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Vereenvoudiging van deelname aan Europese kaderprogramma's - een proces van lange 
adem 

De vereenvoudiging van de Europese kaderprogramma's is al een onderwerp van discussie 
sinds het prille begin van de Europese activiteiten inzake onderzoeksfinanciering. De voorbije 
twee jaar heeft het Parlement de Commissie herhaaldelijk opgeroepen een doorbraak te 
forceren om alle belanghebbenden eindelijk een betere toegang tot Europese onderzoeks- en 
innovatiefinanciering te bieden en de programma's aantrekkelijker te maken. In de 
parlementaire verslagen over de tussentijdse evaluatie van het zevende kaderprogramma 
(2011/2043(INI)), over het vereenvoudigen van de tenuitvoerlegging van de 
kaderprogramma's voor onderzoek (2010/2079(INI)) en over het Groenboek "Van 
uitdagingen naar kansen" (2011/2107(INI)) werden verscheidene concrete aanbevelingen en 
voorstellen gedaan die nu in het Horizon 2020-wetgevingspakket opgenomen moeten worden. 

Het vereenvoudigingspotentieel zit niet alleen in het stroomlijnen van de 
onderzoeksfinanciering op Europees niveau, maar ook en grotendeels in een gepaste 
formulering van de bepalingen in het Financieel Reglement en de Regels voor deelname. De 
rapporteur wil hier graag nogmaals wijzen op het belang van een vereenvoudigd en meer 
coherent Financieel Reglement, dat momenteel het onderwerp is van een tripartiet overleg 
tussen Parlement, Commissie en Raad. Hij hoopt oprecht dat de door het Parlement gevraagde 
vereenvoudigingsmaatregelen, met name die ter vereenvoudiging van de bepalingen 
betreffende onderzoeks- en innovatiefinanciering, volledig ten uitvoer gelegd zullen worden.

In dat opzicht is de rapporteur ingenomen met de "Vereenvoudigingsagenda voor het MFK 
2014-2020" (COM(2012)0042), waaruit duidelijk de Commissies sterke wil voor 
vereenvoudiging blijkt. Hij is ervan overtuigd dat het plan van de Commissie om een 
scorebord uit te werken waarmee de vorderingen in de tenuitvoerlegging van de 
vereenvoudigingsagenda bijgehouden kunnen worden, het besluitvormingsproces kan 
ondersteunen. Hij hoopt echter oprecht dat het voornemen van de Commissie om "de [...] 
opgenomen voorstellen voor vereenvoudiging [...] met kracht te verdedigen", niet in de weg 
zal staan van de wettelijke plicht van het Parlement en de Raad om een reële vereenvoudiging 
tot stand te brengen ten voordele van de onderzoeksgemeenschap. 

Doorbraak in vereenvoudiging - al een feit?

De rapporteur is ten zeerste ingenomen met het voorstel van de Commissie over de "Regels 
voor de deelname aan acties en de verspreiding van resultaten in het kader van Horizon 2020" 
als een belangrijke stap voorwaarts, aangezien het de dringende behoeften van de 
onderzoeksgemeenschap op het vlak van Europese onderzoeks- en innovatiefinanciering 
aanpakt. Hij juicht in het bijzonder de volgende aspecten toe:

 Een enkele reeks van regels voor de financiering van alle acties van deelnemers onder 
H2020, met inbegrip van Euratom, ongeacht het financieringsorgaan;

 Beperkte vereisten inzake tijdregistratiesystemen (tijdregistratie niet verplicht voor 
personen die uitsluitend werkzaamheden ten behoeve van de actie uitvoeren (art. 25 
RvD H2020), tabellen van eenheidskosten voor eigenaren van kmo's en andere 
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natuurlijke personen (art. 26 RvD H2020) enz.);

 Een bredere aanvaarding van de gangbare boekhoudpraktijken van de begunstigden;

 De insluiting van btw in de bepaling van de subsidiabele kosten;

 Een enkel gebruiksvriendelijk IT-platform als centraal loket voor deelnemers;

 Een gelijke behandeling van aanvragers, ongeacht hun plaats van vestiging en 
werkterrein (art. 6 RvD H2020).

Bepaalde bijzonderheden in het voorstel van de Commissie zijn echter te vaag of 
controversieel en verdienen bijgevolg een meer diepgaand overleg. Hieronder volgen enkele 
kwesties die volgens de rapporteur in het komende overleg aangekaart moeten worden.

Een enkel financieringspercentage voor alle deelnemers

Het voorstel van een enkel financieringspercentage dat op alle deelnemers van toepassing is 
en enkel van het soort actie afhangt – 100+20% voor onderzoeksacties of 70+20% voor 
marktgerichte acties –, lijkt een algemene stap naar de vereenvoudiging van het 
programmabeheer. De concrete gevolgen ervan voor de aanvragers en begunstigden zijn 
echter onduidelijk en vereisen verduidelijking. 

Uit feedback van enkele grote onderzoeksinstellingen blijkt al dat de voorgestelde 
financieringspercentages een uiteenlopende impact op het algemene financieringsniveau 
zouden hebben, afhankelijk van de grootte van de instelling, de aard van de acties en het 
niveau van indirecte kosten. Daarom wordt de Commissie uitgenodigd een reeks van 
modelberekeningen uit te werken die de mogelijke impact van de voorgestelde 
financieringsmechanismen voor de deelnemers aan het programma kunnen aangeven en als 
basis voor mogelijke verdere wijzigingen op dit gebied kunnen dienstdoen.

Er moet zeker een eventuele "afwijkingsmogelijkheid" overwogen worden voor bepaalde 
deelnemers, zoals RTO's zonder winstoogmerk of universiteiten die al over een systeem voor 
de berekening van de volledige kosten beschikken, zodat zij op basis van hun werkelijke 
directe en indirecte kosten vergoed kunnen worden.

Daarnaast moet opgemerkt worden dat het voorstel enkel een maximaal 
financieringspercentage vastlegt, waardoor er voor de werkprogramma's lagere 
financieringspercentages voor de totale subsidiabele kosten bepaald kunnen worden. Gezien 
het belang van exact bepaalde financieringspercentages voor potentiële deelnemers, moet 
zulke vaagheid vermeden worden en moeten er duidelijke regels voor maximale 
financieringspercentages vastgelegd worden. 

Een lager financieringspercentage kan aannemelijk zijn voor indirecte acties met een sterke 
deelname van de industrie of in domeinen waar steun van de nieuwe financiële instrumenten 
is gepland. De financieringsregels moeten de mogelijkheid bevatten om een 
meerfondsenaanpak te hanteren. In het bijzonder voor projecten met grootschalige 
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demonstraties die heel wat financiële middelen vereisen, is een meerfondsenaanpak 
aanbevolen.

Financiering van innovatie

Over het algemeen lijkt het zinvol om een onderscheid te maken tussen het 
financieringsniveau voor onderzoeksacties enerzijds en voor marktgerichte acties anderzijds. 
Een meer gedetailleerde bepaling van deze marktgerichte acties (art. 22 RvD H2020) waarop 
het terugbetalingstarief van 70+20% van toepassing zal zijn, is echter ten zeerste aanbevolen 
zodat een mogelijke verkeerde interpretatie van de bestaande regels vermeden wordt. 

Voorts zou de rapporteur graag een verduidelijking zien van het concept "innovatie" dat de 
Commissie in de toekomst wil hanteren. 

Ongeacht het bovenstaande heeft het duidelijke onderscheid tussen onderzoeksacties en 
(marktgerichte) innovatieacties tot onbegrip en onzekerheid binnen de 
onderzoeksgemeenschap geleid. Teneinde in alle sectoren en in de hele innovatieketen 
innovatie aan te moedigen, moeten er bepalingen opgesteld worden die de combinatie van 
verschillende acties in eenzelfde project en bijgevolg verschillende financieringspercentages 
voor verschillende werkpakketten toelaten. Het huidige voorstel is bedroevend vaag op dit 
gebied en vereist meer juridische verduidelijking. In dit opzicht moet ook nagegaan worden of 
dergelijke bepalingen tot een complexer proces kunnen leiden wanneer er consortia gevormd 
worden of de projecten beheerd worden.

Voor de tenuitvoerlegging van de nieuwe voorgestelde instrumenten – in het bijzonder 
aanmoedigingsprijzen en de financiële instrumenten die uit de vorige RSFF voortvloeiden – is 
verdere juridische verduidelijking vereist. Nieuwe en bestaande instrumenten moeten 
efficiënter gemaakt worden. 

De rapporteur wil nogmaals benadrukken dat "tijd" de cruciale factor bij uitstek zal zijn 
indien de Unie er echt in wil slagen het innovatiepotentieel van Europa te ontsluiten. Een 
aanzienlijke vermindering van de gemiddelde subsidietoekennings- en betalingstermijn blijft 
een van de belangrijkste doelstellingen van de vereenvoudigingsagenda – niet alleen om de 
administratieve last en te lange onzekerheid voor de aanvragers te beperken, maar ook om de 
onderzoekers echt in staat te stellen te innoveren. Dit is vooral voor kmo's het geval.

Verruiming van de deelname

Kmo's en middelgrote bedrijven

De rapporteur is ermee ingenomen dat enkele specifieke regels de deelname van kmo's willen 
bevorderen (bv. art. 26, art. 47 enz. RvD H2020). Vooral binnen de programmalijnen van 
Horizon 2020 waarin de financieringsbehoeften van kmo's ondergebracht zullen worden, 
moet een zekere mate van flexibiliteit gewaarborgd worden om te voldoen aan de speciale 
voorwaarden waaronder kmo's onderzoeks- en innovatieacties ondernemen. Het lijkt van 
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cruciaal belang dat er specifieke maatregelen getroffen kunnen worden om de 
subsidietoekennings- en betalingstermijn beduidend in te korten in geval van oproepen die 
hoofdzakelijk op kmo's als deelnemers gericht zijn. 

Een specifieke kwestie die de rapporteur wil aankaarten, is de speciale rol die middelgrote 
bedrijven (250 tot 500 werknemers) binnen het innovatielandschap van de Unie vervullen. Uit 
statistieken blijkt dat deze middelgrote bedrijven, die een grotere personeelsbezetting hebben 
dan kmo's, vandaag de drijvende kracht zijn achter innovatie in Europa. Bijgevolg moeten de 
financieringsinstrumenten van Horizon 2020 in passende maatregelen voorzien om het 
volledige innovatiepotentieel van deze bedrijven aan te boren. 

"Weg naar topkwaliteit"

De kwestie van ondervertegenwoordigde regio's en lidstaten, die nauw verwant is met de 
behoefte aan vereenvoudiging, was altijd nadrukkelijk aanwezig tijdens het overleg over het 
zevende kaderprogramma. Horizon 2020 zal het eerste kaderprogramma van de EU zijn dat 
dit probleem aanpakt en het volledige onderzoeks-, ontwikkelings- en innovatiepotentieel van 
alle Europese lidstaten en regio's ontsluit. Een overtuigende vereenvoudigingsagenda, een 
passende reeks van instrumenten, diepgaande synergieën met de structuurfondsen en andere 
relevante EU-programma's, evenals een coherente reeks van bijkomende maatregelen zullen 
bijdragen aan het bouwen aan een "weg naar topkwaliteit" voor al wie in het huidige 
programma ondervertegenwoordigd is. De rapporteur is er zich terdege van bewust dat de 
specifieke maatregelen van deze "weg naar topkwaliteit" overeenkomstig de Regels voor 
deelname moeten ingevoerd worden, zodat ze de bepalingen weergeven die nog in andere 
rechtshandelingen van het Horizon 2020-pakket moeten worden opgenomen. Teneinde het 
aantal synergieën en complementariteiten tussen Horizon 2020, de structuurfondsen en andere 
relevante EU-programma's te vergroten, moeten de regels voor deelname in alle betrokken 
programma's op één lijn gebracht worden.

Internationale samenwerking

De rapporteur is ervan overtuigd dat de bedoelde verschuiving naar innovatie geen kans op 
slagen heeft zonder een op strategisch vlak bredere betrokkenheid van de internationale 
onderzoeksgemeenschap. Heterogene EU-partners, zoals Zuid-Afrika enerzijds en Zuid-Korea 
anderzijds, ervoeren het Europese financieringslandschap als even ontoegankelijk. Een 
beduidende vermindering van de administratieve last en een inkorting van de 
subsidietoekennings- en betalingstermijn zijn bijgevolg een eerste vereiste om uitstekende 
onderzoekers uit de hele wereld aan te trekken.

Verspreiding van de resultaten

De regels inzake intellectuele-eigendomsrechten zijn in grote mate gebaseerd op de bestaande 
regels van het zevende kaderprogramma en de rapporteur is blij dat hierin geen verandering 
komt. Een grotere aandacht voor de exploitatie en verspreiding van resultaten ligt ook in de 
lijn van de algemene doelstellingen van het Horizon 2020-programma. De rapporteur is ervan 
overtuigd dat open toegang, open source en het verlenen van octrooien in principe geschikte 
instrumenten zijn om resultaten te verspreiden en te bevorderen, maar dat een grotere mate 
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van bewustzijn en steun op het vlak van intellectuele-eigendomsrechten bijzonder nuttig kan 
zijn. 

Regels inzake intellectuele-eigendomsrechten moeten in het hele Horizon 2020-pakket 
consequenter aanwezig zijn. Teneinde het regelgevingskader voldoende flexibel te houden, 
moeten bepaalde bijzonderheden in de subsidieovereenkomsten geregeld worden. Toch is een 
zekere voorzichtigheid aangeraden om te vermijden dat de algemene voorwaarden 
uiteenvallen. 

Voor de nieuwe financieringsinstrumenten, zoals precommerciële inkoop of 
overheidsopdrachten met betrekking tot innovatieve oplossingen, is verdere juridische 
verduidelijking vereist aangezien de ervaring met openbare financiering van deze acties in de 
meeste sectoren erg beperkt is. Voor PPP's moet bijvoorbeeld een aantal gezamenlijke 
voorwaarden voor nieuwe en bestaande PPP's uitgewerkt worden, die vervolgens de 
intellectuele-eigendomsrechten voor overheidsopdrachten en toegangsrechten zouden kunnen 
bestrijken en ze voor nieuwkomers en kleine marktspelers zouden kunnen openstellen.  

Samenvatting

Een enkele duidelijke en consequente reeks van regels voor de deelname aan acties en de 
verspreiding van resultaten in het kader van Horizon 2020 is de sleutel tot een succesvolle 
tenuitvoerlegging van het hele kaderprogramma. 

Teneinde de doelstellingen te behalen die in eerdere verslagen door het Parlement zijn 
vooropgesteld en teneinde te beantwoorden aan de behoeften die in de 
onderzoeksgemeenschap naar boven zijn gekomen, zullen we een subtiel evenwicht tussen 
vier cruciale beginselen moeten vinden. Het gaat hierbij om de beginselen vereenvoudiging, 
verantwoordelijkheid, flexibiliteit en betrouwbaarheid. Horizon 2020 zal in grote mate enkel 
met succes uitgevoerd kunnen worden indien er een evenwicht tussen deze beginselen 
gevonden wordt. 


