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Net zoals andere Europese stadsregio’s, wordt het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG)1 gekenmerkt 
door talrijke maatschappelijke evoluties en 
bijhorende uitdagingen op vlak van milieu, 
mobiliteit, demografie, welvaart, en arbeidsmarkt. 
Een belangrijke, zo niet cruciale sleutel om 
zulke sociale uitdagingen te trotseren ligt in het 
Brusselse systeem van Onderzoek, Ontwikkeling, 
en Innovatie (OOI)2. 
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Binnen dit ecosysteem gaan onder zoekers –  
of ze nu werkzaam zijn binnen onderzoeks-  
instel lingen, bedrijven, of de non-profitsector  – 
immers op zoek naar werkbare oplossingen voor 
concrete maat scha ppelijke uitdagingen.  
Gezien het grote maatschappelijke belang  
van het zonet vermelde ecosysteem is het,  
zowel voor beleidsmakers als burgers, cruciaal  
om goed geïnformeerd te zijn over de gezondheid 
van het OOI-systeem.
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Hoe ziet het Brusselse ecosysteem er vandaag uit 
en hoe verschilt dit van de situatie in het verleden? 
Hoe presteert het ecosysteem in vergelijking 
met andere Belgische gewesten en gelijkaardige 
Europese stadsregio’s? Deze nota gaat op  
zoek naar antwoo rden en probeert als dusdanig 
drie doelen te bereiken: BRUSSELS 
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 Een helikopterperspectief bieden op het Brussels 
OOI-landschap middels een aantal kernindicatoren.

 De sterktes en zwaktes van het Brusselse 
OOI-landschap identificeren op basis van een 
vergelijking met andere Belgische regio’s en 
vergelijkbare Europese stadsregio’s.

 De meest recente gepubliceerde OOI-data 
presenteren en al doende evoluties en trends 
doorheen de tijd identificeren.

Deze introductie definieert enkele van de hierboven 
vermelde kernbegrippen, duidt de structuur van 
deze nota alsook de selectie van indicatoren, en 
presenteert de geselecteerde vergelijkingsregio’s. 
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Onderzoek, Ontwikkeling,  
en Innovatie

Onderzoek, Ontwikkeling, en Innovatie vormen 
kernbegrippen in deze nota. Een nauw-
keurige definitie van deze concepten is dan ook 
onontbeerlijk. Internationaal gebruikte handboeken 
die betrekking hebben op O&O (het Frascati-
handboek3) of innovatie (het Oslo-handboek4) 
definiëren de concepten als volgt:

 Onderzoek en Ontwikkeling (O&O) bestaat uit 
creatieve en systematische activiteiten die erop 
gericht zijn om kennis te vergroten en nieuwe 
toepassingen te ontwikkelen. Het betreft risicovolle 
en reproduceerbare activiteiten die kunnen 
resulteren in innovaties (OESO, 2015).5

 Een innovatie is een, voor de betrokken eenheid, 
nieuw of verbeterd product (goed of dienst) of een 
nieuw of verbeterd proces.6 Om over een innovatie 
te kunnen spreken moet het nieuwe of verbeterde 
product beschikbaar zijn voor potentiële gebruikers 
en moet een proces daadwerkelijk gebruikt worden 
door de eenheid in kwestie (OESO/Eurostat, 2018). 
Traditioneel wordt er een onderscheid gemaakt 
tussen technologische innovaties (product- 

en procesinnovaties) en niet-technologische 
innovaties (marketing- en organisatie-innovaties) 
(zie o.a. Innovationdata, 2019).7 Deze indeling blijft 
invloedrijk ook al is ze niet langer terug te vinden in 
het laatste Oslo-handboek.8

Het werd hierboven reeds kort aangehaald:  
O&O-activiteiten en innovaties kunnen bijdragen  
tot oplossingen voor maatschappelijke problemen.  
Ze hebben het potentieel om de veerkracht van de 
samenleving te verhogen en ze scherpen bovendien 
de productiviteit en de competitiviteit van de 
economie aan. Zulke inzichten worden niet enkel 
erkend door een veelheid aan beleidsactoren op 
verscheidene beleidsniveaus, ze worden ook deels 
bevestigd in weten schappelijke bronnen9.
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OOI-systeem

Onderzoek en innovatie vinden plaats binnen 
een OOI-systeem. Geïnspireerd door Nelson 
en Rosenberg (1993), gaat deze nota uit van de 
veronderstelling dat zo een systeem niet bewust en 
zorgvuldig ontworpen is. Het gaat eerder om een 
organisch gegroeide verzameling van instituties 
die continu met elkaar interageren en hierdoor de 
innovatie-prestaties van innovators beïnvloeden. 
Anders dan bij Nelson en Rosenberg (1993), 
zijn innovators in het kader van deze nota niet 
enkel bedrijven, maar ook instellingen van hoger 
onderwijs, onderzoekscentra, overheidsinstellingen, 
en andere non-profit actoren. Het OOI-systeem 
is bovendien steeds gesitueerd in een specifieke 
context, wordt gevoed door inputs, en resulteert in 
bepaalde outputs (zie Figuur 1). Het zou kunnen 
lijken dat onderzoek en innovatie hierdoor deel 
uitmaken van een eenvoudig en lineair proces. Deze 
nota erkent echter dat OOI-processen verre van 
lineair of eenvoudig zijn. Integendeel, ze zijn vaak 
chaotisch en onvoorspelbaar. Context, input, en 
output interageren immers continu met elkaar en 
er bestaan verscheidene feedbackmechanismen 
(OESO/Eurostat, 2018: 4; Tidd, 2006). Hieronder 
wordt kort ingegaan op de drie basiscomponenten 
van het OOI-systeem:

 Context: Elk OOI-systeem gedijt binnen een 
bepaalde socio-economische context. Deze 
context beïnvloedt inputs, outputs, en de relatie 
tussen de twee. De context bepaalt, bijvoorbeeld, 
de beschikbaarheid van menselijk kapitaal en de 
sectoren waarbinnen innovatie plaats kan vinden. 
 
 Input: Innovaties ontstaan niet zomaar. Ze vergen 

menselijk kapitaal, financiële bronnen, en vaak ook 
samenwerking. Tezamen vormen zij de inputs van 
het OOI-systeem. 

 Output: Elk systeem heeft een bestaansreden. 
Bij het OOI-systeem is dit het produceren van 
nieuwe kennis, het verfijnen van bestaande 
kennis, en het valoriseren van deze kennis middels 
het ontwikkelen van nieuwe toepassingen. 
Zulke kennis en toepassingen kunnen, zeker op 
lange termijn, bijdragen tot oplossingen voor 
fundamentele maatschappelijke vraagstukken, 
zoals klimaatsverandering, vergrijzing, en sociale 
ongelijkheid. Innovaties en kennis vormen dan ook 
de belangrijkste outputs van het OOI-systeem.
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Bron: eigen figuur geïnspireerd door 
Innovationdata (2019), Kelchtermans  
& Robledo-Bottcher (2018), OESO (2015), 
Europese Commissie (2019).  
 
Noot: deze nota erkent het belang van de  
in blauw weergegeven indicatoren maar 
bespreekt ze niet omwille van ruimtegebrek  
of de afwezigheid van (regionale) data. 
 
Noot II: deze figuur is niet exhaustief.

Figuur 1 :
Schematische  
voorstelling van  
deze nota

Deze nota selecteert voor elk van deze basis-  
compo nenten een aantal concrete indicatoren die 
ons in staat stellen om Brussel te vergelijken met 
andere regio’s. Zoals geïllustreerd in Tabel 1, is de 
selectie van indicatoren gebaseerd op bestaande 
onderver delingen.  
 
Twee opmerkingen zijn hier van belang: 

 Ten eerste is de selectie van indicatoren 
niet exhaustief. Deze nota bespreekt immers 
enkel indicatoren waarvoor data beschikbaar 
en toegankelijk is. Dit impliceert dat bepaalde 
indicatoren, zoals het aantal wetenschappelijke 
publicaties, niet opgenomen zijn.10

 Ten tweede kunnen sommige inputs ook 
beschouwd worden als outputs (en vice versa). 
Zo vormt samenwerking zowel een input als een 
output. Samenwerkingsverbanden, bijvoorbeeld 
tussen academici en bedrijven, dragen als inputs 
immers bij tot het ontwikkelen van innovaties. 
Nieuwe ideeën en innovatiestrategieën ontstaan 
per slot van rekening vaak vanuit de confrontatie 
van individuele inzichten. De creatie of uitdieping 
van partnerschappen waarop innovators beroep 
kunnen doen voor hun toekomstige innovatie-
activiteiten, kan echter ook beschouwd worden als 
een wenselijke output van innovatie-activiteiten. 

Inputs
Financiële 
middelen

Mensen

(internationale) 
samenwerking

Outputs
Exports

Kennis intensieve   
economie

Innovaties

Intellectuele  eigendom

Wetenschappelijke  
Publicaties

Context
Welvaart vs.  sociale  
uitdagingen

Diensten

Toegang kredieten

Ondernemerschap

Internationalisering  
bedrijfsleven
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Tabel 1: Overzicht geselecteerde indicatoren

Component Subcomponent Indicator Legitimering indeling (context, inputs, outputs)

Context Stedelijke 
paradox

Bruto Binnenlands Product (per capita) en 
arbeidsproductiviteit

Innovationdata (2019); Kelchtermans & Robledo-Bottcher (2018)

Werkloosheidsgraad Innovationdata (2019); Kelchtermans & Robledo-Bottcher (2018)

Armoederisico & inkomensongelijkheid Eigen toevoeging (belangrijke link met werkloosheidsgraad). 

Dienstenfocus Toegevoegde waarde Innovationdata (2019)

Inputs Financiële inputs Bruto Binnenlandse O&O-uitgaven (GERD) Innovationdata (2019)* 

Budgettaire overheidskredieten voor O&O (GBAORD) Innovationdata (2019)*; TAFTIE SNB (2018)

Menselijke inputs O&O-personeel Innovationdata (2019)*

Hoogopgeleiden Innovationdata (2019)*

STEM-studenten Innovationdata (2019)*

Samenwerking Samenwerking In tegenstelling tot innovationdata (2019) beschouwen we 
samenwerking als een input van het innovatieproject.** 

Outputs Innovatie Innovatieratio’s per (a) regio, (b) sector, (c) 
bedrijfsgrootte, en (d) innovatietype (Community 
Innovation Survey [CIS]) 

Innovationdata (2019)

Intellectuele 
eigendom

Patenten en trademarks Innovationdata (2019); Zie ook: OESO, 2015

Economische  
impact

Kennisintensieve diensten (KIS)  
(Toegevoegde waarde & tewerkstelling)

Innovationdata (2019); Zie ook: OESO, 2015;  
Europese Commissie (2019)

(Midden-)hoogtechnologische industriële sectoren 
(Toegevoegde waarde & Tewerkstelling).

Innovationdata (2019); Europese Commissie (2019)

Hoogtechnologische exports Innovationdata (2019)

* In deze bronnen wordt er niet expliciet gesproken over een input, maar blijkt uit 
de formulering dat de variabele in kwestie als een input beschouwd wordt; 

** Het gaat in de CIS immers over het samenwerken bij innovatie-activiteiten. 
Indien deze samenwerking (input) succesvol verloopt is het eindresultaat 
idealiter een innovatie (output).
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Selectie regio’s 

Om de sterktes en zwaktes van het Brusselse  
OOI-systeem te identificeren, berust deze nota op 
een benchmarkoefening. Een dergelijke oefening 
begint met de selectie van vergelijkingsregio’s.  
Deze nota selecteert regio’s op twee niveaus:

 Regio’s binnen België: Vooreerst worden de 
andere Belgische gewesten geselecteerd. Zo komen 
we te weten hoe het Brusselse OOI-systeem zich 
verhoudt tot het Vlaams Gewest, het Waals Gewest, 
en België in zijn geheel. De Brusselse, Waalse, 
en Vlaamse OOI-systemen zijn immers sterk met 
elkaar verbonden en bevinden zich in een identieke 
federale context waarbinnen elk gewest bevoegd is 
voor zijn eigen OOI-beleid en dit naast het federale 
wetenschapsbeleid.11 

 Regio’s binnen de EU-28: Een volgende stap 
bestaat eruit om het Brusselse OOI-systeem te 
vergelijken met enkele vergelijkbare Europese 
regio’s die het ongeveer even goed als of beter 
dan Brussel doen in de drie meest recente 
Regional Innovation Scoreboards (RIS) (Europese 
Commissie, 2016, 2017b, 2019). Deze scoreboards 
vergelijken meer dan 200 Europese regio’s op 
basis van scores op een samengestelde indicator 

(de zogenaamde Summary Innovation Index).12 
Deze index deelt regio’s in vier prestatiegroepen 
in, gaande van ‘modest innovators’ tot ‘innovation 
leaders’. Aangezien het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest in deze laatste drie edities oftewel een 
‘strong innovator(+)’ (2016-2017) of een ‘innovation 
leader–’ (2018) is, selecteren we enkel regio’s die 
gekarakteriseerd werden als ‘strong innovators’ 
of ‘innovation leaders’ in ten minste twee op 
drie scoreboards.13 Om de vergelijkbaarheid 
te maximaliseren focussen we bovendien 
op stadsregio’s met een sterk ontwikkelde 
dienstensector. Elke geselecteerde regio moet 
daarenboven enige zeggenschap hebben over  
zijn OOI-beleid. Zo moet de regio zelf een OOI-
strategie kunnen bepalen of beschikken over 
(enkele) eigen financieringsinstrumenten. Deze 
criteria resulteren in de selectie van twee regio’s  
die doorgaans als ‘innovation leaders’ 
gekarakteriseerd worden (Berlin, Noord-
Holland) en vier regio’s die doorgaans als ‘strong 
innovators’ gezien worden (Wenen, Bremen, Praag, 
Bratislava).14 Waar mogelijk worden ook de cijfers 
van de EU-28 gerapporteerd. Tabel 2 vat alle 
vergelijkingspunten samen.
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Tabel 2: overzicht van geselecteerde vergelijkingsregio's*

Component 2016 RIS15 2017 RIS 2019 RIS 

Berlijn Leader Leader Leader+

Noord-Holland Strong Leader- Leader-

Brussels Hoofdstedelijk Gewest Strong Strong+ Leader-

Vlaams Gewest Strong Leader- Strong+

Wenen Strong Strong+ Strong+

Bremen Strong Leader- Strong

Waals Gewest Strong Strong Strong

Praag Moderate Strong Strong

Bratislava Strong Strong Moderate+

Eigen selectie gebaseerd op RIS (Europese Commissie, 2016, 2017b, 2019); *Ook België en de EU-28 zijn opgenomen als vergelijkingspunten.
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De socio-economische 
context

Een OOI-landschap is steeds ingebed in een 
unieke socio-economische omgeving waarmee 
het in haast continue interactie staat. In Brussel 
laat deze omgeving zich samenvatten door twee 
kerneigenschappen: ① een paradoxale spanning 
tussen welvaartscreatie en sociale uitdagingen  
en ② een verregaande dienstengerichtheid. BRUSSELS 
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De socio-economische 
context

Een persistente paradox:  
welvaartscreatie versus structurele  

sociale uitdagingen

Het Brussels Gewest is een krachtige motor voor 
welvaartscreatie. Per hoofd van de bevolking wordt 
in Brussel meer welvaart gecreëerd dan in België 
en in de EU-28. Bovendien zijn werknemers die 
in Brussel tewerkgesteld zijn productiever dan in 
België en de EU-28. Paradoxaal genoeg staat het 
Brussels Gewest terzelfdertijd voor belangrijke 
sociale uitdagingen zoals werkloosheid en 
armoede. De in Brussel geproduceerde welvaart 
komt dus niet noodzakelijk ten goede aan alle 
Brusselaars (zie ook ‘Strategie 2025 voor Brussel’: 
2; Actiris.Brussels en View.Brussels, 2019: 1-2).  
De onderstaande analyses illustreren deze paradox.

Figuur 2 maakt in één oogopslag duidelijk dat 
het Brusselse BBP/capita gedurende de gehele 
bestudeerde periode boven dat van de EU-28  
en de vergelijkingsregio’s ligt. Meer nog, een 
recente studie geeft aan dat Brussel in 2017  
de vijfde rijkste regio van de EU was, en dit op  
een totaal van 281 regio’s (Eurostat, 2019b).16 
Een belangrijke verklaring hiervoor is de functie  

van economische motor die het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest vervult binnen België. 
Dagelijks pendelen vanuit Wallonië en Vlaanderen 
een groot aantal werknemers richting Brussel. 
Het Brussels Gewest is dan ook een centraal 
gelegen en goed bereikbare dienstenregio 
met belangrijke financiële en administratieve 
functies (Zie BISA, 2018a). Hoewel interregionale 
tewerkstelling toegevoegde waarde creëert, wonen 
pendelaars niet in Brussel en zitten zij dus niet 
in de noemer van het BBP/capita vervat. Mede 
hierdoor produceerde de Brusselse economie in 
2017 maar liefst 65.000 euro per capita. Met dit 
bedrag overtreft het Brussels Gewest de drie best 
presterende vergelijkingsregio’s (Noord-Holland, 
Wenen, en Bremen).

①
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Figuur 2: 
BBP per capita

Bron: Eurostat, 2019a. 

Noot: aangezien het BBP hier wordt uitgedrukt 
in lopende prijzen is deze grafiek eerder 
geschikt voor cross-regionale vergelijkingen en 
niet zozeer voor inter-temporele vergelijkingen.

Het hoge BBP/capita is, zoals hierboven 
aangegeven, deels te wijten aan de centrale ligging 
van Brussel. Toch wijzen ook twee indicatoren die 
minder afhankelijk zijn van de pendelfactor, op 
een sterke welvaartscreatie binnen het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest:

 Ten eerste zijn werknemers in Brussel erg 
productief. De Brusselse arbeidsproductiviteit 
ligt in 2019 namelijk boven de Vlaamse en de 
Waalse. Het maakt hierbij niet uit of er gecorrigeerd 
wordt voor pendelarbeid. Indien we corrigeren 
voor pendelarbeid, bedraagt de Brusselse 
arbeidsproductiviteit (de verhouding tussen BBP en 
tewerkstelling) ongeveer 103.000 euro, terwijl dit 
in Vlaanderen en Wallonië respectievelijk 88.000 
euro en 77.000 euro is. Indien we niet controleren 
voor pendelarbeid, blijven deze verschillen overeind 
(104.000 euro, 87.000 euro, en 75.000 euro) 
(Statistiek Vlaanderen, 2019).17

Dit impliceert dat zowel Brusselse werknemers 
als in Brussel tewerkgestelde werknemers relatief 
efficiënter zijn en veel welvaart creëren. De 
arbeidsproductiviteit van alle Belgische regio’s 
ligt bovendien boven die van de EU-28 (Statistiek 
Vlaanderen, 2019).

 Ten tweede produceert het Brussels Gewest 
ook in absolute bedragen veel welvaart, 
zeker gezien het feit dat het Brussels Gewest in 
oppervlakte kleiner is dan alle vergelijkingsregio’s.18 
Met een BBP van 78 miljard euro bevindt Brussel 
zich in 2017 boven Bratislava, Praag, en Bremen. 
Bovendien komt Brussel op vlak van absolute 
welvaartscreatie in de buurt van Wenen (94 miljard) 
dat tweemaal groter is in oppervlakte en waar 
ongeveer een half miljoen meer inwoners wonen 
dan in Brussel. Het BBP van het BHG is in 2017 
bovendien goed voor 18% van alle welvaart die in 
België gecreëerd wordt (Eurostat, 2019a). 
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Ondanks deze krachtige welvaartscreatie staat het 
Brussels Gewest voor enkele structurele sociale 
uitdagingen. Vier voorbeelden tonen aan dat de 
functie van economische motor niet noodzakelijk 
gunstige effecten ressorteert voor de gehele 
Brusselse bevolking:

 Vooreerst, toont de enquête naar de 
arbeidskrachten (LFS) dat de werkloosheid 
in Brussel relatief hoog is.19 Terwijl 13% van 
de Brusselse actieve bevolking werkloos is, is 
dit in België 6% en in de EU-28 ongeveer 7% 
(cijfers 2018). Figuur 3 toont bovendien dat alle 
vergelijkingsregio’s een lagere werkloosheidsgraad 
hebben dan Brussel. De Brusselse werkloosheid 
evolueert echter wel gunstig. Zo is tussen 2013 en 
2018 de Brusselse werkloosheid systematisch en 
relatief sterk gedaald. Hierdoor lijken de verschillen 
tussen Brussel en andere regio’s lichtjes af te 
nemen. Terwijl in 2007 de werkloosheidscijfers 

van Brussel en de EU-28 nog zeer sterk uit 
elkaar lagen (10 procentpunten), lagen beide 
werkloosheidsgraden in 2018 al enigszins dichter 
bij elkaar (6 procentpunten).20

 Ten tweede, zijn er in Brussel relatief meer 
jongeren werkloos dan elders en dit gedurende 
de gehele bestudeerde periode.21 Met een 
jeugdwerkloosheidsgraad van 31% in 2018, zijn  
er in Brussel duidelijk meer jongeren op zoek naar 
een job dan in de EU-28 (15%) of in België (16%)  
(cf. Eurostat, 2019a). Opnieuw dient deze bevinding 
enigszins genuanceerd te worden. De Brussels 
jeugdwerkloosheid evolueert namelijk al enkele 
jaren gunstig. Tussen 2013 en 2018 daalde het 
aantal jeugdwerklozen jaar na jaar.22 Daarenboven 
is het verschil tussen Brussel en de EU-28  
vandaag kleiner dan een tiental jaar geleden  
(19 procentpunten in 2007 versus 15 in 2018). 
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Figuur 3:  
Werkloosheidsgraad

Bron: Eurostat, 2019a. 

Noot: het gaat niet om de administratieve 
werkloosheid, maar om de werkloosheid 
gemeten via de LFS.
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 Ten derde, bevinden veel Brusselaars zich in 
armoede. De Welzijnsbarometer geeft aan dat, in 
2016, 33% van de Brusselaars een inkomen heeft 
dat zich onder de armoederisicogrens bevindt, 
terwijl dit in Vlaanderen en Wallonië respectievelijk 
10% en 21% is (Observatorium voor gezondheid 
en welzijn Brussel, 2018).23 Figuur 4 suggereert 
dat, ondanks een daling tussen 2010 en 2014, het 
Brusselse armoederisico zich na de financieel-
economische crisis niet heeft kunnen herstellen 
tot het substantieel lagere niveau van vóór de 
financieel-economische crisis. In andere regio’s 
had de crisis klaarblijkelijk een kleinere en minder 
duurzame impact op het aantal mensen in armoede. 

 Ten slotte, is de Brusselse inkomensongelijkheid 
ietwat hoger dan in België en andere Belgische 
steden. Anders gesteld, het verschil tussen arm 
en rijk is meer uitgesproken in Brussel dan elders 
in het land. De Gini-coëfficiënt, die bij volledige 

ongelijkheid 1 bedraagt en bij volledige gelijkheid 
een waarde van 0 aanneemt, illustreert dit. In 2015 
bedraagt de Brusselse Gini-coëfficiënt, berekend 
na belastingen, 0,41.24 In België, Antwerpen, 
en Charleroi liggen de inkomens echter dichter 
bij elkaar. De Gini-coëffciënten bedragen hier 
respectievelijk 0,38, 0,36, en 0,33 (Observatorium 
voor gezondheid en welzijn Brussel, 2018). Deze 
cijfers zijn in het recente verleden relatief stabiel 
gebleven (2012-2015). 
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Figuur 4:  
Aandeel bevolking  
onder de  
armoederisicogrens

Bron: Observatorium voor Gezondheid en 
Welzijn Brussel (2010-2018). 
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Brussel als diensteneconomie  
bij uitstek

Hierboven werd vastgesteld dat er in Brussel veel 
welvaart gecreëerd wordt. Welke economische 
activiteiten zijn verantwoordelijk voor deze 
welvaartscreatie? Het korte antwoord is dat Brussel 
een overgroot deel van haar toegevoegde waarde 
uit dienstenactiviteiten haalt. 

Zo kwam in 2017 maar liefst 92% van de totale 
toegevoegde waarde die de Brusselse economie 
creëerde voort uit diensten. Brussel is daarmee 
meer op diensten gericht dan de EU-28 en 
België (respectievelijk 73% en 77%) (INR via 
Innovationdata, 2019). Bovendien is Brussel sterker 
dienstengericht dan alle vergelijkingsregio’s. Het 
hoeft misschien niet te verbazen dat Brussel sterker 
dienstengericht is dan die regio’s waarbinnen er nog 
een aanzienlijk industrieel weefsel bestaat, zoals 
het Waals Gewest, het Vlaams Gewest, en Bremen. 
In die regio’s staat de industrie, met inbegrip van 
de bouw, in voor een beduidend deel van de bruto 
toegevoegde waarde (tussen 23% en 28%) (cijfers 
2016; Eurostat, 2019a).25 Het is echter des te 
opvallend dat Brussel een kleiner aandeel van haar 
toegevoegde waarde uit industriële activiteiten haalt 

dan vergelijkbare verstedelijkte regio’s met een sterk 
ontwikkelde tertiaire sector, zoals Noord-Holland, 
Wenen, Praag, en Berlijn. In deze dienstenregio’s 
is de industrie goed voor 11 tot 16% van de 
toegevoegde waarde. In Brussel is dit 8%. Hoewel 
Brussel aldus dé diensteneconomie bij uitstek 
is, wil dit niet zeggen dat de Brusselse industrie 
onbestaande is. Met, onder meer, autoproducent 
Audi in Vorst, vliegtuigbouwer SABCA in Haren, en 
landbouwproducent Viangros in Anderlecht blijven 
er belangrijke industriële producenten actief binnen 
de grenzen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
Het Brusselse Industrieplan bespreekt  
dit industriële weefsel en de uitdagingen waarvoor 
het staat (Brussels Gewest, 2019).26

Een opsplitsing naar NACE-categorieën 
bevestigt niet enkel het belang van de Brusselse 
dienstensector, maar toont ook aan welke 
specifieke (diensten)sectoren de Brusselse 
economie aandrijven. Zo toont Figuur 5 dat 
de financiële sector met 17% van de totale 
toegevoegde waarde dé topsector van Brussel 
is. De tweede belangrijkste sector is de 
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publieke administratie en sociale verzekeringen 
(14%). Hierna volgen de vrije beroepen en 
wetenschappelijke en technische activiteiten 
(11%), de groot- en detailhandel en reparatie van 
auto’s en motorfietsen (8%) en de informatie- en 
communicatiesector (7%). Indien we dezelfde 
oefening voor België in zijn geheel maken, valt 
op dat industrie op de eerste plaats staat met 
14% van de toegevoegde waarde (exclusief bouw), 
gevolgd door groot- en detailhandel en reparatie 

van auto’s en motorfietsen (12%) vrije beroepen en 
wetenschappelijke en technische activiteiten (10%), 
exploitatie van en handel in onroerend goed (9%) 
en publieke administratie en sociale verzekeringen 
(8%). Voor een meer gedetailleerde bespreking van 
de Brusselse dienstensector, verwijzen we naar 
Focus °10 van het BISA (Michiels, 2015).
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Figuur 5:  
Toegevoegde waarde van de vijf topsectoren in Brussel en België 
(als % van de totale toegevoegde waarde)

Bron: eigen berekeningen op basis van BISA (2019) en INR. 

Noot: De bruto toegevoegde waarde wordt hier uitgedrukt in lopende prijzen. Zoals beschreven in 
BISA (2019) zijn de cijfers voor 2017 gebaseerd op een voorlopige ramingsmethode. Indien we dezelfde 
oefening uitvoeren op basis van de 2016-gegevens blijven bovenstaande conclusies echter ongewijzigd. 
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De hierboven geschetste kerneigenschappen 
karakteriseren de socio-economische context 
waarbinnen het Brusselse O&I-landschap ingebed is. 
Met deze contextgegevens in het achterhoofd, kunnen 
we de verscheidene input- en outputcomponenten van 
het OOI-systeem bespreken. Dit gedeelte focust op de 
inputzijde: welke financiële, menselijke, en organisatie-
gerelateerde middelen worden binnen Brussel ingezet 
om tot innovaties te komen? Om een antwoord te 
vinden gaan we in op vier kernbevindingen. Deze 
bevindingen hebben betrekking op ① de Brusselse 
O&O-intensiteit, ② publieke financiële steun voor O&O, 
③ menselijk O&O-kapitaal en ④ samenwerking en 
internationalisering. 
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De O&O-intensiteit in Brussel lijkt 
laag, maar deze vaststelling moet 

genuanceerd worden. 

Volgens de meest gebruikelijke definitie van O&O-
intensiteit – de bruto binnenlandse O&O-uitgaven 
gedeeld door het BBP – zijn de Brusselse O&O-
uitgaven in 2015 goed voor 1,81% van het BBP. 
De doelstelling om 3% van het BBP te besteden 
aan O&O tegen 2020, die geformuleerd werd in 
de Europa 2020-strategie en overgenomen werd 
in het Brusselse regeerakkoord van 2014-2019, is 
hiermee nog niet bereikt (Regering van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest, 2014: 23-24).27 Zoals 
aangetoond in Figuur 6, is de Brusselse O&O-
intensiteit bovendien lager dan in België en de 
EU-28 (respectievelijk 2,46% en 2,04%). Vergeleken 
met onze vergelijkingsregio’s lijkt Brussel zich in de 
staart van het peloton te bevinden en dit tezamen met 
Noord-Holland en Bratislava. De relatief lage O&O-
intensiteit kan vrij eenvoudig verklaard worden. In 
Brussel is het hoog- en middelhoog-technologische 
industrieel weefsel niet zo sterk ontwikkeld en 
het is net binnen deze sectoren dat er traditioneel 
gezien veel geld uitgegeven wordt aan O&O. In een 
kleine stadsregio met belangrijke administratieve 

functies en internationale organisaties is de relatieve 
afwezigheid van zo een hoogtechnologische industrie 
niet verwonderlijk (Kalenga-Mpala en Wautelet, 2016: 
2). De vaststelling dat de Brusselse O&O-intensiteit 
relatief laag is, dient niet enkel verklaard te worden. 
Ze moet ook in perspectief geplaatst worden. 
Drie argumenten zijn hierbij van belang:

 Ten eerste, is Brussel aan een inhaalbeweging 
bezig. De Brusselse O&O-intensiteit groeide de 
laatste jaren immers aan een relatief hoog tempo.  
Zo steeg deze Brusselse intensiteit tussen 2011 
en 2015 met maar liefst 0.46 procentpunten. Dit 
impliceert dat de verhouding tussen de Brusselse 
O&O-uitgaven en het Brusselse BBP de laatste jaren 
sterker toenam dan in België (0.30 punten) en de  
EU-28 (0.07 punten). Enkel in Bratislava en Praag 
steeg de O&O-intensiteit nog meer (zie Figuur 6).  
De stijging van de Brusselse intensiteit is het 
resultaat van twee factoren: (1) een stijging van de 
O&O-uitgaven en (2) een eerder bescheiden reële 
groei van het Brusselse BBP tussen 2011 en 2015.
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Volgens recente cijfers die nog niet door Eurostat 
gepubliceerd zijn, zou de Brusselse O&O-intensiteit 
overigens verder gestegen zijn tot 2,16% in 2017 
(eigen berekening op basis van Belspo, 2019).

 Ten tweede, verbergt de totale O&O-intensiteit 
grote verschillen per uitvoeringssector. De bruto 
binnenlandse O&O-uitgaven zijn een optelsom 
van de uitgaven binnen vier uitvoeringssectoren, 
namelijk de bedrijfssector (BERD), de overheids-
sector (GOVERD), de sector van het hoger onderwijs 
(HERD), en de private non-profitsector (PNP). 
Figuur 7 toont dat in het BHG een kleiner aandeel 
van de totale O&O-uitgaven naar de bedrijfssector 
gaan dan in België en de EU-28. Het aandeel dat 
naar de sector van het hoger onderwijs gaat is in 
het BHG echter groter dan in België en de EU-28. 
Ongeveer 56% van alle Brusselse O&O-uitgaven 
vinden plaats binnen de bedrijfssector. In België 
(70%) en de EU-28 (64%) is het aandeel BERD in de 
totale O&O-uitgaven groter. De uitgaven binnen het 
hoger onderwijs zijn goed voor 30% van de totale 
O&O-uitgaven in Brussel. In de EU-28 en België is dit 
aandeel kleiner (23% en 20%). Het hoger onderwijs 
is dus een erg belangrijke uitvoeringssector binnen 
het Brusselse OOI-landschap. Dit hoeft niet te 
verbazen. In Brussel bevinden er zich 7 universitaire 
instellingen, 19 hogescholen, en 24 internationale of 
private instellingen van het hoger onderwijs (Vaesen 
en Wayens, 2014; Fédération Wallonie-Bruxelles, 
2019; Onderwijs in Brussel, 2019).28 Enkel in Wenen 
wordt een groter aandeel van de O&O-uitgaven 
gespendeerd binnen het hoger onderwijs.29

 Ten derde, is de O&O-intensiteit steeds context-
afhankelijk. De intensiteiten van de boven staande 
regio’s mogen niet blindelings met elkaar vergeleken 
worden zonder de economische structuur van de 
vergelijkingspunten in het achter hoofd te houden. 
Voor een dienstengerichte regio met relatief weinig  
(fysieke) ruimte voor een uitgebreid hoogtech no  lo-
gisch industrieel weefsel is het nu eenmaal een  
grotere uitdaging om erg hoge O&O-uitgaven te beko-
men. Het feit dat Brussel een groter deel van haar  
toegevoegde waarde uit diensten haalt dan de andere  
Belgische regio’s én de Europese vergelijkings regio’s  
relativeert dan ook de bescheiden Brusselse O&O-
intensiteit. Box 1, die Cahier nr. 8 van het BISA present-
eert, legt in meer detail uit waarom een te sterke focus  
op de O&O-intensiteit misleidend kan zijn voor kleine  
diensten gerichte stadsregio’s die sterk geconnec  teerd 
zijn met een meer geïndustrialiseerd hinterland.
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Figuur 6:  
O&O-intensiteit  
(GERD als % van het BBP)

Bron: Eurostat, 2019a.
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Figuur 7:  
BERD, GOVERD, HERD, en 
PNP als percentage van de 
totale bruto binnenlandse 
O&O-uitgaven (2015)

Bron: Eurostat, 2019a. 

Noot: voor Noord-Holland was er geen data 
beschikbaar. 

Noot II: voor de regio’s Berlijn en Bremen 
werden er geen PNP-uitgaven gepubliceerd  
op Eurostat.

BOX 1  
Cahier van het BISA nr. 8 Kennis-
stromen in innovatieve bedrijven:  
Het Brussels Innovatiesysteem

Gezien het belang van kennisuitwisseling in een 
performante kenniseconomie, bestudeert een recente 
studie de kennisstromen van Brusselse innoverende 
bedrijven die actief zijn op vlak van technologische 
innovaties (Teirlinck en Spithoven, 2018). De studie 
analyseert de openheid van innovatiestrategieën, het 
gebruik van informatiebronnen voor innovatie,  
en de aanwezigheid en de aard van samenwerk-
ingsverbanden. De belangrijkste resultaten 
kunnen online geraadpleegd worden (Teirlinck en 
Spithoven, 2018: 56-57).30 De cahier is hier echter 
vooral van belang omwille van een bijkomende 

reden. In tegenstelling tot gangbare praktijken, 
begrenst de bovenvermelde studie het Brussels 
OOI-systeem immers niet op een artificiële wijze. 
De studie bestudeert dus niet enkel het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest, maar ook een breder gebied 
dat het hinterland omvat. Het innovatiesysteem en 
innovatie-netwerken stoppen immers niet abrupt 
bij de administratief-politieke grenzen van het 
gewest: “Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en zijn 
hinterland [vormen] samen een functioneel regionaal 
innovatiesysteem” (Teirlinck en Spithoven, 2018: 
45). Dit inzicht suggereert dat het in de toekomst 
interessant zou kunnen zijn om bepaalde statistieken, 
zoals de O&O-intensiteit, niet enkel te berekenen 
voor het Brussels Gewest, maar ook voor een breder 
omliggend gebied. Zo zou de O&O-intensiteit berekend 
kunnen worden voor het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest plus het omliggende meer geïndustrialiseerde 
gebied waarmee het BHG verbonden is en waarmee 
het samen één innovatiesysteem vormt. 

0

20

40

60

80

100
PNP

HERD

GOVERD

BERD

PraagBratislavaWenenBremenBerlijnEU-28BelgiëWaals 
Gewest

Vlaams 
Gewest

BHG

BRUSSELS 
INNOVATION 

INSIGHTS

Het Brusselse OOI-systeem 
in perspectief 

www.innoviris.brussels

№ 1

25

2019



De socio-economische 
context

Outputs van 
het OOI-systeem

Conclusie

Bronnenlijst

Inleiding

Inputs van het 
OOI-systeem

Publieke financiële steun voor O&O 
neemt sterk toe in het BHG 

De O&O-intensiteit mag dan wel relatief laag zijn, de 
regering van het Brussels Gewest levert de laatste 
jaren steeds grotere inspanningen om de O&O-
uitgaven te doen stijgen. Dit blijkt uit een vergelijking 
tussen Brussel, de andere gefedereerde entiteiten, 
en het federale niveau. Zo stegen de budgettaire 
overheidskredieten voor O&O – de zogenaamde 
GBAORD – de laatste jaren het meest in Brussel en 
Vlaanderen. De Brusselse regering zorgde ervoor 

dat de O&O-vastleggingen gemiddeld met 4% stegen 
in de periode 2010-2017. Enkel de Vlaams regering 
realiseerde een gelijkaardige stijging in diezelfde 
periode. De stijging van de O&O-vastleggingen van 
de Federale Overheid, de Franse Gemeenschap, 
en het Waals Gewest waren beperkter (de 
samengestelde gemiddelde groeivoet situeert zich 
hier tussen 0% en 3%).31 Box 2 legt uit dat zulke 
vergelijkingen steeds met de nodige voorzichtigheid 

Figuur 8:  
Evolutie GBAORD (uitgedrukt 
als percentuele verandering 
ten aanzien vorig jaar)

Figuur 9:  
GBAORD voor BHG (uitgedrukt 
in absolute bedragen; in 
duizenden euro’s)

Bron: eigen berekeningen op basis van 
Eurostat en Belspo-gegevens weergegeven 
op innovationdata, 2018. Commissie federale 
samenwerking van de Interministeriële 
Conferentie voor Wetenschapsbeleid (2019).

Bron: Eurostat & Belspo weergegeven op 
Innovationdata, 2018. Commissie federale 
samenwerking van de Interministeriële 
Conferentie voor Wetenschapsbeleid (2019). 

Noot: de gegevens voor 2018 zijn initiële cijfers.
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BOX 2 
Een intra-Belgische vergelijking  
van de GBAORD: Voorzichtigheid  
is geboden

De hierboven gepresenteerde vergelijking tussen 
de GBAORD van verschillende entiteiten, moet 
met de nodige voorzichtigheid benaderd worden. 
Niet alle entiteiten hebben dezelfde bevoegdheden 
op vlak van OOI, ondersteunen daardoor niet 
noodzakelijk hetzelfde soort van projecten, en 
beschikken soms over verschillende (combinaties 
van) beleidsinstrumenten. Het onderstaande overzicht 
verduidelijkt deze complexiteit:

 De gewesten zijn bevoegd voor toegepast onder-
zoek dat gelinkt is aan hun bevoegdheden, de grond ge -
bonden bevoegdheden. Veelal maken ze hiervoor gebruik  
van subsidies aan bedrijven of onderzoeksinstellingen.

 De gemeenschappen zijn bevoegd voor 
fundamenteel onderzoek en onderzoek gelinkt aan 
de persoonsgebonden bevoegdheden. Het gaat hier 
in hoofdzaak om de financiering van onderzoeks- en 
onderwijsinstellingen (universiteiten en hogescholen). 

 Het federale niveau heeft een belangrijke 
fiscale bevoegdheid en is verantwoordelijk voor 
enkele specifieke onderzoekslijnen zoals de relatief 
omvangrijke financiering van ruimtevaartprogramma’s. 
Bovendien is de federale overheid verantwoordelijk 
voor de federale wetenschapsinstellingen (die voor 
een groot deel in Brussel gelegen zijn).

 Een bijkomende bijzonderheid is dat de 
geaggregeerde GBAORD-gegevens geen onderscheid 
maken tussen het Vlaamse Gewest en de Vlaamse 
Gemeenschap terwijl er wel afzonderlijke 
geaggregeerde cijfers zijn voor de Franstalige 
Gemeenschap en het Waals Gewest. 

Het gevolg van deze complexiteit is dat een stijging van 
de overheidskredieten in entiteit X niet noodzakelijk 
op dezelfde manier geïnterpreteerd kan worden als een 
stijging van kredieten in entiteit Y. Er kunnen volledig 
verschillende contextuele evoluties of beleidsevoluties 
achter schuilgaan. Bovendien maakt dit overzicht 
duide lijk dat de GBAORD van het BHG slechts een 
deel zijn van alle kredieten die een impact hebben op  
het Brusselse OOI-systeem. Zo hebben kredieten vanuit  
de gemeenschapsoverheden een impact op de universi-
teiten en hogescholen in Brussel. Zo ook zijn de federale  
wetenschaps instellingen – die gefinancierd worden 
door het federale niveau – gelegen binnen Brussel.

benaderd dienen te worden. Figuur 8 demonstreert 
dat de Brusselse overheid er vooral tussen 2015 en 
2016 in slaagde om de O&O-vastleggingen sterk te 
doen de stijgen. Ook meer recent, tussen 2016 en 

2018, bleven de Brusselse O&O-middelen stijgen. Als 
een gevolg daarvan bereikten de Brusselse GBAORD 
in 2018 een – voor Brussel – historisch niveau van 52 
miljoen euro (initiële gegevens) (zie Figuur 9).
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Brussel is een relatief sterk 
ontwikkelde hub van menselijk  

O&O-kapitaal

Innovaties vergen niet enkel financiële middelen, 
maar ook bronnen van menselijk kapitaal. Het kan 
dan gaan over specifieke bronnen van menselijk 
kapitaal, zoals O&O-personeelsleden (inclusief 
onderzoekers). Zij dragen dagelijks bij tot het 
ontwikkelen van nieuwe kennis en innovaties. 
Het kan echter ook gaan om bredere bronnen 
van menselijk kapitaal, zoals hoogopgeleide 
burgers en STEM-studenten. Zij vormen een 
brede pool waaruit bedrijven, onderzoekscentra, 
en hogeronderwijsinstellingen hun O&O-
personeelsleden selecteren. Op beide vlakken, doet 
Brussel het relatief goed: 

 Specifieke bronnen van menselijk O&O-
kapitaal: Hoeveel O&O-personeelsleden werken er 
binnen Brussel? De tweejaarlijkse O&O-survey geeft 
aan dat het Brussels Gewest, voornamelijk omwille 
van het grote aantal universiteiten en hogescholen 
op Brussels grondgebied, een goede leerling is. In 
verhouding tot de totale tewerkstelling, is in 2015 
ongeveer 1,8% tewerkgesteld binnen O&O  

(Zie Figuur 10; Innovationdata, 2018). Daarmee 
zijn er in Brussel relatief meer O&O-personeelsleden 
dan in het Vlaams Gewest (1,7%), het Waals Gewest 
(1,6%), en de EU-28 (1,3%). Op vlak van onderzoekers, 
een subcategorie van het O&O-personeel, zijn de 
conclusies grotendeels gelijklopend. Zo zijn er, in 
verhouding tot de totale tewerkstelling, meer onder-
zoekers tewerkgesteld in Brussel dan in België en de 
EU-28 (Zie Figuur 11). Voor een vergelij king tussen 
Brussel en andere Europese stadsregio’s op vlak 
van O&O-personeel en onderzoekers stelt er zich 
een probleem op vlak van databeschikbaarheid 
en vergelijkbaarheid. Box 3 gaat hier dieper op in. 
Het valt daarnaast op dat er binnen het relatief 
kleine grondgebied van Brussel erg veel doctorale 
onder zoekers actief zijn. Met 4267 doctorandi inge-
schreven aan universiteiten in Brussel, werkt één 
kwart van alle in België ingeschreven doctoraats-
studenten binnen het gewest (Eurostat, 2019a).

 Brede bronnen van menselijk O&O-kapitaal: 
Kan het OOI-systeem uit een grote pool van 
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Figuur 10:  
O&O-personeel  
(als % totale tewerkstelling)

Figuur 11:  
Onderzoekers  
(als % totale tewerkstelling)

Bron: Eurostat en Belspo data via 
Innovationdata.be, 2018.
  
Noot: de noemer is uitgedrukt in 
Voltijdsequivalent (VTE)

Bron: Eurostat en Belspo data via 
Innovationdata.be, 2018. 
 
Noot: de noemer is uitgedrukt in 
Voltijdsequivalent (VTE)

talent putten wanneer het onderzoekers en 
O&O-personeel aanneemt? Het antwoord is 
genuanceerd. Enerzijds, is Brusselse bevolking 
uitzonderlijk hoogopgeleid. Anderzijds, is er een 
tekort aan exact-wetenschappelijke en technische 
profielen. In 2018 had 56% van de 30 tot 34-jarige 
Brusselaars een diploma hoger onderwijs. De 
Brusselse bevolking is daarmee hoger opgeleid 
dan de bevolking van de EU-28 en België. Van de 
vergelijkingsregio’s doen enkel Noord-Holland, 
Bratislava, en Praag het op dit vlak nog beter 
(Eurostat, 2019a). Wat betreft STEM-studenten  
doet Brussel het, echter, minder goed. 

Van alle studenten die in het academiejaar 2013-
2014 ingeschreven waren aan een Brusselse 
universiteit, was slechts 15% ingeschreven in een 
wetenschappelijke of technische richting.32 Bij de 
hogescholen waren er nog minder STEM-studenten: 
ongeveer 9% tijdens het academiejaar 2016-2017 
(BISA, 2018b). Hoewel we geen regionale data ter 
beschikking hebben, blijkt dat er in België relatief 
minder STEM-diploma’s behaald worden dan in de 
EU (Europese Commissie, 2014: 2).33 Dit resulteert 
een relatief groot aantal openstaande STEM-functies 
op de Belgische arbeid smarkt (Kelchtermans en 
Robledo-Bottcher, 2018). BRUSSELS 
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BOX 3 
O&O-personeel en onderzoekers  
als een percentage van de  
totale tewerk stelling.  
Een probleem van databeschik-
baarheid en vergelijkbaarheid

Regio’s vergelijken op vlak van O&O-personeel 
doen we best door het aantal O&O-personeelsleden 
te delen door de totale tewerkstelling. O&O-
personeelsleden vormen immers een subset van alle 
personen die tewerkgesteld zijn binnen een bepaalde 
regio. Net zoals andere tewerkgestelden hoeven 
O&O-personeelsleden niet noodzakelijk in Brussel te 
wonen. Ook pendelaars met een verblijfplaats buiten 
Brussel kunnen tewerkgesteld zijn binnen Brussel, 

al dan niet als O&O-personeelslid. De ratio ‘O&O-
personeel/totale tewerkstelling onafhankelijk van 
verblijfplaats’ wordt berekend op innovationdata.
be en dit voor alle Belgische regio’s (zie 
hierboven). De manier waarop totale tewerkstelling 
geconceptualiseerd wordt verschilt echter tussen 
Innovationdata.be en Eurostat. De gegevens op 
Eurostat zijn namelijk gebaseerd op de Labour Force 
Survey (LFS) waarin tewerkstelling voortbouwt op 
een “resident household concept”. Dit wil zeggen dat 
Eurostat tewerkstelling afleidt uit de huishoudens die 
binnen de regio verblijven. De tewerkstellingscijfers 
op Innovationdata.be houden, zoals hierboven 
uitgelegd, echter geen rekening met de verblijfplaats 
van de tewerkgestelden (zie Innovationdata, 2019). 
Omwille van dit verschil in benadering kunnen we 
geen gebruik maken van Eurostatgegevens om de 
bovenstaande vergelijking tussen de Belgische regio’s 
uit te breiden naar andere Europese regio’s. 
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BOX 4 
Genderdiversiteit in het OOI-
landschap. Hoe is het gesteld  
met de vertegenwoordiging van 
mannen en vrouwen in Brussel?

Figuur 12 illustreert dat bijna 40% van het Brusselse 
O&O-personeel een vrouw is.34 Het positieve nieuws 
is dat er daarmee in Brussel relatief meer vrouwelijke 
O&O-personeelsleden werken dan in de EU-28 en 
België. Brussel doet het ook beter dan Noord-Holland 
en Praag. Een mogelijke verklaring voor deze goede 
prestatie ligt in het feit dat het BHG gekenmerkt wordt 
door een erg grote aanwezigheid van universiteiten en 
hogescholen (waar er doorgaans een groter aandeel 
vrouwelijke O&O-personeelseden tewerkgesteld is 
dan in de bedrijfssector). Het negatieve nieuws is 
dat gelijke vertegenwoordiging nog geen realiteit is. 
Bovendien is Brussel niet de absolute koploper. Zo 

staat Bratislava bijvoorbeeld al iets verder op vlak 
van gelijke vertegenwoordiging. Het beeld op vlak van 
onderzoekers is grotendeels gelijklopend, met het 
enige verschil dat we in alle regio’s nog wat verder 
staan van gelijke vertegenwoordiging. In Brussel 
bedraagt het percentage vrouwelijke onderzoekers 
in 2015 bijvoorbeeld 36%. Het aantal vrouwen 
binnen het O&O-personeel en het aantal vrouwelijke 
onderzoekers geven een eerste indicatie van hoe 
het gesteld is met gendergelijkheid binnen het OOI-
landschap (zie hierboven). Maar hoe is het gesteld met 
gelijke vertegenwoordiging binnen andere categorieën 
van menselijk O&O-kapitaal, zoals hoogopgeleiden, 
doctorandi, en STEM-studenten? Tabel 3 voert 
een bredere genderanalyse uit en nuanceert de 
bovenstaande bevindingen enigszins. Het maakt 
duidelijk dat hoewel Brussel relatief goed presteert op 
vlak van een gelijke vertegenwoordiging er ruimte voor 
verbetering blijft. De eerste rij toont op welke vlakken 
Brussel sterk presteert in vergelijking met andere 
regio’s. De tweede rij beschrijft op welke vlakken er 
nog veel ruimte voor verbetering is.

Hierboven werd gesuggereerd dat het Brussels OOI-
systeem een sterk ontwikkelde hub van menselijk 
kapitaal vormt. Er zijn immers veel onderzoekers, 
O&O-personeelsleden, en hoogopgeleiden. 
Kwantiteit is echter onvoldoende. Ook diversiteit 
is van belang. Vindingrijke innovaties behoeven 
immers een kruisbestuiving van originele ideeën. 
Bovendien is het wenselijk dat innovaties – die per 

slot van rekening bepalen hoe we onze samenleving 
en economie organiseren – de noden van de gehele 
samenleving weerspiegelen (cf. Busolt en Kugele, 
2009: 110-111). Box 4 evalueert daarom hoe ver 
Brussel verwijderd is van het ideaal van gelijke 
vertegen woordiging van mannen en vrouwen  
binnen het OOI-landschap, één belangrijk 
deelaspect van diversiteit. 
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Figuur 12:  
Proportie vrouwen in O&O-
personeel (headcount)

Bron: eigen berekening op basis van  
Eurostat, 2019a.

Tabel 3:  
De vertegenwoordiging van vrouwen binnen het OOI-landschap

Eerder positieve evaluatie vanuit benchmarking

O&O-personeel & onderzoekers:

Brussel presteert beter dan de EU-28 en België, maar een gelijke 
vertegenwoordiging is nog geen feit (zie hierboven). 

Inschrijvingen in het hoger onderwijs:

Er zijn vandaag de dag meer vrouwen dan mannen ingeschreven in het 
hoger onderwijs. In Brussel is in 2017 ongeveer 56% van de studenten 
hoger onderwijs een vrouw. De situatie is nagenoeg identiek in 
Vlaanderen en Wallonië (Eurostat, 2019a). Brussel doet het lichtjes beter 
dan Wenen (53%), Bremen (48%), en Berlijn (51%).35 Het bevindt zich 
ongeveer op dezelfde hoogte als Praag. Bratislava is de enige regio waar 
er duidelijk nog een groter aandeel vrouwen ingeschreven zijn (60%).

Doctoraatsstudenten

Op vlak van doctorandi, is er een quasi-gelijke vertegenwoordiging van 
mannen en vrouwen. In 2017 was 48% van alle Brusselse doctorandi een 
vrouw. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest presteert daarmee lichtjes 
beter dan België (46%) (Eurostat, 2019a). Van de vergelijkingsregio’s 
doen Wenen en Bratislava het even goed als Brussel, terwijl Praag het 
minder goed doet. Enkel in Noord-Holland zijn er meer vrouwelijke dan 
mannelijke doctoraatsstudenten (56%). 

Eerder negatieve evaluatie vanuit benchmarking

STEM-profielen in het hoger onderwijs:

Vrouwen zijn ondervertegenwoordigd binnen STEM-richtingen in het 
Brusselse hoger onderwijs en dit zowel op vlak van inschrijvingen als op 
vlak van afgestudeerden. In de STEM-richtingen binnen de hogescholen 
is ongeveer één op vijf een vrouw. Binnen de universiteiten is dit 35%. 
Deze ondervertegenwoordiging geldt ook voor andere Belgische regio’s 
en België presteert daarmee onder het gemiddelde van de OESO (Zie 
Focus N°26 van het BISA: van Laethem en Verstraete, 2018).36 We 
hebben geen vergelijkbare data ter beschikking voor de Europese 
vergelijkingsregio’s. 
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Het Brusselse OOI-landschap is 
internationaal gericht

Innovaties ontwikkelt men in veel gevallen niet 
alleen. Volgens de meest recente editie van de 
Community Innovation Survey (CIS) (2014-2016), 
werkt bijna 40% van de Brusselse bedrijven van 
minstens 10 werknemers samen bij het ontwikkelen 
van technologische innovaties (zie Figuur 13, 
bovenste lijn). Onder de Brusselse bedrijven is 
samenwerken daarmee een even gangbare praktijk 
als onder de Vlaamse en Belgische bedrijven. 
Bovendien zijn Brusselse bedrijven op dit vlak 
actiever dan Waalse bedrijven. De CIS verschaft 
ook informatie over het type partners. Figuur 13 
toont dat, in vergelijking met België, Brusselse 
technologisch innoverende bedrijven vaker 
samenwerken met klanten en partners binnen 
de ondernemingsgroep, maar minder vaak met 
leveranciers. Bovendien lijken Brusselse bedrijven 
meer gericht op het buitenland wanneer ze 
samenwerken. Hieronder gaan we in op deze 
internationale dimensie.

In de CIS-2016 gaf maar liefst 27% van de Brusselse  
technologisch innoverende bedrijven aan dat ze in 
de periode 2014-2016 samengewerkt hadden  

met een internationale partner. In lijn met het 
geïnternationaliseerde karakter van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest, werken Brusselse techno-
lo gische innovators dus vaker samen met 
internationale partners dan dat innoverende 
bedrijven in Wallonië en Vlaanderen dit doen. Terwijl 
het verschil tussen Brussel en Wallonië op dit vlak 
vrij groot is, is het verschil tussen Vlaanderen en 
Brussel eerder beperkt. De bevinding dat Brusselse 
bedrijven meer samen werken is niet terug te 
vinden in alle vorige edities van de CIS. Teirlinck en 
Spithoven (2018: 57) schreven, op basis van cijfers 
uit de jaren 2010-2012, bijvoorbeeld dat Brusselse 
bedrijven “geen beduidend hogere betrokkenheid in 
internationale samenwerking” vertoonden. Figuur 14 
toont inderdaad dat Brusselse innoverende bedrijven 
vooral in de 2014 en 2016-edities van de CIS, en 
dus vanaf het jaar 2012, sterker internationaal 
gericht zijn dan Vlaams en Waalse bedrijven. Bij 
het interpreteren van bovenstaande cijfers, en alle 
andere conclusies die gebaseerd zijn op de CIS, is 
voorzichtigheid geboden. Box 5 verklaart waarom dit 
zo is en geeft al doende wat meer uitleg bij de CIS.
Het feit dat Brusselse bedrijven vaak samenwerken 
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Figuur 13:  
Innoverende bedrijven die 
samenwerken in CIS-2016 
(2014-2016) (als % van alle 
technologische innovators; 
opgesplitst naar soort partner)

Figuur 14:  
Bedrijven die samenwerken 
met internationale partners 
(als % van alle technologische 
innovators)

Bron: Eurostat (CIS) en Belspo via 
Innovationdata.be, 2019. 

Bron: Eurostat (CIS) en Belspo via 
Innovationdata.be, 2019. 

Noot : de data op de X-as wijzen op de 
edities van de CIS. De betrokken periode is 
telkens een driejarige periode die eindigt met 
aangegeven jaar. Zo heeft CIS 2016 betrekking 
op de periode 2014-2016 

met internationale partners vormt een eerste  
illus tratie van de internationale gerichtheid  
van het OOI-systeem. Daarnaast zijn Brusselse 
OOI-actoren ook erg actief in het participeren 
aan Europese onder  zoeksprogramma’s. Bij 
ongeveer één op drie van alle projecten die sinds 
2014 toegekend werden in het kader van het 
Horizon 2020-programma en waarbij Belgische 
deelnemers betrokken zijn, is er minstens één van 
de begunstigden gevestigd in Brussel.37 

De projecten toegekend aan internationale 
organisaties zijn hierbij niet meegerekend. Indien 
we internationale organisaties ook meetellen als 
begunstigden, dan is er ongeveer bij de helft van 
alle Belgische projecten tenminste één Brusselse 
begunstigde betrokken (NCP Brussels, 2019). Box 6 
vat het meest recente statistische rapport van het 
National Contact Point Brussels samen en geeft 
aldus meer uitleg bij de Brusselse participatie aan 
Europese onderzoeksprogramma’s. 
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BOX 5  
De Community Innovation Survey 
(CIS): voordelen en beperkingen

De Community Innovation Survey (CIS) is een op Euro-
pees niveau geharmoniseerde survey waarin bedrijven  
bevraagd worden over hun innovatiegedrag. In feite is  
het een verzameling van enquêtes die afgenomen wor-
den door EU-lidstaten en een aantal EFTA-lidstaten en 
EU-kandidaat-lidstaten. De nodige harmoni sering wordt 
bewerkstelligd door het gebruik van een gedeelde 
kernvragenlijst en aantal bijhorende methodologische 
aanbevelingen en definities. In België, waar de enquête  
om de twee jaar afgenomen wordt, is de POD Weten-
schapsbeleid (Belspo) verantwoordelijk voor de 
coördi natie en dit in nauwe samenwerking met de 
gewestelijke overheden (Kalenga-Mpala & Wautelet, 
2017; Eurostat, 2019d). Het betreft in België een gestra-
tificeerde steekproef waarbij men bedrijven selecteert 
uit het werkgeversregister van de Belgische Sociale 
Zekerheid en dit op basis van regionale locatie, bedrijf-
sgrootte, en sector (zie Belspo, 2018; Eurostat, 2019e).38 
De meest recente editie van de CIS, die peilt naar het 
innovatiegedrag van ondernemingen tussen 2014 en 
2016, focust onder meer op de volgende onderwerpen:

  Bedrijven en hun kenmerken  
(sector, bedrijfsgrootte, samenstelling personeel)

  Innovaties (per soort van innovatie en opgesplitst 
naar bedrijfskenmerken)

 Samenwerking bij innovatie-activiteiten
 Publieke financiering van innovatie-activiteiten
 Hinderpalen in het innovatieproces

De CIS laat daarmee toe om inzichten te verwerven  
in inputs én, vooral ook, outputs van het OOI-systeem. 
Op vlak van inputs gaat het dan vooral  
over samenwerking en publieke financiële middelen.  
Wat betreft outputs, gaat het vooral over innovaties. 
De CIS kent echter ook enkele beperkingen:

- De steekproef bestaat enkel uit bedrijven  
die minstens 10 werknemers tewerkstellen. Heeft 
deze werk wijze een impact op de cijfers van regio’s 
met een grote concentratie innovatieve startups, zoals 
Brussel (cf. Ponomariova, 2018; SIRRIS, 2015)? Zonder 
een empirische analyse is het moeilijk in te schatten 
wat het exacte effect is van de exclusie van zeer 
kleine bedrijven. 
- Doorheen de jaren zijn de vragen in de CIS geëvolu-
eerd. Hierdoor moeten intertemporele vergelijkingen 
met de nodige voorzichtigheid benaderd worden.
- Voor sommige regio’s en voor sommige indicatoren 
is het aantal antwoorden eerder beperkt. Geregiona-
liseerde cijfers of cijfers opgesplitst naar sector zijn 
daarom minder robuust dan nationale cijfers of cijfers 
voor alle sectoren tezamen. Een kleine N versterkt het 
hierboven beschreven probleem aangezien het kan 
zorgen voor bijkomende variabiliteit doorheen de tijd. 
-  Geregionaliseerde CIS-gegevens worden niet op 
Eurostat gepubliceerd. Dit maakt een vergelijking 
tussen Belgische gewesten en andere Europese 
regio’s moeilijk.

Conclusies die gebaseerd zijn op de CIS, zoals de 
bevindingen over internationale samenwerking 
hierboven en zoals bevindingen in Deel 1-4, moeten 
dus met de nodige voorzichtigheid benaderd worden. 
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BOX 6  
4e statistische rapport van het  
National Contact Point Brussels  
(NCP Brussels) over de  
participatie van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest aan  
Horizon 2020

In 2019 bracht het NCP Brussels haar vierde 
statistische rapport uit over participatie van 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan het 
Horizon-2020 programma. Dit zevenjarige programma 
van de Europese Commissie zet in op onderzoek en 
innovatie, loopt van 2014 tot 2020, en bestaat uit 
bijna 80 miljard euro. Het rapport van het NCP is een 
gedetailleerde statistische weergave van de Brusselse 
participatie. Zo worden een hele reeks indicatoren 
besproken, inclusief het aantal Brusselse aanvragen 
in het kader van Horizon 2020, de succesgraad van 
de aanvragen, het aantal goedgekeurde projecten, 
het aantal indieners, het aantal begunstigden, en de 
belangrijkste onderzoeksthema’s van de projecten. 
Bovendien worden de Brusselse gegevens vergeleken 
met de cijfers van België en de andere regio’s en laat 
het rapport dus een zekere mate van benchmarking 
toe. De belangrijkste resultaten van het rapport 
kunnen als volgt samengevat worden:

- Van alle Belgische begunstigden, zijn ongeveer  
45% Brusselse organismen (27% indien we 
internationale organisaties niet meetellen).  
De belangrijkste begunstigden zijn internationale 
organisaties (61% van de financiering toegekend  
aan Brusselse begunstigden), bedrijven (16%),  
en hoger onderwijsinstellingen (14%).

- Sinds het begin van Horizon 2020 in 2014 is er 
ongeveer 578 miljoen toegekend aan het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest. Dat komt overeen met 36% 
van alle financiering die in het kader van het Horizon 
2020-programma toebedeeld werd aan België (18% 
exclusief internationale organisaties). Het gemiddelde 
bedrag dat toegekend werd aan Brusselse indieners 
(351.467 euro) is ietwat kleiner dat het Belgische 
gemiddelde (398.968 euro). 

- Gemiddeld bedraagt de succesgraad van 
projectaanvragen waarbij Brusselse actoren 
betrokken zijn 19%. De succesgraad van projecten 
waarbij Brusselse actoren betrokken zijn, ligt 
daarmee hoger dan de succesgraad van alle Belgische 
projecten (16%) en het gehele programma (12%).

- De vijf belangrijkste thema’s van de Brusselse proje-
cten zijn transport, energie, ICT, gezondheid, en milieu-
klimaat (respectievelijk 22%, 22%, 15%, 14%, en 11%).

Voor meer details verwijzen we naar het rapport zelf 
(NCP Brussels, 2019).39 
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Het vorige deel bestudeerde de inputzijde van het 
Brusselse OOI-systeem. De vraag rijst nu tot welke 
outputs deze inputs kunnen bijdragen. Dit gedeelte 
focust dan ook op de outputdimensie van het 
OOI-systeem en presenteert zes kernbevindingen. 
De vier eerste bevindingen hebben betrekking 
op innovaties ① per regio, ② per sector, ③ per 
bedrijfsgrootte, of ④ per innovatietype. Deze 
bevindingen zijn gebaseerd op de CIS, waarvan 
de methodologische kenmerken en beperkingen 
beschreven worden in Box 4. 
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De laatste drie bevindingen, die niet gebaseerd  
zijn op de CIS maar vooral op gegevens afkomstig 
van het INR en Eurostat, richten zich op  
⑤ intellectuele eigendom, ⑥ de economische 
impact van kennisintensiviteit en ⑦ de exports  
van hoogtechnologische goederen. Weten-
schappelijke publicaties worden omwille van 
een gebrek aan publiek toegankelijke data niet 
besproken, terwijl intellectuele eigendom wegens 
een gebrek aan recente data slechts in beperkte 
mate besproken wordt. 
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Steeds meer Brusselse bedrijven 
innoveren, met een convergentie 

tussen de regio’s als gevolg

Steeds meer Brusselse bedrijven innoveren. Tussen 
2012-2014 (CIS-2014) gaf nog maar 57% van de 
Brusselse bedrijven (met minstens tien werknemers) 
aan dat ze actief waren op het vlak van product-, 
proces-, organisatie-, of marketinginnovaties. Tussen 
2014 en 2016 (CIS-2016) innoveerde reeds twee 
derde van de Brusselse bedrijven. Deze stijging lijkt 
te resulteren in een opmerkelijke convergentie 
tussen de regio’s op vlak van innovatiegedrag. 
Zo innoveert bij benadering twee op drie bedrijven 
in elk gewest. Zoals verduidelijkt in Figuur 15 kent 
deze convergentie, naast een toegenomen aantal 
innovators in Brussel, nog twee andere kenmerken: 
een stagnatie van het aantal Vlaamse bedrijven dat 
innoveert en een sterke toename van het Waalse 
innovatiegedrag. Of deze convergentie reëel en 
duurzaam is of eerder een product vormt van de 
steekproeftrekking, valt af te wachten. De volgende 
CIS-edities kunnen duidelijkheid scheppen hierover. 
Naast de zonet beschreven convergentie, toont 
Figuur 15 ook aan dat er binnen België, alsook 
binnen Brussel, relatief meer bedrijven innoveren 

dan in de EU-28. Meer nog, een vergelijking tussen 
alle EU-lidstaten reveleert dat België dé koploper 
is op vlak van innoverende bedrijven. Volgens de 
laatste CIS (CIS-2016) innoveert er immers in geen 
enkele andere EU-lidstaat zo een groot aandeel van 
de bedrijven als in België (Eurostat, 2019c).

30%

35%

40%

45%

50%

55%

60%

65%

70%

EU-28BelgiëWaals GewestVlaams GewestBHG

201620142012201020082006

Figuur 15:  
Evolutie brede innovators  
(als % van bedrijven met 
minstens 10 werknemers)

Bron: Eurostat (CIS) en Belspo via 
Innovationdata.be, 2019. 

Noot: Het 2016-cijfer EU-28 komt uit Eurostat, 
2019c. 

Noot: de data op de X-as wijzen op de edities 
van de CIS. De betrokken periode is telkens 
een driejarige periode die eindigt met het 
aangegeven jaar. 
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Vooral Brusselse dienstengerichte 
bedrijven innoveren (steeds) meer 

Het is ondertussen duidelijk dat er de laatste jaren 
steeds meer Brusselse bedrijven (met minsten tien 
werknemers) innoveren. Om welke bedrijven gaat 
het vooral? Een vergelijking tussen de CIS-2014 
en CIS-2016 suggereert dat de recente toename 
vooral gesitueerd moet worden bij bedrijven binnen 
dienstengerichte sectoren. Terwijl het aandeel 
innoverende bedrijven binnen de industrie slechts 
zeer lichtjes stijgt, neemt het aandeel innoverende 
dienstenbedrijven tussen de laatste twee edities 
van de CIS sterk toe, meer bepaald van 55% naar 
65% (Innovationdata, 2019). Figuur 16 bevestigt dat 
het aantal innoverende bedrijven aangroeit binnen 
dienstengerichte NACE-categorieën. Dit is met name 
het geval in de volgende twee sectorengroepen:  

①  de communicatiesector, O&O-diensten, 
architectuur en ingenieursdiensten en 

②  financiële activiteiten, uitgeverijen, 
marktonderzoek, en transportdiensten. 

In de meer typische industriële sectoren, zoals de 
wagen- en machinebouw en andere industriële 
activiteiten, neemt het innovatiegedrag eerder af. 

Een belangrijke uitzondering is de chemische en 
farmaceutische industrie, die per definitie sterk 
innovatiegericht is.
 
Impliceert deze toename van innovators onder 
de dienstengerichte bedrijven dat de Brusselse 
dienstensector actiever is op vlak van innovatie-
activiteiten dan de Vlaamse en de Waalse?  
Figuur 17 probeert hier duidelijkheid over te 
scheppen. Het toont dat Brusselse bedrijven die 
actief zijn binnen de transportsector, de uitgeverijen, 
de financiële sector, of het marktonderzoek 
een grotere kans hebben om te innoveren dan 
gelijkaardige bedrijven in Vlaanderen en Wallonië. 
Zo innoveert ongeveer 57% van de Brusselse 
bedrijven binnen deze groep van sectoren – die 
overeenkomt met groep 2 hierboven. In Vlaanderen 
en Wallonië is dit ongeveer de helft van de bedrijven. 
Wat betreft groep 1, zijn de verschillen tussen de 
regio’s minder uitgesproken. Brusselse bedrijven 
actief in O&O-diensten, de communicatiesector, of 
ingenieursdiensten innoveren doorgaans minder dan 
Waalse bedrijven. Het verschil tussen Brussel en 
Vlaanderen is echter verwaarloosbaar.40
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Figuur 16: 
Evolutie Brusselse innovators 
per sector (als % van bedrijven 
met minstens 10 werknemers)

Figuur 17: 
Innovators per sector en per 
regio in CIS-2016 (2014-2016) 
(als % van de bedrijven met 
minstens 10 werknemers)

Bron: (beide figuren): Eurostat (CIS) en Belspo 
via Innovationdata.be, 2019. 

Noot: In Figuur 19 wijzen de data op de 
X-as op de edities van de CIS. De betrokken 
periode is telkens een driejarige periode die 
eindigt met aangegeven jaar. 
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Is men groot, dan heeft men een  
grotere kans om te innoveren.

In alle Belgische regio’s geldt dat er, relatief gezien, 
meer grote bedrijven innoveren dan kleine of 
middelgrote bedrijven (zie Figuur 18). Zo verklaren 
ongeveer negen op de tien van de grote bedrijven – 
dit zijn bedrijven waar minstens 250 werknemers 
tewerkgesteld zijn – dat ze zich tussen 2014 en 2016 
bezighielden met innovatie-activiteiten. Bij kleine 
bedrijven, waar tussen de 10 en 49 werknemers 
tewerkgesteld zijn, komen innovatie-activiteiten 
minder frequent voor. Zo innoveren ongeveer 60% 
tot 65% van de kleine bedrijven. Het gaat hierbij 

wel niet om startups of erg kleine ondernemingen 
met minder dan 10 werknemers. De zonet vermelde 
conclusies zijn relevant voor alle Belgische regio’s. 
De interregionale verschillen in de laatste editie van 
de CIS (2016) zijn immers erg beperkt. Het enige 
verschil is dat kleine Brusselse bedrijven nét iets 
minder vaak innoveren (59%) dan kleine Belgische 
bedrijven (64%). De algemene vaststelling dat grote 
bedrijven vaker innoveren dan kleine bedrijven is 
overigens niet nieuw. Eerdere edities van de CIS 
(2006-2014) bevestigen dit. 
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Figuur 18:  
Innovatieratio’s per 
bedrijfsgrootte in CIS-2016 
(2014-2016) (als % van 
bedrijven met minstens  
10 werknemers)

Bron: Eurostat (CIS) en Belspo via 
Innovationdata, 2019.
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Technologisch en niet-technologisch:  
Brusselse bedrijven combineren graag. 

Hierboven werd geen onderscheid gemaakt tussen 
verschillende soorten innovaties. Is Brussel vooral 
gespecialiseerd in het ontwikkelen van nieuwe 
producten of processen (technologische innovaties) 
of legt het zich meer dan andere regio’s uitsluitend 
toe op organisatie- en marketinginnovaties (niet-
technologische innovaties)? Geen van beiden, 
zo blijkt. Brusselse bedrijven (met minstens 10 
werknemers) combineren namelijk veel vaker  
dan Belgische bedrijven technologische en  
niet-technologische innovaties. 

Zo maakt Figuur 19 duidelijk dat bijna de helft 
van de Brusselse bedrijven in de periode 2014-
2016 aangaf dat ze actief werkten aan zowel 
technologische als niet-technologische innovaties. 
In Wallonië en Vlaanderen zetten substantieel 
minder bedrijven in op zo een diversificatiestrategie, 
namelijk vier op tien. In de EU-28 combineerden 
zelfs maar één op vier bedrijven technologische 
en niet-technologische innovaties. Het logische 
gevolg is dat er, in verhouding tot de andere 
Belgische gewesten, minder Brusselse bedrijven 
gespecialiseerd zijn in uitsluitend één type van 

innovatie. Zo zijn er minder Brusselse bedrijven 
gespecialiseerd in technologische innovaties (15%) 
dan Belgische bedrijven (22%). Hetzelfde geldt 
voor de niet-technologische innovaties, hoewel 
het hier in alle Belgische gewesten eerder om 
relatief kleine aantallen gaat. Het blijft onduidelijk 
waarom Brusselse bedrijven vaker technologische 
en niet-technologische innovaties combineren 
dan Vlaamse en Waalse bedrijven. Een mogelijke 
verklaring ligt bij de eigenheid van de Brusselse 
dienstensector, een sector die erg dominant is 
binnen de Brusselse economie. Het zijn immers 
enkel Brusselse dienstengerichte bedrijven die 
vaker dan hun Vlaamse en Waalse collega’s inzetten 
op een combinatie van strategieën. Binnen de 
industrie combineren Brusselse bedrijven niet vaker 
technologische en niet-technologische innovaties 
dan Vlaamse en Waalse bedrijven. 

④

BRUSSELS 
INNOVATION 

INSIGHTS

Het Brusselse OOI-systeem 
in perspectief 

www.innoviris.brussels

№ 1

44

2019



De socio-economische 
context

Inputs van het 
OOI-systeem

Conclusie

Bronnenlijst

Inleiding

Outputs van 
het OOI-systeem

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Geen innovator Zowel technologisch 
en niet-technologische innovatie

Niet-technologische 
innovatie

Enkel technologische 
innovatie

België 

EU-28 (2014)

Waals Gewest

Vlaams Gewest

BHG

Figuur 19:  
Innovatieratio per type innovatie in 2014-2016 (CIS-2016) 
(als % van bedrijven met minstens 10 werknemers)

Bron: Eurostat (CIS) en Belspo via 
Innovationdata, 2019.
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Intellectuele eigendom: Brussel presteert 
relatief goed, maar de beschikbare data is 

verouderd en partieel.

Patenten en trademarks beschermen de 
intellectuele eigendom van de vruchten van het 
innovatieproces (i.e. uitvindingen en nieuwe 
producten). Ze vormen dus duidelijk outputs van 
het OOI-systeem. Figuur 20 toont dat Brussel 
het eerder goed doet op vlak van patenten. Per 
miljoen inwoners, dienden Brusselse bedrijven 
in 2012 meer patentaanvragen in bij het 
Europees Patentbureau (EPO) dan de meeste 
vergelijkingsregio’s. Zo werden er vanuit Brussel 
ongeveer 95 patenten/miljoen inwoners ingediend 
bij het EPO. Enkel Wenen, Berlijn, en het  
Vlaams Gewest doen het nog beter. Ook op vlak 
trademarks per capita presteert Brussel sterk  
(350 aangevraagde trademarks/miljoen inwoners in 

2015). Enkel in Berlijn, Noord-Holland, en Wenen 
werden er in 2015 meer trademarks aangevraagd 
bij het EPO. Hoewel Brussel het dus relatief goed 
doet op vlak van de bescherming van toegepaste 
kennis, moet benadrukt worden dat bovenstaande 
gegevens partieel (het EPO is niet de enige 
organisatie die intellectuele eigendom beschermt) 
en vrij gedateerd zijn (zeker voor de patenten).41 
De bovenstaande patentanalyse laat daarom niet 
toe om sluitende conclusies te trekken over de 
productie van (beschermde) kennis in het BHG. In 
wat volgt, bestuderen we of de kennisgerichtheid 
van het gewest zich uit in economische indicatoren. 
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Figuur 20:  
Aantal patentaanvragen bij het European Patent Office 
(EPO) per miljoen inwoners 

Bron: Eurostat (2016b)
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Economische impact: de Brusselse 
kennisintensieve diensten creëren veel 
toegevoegde waarde en tewerkstelling

Kennis en kennisintensieve activiteiten zouden 
beschouwd kunnen worden als inputs van het 
innovatieproces. Innovaties bouwen steeds voort 
op bestaande kennis en worden gefaciliteerd door 
ondersteunende kennisgerichte dienstenactiviteiten 
(OESO, 2006). Kennisintensiviteit vormt echter 
eveneens een belangrijke output van het OOI-
proces (cf. Innovationdata, 2019). Bij innovaties 
draait het immers om het bekomen of verfijnen 
van kennis en het gebruiken van deze kennis in 
nieuwe toepassingen. Men kan dus verwachten 
dat een productief OOI-systeem samenhangt met 
en resulteert in kennisintensiviteit. Hoe kunnen 
we kennisintensiviteit meten? Eén manier is om de 
economische impact ervan te analyseren.

Kennisintensiviteit kan immers tot uiting komen 
in economische indicatoren zoals toegevoegde 
waarde en tewerkstelling. In een kennisintensieve 
regio kunnen we verwachten dat kennisintensieve 
sectoren instaan voor een groot deel van de  
totale toegevoegde waarde en tewerkstelling.  
De sectoren waarover we het dan hebben zijn  
de (midden-)hoogtechnologische industrie  
en de kennisintensieve diensten. Zie Box 7  
voor een bespreking van deze concepten. 
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BOX 7  
Een kennisgerichte economie:  
kennisintensieve diensten (KIS)  
en (midden-)hoogtechnologische  
industriële sectoren

In de 19e en 20e eeuw vormden arbeid en kapitaal de 
belangrijkste productiefactoren. Moderne economische 
systemen zijn echter steeds meer geëvolueerd 
richting kenniseconomieën met kennis als cruciale 
productiefactor die bijdraagt tot economische groei en 
ontwikkeling (OESO, 1996, 2013; Van Camp en Witmeur, 
2009). Kennis, en zeker gevaloriseerde kennis, is 
bovendien cruciaal om competitief te blijven en het 
hoofd te bieden aan prangende maatschappelijke 

uitdagingen op ecologisch, sociaal, en economisch 
vlak (cf. Van Camp en Witmeur, 2009). Hoe kunnen 
we te weten komen of een regio kennisintensief is? 
Eén manier om kennisintensiviteit te beoordelen is 
om de economische uitingen van kennisgerichtheid te 
bestuderen: de tewerkstelling binnen en toege voegde 
waarde van kennisgerichte sectoren. Het kan dan gaan 
over diensten of industriële sectoren.

Kennisintensieve diensten (KIS) vormen een 
brede verzameling van dienstenactiviteiten waarin 
werknemers een zekere mate van gespecialiseerde 
en/of technische kennis dienen te bezitten om hun 
taken succesvol te volbrengen. Binnen KIS zijn 
werknemers vaak hoogopgeleid en wordt er veel 
ingezet op O&O (Office of the Queensland Chief 
Scientist, 2015). Volgens Eurostat (2016a) gaat het om 
de volgende categorieën van diensten: 

Kennisintensieve diensten (KIS) Hoogtechnologische KIS Bij dit soort van diensten is er doorgaans een geavanceerde en 
hoogtechnologische kennis vereist. Enkele voorbeelden zijn 
telecommunicatie en informatie, IT-diensten, wetenschappelijk 
onderzoek en ontwikkeling. 

Kennisintensieve marktdiensten Bij kennisintensieve marktdiensten gaat het voornamelijk om 
kennisgerichte activiteiten ter ondersteuning of uitvoering van 
commerciële activiteiten. Het gaat dan bijvoorbeeld om juridische 
dienstverlening, consultancy-activiteiten, ingenieursactiviteiten, 
marktonderzoek, of transport via de lucht of via waterwegen. 

Kennisintensieve financiële diensten Hier betreft het vooral bank- en verzekeringsactiviteiten. Het gaat in dat 
laatste geval niet om het publieke sociale zekerheidsstelsel, maar ook 
bijkomende private verzekeringen en pensioenfondsen. 

Andere kennisintensieve diensten Dit is een erg brede restcategorie. De publieke administratie, de 
sociale zekerheid, de gezondheidszorg, de creatieve economie, en het 
onderwijs vallen hieronder. 
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Het mag duidelijk zijn dat KIS dus uit een brede 
en heterogene groep van diensten bestaan. Dit 
impliceert dat professionals met zeer uiteenlopende 
taken binnen KIS actief zijn. Het gaat dan niet enkel 
om de programmeur die een nieuwe toepassing 
ontwikkelt binnen het domein van machine learning, 
maar ook om de piloot van een vrachtvliegtuig, een 
gemeentelijke ambtenaar, en een leerkracht in het 
middelbaar onderwijs. Om een beeld te krijgen van 
hoe een economisch systeem presteert op vlak van de 
meest geavanceerde en hoogtechnologische kennis, 
is het nuttig om een onderscheid te maken tussen de 
brede KIS en de hoogtechnologische KIS – de eerste 
subcategorie die hierboven beschreven werd.

Wanneer we het hebben over kennisintensieve 
sectoren binnen de industrie, dan gaat het vooral om 
hoogtechnologische of midden-hoogtechnologische 
industriële sectoren. Zulke sectoren produceren 
goederen die een gespecialiseerde kennis van 
ingenieurs, wetenschappers, of technici vereisen. 
Eurostat (2018) maakt het volgende onderscheid:

Industrie met hoge  
kennisintensiviteit

Hoogtechnologische industriële  
sectoren

Het gaat om zeer gespecialiseerde industriële sectoren waarbij een 
extreem hoge mate van geavanceerde kennis vereist is: farmacie en 
computers & elektronica.

Midden-hoogtechnologische  
industriële sectoren

Het gaat om gespecialiseerde industriële sectoren waarvan de 
technologische intensiteit erg hoog is maar toch iets minder hoog 
dan hierboven: chemie, wapenindustrie, elektronische apparatuur, 
machinebouw, gemotoriseerde voertuigen, scheepsbouw, medische en 
tandheelkundige instrumenten, …
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Op vlak van kennisintensieve diensten, staat 
Brussel sterk. Twee gerelateerde vaststellingen 
maken dit duidelijk. 

Ten eerste haalt de Brusselse economie een 
groter aandeel van haar toegevoegde waarde uit 
kennisintensieve diensten (KIS) dan de Belgische. 
Ongeveer twee derde van de Brusselse toegevoegde 
waarde vloeit voort uit KIS. In België is dit slechts 
45%. Ook op vlak van hoogtechnologische KIS, 
een subcategorie van de algemene KIS, presteert 
Brussel beter dan België (7% vs. 4% in 2016) (INR 
via Innovationdata, 2019; berekening op basis van 
BISA, 2019). Zowel in België als in Brussel is het 
belang van KIS bovendien toegenomen doorheen 

de tijd. Dit geldt echter niet noodzakelijk voor 
alle categorieën van kennisintensieve diensten. 
Wanneer we de KIS opsplitsen in vier categorieën, 
zoals in Figuur 21, valt immers op dat het belang 
van de Brusselse hoogtechnologische KIS afneemt, 
terwijl het belang van kennisintensieve financiële 
diensten stijgt. Ook in België neemt het belang  
van de kennisintensieve financiële diensten sterk 
toe. Binnen de Brusselse hoogtechnologische 
KIS (zie Box 7 en Figuur 22), daalt vooral de 
toegevoegde waarde van telecommunicatie.  
Andere types hoogtechnologische kennis- 
intensieve diensten, zoals computerdiensten 
en wetenschappelijk onderzoek, blijven vrijwel 
constant doorheen de tijd.
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Figuur 21:  
Samenstelling toegevoegde 
waarde KIS in het BHG (als % 
TW)42 

Figuur 22:  
Samenstelling toegevoegde 
waarde hoogtechnologische 
KIS in het BHG (als % TW)

Bron: eigen berekening op basis van BISA, 
2019. Gebaseerd op INR

Bron: eigen berekening op basis van BISA, 
2019. Gebaseerd op INR
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Ten tweede zijn er in Brussel relatief meer  
mensen tewerkgesteld in de hoogtechnologische 
kennisintensieve diensten dan in België. In 2016 
werkte maar liefst 4,5% van alle tewerkgestelden 
binnen het Brussels Gewest in hoogtechnologische 
KIS, een subcategorie van KIS. Dit is meer dan 
in Vlaanderen (2,3%) en Wallonië (1,6%) (INR via 
Innovationdata, 2019). Figuur 24 verduidelijkt 
dat de meeste werknemers die in Brussel binnen 
hoogtechnologische kennisintensieve diensten 
werkzaam zijn, actief zijn binnen computer-
gerelateerde diensten. Daarnaast is ook de 
telecommunicatiesector verantwoordelijk voor een 
aanzienlijk deel van de tewerkgestelden, ook al is 
het belang van deze sub-sector lichtjes afgenomen 

doorheen de tijd. Wat betreft de tewerkstelling 
binnen de brede KIS, hebben we onvoldoende data 
ter beschikking om een betrouwbare vergelijking 
tussen België en het BHG uit te voeren. Figuur 23 
toont in elk geval dat meer dan 62% van zij die in 
Brussel tewerkgesteld zijn, actief zijn binnen KIS. 
Het grootste deel hiervan is actief binnen ‘andere 
KIS-diensten’ (vooral het openbaar bestuur en 
het onderwijs). Dit is niet verwonderlijk gezien 
de grote aanwezigheid van overheidsinstellingen 
binnen het BHG. Het valt ook op dat het belang van 
tewerkstelling binnen financiële kennisintensieve 
diensten lichtjes afgenomen is doorheen de tijd en 
dit ondanks een toename in de toegevoegde waarde 
(zie hierboven).

Figuur 23:  
Samenstelling tewerkstelling 
binnen KIS in het BHG (als % 
totale tewerkstelling)

Figuur 24:  
Samenstelling tewerkstelling 
binnen hoogtechnologische 
KIS in het BHG (als % totale 
tewerkstelling)

Bron: Eigen berekening op basis van BISA, 
2019. Gebaseerd op INR.

Bron: INR via Innovationdata, 2019.
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Naast KIS zijn er ook industriële sectoren 
die sterk kennisgericht zijn. Op vlak van die 
zogenaamde midden-hoogtechnologische of 
hoogtechnologische industrie, staat Brussel 
echter minder sterk dan het Vlaams Gewest en 
het Waals Gewest. Dit hoeft niet te verbazen. De 
dienstensector is immers bijzonder dominant 
binnen de Brusselse economie (zie Deel 2). 
In het BHG zijn de hoogtechnologische en midden-
hoogtechnologische industriële sectoren tezamen 
goed voor 1,4% van de toegevoegde waarde (cijfers 
2016). Zowel in België (6,5%) als in de EU-28 (7,8%) 

nemen deze industriële sectoren een groter aandeel 
van de totale toegevoegde waarde in. Net zoals 
in België, is in het BHG het totale belang van de 
(midden-)hoogtechnologische industriële sectoren 
lichtjes afgenomen doorheen de tijd. Figuren 25 en 
26 illustreren dit. Ze tonen bovendien aan dat in het 
BHG vooral het belang van de hoogtechnologische 
sectoren (farmacie en computerbouw) afgenomen 
is, terwijl in België vooral het belang van de 
midden-hoogtechnologische sectoren een daling 
kent (bijvoorbeeld transportmaterieel).

Figuur 25:  
Samenstelling toegevoegde 
waarde van de (midden-)
hoogtechnologische industrie 
in het BHG

Figuur 26:  
Samenstelling toegevoegde 
waarde van de (midden-)
hoogtechnologische industrie 
in België

Bron: BISA en INR via Innovationdata (2019). 
Merk op dat NACE-categorieën 26 en 21 
tezamen de hoogtechnologische industriële 
sectoren vormen.

Bron: BISA en INR via Innovationdata (2019). 
Merk op dat NACE-categorieën 26 en 21 
tezamen de hoogtechnologische industriële 
sectoren vormen.
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Op vlak van tewerkstelling binnen de (midden-)
hoogtechnologische industriële sectoren, komt een 
gelijkaardig beeld naar voren. In 2016 werkte er in 
Brussel een kleiner aandeel van alle werknemers 
binnen de (midden-)hoogtechnologische industriële 
sectoren (ongeveer 1%) dan in België (3,4%). 
Bovendien is dit aandeel, zowel in het BHG als 
België, afgenomen doorheen de tijd en dit geldt 
zowel voor de midden-hoogtechnologische als 
voor de hoogtechnologische industriële sectoren 
(zie figuren 27 en 28). De grootste en meest 
drastische afname van tewerkstelling situeert zich 

in de Brusselse machinebouw. Binnen alle andere 
Brusselse (midden-)hoogtechnologische sub-
sectoren neemt de tewerkstelling gestaag af. Ook in 
België is dit het geval. De Belgische farmaceutische 
sector, waarvan het aandeel van jobs nagenoeg 
constant blijft, is een uitzondering.

Figuur 27:  
Samenstelling tewerkstelling 
in de (midden-)hoogtechno-
logische industrie in het BHG

Figuur 28:  
Samenstelling tewerkstelling 
in de (midden-)hoogtechno-
logische industrie in België

Bron: BISA en INR via Innovationdata (2019). 
Merk op dat categorieën 26 en 21 tezamen  
de hoogtechnologische industriële  
sectoren vormen.

Bron: BISA en INR via Innovationdata (2019). 
Merk op dat categorieën 26 en 21 tezamen  
de hoogtechnologische industriële  
sectoren vormen.
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Economische impact:  
vanuit Brussel geëxporteerde goederen  

zijn relatief vaak hoogtechnologisch

Het is één ding om innovaties te ontwikkelen, het 
is iets anders om hoogtechnologische producten – 
die vaak voortvloeien uit innovaties – te exporteren. 
De vraag kan dus gesteld worden of het Brusselse 
OOI-systeem bijdraagt tot het aanmoedigen 
van hoogtechnologische exports. De Brusselse 
economie mag dan wel eerder dienstengericht 
zijn, wanneer bedrijven vanuit Brussel goederen 
exporteren naar het buitenland, dan zijn die 
relatief vaak van een hoogtechnologische aard.43 
Zo is, bij benadering, 14% van alle vanuit Brussel 
geëxporteerde goederen hoogtechnologisch.44 
Dit wil zeggen dat een groter aandeel van de 
Brusselse exports technologisch geavanceerd 
is dan de Belgische (10%) en de Vlaamse (7%). 
Wallonië doet het echter nog beter op dit vlak. 
Van alle Waalse geëxporteerde goederen is 
meer dan 20% hoogtechnologisch. In welke 
hoogtechnologische productgroepen staan de 
Brusselse exporterende bedrijven sterk? Figuur 29 
geeft aan dat wetenschappelijke instrumenten (4%) 
en farmaceutische producten (4%) instaan voor het 

gros van de hoogtechnologische exports vanuit 
Brussel. In vergelijking met Vlaanderen en Wallonië, 
bestaan de Brusselse exports relatief vaker 
uit wetenschappelijke instrumenten, goederen 
gelieerd aan elektronica en telecommunicatie, 
kantoorapparatuur, en ruimtevaart-gerelateerde 
producten. Een belangrijke beperking van de zonet 
besproken gegevens is dat interregionale exports – 
zoals Brusselse exports naar Vlaanderen –  
niet in rekening worden gebracht en dat het hier 
uitsluitend om geëxporteerde goederen gaat.45 
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Figuur 29:  
Exports van hoogtechnologische goederen in 2016 
(als % van alle geëxporteerde goederen)

Bron: INR en NBB via Innovationdata, 2019. 

BRUSSELS 
INNOVATION 

INSIGHTS

Het Brusselse OOI-systeem 
in perspectief 

www.innoviris.brussels

№ 1

56

2019



De socio-economische 
context

Inputs van het 
OOI-systeem

Outputs van 
het OOI-systeem

Bronnenlijst

Inleiding

Conclusie

5.
CONCLUSIE 

BRUSSELS 
INNOVATION 

INSIGHTS

Het Brusselse OOI-systeem 
in perspectief 

www.innoviris.brussels

№ 1

57

2019



De socio-economische 
context

Inputs van het 
OOI-systeem

Outputs van 
het OOI-systeem

Bronnenlijst

Inleiding

Conclusie

Deze nota heeft als doel om een helikopter-
perspectief te bieden op het Brusselse  
OOI-landschap. Binnen dit systeem produceren 
en valoriseren onderzoekers kennis en dragen 
ze op die manier bij tot oplossingen voor een 
resem maatschappelijke en economische 
uitdagingen. Bovenal is deze nota ook een bench-
markingoefening waarin het Brusselse OOI-systeem 
vergeleken wordt met een selectie van vergelijkbare 
Europese stadsregio’s op basis van recent 
geüpdatet indicatoren en historische tijdsreeksen. 
Tabel 4 vat de belangrijkste cijfers die vanuit deze 
oefening naar voren gekomen zijn samen.
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Drie belangrijke conclusies kunnen getrokken 
worden op basis van deze nota:

 De Brusselse context waarbinnen OOI 
plaatsvindt is uniek. Het Brusselse OOI-landschap 
is ingebed in een socio-economisch systeem dat 
enkele unieke kenmerken bevat. Zo is de typische 
grootstedelijke spanning tussen welvaart en sociale 
uitdagingen in Brussel bijzonder uitgesproken. 
Zo ook is Brussel bovengemiddeld sterk gericht 
op diensten, niet enkel in vergelijking met andere 
Belgische regio’s, maar ook in vergelijking met 
enkele vergelijkbare Europese dienstenregio’s. Deze 
dienstengerichtheid is van uitermate groot belang 
bij het interpreteren van Brusselse data, of het nu 
gaat over O&O-uitgaven of het innovatiegedrag van 
ondernemingen. 

 De Brusselse O&O-intensiteit lijkt relatief 
bescheiden maar financiële middelen nemen 
de laatste jaren sterk toe. Bovendien is het 
menselijke O&O-kapitaal goed ontwikkeld. De 
O&O-uitgaven, uitgedrukt als een percentage 
van het BBP, lijken in vergelijking met de andere 
regio’s eerder laag te zijn. Deze vaststelling moet 
echter verklaard en genuanceerd worden. Het BHG 
is als kleine centraal gelegen stadsregio vooral 
op diensten gericht en dienstensectoren zijn nu 
eenmaal minder O&O-intensief dan industriële 
sectoren. Hoe dan ook, de O&O-uitgaven zijn 
sterk gestegen tussen 2011 en 2015. Op vlak van 
menselijk kapitaal is Brussel een sterke leerling. 
Mede omwille van de aanwezigheid van een groot 

aantal universiteiten en hogescholen, zijn er in 
Brussel relatief gezien veel O&O-personeelsleden 
en onderzoekers actief. 

 Het innovatieve gedrag van Brusselse 
bedrijven lijkt toe te nemen, zeker binnen 
dienstengerichte sectoren. Een toename van 
het innovatiegedrag bij de Brusselse bedrijven, 
en zeker ook bij de dienstengerichte bedrijven, 
zorgt ervoor dat er een convergentie in het 
innovatiegedrag lijkt op te treden tussen de 
verschillende regio’s van België (zie CIS-2016). 
Dat Brusselse dienstenbedrijven almaar meer 
innoveren hoeft zeker niet te verbazen. Deze 
idee spoort immers met de vaststelling dat de 
Brusselse diensteneconomie kennisintensief is. 
In vergelijking met België, staan in Brussel de 
(Hoogtechnologische) Kennisintensieve Diensten, 
in voor een relatief groot deel van de toegevoegde 
waarde. Ook op vlak van patenten en trademarks 
presteert Brussel relatief goed maar een gebrek aan 
recente data verhindert ons om hierover sluitende 
conclusies te trekken.
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Tabel 4: Samenvatting kerncijfers BHG

Component Sub-component Indicator Score (jaar) Sterkte Uitdaging 

Context Stedelijke paradox BBP per capita €65.000 (2017) Sterkte

BBP (absoluut) €78 miljard (2017)

Arbeidsproductiviteit €103000 (2019)

Werkloosheidsgraad 13% (2018) Uitdaging

Armoederisico 33% (2016)

Inkomensongelijkheid 0,41 (2015 – Gini-Coëfficiënt)

Dienstenfocus Toegevoegde waarde diensten 92% (2017) /

Inputs Financiële inputs GERD 1,81% (2015) /

GBAORD (BHG) €52 miljoen (2018, initieel) Sterkte

Menselijke inputs O&O-personeel 1,8% (2015 – % totale tewerkst.) Sterkte

Hoogopgeleiden 56% (2018 – % 30-34 j.) Sterkte

STEM-studenten 15% (2013-2014 – Univ.) Uitdaging

9% (2016-2017 – Hoges.)

Samenwerking Samenwerking 39% (CIS-2016 [2014-2016]) Sterkte

Internationale samenwerking 27% (CIS-2016 [2014-2016])

Outputs Innovatie Brede innovatiegraad 65% (CIS-2016 [2014-2016]) Sterkte

Intellectuele eigendom Patenten 95 (2012 – per miljoen inwoners) ?

Economische impact Hoogtechnologische 
kennisintensieve diensten 

 7,3% (2016 - TW) Sterkte

4,5% (2016 – tewerkstelling)

(Midden-)hoogtechnologische 
industrie

1,4% (2016 - TW) Uitdaging

1% (2016 - Tewerkstelling)

Hoogtechnologische exports 14% (2016) Sterkte

*Alle cijfers in deze tabel werden reeds eerder in de tekst gepresenteerd. De originele bronnen worden 
daarom niet herhaald in deze tabel maar kunnen geraadpleegd worden in Delen 1-3. In deze delen wordt 
eveneens meer informatie gegeven over hoe de gerapporteerde cijfers geïnterpreteerd kunnen worden. 
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Bovenstaande cijfers en kwalitatieve conclusies 
illustreren dat het Brusselse OOI-systeem relatief 
sterk ontwikkeld is. Het is een kennisintensief 
systeem waarin een groot aantal onderzoekers 
zich dagdagelijks inzet om vanuit hun expertise bij 
te dragen tot nieuwe kennis en toepassingen. De 
analyse, en vooral de contextanalyse, suggereert 
terzelfdertijd dat het belangrijk is om erover te 
waken dat het OOI-systeem ook gunstige effecten 
ressorteert voor die groep van burgers die zich in 
een precaire socio-economische situatie bevinden. 
Ten slotte, moet gewezen worden op enkele 
beperkingen van deze nota. Zo zijn de resultaten 
afhankelijk van bestaande datasets waaronder 

de O&O survey en de CIS. De methodologische 
beperkingen van deze enquêtes kunnen nagelezen 
worden op de website van Eurostat en Belspo (zie 
ook Box 5 voor een overzicht van de beperkingen 
van de CIS). Daarnaast is de nota afhankelijk 
van de meest recente publiek beschikbare data. 
Gegevens die afgeleid kunnen worden uit betalende 
databases, zoals het aantal publicaties geschreven 
door Brusselse onderzoekers, zijn niet opgenomen. 
Ten derde, is deze nota gebaseerd op brede 
descriptieve analyses. De bedoeling is niet zozeer om 
een specifiek onderwerp uit te diepen, maar om een 
helikopteroverzicht te bieden op het OOI-systeem. BRUSSELS 
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1 Brussel refereert in deze nota naar het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest (BHG). De termen ‘Brussel’  
en ‘Brussels Hoofdstedelijk Gewest’ worden door  
elkaar gebruikt.

2 cf. Innoviris, 2019; “Strategie 2025 voor Brussel”; Brus-
sels Gewest, 2016; zie definitie OOI-systeem hieronder.

3 Dit zijn de zogenaamde “Guidelines for collecting 
and reporting data on research and experimental 
development”. Zie: OESO, 2015. 

4 Oftewel de “Guidelines for Collecting, Reporting and 
Using Data on Innovation”.  
Zie: OESO/Eurostat 2018.

5 Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen 
fundamenteel onderzoek, toegepast onderzoek,  
en experimentele ontwikkeling.

6 Een betrokken ‘eenheid’ is een economische entiteit 
die in staat is om beslissingen te nemen met betrekking 
tot O&O, inclusief beslissingen over het (financieel) 
beheer van O&O-projecten (zie OESO, 2015: 82-83).

7 Een productinnovatie wijst op een nieuw of verbeterd 
product/dienst; een procesinnovatie is een nieuw 
of verbeterd proces (binnen productie, levering, 
ondersteunende diensten); een organisatie-innovatie 
wijst op verbeterde bedrijfspraktijken, werkverdelingen, 
of externe relaties; een marketinginnovatie heeft 
betrekking op design, reclame, of prijszetting  
(OESO/Eurostat, 2005). 

8 In de laatste editie van het Oslo-handboek worden 
marketing- en organisatie-innovaties, afhankelijk 
van het betrokken deelaspect, ondergebracht 

onder productinnovaties (product of diensten) of 
procesinnovaties (OESO/Eurostat, 2018: 74-75).

9 Donselaar & Koopmans, 2016; Europese Commissie, 
2017a; Innoviris, 2019; Mulgan et al., 2007; Pece  
et al., 2015.

10 Hoewel publicaties een belangrijke output-variabele 
vormen, zijn publicatiegegevens enkel toegankelijk 
via een betalende databank. Een voorbeeld is de 
bibliometrische databank van Elsevier (Scopus). 
Op basis van deze databank, heeft de website 
Innovationdata.be het aantal publicaties van Belgische 
universiteiten geteld. De gegevens zijn echter opgesplitst 
naar gemeenschap en niet naar regio. 

11 Deze nota erkent dat het Brusselse innovatiesysteem 
verder reikt dan de administratief-politieke grenzen 
van het gewest, een inzicht dat recent aangetoond werd 
in Cahier nr. 8 van het BISA (Teirlinck en Spithoven, 
2018; zie ook BOX 1). Vanuit pragmatische redenen, en 
voornamelijk vanuit redenen van databeschikbaarheid, 
worden hier enkel data gerapporteerd die rekening 
houden met de gewestgrenzen.

12 De samenstelling van deze Summary Innovation Index 
is lichtjes geëvolueerd doorheen de tijd. De volgende 
aspecten zijn echter aanwezig in de drie meest recente 
RIS: human resources, financiële middelen, publicaties, 
samenwerking, intellectuele eigendom, innovaties, 
en economische effecten zoals de exports van KIS 
(Europese Commissie, 2016, 2017b, 2019).

13 Drie methodologische opmerkingen zijn hierbij van 
belang: ① Alle geselecteerde regio’s zijn NUTS-2 regio’s, 
met uitzondering van het Vlaams Gewest en het Waals 
Gewest. Deze laatste zijn NUTS-1 regio’s. Daarnaast 
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vallen voor sommige stadsregio’s de NUTS-1 en NUTS-
2-niveaus samen. Dit is het geval voor Berlijn, Brussel, 
en Bremen; ② Wenen en Bratislava komen eigenlijk 
niet voor in het Scoreboard. Om te weten te komen hoe 
deze regio’s presteren op vlak van innovatie, wordt de 
quotering van het hogere NUTS-niveau gehanteerd. 
Zo kennen we aan Wenen (NUTS-2) de score van 
Ostösterreich (NUTS-1) toe.

14 Andere bronnen bevestigen dat deze regio’s 
voldoende vergelijkbaar zijn. Zo plaatst een studie van 
de OESO, die regio’s clustert op basis van innovatie-
variabelen, vier van onze geselecteerde regio’s in de 
groep van ‘kennisintensieve steden of hoofdsteden’. Het 
gaat dan over Praag, Berlijn, Bremen, Wenen. Noord-
Holland is niet opgenomen in de studie en Bratislava 
wordt beschouwd als een op diensten en natuurlijke 
rijkdommen gerichte regio in een kennisintensief land 
(Ajmone Marsan en Maguire, 2011).

15 In 2016 werden de categorieën (Leader, Strong, 
Moderate, en Modest) nog niet opgesplitst in 
subcategorieën (geen ‘+’ of ‘-’).

16  In de zonet geciteerd studie werd het Bruto 
Binnenlands Product (BBP) per capita uitgedrukt in 
koopkrachtstandaard (PPS). Zo werd abstractie gemaakt 
van prijsverschillen tussen de bestudeerde regio’s.

17 Het BBP wordt hier uitgedrukt in koopkrachtstandaard 
(PPS). Zie Statistiek Vlaanderen (2019) voor meer 
uitleg over de methodologie en de wijze waarop er 
gecorrigeerd werd voor pendelarbeid.

18  Brussel is met 162 vierkante kilometer de kleinste 
regio in deze nota. Enkel Wenen (415 vierkante 
kilometer) en Bremen (420 vierkante kilometer) komen 
in de buurt. Ook op vlak van inwonersaantal is Brussel 
kleiner dan alle vergelijkingsregio’s. Enkel Bremen 
(681000) en Bratislava (651000) hebben in 2018 
een kleiner inwonersaantal dan Brussel (1205000) 
(Eurostat, 2019a).

19  Een grondige analyse van de oorzaken van de 
Brusselse werkloosheid en jeugdwerkloosheid (cf. infra) 
vallen buiten het bestek van deze nota. Eén belangrijke 
verklaring vormt in elk geval het contrast tussen het grote 
aandeel vacatures dat een relatief hoog opleidingsniveau 
vereist en de scholingsgraad van Brusselse jongeren en 
werklozen (Zie Focus nr. 33 van het BISA: Dewatripont 
en López Novella, 2018; zie ook: Actiris.Brussels & View.
Brussels, 2019).

20 De daling van de werkloosheid zou niet enkel 
veroorzaakt zijn door economische veranderingen, 
maar ook door verscheidene activerings- en 
ondersteuningsmaatregelen  
(zie Actiris.Brussels & View.Brussels, 2019).

21 Met jongeren wordt verwezen naar  
‘15- tot 24-jarigen’.

22 Een grondige analyse naar de oorzaken van deze daling 
valt buiten het bestek van deze nota. Mogelijk is de daling 
deels te verklaren door beleidsmaatregelen genomen in 
het kader van de jeugdgarantie, zoals het aanbieden van 
instapstages (Actiris.Brussels & View.Brussels, 2019: 41-
42). Dewatripont en López Novella (2018) bevestigen dat 
instapstages, maar ook individuele beroepsopleidingen, 
een positieve impact hebben op de jobkansen en dit vooral 
bij laaggeschoolde jongeren. Het is daarnaast mogelijk dat 
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de hervorming van het werkloosheidsstelsel voor jongeren 
(2012) gepaard gaat met een daling van het aantal 
jongeren dat recht heeft op een werkloosheidsuitkering. 
Dit laatste zou echter vooral een impact moeten hebben 
op de administratieve werkloosheidscijfers (en niet 
noodzakelijk op enquêtegegevens). 

23 De armoederisicogrens ligt op 60% van het  
Belgische mediaaninkomen.

24 De geciteerde Gini-coëfficiënten worden berekend 
op basis van fiscale statistieken. De implicatie hiervan 
is dat enkel aangegeven inkomens in rekening worden 
gebracht. Inkomsten die niet terug te vinden zijn in 
de belastingsaangiften (het gaat dan vaak om heel 
lage inkomens of, soms, heel hoge inkomens) zijn 
niet opgenomen. Bovendien onderschatten de fiscale 
statistieken de werkelijke inkomsten uit (on)roerende 
goederen. Dit alles leidt mogelijk tot een onderschatting 
van de Brusselse inkomensongelijkheid (Observatorium 
voor gezondheid en welzijn Brussel, 2018: 19).

25 Het betreft hier NACE-categorieën B-E en F.

26 Het industrieplan verklaart ook waarom Brussel 
geconfronteerd wordt met een deïndustraliseringsproces. 
Het wijst op drie factoren: delokalisatie naar 
lageloonlanden, een sluiting van niet-efficiënte 
bedrijven, en een verplaatsing van industriële activiteiten 
naar de periferie rond Brussel.

27 Het meest recente regeerakkoord (2019-2024) 
stelt als doel om investeringen in O&O te verhogen 
zodat het BHG actief bijdraagt aan het bereiken van de 
nationale doelstelling van 3% (Regering van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest, 2019: 63).

28 De cijfers van Vaesen en Wayens (2014) werden 
geverifieerd en, indien nodig, geüpdatet op basis van 
de websites van de ‘Fédération Wallonie-Bruxelles’ en 
‘Onderwijs in Brussel’. Zo werd een recente fusie van 
twee hogescholen in rekening gebracht. Enkel het aantal 
internationale en private instellingen (24) werd wegens 
gebrek aan recente bronnen niet geverifieerd.

29 Uitgaven binnen de private non-profit sector (PNP) 
zijn overal erg bescheiden, waardoor het moeilijk is om er 
betekenisvolle uitspraken over te doen.

30 De link naar deze studie bevindt zich hier.

31 Het gaat hier om de samengestelde gemiddelde 
groeivoet. Deze groeivoet kijkt enkel naar de beginwaarde 
(2010) en eindwaarde (2017) en berekent hoeveel 
de beginwaarde jaarlijks gemiddeld moet stijgen om de 
eindwaarde te bekomen. Deze samengestelde groeivoet 
maakt abstractie van evoluties in de tussenliggende 
jaren. Indien we deze evoluties ook in rekening willen 
brengen, kunnen we het rekenkundige gemiddelde 
nemen van de jaarlijkse groeivoeten: 7% (BHG), 5% 
(Vlaanderen), -1% (Waals Gewest), 2% (Franstalige 
gemeenschap), 4% (federale overheid). 

32  Voor de universiteiten is dit de meest recente data 
die beschikbaar is op het moment van schrijven.

33 De gegevens die aangehaald worden in dit rapport zijn 
afkomstig van de OESO.

34 De berekening van de proportie vrouwelijke onder-
zoekers is gebeurd op basis van head counts in plaats 
van VTE. Er zijn immers meer vergelijkende data beschik-
baar voor head counts en dit soort van gegevens kan 
makkelijker opgesplitst worden in mannen en vrouwen.

http://bisa.brussels/bestanden/publicaties/cahiers-van-het-bisa/cahiers_van_het_bisa_nr_8_december_2018
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35 Voor Berlijn en Bremen is er op het moment van 
schrijven nog geen data voor de jaren 2016 en 2017 
beschikbaar. De vergelijking tussen Brussel en deze twee 
regio’s is daarom gebaseerd op cijfers uit 2015.

36 Voor Berlijn en Bremen is er op het moment van 
schrijven nog geen data voor de jaren 2016 en 2017 
beschikbaar. De vergelijking tussen Brussel en deze twee 
regio’s is daarom gebaseerd op cijfers uit 2015.

37 Zoals verduidelijkt in een recent rapport van ECOOM, 
wordt er bij de regionalisering niet enkel gekeken naar de 
locatie van het hoofdkwartier: “Enkele ondernemingen 
hadden weliswaar hun hoofdkwartier in Brussel maar 
belangrijke activiteiten in Vlaanderen, en werden daarom 
ook mee bevraagd vanuit Vlaanderen” (Delanote et al., 
2018: 3). De CIS survey bestudeert enkel bedrijven 
die behoren tot bepaalde NACE-categorieën, de 
zogenaamde kernsectoren (cf. Belspo, 2018). 

38 Op enkele uitzonderingen na, worden begunstigden 
toegekend aan een regio op basis van de postcode 
van de juridische entiteit die een financieringsvoorstel 
ingediend heeft (zie NCP Brussels, 2019: 8).

39 Gelieve hier te klikken om rechtstreeks toegang te 
krijgen tot het rapport.

40 Wanneer we inzoomen op de industrie, valt overigens 
op dat meer Brusselse bedrijven in de chemiesector en 
de farmaceutische sector inzetten op innovatie dan in 
Vlaanderen en Wallonië. Alle Brusselse farmaceutische 
en chemische bedrijven innoveren, tegenover 86% in 
Vlaanderen en Wallonië. Het gaat in Brussel echter om 
een klein aantal bedrijven, waardoor voorzichtigheid 
geboden is bij het interpreteren van deze cijfers.

41 Op het moment van schrijven waren de 2012-cijfers 
de meest recente patentgegevens die beschikbaar waren.

42 De volgende indeling van KIS werd gevolgd: https://
ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.
php/Glossary:Knowledge-intensive_services_(KIS). 
Uit de categorie ‘KIS' werd de subcategorie 'Veiligheids- 
en onderzoeksdiensten' (80) weggelaten. Bovendien 
werd de subcategorie 'veterinaire activiteiten' (75) 
ondergebracht bij de kennisintensieve marktdiensten 
in plaats van de andere diensten. De structuur van de 
dataset die aanwezig is op BISA maakte deze (zeer 
beperkte) verschuivingen noodzakelijk. Dezelfde 
opmerking geldt voor Figuur 23.

43 Zoals aangegeven op Innovationdata (2018) zijn de 
gegevens afgeleid uit de Foreign Trade Database van de 
Nationale Bank van België en zijn ze berekend volgens 
het Nationale Concept. Dit heeft enkele gevolgen. Zo 
worden goederen die geëxporteerd en teruggezonden 
worden niet in rekening gebracht. Ook worden imports/
exports door niet-ingezetenen die wel BTW-plichtig 
zijn, niet opgenomen in de cijfers (en dit indien er geen 
ingezetenen betrokken zijn in de transacties). Voor meer 
informatie, zie Nationale Bank (s.d.).

44  De verdeling volgens regio’s gebeurt op basis van 
de aangiften van de bedrijven bij de Nationale Bank. 
Een bedrijf dat exporteert dient in zijn aangifte aan te 
geven vanuit welk gewest de geëxporteerde goederen zijn 
vertrokken. Zie Nationale Bank (s.d.).

45 Vergelijkbare gegevens voor diensten zijn niet 
beschikbaar op regionaal niveau.

http://ncpbrussels.be/eu-funding/horizon-2020-in-brief/h2020-statistics/item/download/55_e77aabbd6a706ae266f90e7ad42d365b.html
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