
 

 

Europese financiering van onderzoek en innovatie van belang 
voor Nederland 

 

Kernboodschap 

De VSNU maakt zich zorgen over de MFK-onderhandelingen. Het Nederlandse standpunt lijkt 

te zijn: koste wat het kost niet meer budget voor Europa. Dat lijkt een logische manier om de 

kosten in de hand te houden, maar voor investeringen in onderzoek en innovatie ligt het 

genuanceerder. Op dat gebied is Nederland namelijk netto-ontvanger. Bij eventuele 

bezuinigingen op onderzoek en innovatie schieten we onszelf in de voet. Wij pleiten voor:  

- Een budget van Horizon Europe van een omvang van minimaal €100 miljard. 

- Het beschermen van de status en het budget van de European Research Council (ERC) 

binnen Horizon Europe. 

 

Achtergrond 

Onderzoek en innovatie zijn essentieel voor het oplossen van ecologische, economische en 

maatschappelijke uitdagingen waar Europa en Nederland voor staan. Ook dragen ze bij aan 

het realiseren van de VN Sustainable Development Goals en zijn onderzoek en innovatie de 

basis voor onze concurrentiepositie in de wereld. Deze elementen krijgen extra gewicht in deze 

tijden van geopolitieke verschuivingen van kennis, macht en handel.  

 

De Europese kaderprogramma’s dragen bij aan oplossingen van maatschappelijke problemen 

en technologische vraagstukken. Onderzoeken uit het Horizon2020-programma hebben onder 

andere gezorgd voor betere batterijen, vaccinaties tegen besmettelijke ziektes, klimaat-

neutrale gebouwen, stappen richting een circulaire economie en mogelijke oplossingen voor 

de plastic soep in de oceanen. Deze onderzoeken hebben dus een grote impact op de 

samenleving, ook in Nederland. 

 

Horizon Europe: €100 miljard is noodzakelijk 

Momenteel wordt onderhandeld over het nieuwe Europese kaderprogramma Horizon Europe, 

de opvolger van Horizon2020. In de voorstellen die nu worden besproken ligt het budget veel 

lager dan de €120 miljard die aanvankelijk werd voorgesteld door het Europese Parlement. 

Voor de Nederlandse wetenschap is elk bedrag lager dan €100 miljard onaanvaardbaar om 

drie redenen. 

 

1. Laag budget voor Horizon Europe betekent verlies van BBP 

Een afname van het Horizon Europe budget met €10 miljard euro zal naar schatting van de 

Europese Commissie over 25 jaar leiden tot een BBP-verlies van €110 miljard en het verlies 

van 100.000 banen tot 2040, inclusief 3%-4% van de onderzoekers in de Europese Unie.  
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2. Voor elke euro die we investeren, krijgen we anderhalve euro terug  

Nederlandse onderzoeksinstellingen en universiteiten halen anderhalf keer meer geld binnen 

dan ons land bijdraagt aan Horizon Europe1. Tot en met november 2019 heeft de Europese 

Commissie voor €48 miljard aan middelen toegekend vanuit Horizon2020. Nederland haalt 

met €3,7 miljard (7,7%) meer geld uit het programma dan dat ons land bijdraagt aan 

Horizon2020 (€2,50 miljard, 5,2%2). Van de €3,7 miljard die Nederland ontvangt, gaat 

ongeveer de helft naar onderwijs- en kennisinstellingen en de andere helft naar 

onderzoeksinstellingen en bedrijven3.  

 

Onderzoeksmiddelen uit de Europese 

Unie zijn voor de Nederlandse 

universiteiten van groot belang. Het 

aandeel onderzoeksfinanciering van 

internationale organisaties zoals de 

Europese Unie is aanzienlijk. Ondanks 

inspanningen van de minister van OCW 

en de staatssecretaris van EZK, blijven 

Nederlandse investeringen in onderzoek 

en innovatie helaas achter ten opzichte 

van andere landen. Europese 

onderzoeksmiddelen zijn onder andere hard nodig voor het opvangen hiervan. Bezuinigen op 

het Europees onderzoeksbudget treft de Nederlands onderzoek dus hard. 

 

3. Succesratio van Nederland bij aanvragen is extreem goed 

Nederlandse universiteiten en onderzoeksinstituten zijn bovengemiddeld succesvol bij het 

aantrekken van onderzoeksgelden in Horizon2020. In de periode 2014-2016 hadden alleen 

België en Frankrijk een beter succesratio dan Nederland.  

 

 

Bron: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/horizon-dashboard 

                                                
1 https://www.vsnu.nl/files/documenten/Onderhandelingen%20MFK%202021-
2027%20Europese%20Unie%20_%20positie%20van%20onderzoek%20en%20innovatie.pdf  
2 Bron: https://www.rathenau.nl/nl/wetenschap-cijfers/geld/europese-financiering/de-positie-van-nederland-
de-eu-kaderprogrammas 
3 Bron: https://www.rathenau.nl/nl/wetenschap-cijfers/geld/europese-financiering/verdeling-inkomsten-uit-
h2020-nederland-naar-type  

Bron: https://duo.nl/ 
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Specifiek vermeldenswaardig is onze score bij de ERC-beurzen. Dit zijn beurzen binnen het 

Horizon programma, speciaal bedoeld voor ‘frontier research’, oftewel onderzoek dat gedreven 

is door nieuwsgierigheid. Deze beurzen zijn zeer bepalend voor zowel de individuele 

onderzoekers als de universiteiten. Voor individuen betekent het financiële ruimte en vrijheid 

waarin zij vijf jaar aan een onderzoek kunnen werken. De foto van het zwarte gat kwam 

bijvoorbeeld tot stand met een ERC-beurs. Ben Feringa (RUG) zegt regelmatig dat hij zijn 

Nobelprijs mede dankt aan de ERC-beurs die hij eerder in zijn carrière kreeg.  

Nederland behoort tot de best presterende landen. Achter het Verenigd Koninkrijk, Duitsland 

en Frankrijk heeft Nederland de meeste ERC-toekenningen ontvangen in de periode 2007-

20184. Met betrekking tot het succespercentage staat Nederland op de vierde plek in Europa 

(bijlage 1). Het is voor Nederland essentieel dat dit onderdeel van Horizon in stand blijft. 

 

Conclusie 

We zijn ons bewust van de politieke wens in Nederland om tot een modernisering van de 

Europese begroting te komen. Wij pleiten voor een modern MFK waarin keuzes gemaakt 

worden die de toekomst van Nederland en Europa zullen verstevigen. De huidige koers in de 

MFK-onderhandelingen dreigt desastreus uit te pakken voor Nederlands onderzoek en 

innovatie. Dat is extra pijnlijk omdat Nederland al achterblijft in uitgaven van de nationale 

overheid in onderzoek en innovatie. Nederland blijft qua investeringen ver achter bij landen 

als Zweden, Denemarken, Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk en België5.  

Wij pleiten voor een investering in Horizon Europe van minstens 100 miljard, en voor een 

solide en onafhankelijke positie van ERC binnen dit programma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
4 https://www.rathenau.nl/nl/wetenschap-cijfers/werking-van-de-wetenschap/excellentie/toekenningen-erc-
land-universiteit-en  
5 Bron: https://www.ocwincijfers.nl/wetenschap/financiele-cijfers-wetenschap/rd-uitgaven-als-percentage-van-
het-bbp-sector-van-uitvoering-internationale-vergelijking   
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Bijlage 1 

 

Top-10 landen met het hoogste toekenningspercentage ERC-grants, 2007-2017 

Land Totaal toekenningspercentage 2007-2017 

1. Zwitserland 22,8% 

2. Israël 18,7% 

3. Oostenrijk 15,2% 

4. Nederland 15,1% 

5. Frankrijk 15,0% 

6. Duitsland 14,8% 

7. Luxemburg 14,5% 

8. Verenigd Koninkrijk 13,5% 

9. België 13,2% 

10. Denemarken 10,5% 

Bron: Nether 


