

anticiperende studies ligt het domein van techno

logieverkenning ("foresight"), dat tracht toekomstige 

technologische ontwikkelingen op een systemati

sche wijze in kaart te brengen. Bij technologiever

kenning w ordt de aandacht toegespitst op het tijdig 

onderkennen van nieuwe ontwikkelingen waarvoor 

vaak nog geen kwantitatieve data voorhanden zijn. 

In dit geval w ordt vooral beroep gedaan op de 

inzichten en de toekomstvisies van domeinexperts. 

De overheid poogt daarbij haar onderzoeksprio

riteiten althans tendele te stellen op basis van een 

zogenaamde "anticiperende rationale".

Anticiperen kan echter alleen succesvol zijn indien 

gedetailleerd inzicht bestaat in de situatie van het 

heden, b ijvoo rbee ld  via een zogenaam de 

Sterkte/Zwakte analyse. Het tijd ig inspelen op 

nieuwe trends in opkom ende technologiedom ei- 

nen vereist enerzijds kennis van de wijze waarop 

dit dom ein zich ontw ikkelt, maar anderzijds ook 

kennis van de troeven of ju is t tekortkom ingen die 

een land of regio heeft in dat domein. Kan de 

ambitie die men vooropstelt gerealiseerd worden? 

Verschillende methodes kunnen hiertoe worden 

gehanteerd, zoals de gedetailleerde analyse van de 

groei en ontw ikkeling van specifieke wetenschap

en technologiedom einen, uitgebreide interviews 

met experts, gedetailleerde analyses van nationale 

en internationale technologierapporten, grootscha

lige schriftelijke enquêtes, maar ook de analyse van 

publicaties en octrooien. In de praktijk zullen ech

ter steeds meerdere m ethoden com plem entair 

gehanteerd worden.

Een van de opdrachten van het Steunpunt O & O  

Statistieken is het in kaart brengen van W &T 

dom einen en hun evolutie aan de hand van biblio- 

metrische studies (publicatieanalyse) en octrooi- 

studies. Bij het analyseren van W &T-dom einen aan

de hand van dergelijke databronnen kunnen 

uiteraard een aantal kan tteken ingen worden 

gemaakt die vooral betrekking hebben op de 

karakteristieken van het dom ein dat geanalyseerd 

wordt. In de meer "m ature" W &T-dom einen kan 

gebru ik worden gemaakt van goed uitgebouwde 

en aanvaarde classificaties om de relevante data te 

selecteren en te analyseren. Echter, in "on tlu iken

de" W &T-dom einen, waar dergelijke uitgebouwde 

classificaties nog niet bestaan, dient men zich te 

wenden to t het ontw ikkelen van specifieke zoek

strategieën en bijhorende zoeksleutels gebaseerd 

op combinaties van sleutelwoorden. Een verdere 

bedenking heeft te maken met de beschikbaar

heid van voldoende data voor statistisch betrouw

bare analyses. In de ontluikende domeinen, die 

ook heel sterk en snel evolueren in de tijd, zijn er 

vaak enkel beperkte data beschikbaar. 

Voorzichtigheid bij de interpretatie van de bevin

dingen is dus geboden.

Het S teunpunt O & O  statistieken heeft to t nu een 

gedetailleerde analyse uitgevoerd van drie veelbe

lovende, ontluikende W &T-dom einen: Biotechno

logie (Glanzel et al., 2003a), Nanotechnologie 

(Glanzel et al., 2003b), en Stamcellen (Glanzel et 

al., 2005). In dit dossier worden de belangrijkste 

bevindingen van deze drie studies beschreven en 

bediscussieerd.

2 . G E F O R M U L E E R D E  Z O E K S T R A T E G IE Ë N  

EN G E C O N S T R U E E R D E  IN D IC A T O R E N

Biotechnologie

In de afgelopen twee decennia zijn er verschillende 

studies verschenen over de evolutie van octrooien 

en publicaties binnen de biotechnologie. De eerste 

studies (Rip & Courtial, 1984; Nordstrom, 1987) 

legden de nadruk op de onderzoekprestaties van 

landen of specifieke programma's (Nederhof, 1998; 

Thomas, 1992; Lewison, 1994). Verschillende 

wetenschappelijke databronnen werden daartoe 

gebruikt. De meeste studies in dit domein legden 

echter de nadruk op de technologische vooruitgang 

in de biotechnologie en gebruikten daartoe diverse 

octrooidatabanken (Joly & De Looze, 1999; De 

Loze, 1994; Dalpé, 2002).

* *  I B
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DOSSIER 5 Twee belangrijke aspecten bij d it soort studies zijn, 

zoals reeds aangehaald, (a) de selectie van rele

vante, domeingerelateerde, publicaties en octrooi

en, en (b) de toew ijzing van de geselecteerde data 

aan Vlaamse actoren. Wat het laatste betreft, zijn 

de wetenschappelijk publicaties toegewezen aan 

Vlaanderen op basis van het adres van de affiliatie 

vermeld op de publicaties. Alle landen en organi

saties vermeld op een publicatie worden verder in 

aanmerking genom en bij de analyse van samen

werkingsrelaties. De adressen vermeld op Vlaamse 

publicaties zijn nader opgekuist, gestandaardiseerd 

en ontdubbeld op niveau van de betrokken orga

nisaties. De citatieanalyse heeft betrekking op een 

periode van telkens 3 jaren: h e tjaa r van verschij

nen van de publicatie pius de twee daaropvolgen

de jaren (zie Glanzel et al., 1999). De periode 

waarover de analyses zijn uitgevoerd is 1992-2001 

(behalve voor stamcellen, waar de periode 1994- 

2003 is).

De afbakening van het dom ein is gebaseerd op de 

selectie van tijdschriften die door ISI (Institute for 

Scientific Information) aan relevante subcatego

rieën zijn toegewezen. Alle relevante publicaties 

(zijnde articles, letters, reviews en notes) werden 

geselecteerd. Voor de analyse op macroniveau en 

voor de bepaling van de meest actieve instituten in 

de wereld is er een set van 9 wetenschapsdomei- 

nen geselecteerd waarvan w ord t aangenomen dat 

deze de kern vorm en van de biotechnologie, z ijn 

de: 1) Plantwetenschappen, 2) Biochemisch onder

zoek, 3) Biochemie en moleculaire biologie, 4) 

Biofysica, 5) Biotechnologie en toegepaste m icro

biologie, 6) M icrob io log ie , 7) Celbiologie, 8) 

Genetica en erfe lijkhe id , en 9) O n tw ik 

kelingsbiologie.

Voor het tweede deel van de analyse, de meso- 

analyse van Vlaamse organisaties, zijn twee ver

schillende verzam elingen van tijdschriften  

gebruikt. De eerste verzameling is dezelfde ais 

deze voor de analyse op macroniveau met daaraan 

toegevoegd de m ultid isc ip lina ire  tijdschriften  

Science, Nature, PNAS enz. In aanvulling hierop is 

er een tweede verzameling gebruikt, met name 

een uitgebreide set van aan biotechnologie "peri

fere" tijdschriften, afkom stig uit de volgende 

wetenschapsdomeinen: 1) Hematologie, 2) O nco

logie, 3) Im m uno log ie , en 4) N eurow e ten 

schappen. Tijdschriften met een sterke nadruk op 

de presentatie van kwantitatieve resultaten van kli

nisch onderzoek zoals American Journal of Clinical

O ncology -  Cancer Clinical Trials zijn niet opge

nomen in deze uitgebreide verzameling. Dit geldt 

ook voor deze tijdschriften uit de neuroweten

schappen met een sterke focus op de sociale 

wetenschappen.

Voor wat betreft de selectie van relevante biotech

nologie octrooien, is een andere benadering toe

gepast. Het uitgangspunt werd gevorm d door de 

recent bepaalde definitie van biotechnologie door 

de OESO, die gebaseerd is op de volgende inter

nationale octrooiclassificatiecodes -  de IPC-codes -  

(OESO-STI Scoreboard, 2001; Van Beuzekom, 

2001 ):

• C12M (Apparatus for enzymology or microbiology);

• C 1 2 N  (M icro-organisms or enzymes; propaga

ting, preserving, or m aintaining m icro-orga

nisms; m utation or genetic engineering; culture 

media);

• C 12P  (Fermentation or enzyme-using processes 

to synthesise a desired chemical com pound or 

composition or to separate optical isomers from  

a racemic mixture);

• C 1 2 Q  (Measuring or testing processes involving 

enzymes or micro-organisms; compositions or 

test papers therefore; processes of preparing 

such compositions; condition-responsive control 

in m icrobiological or enzymological processes);

• C 12S  (Processes using enzymes or m icro-orga

nisms to liberate, separate or purify a pre

existing com pound or composition; processes 

using enzymes or micro-organisms to treat tex

tiles or to clean solid surfaces of materials).

Daarnaast zijn er twee additionele biotechnologie 

subklassen uit het Fraunhofer/OST/INPI classifica

tieschema toegevoegd: C07G  (Com pounds of 

unknown constitution) en C12R (indexing scheme 

related to subclasses C12C to C12Q or C12S, rela

ted to micro-organisms). Naast de I PC- classificatie 

gebru ikt het United States Patent and Trademark 

Office (USPTO) tevens een eigen classificatiesche

ma dat toelaat om een verdere selectie van bio- 

technologie-octrooien te maken (zie Haii et al., 

2001 ). De klassen 435 en 80 0  zijn daarom in onze 

studie verder opgenom en in de selectie biotech- 

nologieoctrooien. Gebaseerd op de geselecteerde 

octrooien is er tevens een serie interviews uitge

voerd met experts van Belgische en Vlaamse bio- 

technologische onderzoekscentra. De validiteit van 

de beschreven zoekstrategie werd door hen 

bevestigd. In overleg m et de geconsulteerde
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experts zijn er bovendien twee additionele klassen 

toegevoegd die gerelateerd zijn aan de gezond

heids- en voedingsbiotechnologie. Het gaat om de 

klassen A61K en A23C.

Nanotechnologie

De afgelopen ja ren is er een aanzienlijk aantal stu

dies verschenen waarin nanowetenschap en nano- 

technologie op een bibliometrische en technom e

trische manier zijn geanalyseerd1. De Europese 

Commissie (EC) heeft recent een serie studies 

gelanceerd gericht op het identificeren van excel

lente onderzoekscentra binnen Europa; in dat 

kader is er ook een studie uitgevoerd naar nano- 

technologie. De studie is uitgevoerd met de onder

steuning van een expertgroep aangewezen door 

de EC. Een van de taken van deze groep was het 

definiëren van een zoekstrategie om de bib liom e

trische en technometrische analyse van nanowe

tenschap en nanotechnologie m ogelijk te maken. 

Hoewel de expertgroep het niet eens is geworden 

over een definitieve afbakening van het domein, is 

er toch overeenstemming bereikt over de volgen

de werkdefinitie van nanotechnologie en -weten

schap:

"The manipulation, precision placement, measure
ment, modeling or manufacture o f sub-100 nano
meter scale matter. "

De selectie van relevante publicaties is gebaseerd 

op een zoekstrategie die een combinatie vorm t 

van de belangrijkste tijdschriften en van specifieke 

zoekterm en om relevante publicaties buiten deze 

tijdschriften te kunnen selecteren. De volgende 

tijdschriften werden geselecteerd (ais zijnde de 

kern): 1) Nanotechnology, 2) Nanobioiogy, en 3) 

Nanostructured Materials. De zoekstrategie is 

gebaseerd op een com binatie van relevante ter

men.

* De primaire zoekstrategie bestaat uit:
N A N O * NOT (N A N 0 2 , N A N 0 3 , N A N 0 4 , 

N A N 0 5 , N A N O S EC O N *, N A N O  SECON*, 

N A N O  G RAM *, N A N O G R A M *, N A N O M O L *, 

N A N O PH TALM *, N A N O M E LI*, NANOGETE- 

ROTROPH*, N A N O P LA N K TO N *, NANOKEL- 

V IN*, NANO CURIE, N A N O  CURIE, NANO S, 

N AN O S1, N A N O P R O TO *, N A N O P H Y T O *, 

NANOFLAGELLATE*)

* De secundaire zoekstrategie bestaat uit:
Q U A N T U M  DOT*, Q U A N T U M  WIRE*, 

M O LEC U LAR  BEAM EPITAXY, MBE, CAR

B O N  TUB*, C AR B O N TU B *, BU C KYTU B*, 

BUC KY TUB*, FULLERENE TUB*, SELF 

ASSEMBLED M O NO LAYER *, SELF ASSEMBL* 

DOT*, SINGLE ELECTRON*, SINGLE M OLE- 

CUL*, A TO M IC  FORCE M ICRO SCO P*, CHE

M IC A L FORCE M ICRO SCO P*.

De zoekstrategie is ontw ikkeld op basis van voor

gaande studies (Braun et. al„ 1997; Hullmann, 

2001) rekening houdend met m ogelijke verbete

ringen en aanvullingen. Het belangrijkste onder

zoeksdomein binnen de nanowetenschap is fysica, 

dat ongeveer 2/3e van alle relevante publicaties 

over de periode 1992-1995 bevat, een aandeel dat 

overigens wel is afgenomen in de daaropvolgende 

jaren.

De selectie van relevante octrooien is gebaseerd 

op de zoekstrategie die werd ontw ikkeld in het EC 

project "M app ing  Networks of Excellence" speci

fiek rond nanotechnologie. De strategie is het 

resultaat van twee rondes van intensieve expert- 

raadplegingen. Het gaat om een combinatie van 

geselecteerde IPC-klassen en zoekterm en. De 

term  "microsystems" werd opgenom en in de selec

tie van zoektermen. De complete zoekstrategie 

w ord t weergegeven in annex 1.

Stamcellen

In de afgelopen jaren zijn er slechts enkele studies 

uitgevoerd naar de stand der wetenschap en tech

nologie in stamcellen. Een compilatie van bib lio

metrische indicatoren is reeds gepubliceerd door 

het institute for Scientific information (Thomson -  

ISI, Philadelphia, PA, USA). Recentelijk zíjn er 

tevens twee studies verschenen, een beperkte stu

die door Ho et al. (2003) en een uitgebreide en 

gedetailleerde studie door Campbell et al. (2004), 

over de stand van stamcellen onderzoek en tech

nologie in Canada. Vroegere bibliometrische stu

dies waren gebaseerd op de enkele zoekterm 

"stem celT". De huidige zoekstrategie is gebaseerd 

op een combinatie van zoektermen, tijdschriften 

en bibliometrische analyses van gerelateerde litera

tuur.

De zoekstrategie bestaat uit twee delen waarbij elk 

deel opnieuw bestaat uit drie com ponenten. Deel 

1 bevat de volgende onvoorwaardelijke criteria:



DOSSIER 5 UC1: Journal = STEM CELLS (publicaties gepu

bliceerd in het tijdschrift STEM CELLS) 

UC2: Address word = STEM CELL * (publicaties 

gepubliceerd door auteurs met "stem cell*" 

ais onderdeel van hun institutionele affiliatie) 

UC3: Keywords = (STEM CELL* OR STEM (ES) 
CELL* OR PROGENITOR* CELL* OR 
HEMATOPOr CELL*) (publicaties waarbij 

deze sleutelwoorden in de titel of samen

vatting voorkom en)

Het tweede deel bevat de volgende voorwaarde

lijke criteria:

CC1 : Journal = JOURNAL OFHEMATOTHERA- 
PY & STEM CELL RESEARCH (publicaties 

verschenen in genoem d tijdschrift)

CC2: Keywords = (BONE-MARROW OR UMBT 
LICAL-CORD-BLOOD OR UCB OR 
HUCB OR CYTOPOI* OR MEGAKARY- 
OPOI* OR ERYTHROPOI* OR 
MYELOPOI* OR THROMBOPOI* OR 
STROMAL CELL* OR PRECURSOR 
CELL*) (publicaties waarbij deze sleutel

woorden in de titel of samenvatting voor

komen)

CC3: Cited source = UC1 OR UC2 OR UC3 
(publicaties die 3-tot-5 andere publicaties 

citeren die geclassificeerd kunnen worden 

ais "onvoorwaardelijk" en die instaan voor 

tenminste 40%  van alle citaties; of 6-10 UC 

publicaties die instaan voor tenminste 30%  

van alle citaties, of die meer dan 10 UC 

publicaties citeren)

Publicaties die aan één van de eerste twee criteria 

voldoen en die relevante publicaties citeren w or

den ook ais relevant beschouwd. De finale selectie 

kan ais volgt worden uitgedrukt:

UC1 OR UC2 OR UC3 OR ((CCI OR CC2) AND 
CC3).

De com binatie van voorwaardelijke en onvoor

waardelijke criteria heeft geleid tot een selectie van 

46.964 publicaties; 1.606 publicaties zijn toege

voegd op basis van de voorwaardelijke criteria. 

Deze resultaten, inclusief de ontw ikkelde zoekstra

tegie, zijn vervolgens gevalideerd door professor 

Balázs Sarkadi, hoofd van het departem ent van 

Celmetabolisme van het Nationaal Instituut voor 

Hem ato log ie en Im m uno log ie  (Budapest,

Hongarije), en tevens internationaal onderzoeker 

aan het Howard Hughes M edical Institute (Chevy 

Chase, M D , USA). Uit de validatie is gebleken dat 

nagenoeg alle geselecteerde publicaties ais zeer 

relevant tot relevant konden worden getypeerd 

(voor meer details verwijzen we naar Glanzel et al., 

2005).

Aan de octrooikant is eveneens een specifieke 

zoekstrategie ontworpen en toegepast. De zoek

strategie bestaat opnieuw uit een combinatie van 

IPC-codes en een verzameling van sleutelwoorden 

die het veld "stamcellen" zo goed mogelijk repre

senteren. Stamceltechnologie staat nog in de begin

fase van zijn ontwikkeling en dat impliceert dat het 

bestaande octrooiclassificatiesysteem (nog) geen 

aparte categorie bevat w aarb innen stam- 

celoctrooien geklasseerd kunnen worden. Daarom 

is een zoekstrategie gebaseerd op sleutelwoorden 

aangewezen. Naar analogie met de bibliometrische 

aanpak is ook hier een onderscheid gemaakt tussen 

een kernverzameling van stamceloctrooien en een 

gerelateerde of aanverwante verzameling van stam

celoctrooien. O ok hier is de zoekstrategie door de 

externe expert (prof. Balázs Sarkadi) gevalideerd en 

verder verfijnd. Deel 1 van de zoekstrategie, lei

dend tot de kernverzameling van stamceloctrooien, 

bestaat uit de volgende sleutelwoorden:

• ‘ stem cell*

• ES cell* or *.ES cell* or -ES cell* - (Embryonic Stem)
• ‘ progenitor cell*

• ‘ hematopoi* cell*

Deel 2 van de zoekstrategie bestaat uit een nade

re selectie van sleutelwoorden (zie annex 2). 

Hoewel de octrooien die op basis hiervan geselec

teerd worden niet de sleutelwoorden bevatten uit 

deel 1, maakt de identificatie van twee sleutel

woorden binnen een en hetzelfde octrooi het 

m ogelijk om octrooien met een sterke relatie tot 

stamceltechnologie te identificeren. De verdere 

analyse van de geselecteerde octrooien (samenvat

ting en titel) heeft ertoe geleid dat een verfijn ing 

via de introductie van additionele sleutelwoorden is 

doorgevoerd. De volgende sleutelwoorden zijn 

hiertoe gebruikt: *pluripotent*, *progenit*, *precur- 
sor*, *differentiat*, immortal* en *totipotent*. Dus, 

wanneer twee term en van de initiële set van sleu

telwoorden (zie annex 2) samen met een van de 

additionele sleutelwoorden in een octrooi voorko

men, dan w ord t betreffend octrooi ais gerelateerd 

beschouwd. De geselecteerde octrooien zijn ver



volgens verder gevalideerd en beoordeeld op hun 

relevantie. Over de periode 1994-2003 zijn u ite in

delijk 780 Europese en 736 Amerikaanse octrooi

en weerhouden en verder geanalyseerd.

Voor alle drie de dom einstudies is gebru ik  

gemaakt van dezelfde databronnen. Aan de publi- 

catiezijde is gebru ik gemaakt van de Web of 
Science edition van de Science Citation Index 
Expanded™ (SCIE) van het Institute for Scientific 
Information (ISI, Philadelphia, PA, USA). Aan de 

octrooizijde is telkens gebruik gemaakt van de 

Europese (European Patent Office data) en de 

Amerikaanse (United States Patent and Trademark 
Office data) octrooidatabanken die tevens deel uit

maken van de infrastructuur van het Steunpunt 

O & O  statistieken. Tabel 1 geeft een overzicht van 

de geconstrueerde indicatoren ter analyse van de 

ontw ikkelingen binnen elk van bovengenoem de 

domeinen. Tenslotte, zoals geïllustreerd aan de 

hand van de beschrijving van de verschillende 

zoekstrategieën, dient elke zoekstrategie afge

stemd te worden op de karakteristieken van het 

domein. Externe validatie is hierbij steeds een 

belangrijke stap.

3 . DE V L A A M S E  P O S IT IE  IN  B IO T E C H N O 

L O G IE , N A N O T E C H N O L O G IE  EN S T A M 

C E L O N D E R Z O E K  S A M E N G E V A T

Alvorens over te gaan tot een gedetailleerde 

beschrijving van de prestatie van Vlaanderen en 

België in elk van de onderzochte domeinen, geven 

we eerst de algemene m ondiale evolutie van pub li

caties, citaties en octrooien weer. Het aandeel van 

publicaties binnen de SCIE (Science Citation Index 
Expanded) in biotechnologische onderzoeksvelden 

is over de periode 1992-2001 met 1% gestegen, 

en wel van 12,3% in 1992 tot 13,2% in 2001. Het 

gaat om een bijna lineaire groei, een patroon dat 

typisch is voor grote, gestabiliseerde wetenschaps- 

domeinen. Deze groei is in sterk contrast met de 

veel sterkere groei in citaties. Het aandeel niet- 

geciteerde publicaties is gedaald van 36,6%  naar 

31,5% terwijl het aandeel frequent geciteerde 

publicaties verder is toegenom en (bvb. er is een 

groei van de geciteerde publicaties met meer dan 

gem iddeld 100 citaties van 0 ,264%  naar 0,275%). 

Binnen de nanowetenschap zien we een sterke, 

exponentiële, groei tussen 1992-2001 (van om en 

nabij de 4 .000 publicaties in 1992 naar meer dan 

18.000 publicaties in 2001). De groei in citaties is 

iets m inder sterk dan de groei in het aantal pub li

caties. Ten opzichte van het niveau van 1992 is het 

aantal citaties in 1999 bijna verviervoudigd. Het

Tabel 1:. O verzich t van geconstrueerde indicatoren

Biotechnologie Nano W&T Stamcellen W&T
Wetenschap 
(analyse van 
publicaties)

- Publicatietellingen 
(per sector, tijd, landen)

- Citatieanalyse: MOCR, MECR, 
RCR

- Activity Index (Al)

- Analyse van actoren

- Specialisatiepatronen (RTA)

- Samenwerkingspatronen (en 
visuele weergave via Saltón 
index)

- Publicatietellingen (per sector, 
tijd, landen)

- Citatieanalyse: MOCR, MECR, 
RCR

- Analyse van actoren

- Samenwerkingspatronen (en 
visuele weergave via Saltón 
index)

- Publicatietellingen (per sector, 
tijd, landen)

- Citatieanalyse: MOCR, MECR, 
RCR

- Analyse van actoren

- Samenwerkingspatronen (en 
visuele weergave via Saltón 
index)

Technologie 
(analyse van 
octrooien)

- Octrooitellingen (per octrooi
systeem, tijd, landen, subdo
mein, IPC, organisatietype)

- Samenwerking tussen uitvinders ■ 
(Saltón index)

- Samenwerking tussen aanvra
gers (Saltón index)

- Analyse van actoren

- Specialisatiepatronen (RTA)

- W &T interactie

- Citatieanalyse (octrooien)

- Octrooitellingen (per octrooi
systeem, tijd, landen, subdo
mein, IPC, organisatietype)

- Samenwerking tussen uitvinders 
(Saltón index)

- Analyse van actoren

- Specialisatiepatronen (RTA)

- W &T interactie

- Citatieanalyse (octrooien)

- Octrooitellingen (per octrooi
systeem, tijd, landen, subdo
mein, organisatietype)

- Samenwerking tussen uitvinders 
(Saltón index)

- Analyse van actoren

- Specialisatiepatronen (RTA)
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2 Na 1999 treedt er een daling 
op ais gevolg van de vertragin

gen in de publicatiepraktijken 
van de octrooibureaus.
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aantal publicaties in de SCIE gerelateerd aan stam
cellen is gestegen van 0,42%  in 1994 naar 0,82%  

in 2002, bijgevolg bijna een verdubbeling over die 

periode. Het groeipatroon ligt tussen het lineaire 

(zie biotechnologie) en het exponentiële (zie nano

technologie) in. De groei in het aantal citaties is 

m inder prom inent; ten opzichte van 1994 (=100%) 

is het aantal citaties in 2001 gestegen met 70%.

Wat betreft het aantal biotechnologie octrooien 

zien we een toename, voor wat de Europese aan

gevraagde octrooien (EPO) betreft, van 3.505 in 

1992 naar 7.042 in 19992; het aantal toegekende 

octrooien binnen het USPTO is gestegen van 

3.408 naar 6.404 in 1998 (met een uitschieter van 

11.125 in 1995). Wat betreft nanotechnologie, hoe

wel het hier in absolute termen kleine aantallen 

betreft, is er een stijging waar te nemen van 300 

EPO aangevraagde octrooien in 1992 tot meer dan 

600 in 1998. Het aantal toegekende USPTO 

octrooien is gestegen van ongeveer 200 in 1992 

naar meer dan 400 in 1999, ook hier dus een ver

dubbeling. Het aantal stamcel octrooien is even

eens sterk gestegen, van 15 EPO octrooien in 1991 

tot 137 in 2001. Het aantal toegekende USPTO 

octrooien is gestegen van 9 in 1991 tot 114 in 2001 

(een vertienvoudiging over de gehele periode).

In tabel 2 w ordt respectievelijk de wetenschappe

lijke prestatie van Vlaanderen en België in elk van 

de bestudeerde dom einen weergeven in vergelij

king to t een groep van referentielanden (naast 

België en V laanderen ze lf gaat het om 

Denem arken, Duitsland, Finland, Frankrijk, 

Nederland, de Verenigde Staten en Japan). Tabel 3

toont aan de hand van het aandeel in het totale 

aantal octrooien per domein, de prestatie van 

Vlaanderen en België; opnieuw in vergelijking tot 

de referentiegroep. Het gaat om drie gehanteerde 

indicatoren: (1) % publicaties, (2) % citaties, en (3) 

% octrooien.

Het valt op dat de ordegrootte nagenoeg hetzelf

de is wanneer we kijken naar de prestatie van 

Vlaanderen en België in publicaties en die vergelij

ken met de technologische prestatie aan de hand 

van octroo ien. B innen Europa zien we dat 

Duitsland en Frankrijk veruit de belangrijkste rol 

spelen in elk van de onderzochte domeinen. De 

Verenigde Staten en Japan staan in voor het over

gro te aandeel in publicaties en octroo ien. 

Vlaanderen staat, over alle beschikbare ja ren heen 

bekeken, voor 12 (10 EPO en 2 USPTO) stamcel 

gerelateerde octroo ien, 7 toegew ezen aan 

Vlaamse organisaties en 5 uitgevonden met m ede

werking van Vlaamse uitvinders maar toegewezen 

aan buitenlandse organisaties. De Belgische presta

tie valt hiermee samen met de Vlaamse prestatie.

Internationale samenwerking in wetenschappelijk 

onderzoek reflecteert veelal de interesses en de 

m otivatie van ind iv idue le  wetenschappers. 

Wanneer internationale samenwerkingspatronen 

bestudeerd worden, dan dient men rekening te 

houden met het feit dat economische en/of poli

tieke afhankelijkheden van een land of een regio, 

of zelfs de beschikbaarheid van gespecialiseerde 

apparatuur, deze patronen kunnen beïnvloeden. 

Co-publicaties kunnen daarnaast gewoonweg het 

resultaat zijn van bilaterale afspraken tussen insti

tuten onderling en overheden (zie Glanzel &

Tabel 2: Belgische en V laam se w etenschappelijke prestatie in e lk  van de d om ein en  in vergelijk ing  

to t de landen in de referen tieg roep

Biotechnologie Nanotechnologie Stamcellen1

Publicaties Citaties Publicaties Citaties Publicaties Citaties
(in %) (in %) (in %) (in %) (in %) (in %)

België 1,5 1,5 1,1 1,1 1,2 1,2

Vlaanderen 1,0 1,1 0,7 0,6 0,7 0,8

Denemarken 1,3 1,2 0,7 0,9 0,6 0,5

Duitsland 8,5 9,6 13,3 15,0 10,1 8,8

Finland 0,9 0,9 0,7 0,5 0,7 0,8

Frankrijk 7,1 7,1 7,9 7,4 7,1 7,0

Japan 10,2 8,4 16,3 14,1 11,6 9,3

Nederland 2,9 3,3 1,9 2,6 3,1 3,0

Verenigde Staten 36,8 53,5 29,4 44,7 46,4 62,1

'  Voor het domein "stamcellen" is de periode 1994-2003 beschouwd



Tabel 3: Belgische en V laam se technologische prestatie in e lk  van de  d om einen  in vergelijk ing  to t de  

referen tieg roep

Biotechnologie Nanotechnologie Stamcellen1

EPO USPTO EPO USPTO EPO USPTO
Octrooien Octrooien Octrooien Octrooien Octrooien Octrooien

(in %) (in %) (in %) (in %) (in %) (in %)

België 1,9 1,0 1,9 0,8 1,1 0,2

Vlaanderen 1,2 0,6 1,4 0,6 1,1 0,2

Denemarken 1,9 1,4 - - - -

Duitsland 9,8 5,0 18,9 7,3 6,3 3,2

Finland 0,6 0,4 - - - -

Frankrijk 5,5 3,3 7,1 3,8 4,4 2,8

Japan 9,8 8,1 21,7 27,0 8,6 4,1

Nederland 3,2 1,9 3,6 1,8 2,4 1,0

Verenigde Staten 42,2 61,1 28,6 46,0 53,4 73,9

( - )  = Landen m et m inder dan 10 octrooien (voor stamcellen zelfs m inder dan 3  octrooien) 
' Voor het domein "stamcellen" is de periode 1994-2003 beschouwd

Schubert, 2001; Glänzel, 2001; Schubert & Braun, 

1990). Internationale samenwerking is sterk toege

nomen gedurende de ja ren  '90.

Tabel 4 geeft een overzicht van het aandeel publi

caties dat binnen elk van de bestudeerde dom ei

nen in sam enwerking is opgesteld. Tabel 5 geeft 

een overzicht van het procentueel aandeel in het 

ontvangen aantal citaties voor wat de internationa

le co-publicaties betreft, gerelateerd aan het cita- 

tietotaal van alle publicaties voor het land in het 

betreffende domein.

Zo zien we bijvoorbeeld dat in nanotechnologie, in 

de periode 1992-1995, 48,7%  van alle Vlaamse 

publicaties een internationale co-publicatie betreft; 

d it aandeel is in de periode 1998-2001 toegeno

men to t 65% . Zowel voor Vlaanderen ais ook voor 

België geldt dat het aantal internationale co-publi- 

caties over tijd aanzienlijk is gestegen, wat im p li

ceert dat de internationale oriëntatie van Vlaamse 

en Belgische wetenschap alleen maar is toegeno

men (voor meer details, zie de betreffende bron- 

publicaties Glanzel et al., 2003a, 2003b, 2005). 

Internationale co-publicaties blijken doorgaans 

meer geciteerd te worden dan publicaties met 

enkel nationale auteurs. In term en van impact is 

het dus lonend om actief te zijn in internationale 

samenwerking. Voor wat betreft stamcel onder

zoek vorm en Nederland, Frankrijk, Verenigd 

Koninkrijk, Duitsland en Italië veru it de belangrijk

ste "partners". Voor onderzoek in biotechnologie 

zijn dat Nederland en Frankrijk terw ijl voor nano

wetenschap het vooral gaat om Nederland, 

gevolgd door Frankrijk en de Verenigde Staten.

Tabel 4: A andeel (%) internationale  co-publicaties van V laanderen  en België in vergelijk ing  to t de  

referen tieg roep

Biotechnologie Nanotechnologie Stamcellen1

1992-1995 1998-2001 1992-1995 1998-2001 1994-1997 2000-2003

België 43,8 53,1 50,9 62,3 34,0 45,4

Vlaanderen 44,9 52,3 48,7 65,0 30,3 46,4

Denemarken 40,2 51,2 48,5 65,7 47,5 49,7

Duitsland 34,3 43,5 34,9 44,1 31,3 39,6

Finland 37,4 49,7 40,3 56,6 53,3 57,8

Frankrijk 30,8 41,8 32,5 45,1 28,8 35,9

Japan 14,5 21,3 11,2 20,4 19,8 21,2

Nederland 34,7 48,4 34,7 49,6 39,2 42,3

Verenigde Staten 17,7 25,2 17,0 28,1 19,2 23,1
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DOSSIER 5 Tabel 5: C itatie-aandeel (%) van internationale  co-publicaties van V laanderen  en België in verge lij

king to t de referen tieg roep

Biotechnologie Nanotechnologie Stamcellen1

1992-1994 1997-1999 1992-1994 1997-1999 1994-1996 1999-2001

België 54,7 62,1 60,6 62,2 54,7 60,4

Vlaanderen 56,5 62,0 56,8 68,0 62,1 53,5

Denemarken 53,9 62,6 63,4 68,8 77,2 62,3

Duitsland 44,1 50,0 36,8 46,6 56,4 55,0

Finland 55,9 62,4 39,4 65,0 87,9 66,8

Frankrijk 41,4 50,3 36,6 46,9 51,1 53,9

Japan 23,6 30,9 12,9 22,9 33,7 39,0

Nederland 46,5 55,2 35,8 47,7 53,0 52,5

Verenigde Staten 19,0 25,0 15,8 25,4 22,5 26,4

Tabel 6: V laam s publicatieprofiel per sector

Biotechnologie Nanotechnologie Stamcellen
(in % van het totaal; 1992-2001) (in % van het totaal; 1992-2001) (In % van het totaal; 1994-2003)

I. Hoger onderwijs 
(incl. universiteiten) 91,6 82,2 91,1

II. Publieke onder
zoeksinstellingen 
of overheid 15,3 25,0 7,1

III. Private instellingen 
(bedrijven) 6,7 4,4 4,1

IV. Ziekenhuizen 
(niet universitair) 2,4 0,1 5.6

V. Overige 0,1 0,1 0,3

Tabel 7: V laam s octrooiprofiel per sector (in %  van het to ta le  aantal V laam se octrooien in het b e tre f

fende dom ein )

Biotechnologie Nanotechnologie Stamcellen1

EPO
(1992-2001)

USPTO
(1992-2001)

EPO
(1992-2001)

USPTO
(1992-2001)

EPO
(1994-2003)

USPTO
(1994-2003)

I. Hoger onderwijs 
(incl. universiteiten) 17,2 10,2 17,0 11,0 32,3 -  1

II. Publieke onder
zoeksinstellingen 
of overheid 13,4 4,4 3,0

III. Private instellingen 
(bedrijven) 62,9 82,4 80,0 89,0 66,7 100

IV. Ziekenhuizen 
(niet universitair) - 1 - 1 - - -  1 -  1

V. Overige 6.5 2.9 - - -

Een laatste analyse die we hier willen samenvatten 

betreft de rol van de verschillende sectoren in de 

wetenschappelijke en technologische prestatie in 

elk van de onderscheiden domeinen. Tabel 6 geeft 

een overzicht van het aandeel van elke sector in de 

totale wetenschappelijke output voor elk van de 

bestudeerde domeinen.

De sterke rol van universiteiten in de drie dom ei

nen blijkt overduidelijk. Verder zien we over de 

dom einen heen wel enkele verschillen in de rol 

van de verschillende organisatiesectoren. Zo is de 

rol van ziekenhuizen (5,6%) in stamcelonderzoek 

groter dan in de andere domeinen. Tegelijkertijd 

zien we dat de private sector een belangrijke rol
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speelt in de biotechnologie (6,7%), belangrijker 

dan in de overige domeinen. In tabel 7 w ord t een 

overzicht gegeven van de rol en het belang van 

elke sector in het totale aantal Vlaamse octrooien 

binnen elk domein.

Zoals verwacht zien we dat wat betreft octrooipre- 

statie, de private instellingen en vooral de bedrij

ven, de grootste bijdrage leveren in elk van de 

bestudeerde domeinen. Voor stamcellen zijn de 

aantallen zu iver ter illustratie, aangezien 

V laanderen over een zeer m arg inaal aantal 

octrooien beschikt (7 EPO en USPTO octrooien 

om precies te zijn). O ok het aantal nanotechnolo- 

gie-octrooien is zeer laag (63 EPO en USPTO 

octrooien).

4 . C O N C L U S IE

De gehanteerde analytische benadering in elk van 

bovenbesproken dom einen voorziet de Vlaamse 

overheid van een "tem plate" om snel en efficiënt 

om het even welk W &T-dom ein in kaart te bren

gen, op voorwaarde dat rekening w ord t gehouden 

m et de eigenheden van het dom ein dat geanaly

seerd wordt. Enerzijds is d it van belang voor de 

fo rm u le ring  van de zoekstrategie, zoals geïl

lustreerd, en anderzijds voor de statistische 

betrouwbaarheid van de analyses, denk in dit 

geval aan het onderscheid tussen ontluikende en 

meer mature wetenschaps- en technologiedom ei- 

nen.

Vanuit beleidsperspectief kunnen de resultaten 

van dit soort domeinanalyses gezien worden ais 

een nulm eting voor de verdere opvolging van de 

evolutie in het bestudeerde domein, en de m oge

lijke toekom stige toetsing van de effectiviteit van 

diverse impulsen.

De analyses tonen aan dat in de biotechnologie, 

waar Vlaanderen een serieuze beleidsoptie heeft 

genom en m et de creatie van het Vlaams 

Interuniversitair Instituut voor Biotechnologie (VIB), 

onze positie u itm untend is; terw ijl in domeinen 

waar er geen gericht beleid is gevoerd (nanotech

nologie & stamcellen), deze positie overeenstemt 

m et de verwachte waarden op basis van de 

Vlaamse aanwezigheid in de onderzochte data

banken in het algemeen.



DOSSIER 5 5. R E FE R E N TIE S

BRAUN, T., A: SCHUBERT, S. ZSINDELY, "Nanoscience and Nanotechnology on the balance," Scientometrics, 
38 (2), 1997, 321-325.

CAMPBELL, D., M. NOISEUX, G.CÔTÉ, "Potential for Stem Cells Science and Technology in Canada: Great 
Promises and Challenges," Science-Metrix report, April, 2004, pp. 63.

DALPÉ, R., "Bibliometric analysis of biotechnology," Scientometrics, 55, 2002, 189-213.

DELOOZE, M.A., "The application of scientometric tools to the analysis of a sector in plant biotechnologies: 
nitrogen fixation," Scientometrics 30, 1994, 23-34.

GLÄNZEL, W., A. SCHUBERT, "Double Effort = Double Impact? A Critical View at International Co-authorship 
in Chemistry," Scientometrics 50 (2), 2001, 199-214.

GLÄNZEL, W., A. SCHUBERT, H.-J. CZERWON, "A Bibliometric Analysis of International Scientific Co-opera
tion of the European Union (1985-1995)," Scientometrics, 45, 1999, 185-202.

GLANZEL, W „ A. VERBEEK, M. DU PLESSIS, B. VAN LOOY, T. MAGERMAN, B. THUS, B. SCHLEMMER, K. 
DEBACKERE, R. VEUGELERS, Stem Cells - Analysis o f an Emerging Domain o f Scientific and Technological 
Endeavour, 2005

GLANZEL, W., M. MEYER, B. SCHLEMMER, M. DU PLESSIS, B. THIJS, T. MAGERMAN, K. DEBACKERE, R. 
VEUGELERS, Nanotechnology -  Analysis o f an emerging domain o f scientific and technologic endeavour, 
2003a, http://www.steunpuntoos.be/nanotech_domain_study.pdf

GLANZEL, W., M. MEYER, B. SCHLEMMER, M. DU PLESSIS, B. THIJS, T. MAGERMAN, K. DEBACKERE, R. 
VEUGELERS, "Biotechnology" - An Analysis based on Publications and Patents, 2003b, 
http://www.steunpuntoos.be/Biotech.Report.November2003.pdf

HALL, B., A. JAFFE, M. TRAJTENBERG, "The NBER Patent Citations Data File: Lessons, Insights and 
Methodological Tools," NBER Working Paper No. W8498, 2001.

HULLM ANN, A., Internationaler Wissenstransfer und technischer Wandei  Bedeutung, Einflussfaktoren und 
Ausblick auf technologiepolitische Implikationen am Beispiel der Nanotechnologie in Deutschland, Physica 
Verlag, Heidelberg, 2001.

JOLY, PB., M.-A. DELOOZE, Copropriété de brevets et coopération en R&D: une analyse dans les biotechno
logies, Economie appliquée, 52, 1999, 183-197.

LEWISON, G., "Publications from the European community's biotechnology action programme (BAP): multina
tionality, acknowledgement of support, and citations," Scientometrics, 31, 1994, 125-142.

NEDERHOF, A. J., "Changes in publication patterns of biotechnologists: An evaluation of the impact of govern
ment stimulation programs in six industrial nations," Scientometrics, 14, 1988, 475-485.

NORDSTROM, L.O., "Applied versus basic science in the literature of plant biology: a bibliometric perspective," 
Scientometrics, 12, 1987, 381-394.

OECD (2001) STI Scoreboard 2001, OECD, Paris.

RIP, A., J.-P. COURTIAL, "Co-word maps of biotechnology : an example of cognitive scientometrics," 
Scientometrics, 6, 1984, 381-400.

SCHUBERT, A., T. BRAUN, International Collaboration in the Sciences, 1981-1985, Scientometrics, 19, 1990, 3-10.

THOMAS, S.M., "The evaluation of plant biomass research: a case study of the problems inherent in bibliome
tric indicators," Scientometrics, 23, 1992, 149-167.

VAN BEUZEKOM, B., "Biotechnology Statistics in the OECD M ember Countries: Compendium of Existing 
National Statistics," STI Working Paper 2001/6, 2001.

256

http://www.steunpuntoos.be/nanotech_domain_study.pdf
http://www.steunpuntoos.be/Biotech.Report.November2003.pdf


A N N E X  1: ZOEKSTRATEGIE N A N O T E C H N O L O G IE  O C T R O O IE N  (BRO N: U. S C H M O C H , FHG-ISI)

• (((Nanometer# or nanometre# or nm or submicro?) and (chip# or electron? or engineering or diameter or size# or layer# or 
scale or order or range or dimensional))/TI not (Wavelength# or roughness or absorb?)/TI)

• (((Nanometer# or nanometre# or nm or submicro?)(A)(chip# or electron? or engineering or diameter or size# or layer# or 
small? or scale or order or range or dimensional)) not (Wavelength# or roughness or absorb?))

• (((Nanometer# or nanometre# or nm or submicro?)(2W)(chip# or electron? or engineering or diameter or size# or layer# or 
small? or scale or order or range or dimensional)) not (Wavelength# or roughness or absorb?))

• (nanoparticl? or nano(w)particl?) not (absorb? or ink or polish?)

• (nanoanaly? or nanobar? or nanobot# or nanocage# or nanochannel? or nanoceramic or nanochannel# or nanochip# or nano- 
circuitry or nanocluster# or nanocoating# or nanocoll? or nanocomput? or nanocompos? or nanoconduct? or nanocry or nano- 
crystal? or nanodevice# or nanodes)

• (nanodimensional or nanodispers? or nanodomain# or nanodrop? or nanoengin? or nanoelectr? or nanofabric? or nanofeatu- 
re# or nanoarray? or nanobio? or nanoreact? or nanocatal? or nanophoto? or nanohol? or nanopit# or nanopillar#)

• (nanogap# or nanogel or nanoglass? or nanograin? or nanogranular or nanogrid? or nanoimprint? or nanoindentation or 
nanoinstructions or nanoillumination)

• (nanolayer? or nanolitho? or nanomachin? or nanomanipulator# or nanomagnet? or nanomaterial?)

• (nanomechanical or nanomembrane or nanometric? or nanomicr? or nanomotor# or nanopeptid? or nanophase# or nano- 
photolithography or nanopipel? or nanoplotter# or nanopowder# or nanosensor# or nanoscale? or nanoarchitecture or nano- 
pattern or nanocavitiy)

• (nanopor? or nanoprinting or nanoprobes or nanoprocess? or nanoprogram? or nanoribbons or nanorod# or nanorope# or 
nanoscien? or nanoscop? or nanoscratching or nanosemiconductor# or nanosens? or nanosequencer or nanosilic? or nanosil- 
ver or nanosiz?)

• (nanospher? or nanospreading or nanostats or nanostep? or nanostruct? or nanosubstrate or nanosuspension or nanoswitch? 
or nanosyst? or nanotechnolog? or nanotextur? or nanotips or nanotribology or nanotropes or nanotub? or nanowire? or 
nanowhisk?)

• (nanotopography or nanochemistry or nanoregognition or nanodot or nanopump# or nanocaps?)

• scanning probe microscop? or scanning tunnel? microscop? or scanning force microscop? or atomic force microscop? or near 
field microscop?

• functionally coated surface# and nano?

• (biochip or biosensor) and (a61# or G01N or C12Q)/ic

• DNA(W )CMOS

• (bacteriorhodopsin or biopolymer# or biomolecule#)and (G11 # or G02# or G03# or G06#)/IC

• biomolecular templat? or virus(2a)encapsulation or modified virus

• nano? and implant?

• (Pattern? or organized) and (biocompatability or bloodcompatability or blood compatability or cell seeding or cellseeding or
cell therapy or tissue repair or extracellular matrix or tissue engineering or biosensor# or immunosensor# or biochip or cell
adhesion)

• micro?(2a)nano?

• nano(w)(architect? or ceramic or cluster# or coating# or composit## or crystal?)

• nano(w)(device# or disperse# or dimensional or dispersion# or drop# or droplet or engineering or engineered or electrodes 
or electronic#)

• nano(w)(fabricated or fabrication or filler# or gel or grain? or imprint or imprinted or layer#)

• nano(w)(machine# or manipulator# or material# or mechanical or membrane or metric?)

• nano(w)(phase# or powder# or pore# or poro? or printing or rod# or scalar)

• nano(w)(size? or spher# or structure# or structuring or suspension or system# or technolog?)

• nano(w)(textur? or tips or tropes or tub? or wire? or whisk?)

• atomic(w)layer# or molecular templates or supramolecular chemistry or molecular manipulation

• quantum device# or quantum dot# or langmuir blodgett or quantum wire?

• single electron? tunneling or molecul? engineer? or molecul? manufactur?

• molecul? self assembl? or ultraviolet lithography or PDMS stamp or soft lithography

• tulleren? or molecular motor or molecular beacon or nano electrospray or ion channels or molecule channels

• Lab(3W)chip

• (nanofilt? or nanofib? or nanofluid?) and (CO## or A61# or B0##)/IC

• (electron beam writing) and (H01L or HOI J)/IC

• monolayer and (G03G or HOI J)/IC

• thiol and H01L/IC

• (B82B or A61 k009-51 or G01N013-10 or G12B021 )/IC

• L1-L39
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DOSSIER 5 A N N E X  2: O V E R Z IC H T  V A N  S L E U T E L W O O R D E N  V O O R  DE S E LE C TIE  V A N  

" A A N V E R W A N T E "  S T A M C E L  O C T R O O IE N

1. ’ blastocyst*

2. ’ p luripotent*

3. ’ m ultipotent*

4. ’ totopotent*

5. *O ct 4*

6. ’ leukaemia inh ib itory factor* or ’ leukemia inh ib itory factor*

7. ’ fibroblast*

8. ’ quiescent cell*

9. ‘ mammalian telomerase*

10. ’ human telomerase*

11. ’ germ  cell*

12. ’ nuclear transfer*

13. ’ donor cell*

14. ’ allogeneic*

15. ’ clonogenic*

16. ’ inner cell mass*

17. ‘ stromal cell*

18. ‘ feeder layer* or ‘ feeder cell*

19. ‘ em bryoid bod*

20. ‘ transdifferentiation*

21. ‘ in itiating cell*

22. ‘ im m orta lized*

23. ‘ precursor cell*

24. *bone marrow*

25. ‘ umbilical cord blood* or ’ um bilical-cord-blood*
26. ’ cytopoi*

27. ’ megakaryopoi*

28. ’ erytropoi*

29. ’ myelopoi*

30. ’ trom bopoi*

31. *CD34*

32. ’ m yogenic cell*

33. ‘ neurosphere*



A N N E X  3: T O E L IC H T IN G  B E L A N G R IJ K S T E  G E C O N S T R U E E R D E  IN D IC A T O R E N

MOCR Gemiddelde geobserveerde citatiefrequentie Deze indicator is gedefinieerd ais het quotiënt van het aantal citaties 

geobserveerd in een bepaalde periode (bvb. driejaar beginnend met 

het jaar van publicatie) en het aantal aan de basis liggende publica

ties. De MOCR weerspiegelt de feitelijke impact van een onderzoeks

groep, instituut, regio of land.

MECR Gemiddelde verwachte citatiefrequentie Geeft een vergelijkingswaarde voor de feitelijke citatie-impact op 

basis van de impactmaatstaven van de tijdschriften. Het verwachte 

aantal citaties van een publicatie is gedefinieerd ais de gemiddelde 

citatiefrequentie van alle publicaties die in hetzelfde tijdschrift in 

hetzelfdejaar verschenen zijn.

RCR Relatieve citatiefrequentie Deze indicator wordt gedefinieerd ais het quotiënt van de gemid

delde geobserveerde en gemiddelde verwachte citatiefrequentie, dus 

RCR = MOCR/ MECR. RCR drukt uit of de publicaties van een onder

zoeksgroep, instituut, regio of land meer of minder citaties hebben 

aangetrokken dan verwacht op basis van de citatiefrequenties van de 

tijdschriften.

Al Activiteitsindex De Activiteitsindex voor landen wordt op de volgende manier ge

definieerd: Al = (Ci /  C)/(Wi /  W), waarbij Ci /  C het aandeel nationale 

publicaties in een gegeven gebied i in de nationale publicaties over 

alle gebieden is en Wi/W het aandeel publicaties van de wereld in 

hetzelfde gebied i over de publicaties van de wereld in alle gebieden 

is.

RTA Relatieve technologiespecialisatie index De relatieve specialisatie-indexen worden ais volgt berekend:

RTAij= Relatieve Technologiespecialisatie in technologieklasse i voor 

land j  = (P y /J i Pu ) / ( X i Pu/Eu Pu ) met categorie i: de Fraunhofer ag

gregaat IPC-klassen en Pi het aantal octrooien in klasse i; 

met i = 1 ... N  (N  = het aantal klassen in de studie); 

met j  = 1 ... M (M = het aantal landen in de studie).



DOSSIER 6 SAMENWERKING TUSSEN UNIVERSITEITEN, HOGESCHOLEN EN 

BEDRIJVEN INZAKE ONDERZOEK(SRESULTATEN): INTELLECTUE

LE EIGENDOMSRECHTEN (1ER), CONFLICTEN EN INTERFACES

Stefan Coolsaet*

1. IE R  BIJ V R IJ  O N D E R Z O E K 1

1.1. IER of niet

Decretaal komen de vermogensrechten op een v in 

ding aan een universiteit of een hogeschool die, in 

het kader van zijn/haar onderzoekstaken, gedaan 

worden door een bezoldigd personeelslid, toe aan 

die universiteit of die hogeschool. De onderzoeker 

heeft recht op een billijk aandeel in de geldelijke 

opbrengsten die de universiteit of de hogeschool 

verwerft uit de exploitatie van de vind ing2.

Niet in alle sectoren zijn IER even belangrijk3. 

Vanuit het oogpunt van socio-economische voor

delen is het dan ook wenselijk onderzoeksresulta

ten slechts in die gevallen via IER te beschermen 

waarin IER noodzakelijk zijn voor een effectieve 

exploitatie van de onderzoeksresultaten. In de ove

rige gevallen is het aangewezen de onderzoeksre

sultaten vrij te verspreiden (publicatie).

In de mate dat onderzoeksresultaten niet (zo snel 

mogelijk) kunnen gepubliceerd worden en gepu

bliceerde onderzoeksresulta ten door andere 

onderzoekers niet kunnen gebru ikt worden, kun

nen IER beschouwd worden ais tegenstrijdig met 

de wetenschappelijke normen. Het conflict tussen 

publicatie en IER is echter een vals probleem. Het 

volstaat immers slechts tijdelijk de publicatie uit te 

stellen. Het invoeren van een term ijn van respijt 

('grace period’) zou de discussie over een conflict 

tussen octrooiname en openbaarmakingsvrijheid 

wel aanzienlijk verm inderen.

Dat onderzoekers zich nog niet altijd bewust zijn 

van de bruikbaarheid van resultaten of bruikbare 

resultaten publiceren vooraleer aan IER te denken, 

blijft problematisch. Sensibilisering en opleiding 

kunnen hier een uitkomst bieden.

1.2. IER-strategie

Eens gekozen is voor IER, zijn er verschillende 

mogelijkheden: de overdracht aan een bestaand 

bedrijf, het geven van een licentie aan een

bestaand bedrijf, m ede-eigendom  en de oprich

ting van een spin-off.

Het behoud van de IER met daaraan gekoppeld 

het geven van licenties biedt ais voordelen dat dit 

de gemeenschap ten goede kom t -  vindingen zu l

len gecommercialiseerd worden en niet gebruikt 

worden voor een defensieve bedrijfsstrategie - ,  

dat kan bepaald worden dat in geval van onvol

doende exploitatie de licentie w ordt beëindigd, dat 

verzet kan geboden worden tegen een gebru ik 

van de vinding dat ethisch niet aanvaardbaar is, en 

dat de universiteit of hogeschool op basis van de 

vindingen verder onderzoek kan verrichten zon

der het risico te lopen een inbreuk op een octrooi 

te plegen.

Indien het toepassingsgebied van een licentie niet 

breed genoeg is, kan dit leiden to t onvoldoende 

investeringen om onderzoeksresultaten verder te 

ontwikkelen. Indien het toepassingsgebied ander

zijds te breed is, kan dit tot gevolg hebben dat 

bepaalde potentiële ontw ikkelingen niet worden 

gerealiseerd.

Een spin-off biedt ais voordeel dat oprichter en 

onderzoeker samenvallen en dat het 'not-inven- 

ted-here’-syndroom dus niet speelt. Een nadeel is 

dat een onderzoeker meestal geen vaardigheden 

bezit op het vlak van zaken doen.

Vanuit het oogpunt van socio-economische voor

delen zouden de universiteiten en hogescholen bij 

de exploitatie van resultaten uit vrij onderzoek m.i. 

het behoud van de IER met daaraan gekoppeld 

het verlenen van niet-exclusieve licenties ais u it

gangspunt moeten nemen. Er zou slechts een 

exclusieve licentie mogen verleend worden indien 

dit noodzakelijk is voor een effectieve exploitatie 

van de onderzoeksresultaten. Voor de gem een

schap is het immers verkieslijker dat een vinding 

via een exclusieve licentie op de m arkt wordt 

gebracht dan dat er geen v inding op de markt 

w ordt gebracht. Bovendien zou een licentie slechts 

mogen verleend worden voor de toepassingsge

bieden waarop het betrokken bedrijf werkzaam is.
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Dit laat toe de vinding in licentie te geven aan 

andere bedrijven voor andere toepassingen.

Dit uitgangspunt veronderstelt wel efficiënte inter

faces bij de universiteiten en hogescholen en 

dezelfde mentalite it bij alle betrokkenen (univer

siteiten, hogescholen en bedrijven).

Een factor die de oprichting van spin-offs bem oei

lijkt, is het ontbreken van een brugfunctie voor 

onderzoekers. In tegenste lling  to t de VS, 

Nederland en Frankrijk moeten onderzoekers in 

Vlaanderen kiezen tussen aan de universiteit of 

hogeschool blijven en een spin-off oprichten. Een 

apart statuut voor een onderzoeker in de plan

ningsfase van de oprichting van een spin-off zou 

een oplossing kunnen bieden.

2 . 1ER BIJ C O N T R A C T O N D E R Z O E K 4

2.1. IER-regeling

Decretaal is er geen IER-regeling voorzien bij 

contractonderzoek. Dit w ordt bijgevolg overgela

ten aan de partijen die de onderzoekscontracten 

onderhandelen.

Voor de IER-regeling zijn verschillende vertrek

punten mogelijk. Zo kan er uitgegaan worden van 

de input: de financiering, de aanwezige achter

grondkennis, de aanwezige infrastructuur, de intel

lectuele bijdrage van de onderzoekers, ... Er kan 

echter ook uitgegaan worden van een maximaal 

hefboom effect naar de brede samenleving toe, 

m.a.w. een zo groot m ogelijke toegankelijkheid en 

bruikbaarheid van knowhow voor een waaier van 

bedrijven en de samenleving in het algemeen.

Bedrijven gaan er meestal vanuit dat zij omwille van 

de onderzoeksfinanciering automatisch eigenaar 

zijn van de onderzoeksresultaten. In de praktijk 

gaan de IER bij contractonderzoek dan ook vaak 

naar het bedrijf. Aangezien universiteiten en hoge

scholen door bedrijven tegen elkaar kunnen uitge

speeld worden, is de positie van een universiteit of 

hogeschool in vergelijking met de valorisatie van 

resultaten uit vrij onderzoek veel m inder sterk.

Vanuit het oogpunt van een verzoening van de 

genoem de uitgangspunten (het maximaal hef

boom effect en de geleverde input door de betrok

ken partijen) zouden de universiteiten en hoge

scholen bij de exp lo ita tie  van resultaten uit 

contractonderzoek m.i. het behoud van de IER

met daaraan gekoppeld een (gratis) (exclusieve) 

licentie voor het bedrijf ais uitgangspunt moeten 

nemen. Deze licentie zou beperkt moeten zijn tot 

de toepassingsgebieden waarop het bedrijf werk

zaam is. Voor andere toepassingsgebieden kunnen 

dan licenties aan andere bedrijven verleend w or

den5.

Dit zou ook moeten gelden wanneer universiteiten 

of hogescholen met bedrijven samenwerken met 

financiële tussenkomst door het Instituut voor de 

A anm oedig ing van Innovatie door Wetenschap en 

Technologie in Vlaanderen (IWT-Vlaanderen).

Dit uitgangspunt veronderstelt wel efficiënte inter

faces bij de universiteiten en hogescholen en een 

mentalite itsw ijziging bij de betrokken partijen.

2.2. Een billijke return

Indien de prestaties kunnen leiden tot het nemen 

van octrooien, licenties of het vestigen van andere 

intellectuele rechten, is decretaal bepaald dat reeds 

bij het afsluiten van het contract tussen de univer

siteit of hogeschool en de opdrachtgever in een 

regeling moet worden voorzien die een billijke 

return verzekert voor de universiteit of hogeschool. 

Deze return kan niet alleen de vorm  aannemen 

van een reële en billijke financiële vergoeding, 

maar ook van het gedeelde eigendomsrecht van 

de onderzoeksresultaten6.

De ratio legis van deze decretale bepaling laat te 

wensen over. Bovendien is deze bepaling slecht 

geform uleerd, wat tot veel onduidelijkheden leidt. 

M.i. zou ook bij m ede-eigendom  een billijke ver

goeding moeten voorzien worden, en zouden de 

onderhandelingen over de royalty's moeten kun

nen plaatsvinden op het m om ent dat de onder

zoeksresultaten gekend zijn.

2.3. Publicatie en gebruik van de onder
zoeksresultaten

Wat het recht op publicatie en het gebruik van de 

onderzoeksresultaten in colleges of wetenschappe

lijke bijeenkomsten betreft, is decretaal voorzien dat 

de nadere voorwaarden in de onderzoeksovereen

komst bepaald worden. Publicatie, gebru ik of 

m ededeling van de onderzoeksresultaten kan 

gedurende een redelijke term ijn worden uitgesteld 

om valorisatie van de resultaten mogelijk te maken7.

M.b.t. de problem atiek van geheim houding van de 

resultaten uit contractonderzoek werd vnl. in de



DOSSIER 6 VS onderzoek verricht. Hoewel de Amerikaanse 

situatie niet altijd positief is, lijken er zich in 

Vlaanderen (nog) geen problem en te stellen. Dit 

betekent echter niet dat de Vlaamse situatie in de 

toekomst niet in het oog moet worden gehouden.

3. C O N F L IC T E N  T U S S E N  DE D O E L S T E L 

L IN G E N

Conflicten tussen de doelstellingen ontstaan wan

neer de samenwerking met bedrijven de andere 

opdrachten (onderwijs en onderzoek) van univer

siteiten en hogescholen in de weg kan komen te 

staan. Conflicten kunnen zowel op het niveau van 

de onderzoeker ais op dat van de universiteit of 

hogeschool zelf aanwezig zijn.

O m  tegen te gaan dat onderzoekers zich toe leg

gen op onderzoek van weinig wetenschappelijke 

waarde maar met commercieel potentieel, mag 

het aandeel van de onderzoekers in de royalty's bij 

exploitatie van onderzoeksresultaten niet te hoog 

zijn. Bij de evaluatie van onderzoekers mag niet te 

veel nadruk gelegd worden op korte-termÿn- 

onderzoek. Ais richtlijn zouden universiteiten en 

hogescholen kunnen hanteren dat zij geen acti

viteiten verrichten die even goed door andere 

organisaties kunnen worden verricht.

Vooralsnog lijken m ogelijke conflicten tussen de 

doelste llingen in V laanderen geen reden to t 

bezorgdheid te geven8. Dit betekent echter niet 

dat de Vlaamse situatie in de toekom st niet in het 

oog moet gehouden worden.

4. B E L A N G E N C O N F L IC T E N 9

Belangenconflicten kunnen niet alleen bestaan in 

hoofde van onderzoekers, maar ook in hoofde van 

personeelsleden van de interface. Daarnaast kun

nen zij aanwezig zijn bij naaste familieleden en/of 

zakenpartners van hen. Tenslotte zijn er ook belan

genconflicten op het niveau van de universiteit of 

hogeschool (institutionele belangenconflicten).

Belangenconflicten kunnen ook ontstaan wanneer 

er geen 1ER aan te pas komen. Hoe groter de 

waarde van 1ER en hoe groter de interesse van un i

versiteiten en hogescholen voor 1ER, hoe groter 

echter het belang van belangenconflicten.

Een belangenconflict betekent niet noodzakelijk 

dat de gevolgen die er het resultaat van kunnen

zijn, zich effectief ook voordoen. M ogelijke gevol

gen zijn het com prom itteren van de integrite it van 

de onderzoeker, vooroordelen bij onderzoeksre

sultaten, een nadelige invloed op de academische 

ontw ikkeling van de studenten, een w ijzig ing van 

de oriëntatie van het onderzoek om wille van het 

persoonlijk financieel gewin van de onderzoeker, 

schade aan het imago van de universiteit of hoge

school, een verm indering van de tijd waarover de 

onderzoeker beschikt om zijn/haar opdrachten te 

vervullen, en het ongeoorloofd gebru ik van publie

ke fondsen.

In de VS zijn er twee grote m odellen om belan

genconflicten te regelen: 'p roh ib ition ' enerzijds en 

'disclosure and peer review’ anderzijds. M eer 

bepaald gaat het om de aangifte aan de univer

siteiten van actuele en potentiële financiële belan

gen door de onderzoekers, strikte regels m.b.t. 

aandelen(opties) in betrokken bedrijven, beperkin

gen op het zetelen in raden van bestuur, het 

oprichten van comités om toezicht te houden op 

de financiële belangen, en de aangifte van alle 

financieringsbronnen wanneer onderzoeksresulta

ten m ondeling of schrifte lijk worden bekend 

gemaakt. M om enteel worden regelingen on tw or

pen voor institutionele belangenconflicten.

In tegenstelling to t de VS worden belangenconflic

ten in Vlaanderen niet geregeld. De nood bestaat 

ook hier een regeling te voorzien.

5. IN T E R F A C E S 10

Het belang van interfaces kan niet genoeg bena

drukt worden. Succesfactoren zijn voldoende auto

nomie en financiële onafhankelijkheid, het aantrek

ken van mensen uit de privé-sector en van mensen 

met de ju is te  kennis en vaardigheden (IER, 

businessplannen (spin-offs), communicatie, marke

ting, onderhandelen, ...), en de nabijheid van de 

interface bij de onderzoekers (lage drempel).

Alle universiteiten beschikken over een interface. 

Voor de hogescholen is dit niet het geval. Tegen 1 

oktober 2005 zal elke associatie universiteit-hoge- 

scholen in het algemeen onderzoeks- en samen- 

werkingsreglem ent de binnen de associatie voor 

valorisatie bevoegde dienst moeten aanwijzen11.

Aan de universitaire interfaces werd een subsidie 

toegekend voor de financiering van personeels- en 

exploitatiekosten12. Deze subsidieregeling zal u it

gebreid moeten worden naar de associaties.
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* Deze bijdrage is gebaseerd op het onderzoek "De 

bescherming en valorisatie van intellectuele 

eigendomsrechten bij samenwerkingsprojecten 

tussen universiteiten, hogescholen, onderzoeksin

stellingen en bedrijven", dat gefinancierd werd 

door de Vlaamse Gemeenschap. De resultaten 

van dit onderzoek vindt men in S. COOLSAET, 

Samenwerking tussen kennisinstellingen en bedrij
ven inzake onderzoek(sresuitaten): intellectuele 
eigendomsrechten, conflicten en interfaces, 
Brussel, Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid 

(VRWB), Studiereeks 10, 2003, 707 p. Voor deze 

bijdrage werd de stof bijgehouden tot 1 novem

ber 2004.

1 Onder vrij onderzoek versta ik onderzoek dat 

voor 0 % door de industrie gefinancierd wordt.

2 Art. 169ter van het decreet van 12 jun i 1991 betref

fende de universiteiten in de Vlaamse Gemeen

schap, ingevoegd bij decreet van 14 ju li 1998 

betreffende het onderwijs IX en gewijzigd bij 

decreet van 19 maart 2004 betreffende de rechts

positieregeling van de student, de participatie in 

het hoger onderwijs, de integratie van bepaalde 

afdelingen van het hoger onderwijs voor sociale 

promotie in de hogescholen en de begeleiding van 

de herstructurering van het hoger onderwijs in 

Vlaanderen: art. 215bis van het decreet van 13 ju li 

1994 betreffende de hogescholen in de Vlaamse 

Gemeenschap, ingevoegd bij het reeds vermelde 

decreet van 19 maart 2004.

3 Vooral in de farmaceutische en de chemische sec

tor zijn octrooien en exclusieve licenties van groot 

belang gezien de enorme ontwikkelingskosten. 

Grote bedrijven in de semiconductorindustrie 

gebruiken octrooien ais een middel om te kun

nen onderhandelen over kruislicenties. Bij soft

ware hangt succes samen met een snelle toegang 

tot de markt en het verlenen van niet-exclusieve 

licenties. Nog andere bedrijven beschouwen 

geheimhouding en de voorsprong op de markt 

ais de beste strategie tot het boeken van com

mercieel succes.

4 Zie ook S. COOLSAET, "Dienstverlening door 

universiteiten en hogescholen: intellectuele eigen

domsrechten en billijke return", T.O.R.B. 2002- 

2003/3, 128-140, en Lambert review of business- 
university collaboration. Fina! report, 2003, 133 p..

5 Zie ook EUROPESE COMMISSIE, Expert group 
report - Management of intellectual property in 
publicly-funded research organisations: towards 
European guidelines, Luxemburg, 2004, 60 p.

6 Art. 6 van het decreet van 22 februari 1995 

betreffende de wetenschappelijke of maatschap

pelijke dienstverlening door de universiteiten of 

de hogescholen en betreffende de relaties van de 

universiteiten en de hogescholen met andere 

rechtspersonen, gewijzigd bij decreet van 18 mei 

1999 betreffende het onderwijs X.

7 Art. 5 van het reeds vermelde decreet van 22 

februari 1995.

8 Zie m.b.t. de balans tussen contractonderzoek en 

wetenschappelijke publicaties aan de K.U.Leuven 

B. VAN LOOY, M. RANGA, J. CALLAERT, K. 

DEBACKERE en E. Z IM M E R M A N N , "C om 

bining entrepreneurial and scientific performance 

in academia: towards a compounded and reci

procal Matthew-effect?", Research Policy 2004, 

425-441.

9 Zie ook S. COOLSAET, "Individuele en institutio

nele belangenconflicten aan universiteiten, hoge

scholen en onderzoeksinstellingen", T.O.R.B. 
2002-2003/3, 119-127.

10 Zie ook EUROPESE COMMISSIE, Expert group 
report -  improving institutions for the transfer of 
technology from science to enterprises. Conclusions 
and recommendations, 2004, 36 p..

11 Artt. 101 bis en 101quater van het decreet van 4 

april 2003 betreffende de herstructurering van 

het hoger onderwijs in Vlaanderen, ingevoegd bij 

het reeds vermelde decreet van 19 maart 2004.

12 Besluit van de Vlaamse regering van 13 septem

ber 2002 betreffende de ondersteuning van 

interface-activiteiten van de universiteiten in de 

Vlaamse Gemeenschap.
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Kris Aerts

Kris Aerts studeerde Handelsingenieur aan de 

Universite it Antwerpen. M om entee l vo lg t ze het 

doctoraal program m a van de vakgroep bedrijfs

econom ie en stra teg ie  van de facu lte it 

Toegepaste Economische W etenschappen aan de 

K .U .Leuven en is ze ve rb on den  aan het 

S teunpunt O & O  Statistieken in het kader van de 

O & O - en innovatiestatistieken.

Johan Bruneel

Johan Bruneel is ais onderzoeker verbonden aan 

de V lerick Leuven G ent M anagem ent School.

Donald Carchon

Donald Carchon (dca@ iwt.be) w erkt sinds 1995 

bij de overheid in het dom ein van wetenschap en 

innovatie. Bij de Vlaamse openbare instelling IWT 

is hij de beheerder van het informatiesysteem 

'Innovatieve O ndernem ingen ' en innovatiesys- 

teemanalist.

Bart Clarysse

Bart Clarysse is hoofddocent aan de universiteit 

Gent, waar hij innovatie en ondernem erschap 

doceert. Hij is tevens professor aan de Vlerick 

Leuven G ent M anagem ent School en w eten

schappelijk directeur van het G ate2G row th doc

toraal netwerk in innovatie en ondernem erschap.

Stefan Coolsaet

Stefan Coolsaet is ais ju r is t werkzaam op het 

gewestelijk havencommissariaat. Tot ju n i 2002 

was hij ais wetenschappelijk m edewerker ve rb on

den aan het C entrum  voor Intellectuele Rechten 

(K.U.Leuven), waar hij onderzoek deed naar in te l

lectuele e igendom srechten bij sam enwerking tus

sen kennisinstellingen en bedrijven.

Koenraad D ebackere

Koenraad Debackere is gew oon hoog leraar 

Technologie- en Innovatiem anagem ent aan de 

K.U.Leuven. Hij er is verbonden aan de Faculteit 

Econom ische en Toegepaste Econom ische

W etenschappen. Hij is c o p ro m o to r van het 

S teunpunt O & O  Statistieken.

Jetje De G roof

Jetje De G roof studeerde Germaanse Talen aan 

de Vrije Universite it Brussel. In 2004  behaalde ze 

een doctoraat over taa lpo litiek en taa lplanning in 

V laanderen. M om entee l is ze verbonden aan de 

Vlaamse Interuniversitaire Raad ais s tafm edewer

ker O nderzoeksbele id en Gelijkekansenbeleid.

Henri D elanghe

Henri Delanghe is historicus (K.U.Leuven), master 

of in ternational affairs (Colum bia University), en 

docto r in de econom ische geschiedenis 

(K.U.Leuven). Eerder was hij verbonden aan het 

Instituut voor de A anm oedig ing van Innovatie 

door W etenschap en Technologie in Vlaanderen 

(IWT). O p d it ogenb lik  w erkt hij op het Direc- 

toraat-Generaal voor O nderzoek (DG Research) 

van de Europese Commissie, waar hij zich richt 

op de ex post evaluatie en ex ante im pact assess

m ent van de Europese kaderprogram m a's.

Pascale Dengis

Pascale Dengis is b io ingenieur (1989) en doctor 

in de toegepaste biologische wetenschappen 

(1995). Zij verrichte wetenschappelijk onderzoek 

bij de VITO to t zij in 1997 in dienst trad ais navor

ser bij de Adm inistra tie W etenschap en Innovatie. 

Daar voert zij be le idsvoorbereidende en evalue

rende taken uit die voornam elijk  betrekking heb

ben op het dom ein van in form atie- en com m u n i

catietechnologie.

M arie tte  du Plessis

Mariëtte du Plessis is ais wetenschappelijk m ede

w erker werkzaam  op het S teunpunt O & O - 

Statistieken. Vanaf augustus 1999 to t maart 2002 

was zij ais lector verbonden aan het departem ent 

genetica (Universiteit van Stellenbosch, ZA), waar 

zij onderzoek deed naar de verbetering van de 

genetische selectie van Tilapia species.

mailto:dca@iwt.be


Wolfgang Glänzel Maaike Vanhee

W olfgang Glänzel (1955) studeerde w iskunde aan 

de Eötvös Loránd U niversite it Boedapest 

(Hongarije). Tussen 1980 en 2001 was hij verbon

den aan de B ib lio theek van de Hongaarse 

Academie van Wetenschappen. Vanaf 2002 is hij 

verbonden aan het Steunpunt O&O-Statistieken 

(K.U.Leuven).

Ans H eirm an

Ans Heirman is ais post-doctoraal onderzoeker 

ve rbonden aan de V le rick  Leuven G ent 

M anagem ent School.

Ludo Peeters

Ludo Peeters is ais gewoon hoogleraar verbonden 

aan het L im burgs Universitair Centrum . Zijn 

onderzoek is gesitueerd op het vlak van de eco

nom etrie en de regionale/ruim telijke economie. Hij 

is mom enteel betrokken bij diverse onderzoeks

projecten, waaronder het Interreg 111A-project 

"Strategisch Innoveren in de Euregio Maas-Rijn".

M are T iri

Mare Tiri prom oveerde in 2004  to t doctor in de 

Toegepaste Economische W etenschappen aan 

het Lim burgs Universitair Centrum . Z ijn onder

zoek spitst zich toe op de kwantitatieve analyse 

van innovatieactiviteiten op ondernem ingsniveau. 

Recent is hij actief betrokken bij verschillende 

onderzoeksprojecten op vlak van de ontw ikke ling 

van wetenschaps- en technolog ie-indicatoren.

Bart Van Looy

Bart Van Looy is verbonden aan de K.U.Leuven 

sinds 1998. Hij is operationeel verantwoordelijk 

voor de onderzoeksactiviteiten van de onder- 

zoeksdivisie INCEN TIM . Binnen het Steunpunt 

O & O  Statistieken is hij verantwoordelijk voor het 

onderzoek inzake technologie (patenten).

Huidig onderzoek betreft de rol van kenniscentra 

en regionale ontw ikkeling; de ontw ikkeling van 

indicatoren inzake technologie; de organisatie van 

innovatie binnen ondernem ingen en ontw ikke

lingstra jecten van kennisintensieve, startende 

ondernem ingen

Maaike Vanhee studeerde Handelsingenieur aan 

de Katholieke Universiteit Leuven. Ze werkt nu 

mee aan de O & O - en innovatiestatistieken op het 

S teunpunt O&O-Statistieken.

Kristien Vercoutere

Kristien Vercoutere is ais navorser verbonden aan 

de Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid.

G reta  V erv lie t

Dr. Vervliet is sinds 1985 actief betrokken bij het 

Vlaams wetenschapsbeleid. Vanaf 1996 werd ze 

onderm eer verantwoordelijk voor de opmaak van 

het Horizontaal Begrotingsprogram m a W eten

schapsbeleid, de bestedingsanalyses en de jaarlijk 

se Speurg ids W etenschap, Technologie en 

Innovatie. Daarnaast heeft ze een bredere 

opdracht inzake de opbouw  van Vlaamse WTI- 

indicatoren en is ze voorzitter van de Stuurgroep 

van het Steunpunt O&O-Statistieken. De door 

haar geraadpleegde referenties werden bij elk 

hoofdstukonderdeel opgenomen.

Reinhilde Veugelers

Reinhilde Veugelers is gewoon hoogleraar op 

het vlak van Strategie, Economie en Innovatie aan 

de K.U.Leuven. Zij is er verbonden aan de 

Faculte it Econom ische en Toegepaste 

Economische W etenschappen. Zij is p rom otor 

van het S teunpunt O & O  Statistieken.

De heer E d w in  P e lfrèn e  en de heer T h ie rry  

V e rg e y n s t: verbonden aan de A dm in is tra tie  

Planning en Statistiek van het M in isterie van de 

Vlaamse Gemeenschap -  leverden cijfermateriaal 

inzake bevolking en econom ie aan.

De heer A rn o ld  V e r b e e k  en de heer Tom  

M a g e rm a n  zijn ais onderzoekers verbonden aan 

het S teunpunt O & O  Statistieken. D r. M a re  

L u w e l is ais p ion ier van het bibliom etrisch 

onderzoeksbeleid in Vlaanderen co-auteur van 

tientallen bibliom etrische studies. Vandaag is hij 

verbonden aan het NVAO  (Nederlands Vlaams 

Accrediteringsorgaan).
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LIJST V A N  V O O R N A A M S T E  A F K O R T IN G E N  B IN N E N  H E T  V L A A M S  W T I-S Y S T E E M

A A P  Assisterend Academisch Personeel

A & H C I Arts and Humanities Citation Index

A l Activiteitsindex

A l LO Academische Initiële Lerarenopleiding

A PS Adm inistratie Planning en Statistiek

A W I Adm inistratie Wetenschap en Innovatie

A W Z Adm inistratie Waterwegen en Zeewezen

A Z F Departem ent A lgem ene Zaken en Financiën

BB Beroepsbevolking

BBPR Bruto Binnenlands Product per Regio

B ER D Business Expenditures on R&D

B N P Bruto Nationaal Product

B O F Bijzonder Onderzoeksfonds

BP Begrotingsprogram m a

B U O O Bruto Binnenlandse Uitgaven voor O nderzoek en O ntw ikke ling (zie GERD)

C B G S Centrum  voor Bevolkings- en Gezinsstudiën

C E R N Centre de Recherche Nucléaire - Genève

CFS Commissie voor Federale Samenwerking

C FS-STA T W erkgroep Statistiek voor de Commissie Federale Samenwerking

C IS  (1, II, III)  C om m unity  Innovation Survey

C IS Commissie voor Internationale Samenwerking

C O O Departem ent Coördinatie

C O S T European Cooperation in the field of Scientific and Technical Research

CPP Citations per Paper

C R E S T Comité voor W etenschappelijk en Technisch O nderzoek

D T O Databank Tertiair Onderwijs

D W T C Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele aangelegenheden

EFR O Europees Fonds voor Regionale O ntw ikkeling

E P O European Patent Office

ESA European Space Agency

ES F Europees Sociaal Fonds

E S O European Southern Observatory

EU Europese Unie

E U R Euro

E U R O S T A T Europees Statistisch Bureau

E W B L Departement Economie, W erkgelegenheid, Binnenlandse Aangelegenheden en

Landbouw

F IO V Fonds to t bevordering van het Industrieel O nderzoek in Vlaanderen

F R W B Federale Raad voor Wetenschapsbeleid

FTI Flanders Technology International

F W O Fonds voor W etenschappelijk O nderzoek - Vlaanderen

G B A O R D G overnm ent Budget Applications or Outlays for R&D

G B O U Generisch Basisonderzoek aan de Universiteiten

G E R D Gross Expenditures R&D

G IM V Gewestelijke Investeringsmaatschappij Vlaanderen

G IM B Gewestelijke Investeringsmaatschappij Brussel

G IS Geografische Informatiesysteem

G O V E R D G overnm ent Expenditures on R&D



H B P W B FJorizontaal Begrotingsprogram m a Wetenschapsbeleid

H E R D Higher Education Expenditures on R&D

H IV A Ploger Instituut voor de Arbeid

H O B U Floger Onderw ijs Buiten de Universiteit

H R S T Fluman Resources for Science and Technology

IAJ Individueel Aangepast Jaarprogramma

IA P Instituut voor het Archeologisch Patrimonium

IB W Instituut voor Bosbouw en W ildbeheer

IC T Informatie- en Com m unicatietechnologie

IE A International Association for the Evaluation of Education Achievement

IES Instituut voor Europese Studiën

IM E C Interuniversitair M icro-Elektronica Centrum

IN Instituut voor Natuurbehoud

IN E S International Indicators of Education Systems

IN R Instituut voor Nationale Rekeningen

IP C International Patent Classification

IA P Industriële Affiliatie Programma's

IS C E D International Standard Classification of Education

IS C O International Standard Classification of Occupations

ISI Institute for Scientific Information

IS IC International Standard Industrial Classification of All Economic Activities

IO B Vlaams Interuniversitair Instituut voor Ontw ikkelingsbeleid en - beheer

IT Informatie Technologie

ITA Actieprogram m a Inform atietechnologie

ITE A Inform ation Technology for European Advancement

ITG Instituut voor Tropische Geneeskunde

IU B Interuniversitaire Begeleidingsgroep

IW E T O Inventaris van het W etenschappelijk en Technologisch O nderzoek

IW T Instituut voor de aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in 

Vlaanderen

IW W Interdepartementale W erkgroep Wetenschapsbeleid

JC Sm Mean Citation Rate of Journal Packet

JESSI Joint European Submicron Silicon Initiative

K IV KM O-lnnovatie-Vlaanderen

K M O Kleine en M idde lgro te O ndernem ingen

K M S K A Koninklijk M useum  voor Schone Kunsten - Antwerpen

KP Kaderprogramma's

K U B Katholieke Universiteit Brussel

K .U .L eu ven Katholieke Universiteit Leuven

K U L A K Katholieke Universiteit Leuven Afdeling Kortrijk

K VA B Koninklijke Vlaamse Academie van België voor W etenschappen en Kunsten

L IN Departement Leefmilieu en Infrastructuur

L U C Lim burgs Universitair Centrum

M E C R Mean Expected Citation Rate

M E D E A Micro-electronics Developm ent for European Applications

M E R MilieuEffectRapport

M e u ro M iljoen euro

M in . M iljoen

M id . M iljard

M IN A -fo n d s  Fonds voor Preventie en Sanering inzake Leefmilieu en Natuurbehoud
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M IR A M ilieu- en Natuurrapport Vlaanderen

M K B M idden en Klein Bedrijf

M T A Material Transfer Agreem ent

M O C R Mean Observed Citation Rate

N A B S Nomenclatuur voor de Analyse en vergelijking van wetenschapsbegrotingen en -programma's

N A C E Statistische nom enclatuur van de economische activiteiten in de Europese Unie

N A R A Natuurrapport

N O D Nederlandse O nderzoek Databank

N R C Non-recurring costs

O & O O nderzoek en O ntw ikke ling

O & V Onderw ijs en Vorm ing

O A Organisatieafdeling

O B P W O O nderw ijskundig Beleids- en Praktijkgericht W etenschappelijk O nderzoek

O E S O Organisatie voor Economische Samenwerking en O ntw ikke ling

O N D Departement Onderwijs

O V A M O penbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest

P B O Programma Beleidsgericht O nderzoek

P N P Not for Profit Organisations Expenditures on R&D

PPP Purchasing Power Parities

R C A Revealed Comparative Advantage

R C R Relative Citation Rate

RIS Subregionale Innovatiestimulering

RTA Relatieve technologiespecialisatie

R U C A Universitair Centrum  Antwerpen

S B O Strategisch Basis O nderzoek

S C I Science Citation Index

S C IE Science Citation Index Expanded

SS C I Social Science Citation Indix

S T V Stichting Technologie Vlaanderen

S T W W Strategische Technologieën voor W elzijn en Welvaart

TA Technology Assessment

TIS Thematische Innovatiestimulering

tU L transnationale Universiteit L im burg

T W O L Toegepast W etenschappelijk O nderzoek Leefmilieu

U A Universiteit Antwerpen

U F S IA Universitaire Faculteiten St.-Ignatius Antwerpen

U G e n t Universiteit Gent

U IA Universitaire Instelling Antwerpen

U L B Université Libre de Bruxelles

U N E S C O United Nations Educational, Scientific and Cultural O rganization

U N U United Nations University - Universiteit van de Verenigde Naties

U S D Amerikaanse dollar

U S P T O United States Patent and Trademark Office

V A L U E Valorisation and Utilisation for Europe

V A O Voortgezette Academische O pleid ing

V IA Vlaams Innovatie-Adviescentrum

V I B Vlaams Interuniversitair Instituut voor Biotechnologie

V IF Vlaams Infrastructuurfonds

V IO N A Vlaams Interuniversitair Onderzoeksnetwerk Arbeidsm arktrapportering

V IS Vlaamse Innovatie Samenwerkingsverbanden



•  ,  II .

BIOGRAFIE

Vito Vlaam se Inste lling  voo r Techno log isch O n d e rzo e k

V L A B Vlaams Actieprogram m a Biotechnologie

V lh o ra Vlaamse Hogescholenraad

V L IE T Vlaams Im pulsprogram m a Energietechnologie

V L IN A Vlaams Im pulsprogram m a Natuurontw ikke ling

V L IR Vlaamse Interuniversitaire Raad

V L IZ Vlaams Instituut voor de Zee

V L M Vlaamse Landmaatschappij

V M M Vlaamse M ilieumaatschappij

V O I Vlaamse O penbare Instellingen

V R T Vlaamse Radio- en Televisieomroep

V R W B Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid

V S  M Vlerick Leuven Gent M anagem ent School

V U B Vrije Universiteit Brussel

W O B Vlaamse Vereniging voor O ntw ikkelingssam enwerking en Technische Bijstand

W & T Wetenschappelijke en Technologische Dienstverlening

W A V Vlaams Steunpunt W erkgelegenheid, Arbeid en Vorm ing

W IM Departement Wetenschap, Innovatie en Media

W IV W etenschappelijk Instituut Volksgezondheid

W o S Web of Science

W T I Wetenschap, Technologie en Innovatie

W T O W orld Trade Organization

W V C Departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur

Z A P Zelfstandig Academisch Personeel
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W E T E N S C H A P  I N N O V A T I E  T E C H N O L O G I E

Nuttige adressen van het Vlaams WTI-systeem:

DE VLAAM SE RAAD
V O O R  WETENSCHAPSBELEID (VRWB)
Koning A lbert ll-laan 7 - 4de verdieping
B-1210 Brussel
Tel. 32-(0)2 553 45 20
Fax 32-(0)2 553 45 23
E-mail: vrwb@ vlaanderen.be

FONDS V O O R  WETENSCHAPPELIJK 
ONDERZOEK (FWO)
Egmonstraat 5 
B-1000 Brussel 
Tel. 02/512.91.10 
Fax 02/512.58.90 
E-mail: post@fwo.be 
Internet: www.fwo.be

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE 
GEMEENSCHAP 
ADMINISTRATIE WETENSCHAP 
EN INNOVATIE (AWI)
Boudewijnlaan 30
B-1000 Brussel
Tel. 32-(0)2 553 57 95
Fax 32-(0)2 553 55 98
E-mail: greta.vervliet@wim.vlaanderen.be

VLA AM S INSTITUUT VO O R
DE A A N M O E D IG IN G  VAN INNOVATIE
D O O R  HET WETENSCHAPPELIJK
EN TECHN O LO G ISCH ONDERZOEK
IN VLAANDEREN (IWT)
Bisschoffsheimlaan 25
B-1000 Brussel
Tel. 32-(0)2 209 09 00
Fax 32-(0)2 223 11 81
E-mail: info@iwt.be
Internet: www.iwt.be

STEUNPUNT O & O  STATISTIEKEN
Dekenstraat 2
B-3000 Leuven
Tel. 32-(0)16 32 57 29
Fax 32-(0)16 32 57 99

VLAAM SE INTERUNIVERSITAIRE RAAD (VLIR)
Egmontstraat 5
B-1000 Brussel
Tel. 32-(0)2 550 15 94
Fax 32-(0)2 512 29 96
E-mail: secretariaat@vlir.be
Internet: www.vlir.be
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