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EU-controleurs: zorg voor verdere vereenvoudiging van 
onderzoeksfinanciering 
Volgens een nieuw briefingdocument van de Europese Rekenkamer is het nog steeds nodig om 
de EU-financiering voor onderzoek na 2020 te vereenvoudigen. Het document werd opgesteld 
voor het Europees Parlement en de Raad als inbreng voor hun besprekingen over het vervolg 
van Horizon 2020, het EU-onderzoeks- en innovatieprogramma.  

De controleurs richtten zich op vereenvoudiging. Zij hebben er al eerder op gewezen dat een al te 
complex juridisch kader een doelmatige uitvoering van onderzoeksprogramma’s kan 
belemmeren. Voor Horizon 2020 onderscheiden zij twee manieren om onnodige complexiteit te 
verhelpen: het herformuleren van fundamentele rechtsregels en/of het creëren van een 
eenvoudiger interface die is afgestemd op de situatie waarin onderzoekers zich werkelijk 
bevinden. 

Maar vereenvoudiging is ingewikkeld, stellen de controleurs. Zij beschrijven enkele van de 
dilemma’s die van invloed zijn op de inspanningen van de Europese Commissie en brengen deze 
in verband met het ontwerp van het regelgevingskader voor onderzoek, het financieringsmodel 
en de deelnameregeling. 

“Horizon 2020 is complex vanwege de uiteenlopende verordeningen, regels, richtsnoeren, 
procedures en processen die gelden voor de uitvoering en de vele bijbehorende 
financieringsinstrumenten”, aldus Alex Brenninkmeijer, het lid van de Europese Rekenkamer 
dat verantwoordelijk is voor het briefingdocument, “en onnodige complexiteit brengt risico’s 
mee.”  

Verschillende organisaties en personen op EU- en nationaal niveau kunnen de regels ook 
uiteenlopend interpreteren, en sommige onderzoekers zijn bezorgd over een gebrek aan 
rechtszekerheid. 
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De controleurs stellen dat praktijkdeskundigen Horizon 2020 in vergelijking met eerdere 
onderzoeksprogramma’s waarderen als het beste EU-programma voor onderzoek en innovatie 
tot nu toe, en er zijn aanzienlijke inspanningen gedaan om tot vereenvoudiging te komen.  

De basisverordeningen blijven echter moeilijk te begrijpen, met name voor kmo’s, de uitvoering 
van eenvoudiger financieringsopties blijft moeilijk voor begunstigden en het controleren ervan 
blijft lastig voor controleurs. 

Het briefingdocument belicht een aantal gebieden die aandacht zouden moeten krijgen zodat de 
huidige discussie beter gericht wordt op onderzoeksuitgaven: 

• zorgen voor een redelijke periode tussen de vaststelling en uitvoering van 
wetgevingshandelingen;  

• evalueren van toekomstig gebruik van vereenvoudigde kostenopties zoals vaste 
bedragen en prijzen; 

• toelichten van gebruikmaking van richtsnoeren als niet-bindende regels;  

• accepteren van boekhoudpraktijken van begunstigden;  

• onderkennen van goede projectvoorstellen in andere programma's in het kader van 
Horizon 2020 via een éénloketsysteem. 

 

Noot voor de redactie 

In het kader van Horizon 2020 is bijna 80 miljard euro aan financiering beschikbaar gesteld 
gedurende zeven jaar (2014-2020). Het is een van de grootste publieke financieringsprogramma’s 
voor onderzoek en ontwikkeling ter wereld en is goed voor zo’n 8 % van de EU-begroting. Er 
nemen onder meer universiteiten, onderzoeksinstellingen, kmo’s, grote bedrijven en 
overheidsinstanties aan deel. Tot nu toe zijn er meer dan 130 000 aanvragen ingediend en is voor 
bijna 20 000 projecten financiering ontvangen. 

Dit briefingdocument is geen controleverslag. De Europese Rekenkamer verricht een 
doelmatigheidscontrole inzake de vereenvoudiging van Horizon 2020, die naar verwachting eind 
2018 zal worden gepubliceerd en een controlebeoordeling inhoudt van de doeltreffendheid van 
de vereenvoudigingsmaatregelen van de Commissie. 

 

Het briefingdocument “Een bijdrage aan de vereenvoudiging van het EU-onderzoeksprogramma 
na Horizon 2020” van de ERK is in het Engels beschikbaar op de ERK-website (eca.europa.eu).  

 


