
Definities Onderzoek & ontwikkeling uit het EU Steunkader: 
 
„fundamenteel onderzoek”: experimentele of theoretische 
activiteiten die voornamelijk worden verricht om 
nieuwe kennis te verwerven over de fundamentele aspecten 
van verschijnselen en waarneembare feiten, zonder dat 
hiermee een rechtstreekse praktische toepassing of gebruik 

wordt beoogd; 

 
„industrieel onderzoek”: planmatig of kritisch onderzoek 
dat is gericht op het opdoen van nieuwe kennis en 
vaardigheden met het oog op de ontwikkeling van nieuwe 
producten, procedés of diensten, of om bestaande producten, 
procedés of diensten aanmerkelijk te verbeteren. Het 
omvat de vervaardiging van onderdelen van complexe 
systemen, die noodzakelijk is voor industrieel onderzoek, 
met name voor algemene validering van technologieën, met 
uitzondering van prototypes als bedoeld in punt g); 
 
„experimentele ontwikkeling”: het verwerven, combineren, 
vormgeven en gebruiken van bestaande wetenschappelijke, 
technische, zakelijke en andere relevante kennis en 
vaardigheden voor plannen, schema's of ontwerpen van 
nieuwe, gewijzigde of verbeterde producten, procedés of 
diensten. Hieronder kan tevens de conceptuele formulering 
en het ontwerp van alternatieve producten, procedés of 
diensten worden verstaan. Deze activiteiten kunnen tevens 
het maken van ontwerpen, tekeningen, plannen en andere 
documentatie omvatten, mits zij niet voor commercieel 
gebruik zijn bestemd. 
De ontwikkeling van commercieel bruikbare prototypes en 
proefprojecten valt eveneens onder experimentele ontwikkeling 
indien het prototype het commerciële eindproduct is 
en de productie ervan te duur is om alleen voor 
demonstratie- en validatiedoeleinden te worden gebruikt. 
Bij commercieel gebruik van demonstratie- of proefprojecten 
worden eventuele inkomsten die hieruit voortvloeien, 
op de in aanmerking komende kosten in mindering 
gebracht. 
De kosten van de experimentele ontwikkeling en het testen 
van producten, procedés en diensten komen eveneens in 
aanmerking, voor zover deze niet voor industriële toepassing 
of commerciële exploitatie kunnen worden gebruikt of 
geschikt gemaakt. 
Onder experimentele ontwikkeling wordt niet verstaan de 
routinematige of periodieke wijziging van bestaande 
producten, productielijnen, fabricageprocessen, diensten 
en andere courante activiteiten, zelfs indien deze wijzigingen 

verbeteringen kunnen inhouden; 


