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Geachte leden van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat, 
 
Op 11 juni 2019 spreekt uw Commissie met de staatssecretaris van Economische Zaken & Klimaat 
tijdens het AO Innovatie over diverse onderwerpen op het gebied van innovatie. FME, dat 2.200 
bedrijven vertegenwoordigt in de technologische industrie, brengt u graag onderstaande punten 
onder de aandacht, waarvan wij hopen dat u ze kunt betrekken bij uw voorbereiding op het debat. 
 
Onze hoofdpunten: 
 

 Een ambitieuzer innovatiebeleid om wereldwijd concurrerend te blijven. 
 Een stabiele en toekomstbestendige WBSO. 
 Meer investeringen in ruimtevaart. 
 Meer aandacht in het missiegedreven innovatiebeleid voor een werkbare governance en 

(budgettaire) trekkracht vanuit de betrokken vakdepartementen.  
 Een toekomstbestendige PPS-toeslagregeling. 
 Snelle reparatie van het marktfalen rond innovatieve high-tech bedrijven in de scale-up fase 

door een betere koppeling te maken met investeringskapitaal, om te beginnen via Invest-NL. 
 

1. Nieuw industrieel tijdperk vraagt om investeringsoffensief op innovatie. 

Het missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid legt een terechte focus op de kansen die 
technologie, innovatie en digitalisering bieden bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken, 
waaronder klimaatverandering, een toegankelijke gezondheidszorg en een duurzame 
voedselvoorziening. Sleuteltechnologieën zoals fotonica, robotica, quantum, advanced 
manufacturing en kunstmatige intelligentie krijgen daarbij een centrale rol. Ook heeft het kabinet de 
ambitie uitgesproken om het digitale koploperschap in Europa te claimen. Momenteel ontbreekt een 
significante en structurele verhoging van het innovatiebudget om deze doelstellingen te realiseren.  
 
De wereldeconomie staat op de drempel van een nieuw industrieel tijdperk en de strijd om high- 
tech kennis intensiveert. Grote concurrenten zoals China en de VS werken met industriële 
masterplannen en schroeven hun R&D-investeringen snel op. China passeerde recent de EU op het 
gebied van R&D-uitgaven (equivalent van 2,1% van het BNP) en de Amerikanen timmeren aan de 
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weg met hun Strategy for American leadership in Advanced Manufacturing. Ook Japan (3,2%) en 
Zuid-Korea (4,5%) geven qua percentage van het BNP meer uit aan R&D dan Nederland en Europa.1  
Verlies van technologisch leiderschap is niet alleen schadelijk in termen van werkgelegenheid en 
economische groei, maar heeft ook directe implicaties voor ons vermogen om mondiale regels en 
standaarden te bepalen.  
 
Nederland en Europa hebben een ambitieuzer innovatiebeleid nodig om te kunnen concurreren met 
China en de Verenigde Staten. Nederland kan het zich niet veroorloven om achter te blijven op R&D-
investeringen en ICT-toepassingen, ook gezien het exponentiële en sectordoorsnijdende karakter van 
nieuwe technologieën zoals kunstmatige intelligentie. 
 
In het regeerakkoord wordt ingezet op een verhoging van het Nederlandse innovatiebudget naar 400 
miljoen euro, maar om het doel van 2,5% van het BNP voor R&D te halen moet het kabinet 1,3 miljard 
euro per jaar extra investeren. FME pleit voor een investeringsagenda om dit gat te dichten en deze 
middelen onder meer in te zetten voor kunstmatige intelligentie en structurele financiering van Smart 
Industry, waaronder de succesvolle kennisvalorisatie via de Fieldlab-aanpak. Ook is het zaak om te 
blijven investeren in technologiegebieden waarin Nederland en Europa wereldwijd koploper zijn, zoals 
bijvoorbeeld lithografie voor de chipindustrie. 
 
 

2. Maak de WBSO toekomstbestendig via betere koppeling met digitalisering. 

FME ondersteunt de conclusie uit de recente WBSO evaluatie over de effectiviteit en doelmatigheid 
van de regeling. De WBSO heeft bovendien een breed bereik en draagt daarmee in belangrijke mate 
bij aan de kwaliteit van het Nederlandse innovatieklimaat. In totaal is 97% van de aanvragen  
afkomstig vanuit het MKB. Deze bedrijven nemen bovendien 2/3e van het budget voor hun rekening. 
Het is nu zaak om verder voort te bouwen op deze succesvolle basis en de WBSO toekomstbestendig 
te maken. FME ziet drie actielijnen: 
 

 Nieuwheidscriterium: de reflectie op het nieuwheidscriterium in de WBSO evaluatie is een 
belangrijk aandachtspunt. In de evaluatie wordt de politiek gevraagd om te bepalen of de 
WBSO vooral een instrument is voor koplopers of een instrument dat vooral diffusie van S&O 
en innovatie faciliteert. In de huidige WBSO is vooralsnog gekozen voor een ruime definitie 
waarvoor technisch nieuw voor het bedrijf voldoende is. Voor het MKI is het essentieel om 
aan deze ruime benadering vast te houden. Zou het nieuwheidscriterium ingevoerd worden, 
dan zou juist voor bedrijven in de midden en kleine industrie de WBSO minder toegankelijk 
worden. Daarom moeten we vasthouden aan deze ruime benadering zodat ook het MKI van 
de WBSO kan blijven profiteren en de economie in brede zin wordt gefaciliteerd om zo een 
digitale sprint naar de toekomst te trekken.  
 

 Automatische stabilisatie: gezien de effectiviteit en doelmatigheid van de WBSO en het 
belang ervan voor zowel grootbedrijf als MKI, bepleit FME om de regeling automatisch te 
stabiliseren en zo de jaarlijkse onzekerheid rond paramaters en budgetten weg te nemen. 
Meer continuïteit komt ook de effectiviteit van de WBSO ten goede. 

                                                
1 https://data.oecd.org/rd/gross-domestic-spending-on-r-d.htm 
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 Betere inbedding ICT en digitalisering: Steeds meer bedrijven, ook in het MKI, beseffen dat 

digitalisering en smart industry hun (internationale) concurrentiepositie voor de komende 
decennia zullen bepalen. Een bedrijf moet aantrekkelijk en relevant blijven voor (potentiële) 
opdrachtgevers in de gehele keten. Innovatie en het adopteren van nieuwe technologie – die 
zich in steeds hoger tempo aandient – vormen de kern van deze opgave. Dit gaat verder dan 
het verbeteren van een product. Bedrijven moeten ook continu onderzoek doen naar hun 
productieprocessen om deze digitaal state-of-the-art te houden. Het succesvol inbedden van 
digitalisering en smart industry – en daarmee het behoud van verdienvermogen - vergt veel 
onderzoek en zodoende tijd, kennis en geld. Daarbij is het overgrote deel van deze bedrijven 
– vooral in het MKI – afhankelijk van technologische ontwikkelingen buiten de eigen 
organisatie. De WBSO speelt een belangrijke rol in deze opgave, maar in de recente evaluatie 
van de regeling geven bedrijven aan dat nieuwe digitale innovaties, bijvoorbeeld op het 
gebied van 3D-printing of kunstmatige intelligentie, niet altijd goed in de WBSO passen (zie 
ook bijlage 1 bij deze brief op pagina 7). FME vindt het een goede zaak dat de 
staatssecretaris aangeeft hiervoor onafhankelijk expertadvies in te winnen en benadrukt dat 
het bedrijfsleven hierbij goed moet worden betrokken. Daarnaast is het van belang dat een 
expertcommissie voldoende ruimte krijgt om te onderzoeken hoe ICT-innovatie het beste 
kan worden gefaciliteerd in de WBSO. Het uitgangspunt van het onderzoek moet derhalve 
niet te rigide zijn. 

FME is positief over de kabinetsreactie op de evaluatie van de WBSO en ondersteunt de algehele 
conclusie over de effectiviteit en doelmatigheid van de regeling. Tegelijkertijd bepleit FME een drietal 
actielijnen om de WBSO stabieler en toekomstbestendig te maken: 1) houd vast aan de ruime 
definitie van het nieuwheidscriterium; 2) vergroot de effectiviteit van de WBSO via automatische 
stabilisatie; 3) betrek het bedrijfsleven bij het verbeteren van digitalisering en ICT/onderzoek in de 
WBSO (ook in combinatie met het concept “proces”). FME vraagt uw Kamer om het belang van deze 
drie actielijnen bij de staatssecretaris te benadrukken. 
 
 

3. Meer investeringen in ruimtevaart. 

Ruimtevaarttechnologie is op tal van terreinen van grote waarde voor Nederland. Excellente 
satellietinfrastructuur is onmisbaar voor een high-tech economie, cruciaal voor de innovatiekracht 
van tal van economische sectoren (o.a. energie, landbouw en mobiliteit) en essentieel voor het 
oplossen van maatschappelijke uitdagingen, onder meer op klimaatgebied. Op mondiaal niveau is 
een nieuwe space race gaande waarin grote spelers als de VS, China en India en ook steeds meer 
private partijen grootschalig investeren.  
 
Zelfstandige toegang tot de ruimte en een zelfscheppende ruimtevaartsector zijn voor Nederland en 
Europa van steeds groter economisch, strategisch en geopolitiek belang. Toch staat Nederland bijna 
onderaan in de ESA-landenlijst als het gaat om investeringen in de optionele ESA-
technologieprogramma’s (18e van de 22 ESA-landen), ondanks een sterke eigen ruimtevaartindustrie 
en onze status als gastland van het technologisch hart van de Europese ruimtevaartsector (ESA-
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ESTEC in Noordwijk).2 Voor de nieuwe ESA-budgetperiode (2019-2022) zet het kabinet bovendien in 
op éénzelfde inschrijving als in 2016, terwijl andere ESA-lidstaten zoals Spanje (boven de 600 miljoen 
euro) en Denemarken (plus 200 miljoen euro) hun inzet wél lijken te verhogen.  
 
Stevigere deelname aan de optionele programma’s van ESA is essentieel, omdat juist daar de 
technologie ontwikkeld wordt die de basis legt voor het oplossen van de maatschappelijke 
vraagstukken (denk bijv. aan Tropomi). Wanneer je daar als land niet voldoende aan meedoet, is het 
moeilijk de economische vruchten ervan te plukken.  
 
FME bepleit de Nederlandse investeringen in ruimtevaart structureel te verhogen zodat ons land niet 
achterop raakt bij andere ESA-landen en onze ruimtevaartindustrie geen groeikansen meer wordt 
ontnomen. Eind 2019 moet Nederland weer voor drie jaar inschrijven in de ESA-programma’s tijdens 
de ESA Ministersconferentie. Het is daarom cruciaal deze intensivering (33 miljoen euro structureel 
per jaar voor de komende drie jaar -> budgetperiode 2019-2022) dit jaar te regelen.  
 
 

4. Missiegedreven innovatiebeleid: zorgen over governance en (budgettaire) trekkracht van 
de betrokken vakdepartementen. 

Technologie biedt unieke kansen om grote maatschappelijke vraagstukken zoals een betaalbare 
gezondheidszorg en klimaatverandering aan te pakken. FME steunt dan ook het missiegedreven 
innovatiebeleid waarin nadruk wordt gelegd op de potentie van technologische innovaties om deze 
transities vorm te geven en op het grote belang van sleuteltechnologieën waarin Nederland en 
Europa voorop lopen of een koppositie kunnen gaan veroveren. 
 
Tegelijkertijd ziet FME twee belangrijke aandachtspunten binnen het missiegedreven 
innovatiebeleid: 
 

 Eenvoudige governance: om het draagvlak en de slagkracht van het missiegedreven 
innovatiebeleid te versterken, moet de governance goed worden belegd. Hoe worden 
bijvoorbeeld de grote lijnen rond de missies uitgezet en waar kunnen bedrijven voor wat 
terecht? FME bepleit derhalve om geen nieuwe en complexe structuren op te bouwen, maar 
te werken vanuit een heldere nationale agenda, die wordt gekoppeld aan beleidsagenda’s op 
regionaal en Europees niveau.  
 

 Voldoende trekkracht voor de vakdepartementen: in de kabinetsbrief over het 
missiegedreven innovatiebeleid wordt terecht geconstateerd dat “investeringen nodig zijn in 
de ontwikkeling, toepassing en opschaling van sleuteltechnologieën” en dat Nederland 
“slimme fabrieken, sterke sensoren, krachtige bio-chips en techniek op maat nodig heeft om 
tot baanbrekende oplossingen te komen”. Toch volgt er geen boter bij de vis. FME vindt dat 
vakdepartementen die bij de missies aan de lat staan ook in financiële zin moeten bijdragen 
aan het missiegedreven innovatiebeleid.  

                                                
2 De Nederlandse inzet bevat een verplicht deel (waarvan Nederland naar rato van het BNP 4,7% bijdraagt) en een optioneel deel dat ook 
de kansen van lidstaten bepaalt om grote opdrachten binnen te slepen. 
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FME steunt de koppeling tussen innovatieve technologie en maatschappelijke uitdagingen in het 
missiegedreven innovatiebeleid. Tegelijkertijd vragen wij uw Kamer om scherp toe te zien op het 
uitwerken van de governance en het budgettaire commitment vanuit de vakdepartementen. Gezien 
het grote belang van technologische innovatie, wil FME dat alle betrokken ministeries budgettair 
medeverantwoordelijkheid dragen voor het missiegedreven innovatiebeleid. 
 
 

5. Een toekomstbestendige PPS-toeslagregeling 

De PPS-toeslagregeling is opgezet met als doel de wetenschap aan meer geld voor onderzoek te 
helpen, en samenwerking tussen kennisinstellingen en bedrijven te stimuleren. De staatssecretaris 
stelt in de Kamerbrief uit 2018 dat de regeling te populair wordt, waardoor het budget onvoldoende 
gaat zijn om het toeslag percentage van 30% overeind te houden. Nu dreigt de regeling aan succes 
ten onder te gaan. FME wil dit voorkomen. Het aftoppen van budget wegens succes van de regeling 
is een slecht signaal naar het veld.  
 
FME adviseert de PPS-toeslagregeling toekomstbestendig én aantrekkelijk te maken. Streef daarbij 
naar een zo hoog mogelijk toeslagpercentage, de streefwaarde is 50%. Dit percentage heeft 
belangrijke invloed op de beschikbaarheid van private middelen voor R&D-activiteiten bij publieke 
kennisinstellingen. En zorg ook dat vakdepartementen kunnen bijdragen in publiek-private 
samenwerkingsprojecten, zonder dat deze bijdragen van invloed zijn op de steunintensiteit en 
aanwending van PPS-toeslag in deze projecten. Op deze wijze kunnen vakdepartementen een sterke 
rol krijgen als deelnemer in onderzoek dat bijdraagt aan de publieke taken en maatschappelijke 
verantwoordelijkheid. Voor de andere adviezen wordt verwezen naar bijlage 2 op pagina 8 van deze 
brief.  
 
 

6. Verschaf high-tech scale-ups meer toegang tot investeringskapitaal (o.a. via Invest-NL). 

High-tech start-ups en scale-ups spelen een cruciale rol in de ontwikkeling van sleuteltechnologieën 
die de groeimotor vormen van de toekomstige industrie, zoals kunstmatige intelligentie, quantum 
computing, 3D-printing en photonica. Deze bedrijven, en de ecosystemen waarbinnen zij ontstaan, 
zijn daarmee van groot belang voor het versterken van ons toekomstige verdienvermogen. 
Nederland heeft een sterk start-up ecosysteem, maar scoort minder goed als het gaat om de 
beschikbaarheid van kapitaal en de begeleiding van high-tech scale-ups (bijvoorbeeld hulp bij het 
opbouwen van de juiste kennis en netwerken en expertadvies aan het management op het gebied 
van internationalisering, sales en human capital). Hierdoor stranden beloftevolle high-tech bedrijven, 
soms voortijdig in de zogenaamde valley of death.  
 
High-tech scale ups hebben soms een wat langere aanlooproute nodig om een gevestigde 
industriepartij te worden en moeten over een gemiddeld langere periode investeren in kennis en 
faciliteiten. Beperkte toegang tot investeringskapitaal in Nederland kan daardoor buitenlandse 
overnames in de hand werken, met als gevolg dat kennis over strategisch belangrijke technologieën 
naar het buitenland verdwijnt. Bovendien belemmert het niet kunnen aantrekken van benodigde 
investeringen in Nederland de doorgroei van high-tech scale-ups en wordt de maatschappelijke en 
economische impact van deze bedrijven op onze economie beperkt (marktfalen).  
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FME pleit voor een consistent en ambitieus beleid voor high-tech start-ups en scale-ups, met name 
gericht op een betere koppeling tussen snel groeiende scale-ups en beschikbaar kapitaal voor 
(langjarige) investeringen. Invest-NL zou hierin een sleutelrol kunnen vervullen als katalysator voor 
andere financiers, waaronder ook Europese fondsen en pensioenfondsen. Het ter beschikking stellen 
van kapitaal aan high-tech bedrijven past ook binnen de doelstelling van Invest-NL. 
 
FME vraagt uw Kamer om bij de staatssecretaris het belang te benadrukken van de beschikbaarheid 
van investeringskapitaal voor high-tech bedrijven in de scale-up fase en te bezien of Invest-NL kan 
dienen als katalysator voor andere fondsen. Zo kan het Nederlandse verdienvermogen, ook over de 
langere termijn, worden versterkt. 
 
 
 
Ter afsluiting 
FME is graag bereid om bovenstaande schriftelijk of mondeling nader toe te lichten. U kunt hiervoor 
contact opnemen met Lianne Raap, Public Affairs FME (lianne.raap@fme.nl of 06 – 44890798).  
 
Met vriendelijke groeten, 

 

 
 
Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink  
Voorzitter FME 
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Bijlage 1: een toekomstbestendige WBSO. 
 
Om te voorkomen dat het Nederlandse bedrijfsleven internationaal de boot mist op het gebied van 
smart industry en digitalisering, ziet FME de volgende reparatiemogelijkheid binnen de WBSO: 
 

 Procesgericht Technisch Onderzoek, zoals dat tot 2016 een onderdeel vormde van de WBSO, 
was bij uitstek bedoeld om proces- en productiviteitsonderzoek te stimuleren, zonder dat 
daarbij sprake hoefde te zijn van technologische ontwikkeling door de aanvrager zelf. In de 
huidige tijd van digitalisering en smart industry zal een bedrijf steeds vaker technologie van 
buiten de eigen organisatie toepassen en implementeren. Diezelfde digitalisering zorgt er 
ook voor dat de complexiteit van deze vraagstukken toeneemt. Vanwege het economische 
belang, ook op de langere termijn, is het cruciaal dat bedrijven deze onderzoeksinspanningen 
wél kunnen verrichten. De WBSO zou bedrijven moeten stimuleren om de benodigde 
stappen op het gebied van digitalisering en smart industry te blijven zetten. De sleutel ligt bij 
het toevoegen van een nieuwe categorie die de oude projectdefinitie van Procesgericht 
Technisch Onderzoek moderniseert. Deze oude definitie is primair georiënteerd op louter 
het fysieke onderdeel van een productproces, terwijl de digitale component binnen deze 
omgeving aan belang wint. Met deze definitiewijziging wordt voorkomen dat de WBSO op dit 
vlak technologisch door de tijd wordt ingehaald.  
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Bijlage 2: adviezen voor een toekomstbestendige PPS-regeling. 
 

1. Tel de private grondslag in TKI-relevante onderzoeksopdrachten (ROO) weer volledig mee in 
de grondslagopgave van TKI’s. ROO zijn opdrachten die worden uitgevoerd door een 
onderzoeksorganisatie, die bestaan uit fundamenteel onderzoek, industrieel onderzoek, 
experimentele ontwikkeling of een combinatie daarvan, én die kennis opleveren voor de 
onderzoeksorganisatie die toepasbaar is in binnen het TKI-programma mogelijke 
samenwerkingsprojecten. ROO worden door TO2-organisaties voor een groot deel gebruikt 
om toegepast onderzoek op hogere TRL’s te doen (industrieel onderzoek en experimentele 
ontwikkeling) en onderzoek t.b.v. valorisatie door private partijen. Deze ROO komen voort, 
met name binnen TO2, uit eerder opgedane kennisinvesteringen. Er is met ROO daarmee 
sprake  van een bijzondere vorm van PPS bestaande uit verschillende projecten op een 
verschillende tijdschaal maar inhoudelijk op elkaar voortbouwend: enerzijds eigen 
kennisinvesteringsprojecten, altijd multi-toepasbaar, met behoud van rechten bij de 
onderzoeksorganisatie en anderzijds hoog-TRL valorisatieopdrachten van het bedrijfsleven 
met vergaande rechtentoekenning aan bedrijven op het door hun gewenste domein (“field 
of use”) met vrijgave van rechten aan de onderzoeksorganisaties voor andere domeinen. 
ROO functioneren dan ook uitstekend als valorisatiesysteem op hoger TRL waar met name 
de TO2-organisaties actief zijn en een grote bedrijfsinzet ervaren. De kennis die opgebouwd 
wordt in ROO leveren een belangrijke bijdrage aan de onderzoeksagenda’s van de diverse 
topsectoren. De verdiende toeslag wordt in alle gevallen ingezet voor publiek-privaat 
gefinancierd onderzoek en zal daarmee leiden tot vraagsturing van de publieke 
onderzoeksmiddelen. 

 
2. Streef naar een zo hoog mogelijk toeslagpercentage. Streefwaarde is 50%. Dit percentage 

heeft een belangrijke invloed op de beschikbaarheid van private middelen voor 
R&D-activiteiten bij publieke kennisinstellingen. Een uitgebreide studie hierover met 
knelpunten en aanbevelingen is gepubliceerd in mei 2016. 

 
3. Bewaak het budget voor de regeling uitsluitend door het toeslag percentage te variëren 

indien nodig. 
 

4. Zorg dat vakdepartementen kunnen bijdragen in publiek-private samenwerkingsprojecten, 
zonder dat deze bijdragen van invloed zijn op de steunintensiteit en aanwending van PPS-
toeslag in deze projecten. Op deze wijze kunnen vakdepartementen een sterke rol krijgen als 
deelnemer in onderzoek dat bijdraagt aan de uitvoering van hun publieke taken en 
maatschappelijke verantwoordelijkheid, zowel bij strategische kennisontwikkeling, bij 
beleidsondersteunend onderzoek als bij wettelijke taken. In voorkomende gevallen dient de 
bijdrage van de vakdepartementen als private bijdrage te worden gezien. Vergelijk bv. de 
inbreng van TO2 in NWO-calls. 
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5. Herintroduceer het plafond van maximaal € 8 miljoen per topsector aan ANBI-bijdragen aan 
onderzoeksorganisaties als grondslag voor PPS-toeslag. Deze wijziging vereenvoudigt de 
regeling, maakt de regeling uniform voor alle topsectoren en behoudt de beheersbaarheid 
van het budget.  

 
6. Verhoog het toeslagpercentage naar 50% als stimulans voor extra private investeringen in 

publiek-private samenwerkingsprojecten en de verhouding tussen noodzakelijke 
inspanningen en opbrengsten in termen van toeslag meer in balans te brengen. 

 
7. Schrap de zogenaamde MKB voetjes. Dit vereenvoudigt de uitvoering bij alle betrokkenen en 

verbetert de transparantie. 
 

8. Tel alleen cash bijdragen mee voor de grondslag. Dit vereenvoudigt de uitvoering bij alle 
betrokkenen en verbetert de transparantie. 

 
9. Herintroduceer de minimum private bijdrage van 15% voor fundamenteel onderzoek bij 

toeslagprojecten, zodat private inbreng reëel blijft. Dit verhoogt de beschikbaarheid van 
onderzoeksmiddelen bij kennisinstellingen. 

 
10. Voer als algemene regel in dat van de private bijdrage in toeslagprojecten altijd voor 

tenminste 50% uit cash moet bestaan. Dit verhoogt de beschikbaarheid van middelen bij 
kennisinstellingen.     

 
 


