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Deze waarde is de doelwaarde voor 

RCO06 en RCO06bis samen

Afhankelijkheid van een andere indicator

Definitie

Frequentie van de gegevensverzameling Eén jaar na het einde van de werken in het semestrieel rapport, of ten laatste in het eindrapport

Aandachtspunten

- Tijdstip van het meten van de resultaten: Voor nieuwe onderzoeksfaciliteiten, één jaar na het einde van de werken

- Voor een voltijdse van één jaar, kan u 1.720 werkuren gebruiken, ongeacht of in uw organisatie een voltijdse 36, 38 of 40 uur 

is.

- U hoeft de werkelijk aan O&O bestede werkuren niet te verantwoorden aan de hand van time-sheets, maar het percentage 

van de werkelijk aan O&O bestede tijd moet worden vermeld in de arbeidsovereenkomst of in een opdrachtbrief (lettre de 

mission).

- Enkele voorbeelden:

     > Indien een onderzoeker gedurende het betrokken jaar voltijds als onderzoeker heeft gewerkt, is het aantal VTE 1;

     > Indien een onderzoeker tijdens het betrokken jaar 40% van zijn voltijdse werktijd als onderzoeker heeft gewerkt, bedraagt 

het aantal VTE 0,40 (1.720u*40%=688u, 688u/1.720u=0,40);

     > Als iemand voltijds als onderzoeker heeft gewerkt, maar alleen gedurende de laatste maanden van het betrokken jaar, is 

het aantal VTE 0,25 ((1.720/12)*3=430, 430/1.720=0,25).

     > Indien een persoon gedurende 6 maanden van het betrokken jaar halftijds als onderzoeker heeft gewerkt, is het aantal VTE 

0,25 (1.720u/2=860u voor 6 maanden, (860/50%)/1.720=0,25).

Verantwoording van de resultaten

- Een tabel met daarin de gegevens van de nieuwe onderzoekers werkzaam in de ondersteunde onderzoeksfaciliteiten (naam, 

voornaam, start van de arbeidsovereenomst, type contract (bepaalde of onbepaalde duur), voltijds/deeltijds, berekening van 

het aantal VTE)

- Arbeidsovereenkomst van de betrokken onderzoekers

- Opdrachtbrief (lettre de mission) van de betrokken onderzoekers

Bron van gegevensverzameling Projectdragers/Eindbegunstigden

nvt

Aantal nieuwe onderzoeksposten die werden gecreëerd dankzij de steun.

De indicator wordt gemeten in termen van jaarlijkse voltijdsequivalenten (VTE).

Openstaande vacatures voor O&O kunnen niet worden meegeteld in de resultaten. Ook ondersteunend personeel voor O&O (d.w.z. functies die niet rechtstreeks betrokken 

zijn bij O&O-activiteiten) wordt niet meegeteld.

Het jaarlijkse VTE van O&O-personneel wordt gedefinieerd als de verhouding tussen het aantal uren dat in een kalenderjaar daadwerkelijk aan O&O is besteed en het totale 

aantal uren dat in dezelfde periode door een persoon of een groep volgens de regels is gewerkt. Iemand kan dus niet meer dan één VTE op jaarbasis aan O&O besteden. Het 

aantal gewerkte uren wordt vastgesteld op basis van de wettelijke arbeidsduur. Een voltijds persoon zal worden geïdentificeerd op basis van de arbeidsstatus, het soort 

contract (voltijds of deeltijds) en de mate van betrokkenheid bij O&O.

De Europese Commissie definieert onderzoeksinstellingen als instellingen die als hoofddoel hebben onafhankelijk fundamenteel onderzoek*, industrieel onderzoek en 

experimentele ontwikkelingen te verrichten en de resultaten van deze activiteiten te verspreiden door middel van onderwijs, publicatie of kennisoverdracht. Het zijn 

bijvoorbeeld universiteiten of onderzoeksinstellingen, agentschappen voor technologieoverdracht, innovatie-intermediairs, op onderzoek gerichte of virtuele 

samenwerkingsverbanden en zij kunnen publiek of privé zijn.

* Ter herinnering, in het kader van deze specifieke doelstelling 1.1 - actie 1, zijn activiteiten op het gebied van fundamenteel onderzoek uitgesloten.

Berekeningsmethode

Doelwaarde 2024: 

Doelwaarde 2029: schattting van het aantal onderzoekers, in jaarlijks VTE, werkzaam in ondersteunde onderzoeksfaciliteiten op 

31/12/2029

Berekening van de resultaten: berekening van het aantal onderzoekers, in jaarlijks VTE, werkzaam in ondersteunde 

onderzoeksfaciliteiten

Type indicator Output

Meeteenheid Jaarlijks VTE

Is een sub-indicator nvt

Nieuwe onderzoeksposten gecreëerd in ondersteunde onderzoeksfaciliteiten

Specifieke Doelstelling OS1.1
Ontwikkelen en versterken van de onderzoeks- en innovatiecapaciteit en het invoeren van geavanceerde 

technologieën

Soort actie 1.

De onderzoeks- en innovatie-infrastructuur ondersteunen en ontwikkelen en de nodige investering mogelijk 

maken voor een kwalitatieve sprong in het gewest


