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Geachte heer Rutte, geachte heer Hoekstra, geachte heer Blok, 
 
Op 29 augustus vorig jaar stuurde de voltallige Kenniscoalitie u een open brief met daarin de oproep om in de 
gesprekken over het Meerjarig Financieel Kader voor de Europese Unie voor de jaren 2021-2027 (MFK) vol in te zetten 
op een modern MFK met veel aandacht voor onderzoek en innovatie, om zo de strategische positionering van 
Nederland en de EU op kennis- en innovatiegebied te versterken.  
 
Dat de Europese landen in deze coronacrisis tot een gezamenlijk antwoord zijn gekomen, is een groot goed en 
belangrijk voor onze toekomst. Het eind juli bereikte akkoord over het herstelfonds en het MFK was een historisch 
resultaat na zware onderhandelingen, niet in de laatste plaats voor Nederland. Echter, dit neemt niet weg dat er stevig 
is ingeboet op de ambities voor onderzoek en innovatie, die ook belangrijk zijn voor diezelfde toekomst. Het schrappen 
van €13,5 miljard uit het voorgestelde budget voor Horizon Europe is schadelijk voor de internationale positie van de 
Europese kenniseconomie en in het bijzonder voor Nederland. Nederland wordt naar verwachting weer netto-
ontvanger als het gaat om onderzoeksbeurzen en -subsidies voor publiek-private samenwerkingen uit Horizon Europe. 
Ook in de laatste ronde van het lopende kaderprogramma, Horizon 2020, behoorde Nederland weer tot de top-3 met 
het aantal succesvolle beursaanvragen. In totaal heeft Nederland tot nu toe €4,3 miljard aan financiering ontvangen 
vanuit Horizon 2020. Daarbij komt dat de economische impact van deze beurzen en subsidies volgens onderzoek van de 
Europese Commissie1 een factor 6 tot 8 bedraagt per geïnvesteerde euro. Kortom, het schrappen van €13,5 miljard uit 
het voorgestelde budget voor Horizon Europe is voor Europa en Nederland geen goede uitkomst van de 
onderhandelingen. 
 
Het Europees Parlement heeft haar teleurstelling over deze uitkomst uitgesproken (Resolutie nummer 
P9_TA(2020)0206) en heeft opgeroepen tot grotere investeringen in onderzoek en innovatie. Graag ondersteunen wij 
als Nederlandse Kenniscoalitie in het kader van de gesprekken tussen het EP, de Europese Commissie en de Europese 
Raad het pleidooi voor extra middelen voor onderzoek en innovatie in het MFK. Inzet op onderzoek en innovatie 
betekent een krachtige ondersteuning van onze concurrentiepositie en ambities op digitalisering, klimaatverandering en  

                                                                    
1 European Commission (2018) – A New Horizon for Europe.  
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gezondheid. Het is belangrijk voor de toekomst van Europa en Nederland dat, ook in de complexiteit van een 
alomvattend Europees akkoord, deze langetermijnambities niet uit het oog worden verloren.   
 
Daarnaast bent u nu uw inzet voor het nationale plan voor het coronaherstelfonds aan het formuleren. Wij doen een 
oproep om (in lijn met de landspecifieke aanbevelingen) onderzoek en innovatie volop te betrekken bij de circa €5 
miljard die Nederland mag inzetten in het nationale plan voor het coronaherstelfonds Next Generation EU.  
 
Wij roepen u op om onderzoek en innovatie een speerpunt te maken in uw gesprekken over nieuwe MFK-voorstellen 
van het Europees Parlement. Daarnaast doen wij met deze brief een dringende oproep om onderzoek en innovatie 
volop te betrekken bij de invulling van het Nederlandse nationale plan voor het herstelfonds Next Generation EU.  
 
Met vriendelijke groet, 
mede namens de Kenniscoalitie-partners KNAW, VSNU, NWO, NFU, Vereniging Hogescholen, TO2 federatie,  
VNO-NCW en MKB Nederland, 
 

 
Prof. dr. C.C.A.M. Gielen 
 
In afschrift aan: 

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen 

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

De staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat 

De Permanent Vertegenwoordiger van Nederland bij de Europese Unie 

Tweede Kamer der Staten Generaal, commissies Financiën, OCW, BZ en EZK 

 


