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Minder administratieve rompslomp bij EU-onderzoek,
aldus controleurs
Volgens een nieuw verslag van de Europese Rekenkamer zijn de administratieve lasten voor
aanvragers en beheerders van onderzoekssubsidies in het kader van het Horizon 2020programma van de EU verlicht. Volgens de controleurs waren de meeste
vereenvoudigingsmaatregelen die door de Europese Commissie zijn ingevoerd doeltreffend,
maar er is nog steeds ruimte voor verbetering.
Horizon 2020 voorziet in financiering voor onderzoekers, onderzoeksinstellingen, universiteiten,
particuliere ondernemingen en overheidsinstanties, zowel individueel als groepsgewijs in het
kader van onderzoekssamenwerkingsprojecten. Met een begroting van 76,4 miljard EUR voor de
periode 2014-2020 is dit het grootste publieke onderzoeks- en innovatieprogramma ter wereld.
Vereenvoudiging en beperking van de administratieve rompslomp zijn een centrale doelstelling
van Horizon 2020. De controleurs zijn nagegaan of de vereenvoudigingsmaatregelen van de
Europese Commissie tot een verlichting van de administratieve lasten voor de begunstigden
hebben geleid. Zij constateerden dat de meeste maatregelen doeltreffend waren geweest, maar
niet allemaal de gewenste resultaten hadden opgeleverd, en dat er nog steeds ruimte voor
verbetering was. Stabiliteit bij de regels is eveneens van belang, aldus de controleurs, want de
begunstigden kunnen zich aanpassen aan complexiteit, maar al te frequente wijzigingen leiden
tot verwarring en onzekerheid.
“De vereenvoudiging van de financiering voor onderzoek en innovatie staat al vele jaren op de
agenda van de EU”, aldus Alex Brenninkmeijer, het lid van de Europese Rekenkamer dat
verantwoordelijk is voor dit verslag. “De procedure voor het verkrijgen van een subsidie is nu
toegankelijker gemaakt voor een grotere groep van onderzoekers, maar de Commissie kan haar
steun nog verbeteren door de verschillende interface-instrumenten, zoals de helpdeskfunctie en
de nationale contactpunten, doeltreffender te maken.”
De controleurs constateerden dat de Commissie had geput uit haar ervaring met het beheer van
voorgaande kaderprogramma's. Nieuwe structuren, met name het gemeenschappelijk
ondersteuningscentrum, hebben geleid tot een coherentere uitvoering van het programma. De
Research Enquiry Service, die advies en ondersteuning verleent aan aanvragers en deelnemers, is
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echter niet geïntegreerd in het ondersteuningscentrum en het niveau van de door de nationale
contactpunten geleverde ondersteuning en begeleiding verschilt.
Ondersteuningsinstrumenten, zoals het deelnemersportaal, zijn verbeterd en het gebruik van
elektronische handtekeningen heeft de toekenning en het beheer van subsidies vereenvoudigd.
Toch zijn er nog steeds enkele technische upgrades vereist en het is met name voor onervaren
gebruikers moeilijk om wegwijs te worden in de subsidiehandleiding.
De termijn tussen het indienen van de aanvraag en de ondertekening van de
subsidieovereenkomst is aanzienlijk verkort. Slechts voor een fractie van de oproepen tot het
indienen van voorstellen wordt echter een evaluatie in twee stappen toegepast, wat
voornamelijk van invloed is op afgewezen aanvragers. Bovendien is het excellentiekeurmerk, dat
ten doel heeft de beste afgewezen voorstellen elders aan financiering te helpen, nog niet
doeltreffend gebleken.
De regels inzake personeelskosten blijven ingewikkeld, wat fouten in de kostendeclaraties tot
gevolg heeft. Averechtse effecten van de nieuwe benadering hebben tot enige verwarring en
rechtsonzekerheid geleid. Vereenvoudigde kostenopties, zoals forfaitaire bedragen en
aanmoedigingsprijzen, zouden de administratieve lasten kunnen verlichten, maar zijn nog niet
voldoende getest.
De controleurs bevelen aan dat de Europese Commissie:
•

beter communiceert met aanvragers en begunstigden;

•

forfaitaire bedragen intensiever test;

•
de mogelijkheid van een ruimer gebruik van evaluaties van voorstellen in twee stappen
verkent;
•

beloningsvoorwaarden voor deskundige beoordelaars opnieuw onderzoekt;

•

zorgt voor bredere erkenning van het excellentiekeurmerk;

•

zorgt voor stabiliteit van de regels en richtsnoeren voor deelnemers;

•

de kwaliteit van uitbestede audits verbetert;

•

de instrumenten en richtsnoeren voor kmo’s verder vereenvoudigt.

Noot voor de redactie
De ERK presenteert haar speciale verslagen aan het Europees Parlement en de Raad van de EU,
alsmede aan andere geïnteresseerde partijen zoals nationale parlementen, belanghebbenden uit
het bedrijfsleven en vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld. De overgrote
meerderheid van de aanbevelingen die we doen in onze verslagen wordt in de praktijk omgezet.
Dit hoge niveau van acceptatie onderstreept het nut van ons werk voor burgers van de EU.
Speciaal verslag nr. 28/2018 “Het merendeel van de in het kader van Horizon 2020 ingevoerde
vereenvoudigingsmaatregelen heeft het gemakkelijker gemaakt voor begunstigden, maar er is
nog steeds ruimte voor verbetering” is in 23 EU-talen beschikbaar op de website van de ERK
(eca.europa.eu).
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