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'Budgettaire overheidskredieten voor O&O in België (2009-2019)' 
 
Het Federaal Wetenschapsbeleid heeft zopas een e-publicatie 'Budgettaire kredieten 
voor onderzoek en experimentele ontwikkeling (O&O) van de overheden in België in 
de periode 2009-2019' geüpload (aangevuld met de in het voorjaar van 2020 
gerapporteerde initiële begrotingskredieten 2019). 
De budgettaire overheidskredieten voor O&O (GBARD=het acroniem in het Engels) 
weerspiegelen de intenties van de diverse overheden in België. 
Ze bevatten niet de fiscale steun aan het onderzoek die gerapporteerd wordt door de 
FOD Financiën.  
 
De gepubliceerde cijfergegevens mogen niet verward worden met het aggregaat 'Bruto 
binnenlandse uitgaven voor O&O (BUOO)' (GERD in het Engels) dat de O&O-uitgaven 
omvat die op het Belgisch grondgebied worden gerealiseerd door alle verschillende 
actoren (universiteiten, bedrijven en onderzoeksinstellingen). Dit laatste wordt gebruikt 
om de Europese 3% O&O-doelstelling te meten. 
 
In België is de verantwoordelijkheid voor het wetenschappelijk onderzoek gespreid 
over de Gemeenschappen, de Gewesten en de Federale overheid. De tabellen in deze 
brochure bevatten voor elke overheid een overzicht van de omvang, de structuur, de 
evolutie in de tijd alsook een internationale vergelijking (voor heel België) van de 
GBARD. 
De GBARD-gegevens worden ook opgesplitst per sociaal-economische doelstelling en 
per institutionele of functionele bestemming. 
 
De volledige tekst (35 blz.) met bijlagen is te vinden op de BELSPO-website 
(http://www.belspo.be/belspo/stat/b13_nl.stm#pubStudies). 
 
Hierbij enkele van de meest markante vaststellingen: 
 

1. Voor alle Belgische overheden samen, is er over 10 jaar een aanzienlijke toename van 
42,2% in lopende prijzen, hetgeen overeenkomt met 21,5% in constante prijzen. Dit is 
te wijten aan de exponentiële groei van de laatste jaren bij de Vlaamse Overheid. 

2. De Vlaamse Overheid blijft de belangrijkste openbare investeerder in O&O met bijna 
60% van de totale GBARD van België in 2019, tegenover bijna 50% in 2009. Als de 
initiële cijfers van 2019 bevestigd worden door de definitieve cijfers zal de stijging van 
hun aandeel even groot zijn in de periode 2017-2019, als in de periode 2009-2017, 
namelijk 5%. 

3. Het aandeel van de Federale overheid in de GBARD van het land daalt in dezelfde 
beschouwde periode met zowat 5% en bedraagt nu net geen 18%. 

4. De aandelen van de andere regionale overheden blijven relatief gezien op hetzelfde 
niveau als dat van 2017. 

5. De initiële begrotingsgegevens voor het jaar 2019 zullen moeten geanalyseerd worden 
in het licht van de definitieve begrotingsgegevens voor 2019. De voorziene daling van 
de Federale Overheid in haar O&O-kredieten, die bleek uit de initiële plannen voor 

http://www.belspo.be/belspo/stat/b13_nl.stm#pubStudies


2018, heeft zich bevestigd in de definitieve cijfers en trekt zich door in de initiële cijfers 
voor 2019. 

6. Uit een internationale vergelijking blijkt dat België niet meer achterop hinkt ten aanzien 
van de belangrijkste handelspartners. En dan houdt deze vergelijking nog geen rekening 
met de fiscale ondersteuning van het onderzoek dat in België zeer belangrijk is 
geworden. 

 
Noot voor de redactie 
Op de bladzijde http://www.belspo.be/belspo/stat/b32_nl.stm vindt u meer en 
bijkomende informatie over GBARD. 
Op de bladzijde http://www.belspo.be/belspo/stat/index_nl.stm vindt u een ruime keuze 
aan informatie aangaande de statistieken en indicatoren inzake wetenschap, technologie 
en innovatie. 
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