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Van: De Landelijke Adviesgroep Ouderenbeleid (LAO) c.q. de werkgroepen Euro-
pa en A(rbeid), I(nkomen), P(ensioenen) binnen de LAO. 

 
Aan: De leden van de PvdA fractie in het Europees Parlement 
 De leden van de PvdA Tweede Kamerfractie 
 
Betreft: Advies van de Landelijke Adviesgroep Ouderenbeleid (LAO) aan de PvdA 

delegatie in het Europees Parlement en de Tweede Kamerfractie betreffen-
de de door de Nederlandse kabinetsplannen veroorzaakte, korting op het 
Nederlandse innovatiebudget door Brussel. 

 
Datum 29 januari 2013  
 
 

 

 

 

Advies betreffende de korting op het innovatiebudget door “Brussel” 
 

 
 
 
 
 
Inleiding 

 

 
 
 

Op 26 november 2012 heeft een delegatie uit de werkgroepen Europa en Arbeid / Inko-
men / Pensioenen (AIP) van de Landelijke Adviesgroep Ouderenbeleid een gesprek gehad 
met twee leden van de PvdA fractie in het Europees Parlement. Dit gesprek richtte zich 
op de aanstaande invoering van de Belasting op Financiële Transacties (FTT) en de ge-
volgen daarvan voor de Nederlandse pensioenfondsen en het schrappen van de Europese 
bijdrage voor innovatiebeleid. Naar aanleiding van dit gesprek brengt de Landelijke Ad-
viesgroep Ouderenbeleid het volgende advies uit aan de fractie in het Europees Parle-
ment en aan de Tweede Kamerfractie.  
 

 

Inhoud 

 

 

Het kabinet Rutte II wil in het kader van zijn bezuinigingen de bijdrage van Nederland 
aan de Europese Unie met één miljard euro verlagen. Daarnaast wil de Nederlandse re-
gering 100 miljard bezuinigen op de EU begroting. Het te verwachten antwoord vanuit 
Brussel op de Nederlandse voorstellen is dat (onder meer) het Nederlandse budget be-
stemd voor onderzoek naar medicijnen voor weesaandoeningen (zeldzame ziektes) en 
innovaties met één miljard zal worden gekort. Nederland verdient jaarlijks 180 miljard 
aan de EU. Het kost ons ongeveer 6 miljard. Door te bezuinigen snijden we ons als Ne-
derland behoorlijk in de vingers, omdat: 
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1. Het Nederlandse bedrijfsleven van een gedegen Europese begroting profiteert. 
Een deel van deze begroting wordt geïnvesteerd in concurrentiegevoelige sectoren 
als innovatie en onderzoek. Innovatie en onderzoek zijn van cruciaal belang om 
ook de Nederlandse economie sterker te maken. 
 

2. Daarnaast investeert de EU in het verbeteren van grensoverschrijdende  sectoren, 
waaronder transport, energie, en ICT netwerken. Hierdoor is het voor Nederlandse 
bedrijven eenvoudiger om hun goederen en diensten op de Europese markt te 
verspreiden. 

 
3. Als de EU minder financiële middelen ter beschikking heeft voor innovatie en in-
frastructuur, dan kunnen bedrijven en instellingen in Nederland minder profiteren 
van de interne markt.  
 

4. Door de korting op het innovatiebudget gaat hoogwaardige kennis en werkgele-
genheid verloren, zonder dat daarvoor iets in de plaats komt.  

 
 

Het voorgaande is een indicatie van wat kan gaan gebeuren als de door Nederland voor-
genomen en in het regeerakkoord opgenomen bezuinigingen ad € 100 miljard minder op 
de EU begroting en ad € 1 miljard als korting op de bijdrage aan de EU werkelijk door-
gaat. Het bevreemdt ons dat aan de te verwachten gevolgen van deze bezuiniging en de 
daaropvolgende korting tot op dit moment niet of nauwelijks aandacht is besteed. De 
LAO adviseert daarom het volgende: 
 
 
Advies 

 
 
Er mogen geen misverstanden kunnen ontstaan over de gevolgen van de Nederlandse 
korting op de bijdrage aan de EU. Dit kan door alleen keiharde en niet te weerleggen 
cijfers te presenteren over de gevolgen voor het onderzoek naar nieuwe medicijnen, het 
onderzoek naar en het realiseren van andere innovatieve ontwikkelingen en het verlies 
van kennis voor Nederland – denk aan de wens om een kenniseconomie te worden- en 
de werkgelegenheid in die hoogwaardige wetenschappelijke vakgebieden 
 
 
 
Graag willen wij met u in gesprek treden over dit advies  en ontvangen wij daartoe graag 
een uitnodiging.   
 

 


