
 

 

  
 

 
 
 

 
DATUM  29 OKTOBER 2019 
KENMERK  2019/LR/JVO/064 
ONDERWERP  Begrotingsbehandeling Economische Zaken & Klimaat 
 
Geachte leden van de vaste commissie Economische Zaken & Klimaat   
 
Op 19 t/m 21 november staat de begrotingsbehandeling Economische Zaken & Klimaat op de 
Kameragenda. FME, dat 2.200 bedrijven vertegenwoordigt in de technologische industrie, vraagt uw 
aandacht voor de volgende punten bij de behandeling van deze begroting. Deze punten leggen focus 
op het beleidsdeel innovatie en digitalisering. Voor het deel energie en klimaat sturen wij een aparte 
brief naar uw commissie. Onze punten: 
 

1. FME mist een investeringsoffensief op digitalisering, technologie en innovatie.   
2. Investeringsfonds: focus op (sleutel)technologie-ontwikkeling en ecosystemen.     
3. Kunstmatige intelligentie: investeer zeven jaar lang 150 miljoen euro, schaf numeri fixi af en 

doe mee in de internationale slag om tech-talent. 
4. FME wijst op de kansen van een bilateraal innovatie- en handelsinstrument. 
5. Nederlandse space-sector dreigt kansen te missen door een te krap ruimtevaartbudget. 
6. Missiegedreven innovatiebeleid: zorgen om governance, complexiteit en budgetten. 
7. FME pleit voor hybride docentschap als oplossing van docenttekorten in technisch onderwijs.  

Deze punten worden hieronder nader toegelicht. 
 
 
1. FME mist een investeringsoffensief op digitalisering, technologie en innovatie.  
 
Onze economie staat op een digitaal kruispunt, de geopolitieke spanningen nemen toe en voor de 
technologische antwoorden op grote maatschappelijke vraagstukken wordt gekeken naar de 
industrie. Bovendien groeit de mondiale concurrentie. Sinds 2000 stijgen de R&D-uitgaven van China 
met een gemiddelde van 18% per jaar en naar verwachting zal het land in 2030 de Verenigde Staten 
passeren als grootste R&D-investeerder ter wereld. Niet voor niets klopt China al flink op de deur - of 
heeft het al een koppositie veroverd - in verschillende high-tech sectoren en technologieën zoals 
drones, kunstmatige intelligentie, high-speed rail, autonoom rijden en de interneteconomie. 
Daarnaast toont ook India grote ambities en timmeren de Verenigde Staten aan de weg met een 
eigen meerjarenplan voor advanced manufacturing. Nederland en Europa staan er goed voor met 
sterke high-tech clusters, maar kunnen ook niet meer achterblijven in deze felle concurrentiestrijd.  
 
In dit kader steunt FME de extra middelen die het kabinet vrijmaakt voor start-ups en scale-ups, de 
extra investering van 10 miljoen euro in sleuteltechnologieën en de plannen om te komen tot een 
investeringsfonds. Ook de inzet op het missiegedreven innovatiebeleid en het continueren (en 
meerjarig stabiliseren) van de WBSO en de PPS-toeslag zijn goede ontwikkelingen. Inzake de WBSO 
zou het wel goed zijn als ook in de periode tot na 2022 een structurele oplossing wordt gevonden 
zodat de jaarlijkse onzekerheid voor bedrijven wordt weggenomen. Ook vindt FME het jammer dat 
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de aangekondigde beoordeling van de definitie van WBSO-programmatuur door externe experts nog 
niet is afgerond. Voor de toekomstbestendigheid van de WBSO is het cruciaal dat ICT innovatie beter 
wordt gestimuleerd.  
 
Dit is extra van belang omdat ook de concurrentie niet stilzit. Nederland moet een tandje bijzetten 
om het eigen verdienvermogen te versterken en de industrie te kunnen positioneren als motor van 
economische, ecologische en inclusieve vernieuwing. Het gaat immers niet alleen om vandaag, maar 
vooral ook om morgen. Nederland staat weliswaar eerste in Europa op de concurrentielijst van het 
World Economic Forum, maar nadere bestudering van deze lijst leert ook dat ons land slechts tiende 
staat op innovatievermogen en een steeds groter gat laat vallen op de innovatie-koplopers zoals 
Duitsland (1e), de Verenigde Staten (2e) en Zwitserland (3e) op het gebied van investeringen in R&D 
en ICT. Tevens staat Nederland slechts 24e op het thema ‘toepassen van ICT’ en is de aansluiting van 
vraag en aanbod op de arbeidsmarkt evenmin een sterk punt (tekort aan technisch personeel). Deze 
zorgen resoneren ook in het China-advies van de AIV aan het kabinet waarin wordt gesteld dat 
“Nederland meer zou kunnen investeren in de nationale high-tech industrie”. Het is zaak om het dak 
te repareren nu de zon schijnt (zie ook de FME investeringsagenda).1  
 
Bij aanvang van Rutte III heeft de kenniscoalitie (bedrijven en overheid) een extra impuls van 1 
miljard euro bepleit. Er kwam oplopend naar 2020 een extra investering van 400 miljoen euro. Nu is 
het moment om meer ambitie te tonen en het tempo op te voeren. FME pleit voor een 
investeringsoffensief op technologie, digitalisering en innovatie. Ook moet meer worden ingezet op 
sleuteltechnologieën. Daarbij moet de focus niet alleen liggen op de technologieën van de toekomst 
zoals AI en quantum, maar ook op de technologieën (en omsluitende ecosystemen) waarin 
Nederland een sterke uitgangspositie verder kan uitbouwen zoals robotica, geavanceerde 
chipmachines en micro-elektronica. Hiervoor moeten de investeringen van het kabinet doorgroeien 
van 400 miljoen euro naar 1,3 miljard euro. Daarbij is ook een vast budget nodig voor smart industry, 
een succesvol digitaliseringsprogramma dat is gericht op het MKI (midden- en kleine industrie).  
 
De internationale concurrentie neemt toe en Nederland moet zijn concurrentiekracht en 
verdienvermogen blijven versterken. FME bepleit een investeringsoffensief in technologie, 
digitalisering en innovatie. Hiervoor moeten de extra investeringen van het kabinet doorgroeien van 
400 miljoen euro naar 1,3 miljard euro. Ook is een vast budget nodig voor smart industry om de 
digitalisering van de midden- en kleine industrie te versnellen. Zo kunnen deze bedrijven meebewegen 
met de grotere spelers en als partner interessant blijven voor (internationale) high-tech netwerken. 
 
 
2. Investeringsfonds: focus op (sleutel)technologie-ontwikkeling en ecosystemen. 
 
FME is in principe enthousiast over het fonds dat het kabinet wil oprichten voor investeringen in het 
toekomstige verdienvermogen van Nederland. Voorwaarde is wel dat wordt gekozen voor heldere 
kaders en een solide governance. FME wil de besluitvorming beleggen bij een expertcomité zodat het 
vizier stevig op de langere termijn gericht blijft en goed onderbouwde keuzes worden gemaakt. Wat 
betreft de invulling van het fonds bepleit FME een strikte focus op innovatie, R&D, 
kennisontwikkeling en infrastructuur. Een belangrijk onderdeel daarvan is het ondersteunen van de 
ontwikkeling van (sleutel)technologieën waarmee Nederland op innovatiegebied aan de wereldtop 

 
1 Zie bijlage 1 bij deze brief. 
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kan blijven en die – indien mogelijk – ook helpt toewerken naar een drietal heldere stippen op de 
horizon: in 2050 heeft Nederland een innovatieve en internationaal concurrerende economie, een 
inclusieve arbeidsmarkt die deze economie ondersteunt (iedereen heeft de digi-skills om te kunnen 
meedoen) en een duurzame samenleving.  
 
Vanuit dit vertrekpunt kunnen concrete projecten worden aangewezen. In het kader van de 
energietransitie kan worden gedacht aan het ontwikkelen van elektrolyse zodat waterstof breed 
beschikbaar komt, duurzame scheep- en luchtvaart en doorontwikkeling van energieopslag om de 
energievoorziening flexibel te maken en het elektriciteitsnet te ontlasten. Omvangrijke investeringen 
in sleuteltechnologieën (en omsluitende ecosystemen) zorgen ervoor dat onze economie 
concurrerend en innovatief blijft. Zo kan Nederland een toppositie claimen in de AI-race (inclusief de 
opening van een AI Excellence Centre), de volgende generatie high-end chips en chipmachines 
ontwikkelen en de snel groeiende kansen rond ruimtevaart verzilveren (het huidige budget is te krap 
om de internationale concurrentie te kunnen bijbenen, zie ook punt 5 in deze brief). In het verlengde 
hiervan ???? een investeringsprogramma voor smart industry zodat ook het MKI meekan in deze 
vernieuwingsslag.  Zo kunnen we op  langere termijn onze productiviteit waarborgen en blijven onze 
toeleverbedrijven aantrekkelijk voor grote high-tech spelers in binnen- en buitenland. Daarnaast is 
de creatie van een inclusieve en wendbare arbeidsmarkt een onmisbare randvoorwaarde om 
technologie-ontwikkeling mogelijk te maken. Creëer daarom een fonds waaruit elke Nederlander een 
skills-rekening voor life-long-learning kan openen en maak budget vrij waarmee Nederland zich kan 
mengen in de internationale strijd om tech-talent. Daarnaast is een snelle uitrol van kwalitatief 
hoogstaande digitale netwerken zeer belangrijk. Dit zijn immers de netwerken (5G en quantum) 
waarop de technologieën en fabrieken van de toekomst zullen draaien. 
 
FME is enthousiast over het kabinetsplan om een investeringsfonds op te tuigen ter versterking van 
ons verdienvermogen. FME bepleit om het fonds strikt in te zetten voor het ontwikkelen van 
(sleutel)technologieën die onze concurrentiekracht versterken en de grote transities op het gebied 
van technologie, duurzaamheid en inclusiviteit kunnen versnellen. In dit kader moet ook worden 
gekeken naar twee cruciale randvoorwaarden: de beschikbaarheid van personeel met de juiste skills 
en snelle digitale netwerken. Een onafhankelijk expertcomité moet toezien op een effectieve 
besteding van de middelen uit het investeringsfonds. 

 

3. Kunstmatige intelligentie: investeer zeven jaar lang 150 miljoen euro, schaf numeri fixi af en doe 
mee in de internationale slag om tech-talent. 
 
FME ziet kunstmatige intelligentie als een revolutionaire ontwikkeling die grote kansen biedt voor 
het vergroten van maatschappelijke welvaart en welzijn. Daarom is het een goede zaak dat de 
overheid een Strategisch Actieplan AI heeft opgesteld. Samen met onze lidbedrijven en andere 
organisaties zet FME ook zelf stappen. FME is één van de drijvende krachten achter de Nederlandse  
AI-Coalitie, schrijft handleidingen en assessments voor bedrijven om aan de slag te gaan met data 
delen en vergroot de kennis over (en het draagvlak voor) AI in de samenleving via UpgradeNL en de 
Nationale AI-Cursus (ook junior). Daarnaast is FME samen met vijftien leden2 het FME Platform 

 
2 Deze bedrijven zijn: ABB, ASML, Bosch, DAF, EPCOR, Philips, IBM, KPN, NXP, Siemens, Singa BV, Tata Steel, Thales Nederland, VORtech en 
IJssel Technologie. Ook TNO is aangesloten.  



 

4 
 

Artificial Intelligence gestart om bedrijven die AI ontwikkelen en toepassen (of dat overwegen te 
gaan doen) met elkaar te verbinden.3  
 
Inzake het Strategisch Actieplan AI is het nu zaak om de goede plannen te koppelen aan een 
structureel en ambitieus budget, zoals ook andere landen dat hebben gedaan. De Nederlandse AI-
Coalitie vraagt om jaarlijks 150 miljoen euro aan publieke middelen te investeren over een periode 
van zeven jaar. Daarnaast is er wereldwijd een strijd gaande om AI-talent en Nederland dreigt deze 
slag te verliezen van Frankrijk, Duitsland, China en de Verenigde Staten. Het wordt voor de 
technologische industrie steeds lastiger om gekwalificeerd personeel te vinden en het tekort aan AI-
talent, kennisdragers en AI-rolmodellen is een beperkende factor voor de ontwikkeling van AI in 
Nederland. De technologische industrie wil dit (strategisch nijpende) tekort samen met de overheid 
en onderwijsinstellingen bestrijden. Daarvoor is het nodig om numeri fixi op technische opleidingen 
(zoals AI) los te laten zodat de instroom wordt vergroot. Ook kan het kabinet meer inzetten op een 
aantrekkelijk vestigingsklimaat voor buitenlandse kenniswerkers (goede fiscale regelingen, 
huisvesting, (sport)infrastructuur en culturele voorzieningen) en kan ons land meer werk maken van 
werving van technologisch toptalent uit het buitenland.  
 
FME ziet dat kunstmatige intelligentie grote kansen biedt voor welvaart en welzijn. FME vraagt uw 
Kamer het kabinet te verzoeken om een ambitieus budget vrij te maken voor de uitvoering van het 
Strategisch Actieplan AI (150 miljoen euro voor zeven jaar). Ook vraagt FME om het afschaffen van 
numeri fixi voor technische opleidingen, om een strategie voor het werven van AI-toptalent uit het 
buitenland en om een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor buitenlandse kenniswerkers, waarbij niet 
alleen (betrouwbare) fiscale regelingen van belang zijn, maar ook uitstekende voorzieningen op het 
gebied van wonen, werken, vervoer, culturele ontplooiing en sport/recreatie. 
 
 
4. FME wijst op de kansen van een bilateraal innovatie- en handelsinstrument.  
 
Bilaterale innovatiesamenwerking, bijvoorbeeld met Duitsland, biedt grote kansen op het gebied van 
digitalisering, zorg en klimaat. Desondanks is er op dit moment geen instrument met als specifiek 
doel om bilaterale innovatie én handelssamenwerking vorm te geven. Bestaande instrumenten zijn 
doorgaans geschikt voor óf innovatie, óf handelssamenwerking. In andere gevallen mogen ze niet 
worden ingezet in het partnerland of is er sprake van incidentele budgettering, bijvoorbeeld uit het 
budget van een ambassade. Intensievere internationale verbinding met bedrijven uit andere landen 
is belangrijk om het Nederlandse bedrijfsleven te positioneren als internationaal koploper voor het 
oplossen van mondiale uitdagingen. Meer maatwerk is vereist. 
 
FME pleit voor een bilateraal innovatie- en handelsinstrument van 50 miljoen euro per jaar, gericht 
op de verschillende maatschappelijke uitdagingen. Bij de keuze voor een revolverend fonds kan een 
deel hiervan terugvloeien om volgende initiatieven mogelijk te maken.4  

 
 
 

 
3 FME Position paper Artificial Intelligence: door en voor de industrie  
https://www.fme.nl/nl/system/files/publicaties/FME%20Position%20Paper%20AI%20DEF.pdf 
4 Indien gewenst kunnen wij een voorstel hiervoor toesturen. 
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5.  Nederlandse space-sector dreigt kansen te missen door te krap ruimtevaartbudget.  
 
FME is bezorgd over het krappe Nederlandse ruimtevaartbudget, met name de inschrijving voor de 
optionele ESA-technologieprogramma’s. Hoewel het budget licht stijgt ten opzichte van de vorige 
inschrijving in 2016 is het ruim onvoldoende om de ambities van de Nederlandse ruimtevaartsector 
te kunnen realiseren en andere ESA-landen te kunnen bijhouden. Zo stijgen de inschrijvingen van 
Duitsland, Frankrijk en Spanje met respectievelijk 200 miljoen, 250 miljoen en 350 miljoen euro.5 Als 
gevolg hiervan dreigt de Nederlandse space-sector vooraanstaande en beloftevolle posities in 
bijvoorbeeld lasersatellietcommunicatie en klimaatmonitoring te verliezen (de optionele ESA-
technologieprogramma’s werken immers op geo-return). Ook wijst FME op het enorme belang van 
ruimtevaart voor de digitale economie, onze veiligheid en allerlei vormen van innovatie (bijv. slimme 
steden, klimaatmonitoring, autonoom rijden en smart farming). De ruimte is niet langer alleen een 
verre bestemming waar grootmachten prestige kunnen verdienen, maar inmiddels een extensie van 
onze aarde en belangrijk voor ons vermogen om maatschappelijke vraagstukken te kunnen oplossen. 
 
FME betreurt dat het niet is gelukt om de inzet voor de ESA-technologieprogramma’s via een 
multidepartementaal budget te verhogen naar 200 miljoen euro. FME vraagt uw Kamer om nog een 
ultieme poging te wagen en zo te voorkomen dat onze bedrijven buiten de boot vallen in belangrijke 
Europese ruimtevaartprogramma’s. Gelet op het strategische belang van ruimtevaart(infrastructuur) 
zou de sector bovendien een plek moeten krijgen in het Investeringsfonds waaraan het kabinet nu 
werkt.   
 
 
6. Missiegedreven innovatiebeleid: governance, verankering en bredere budgetten.  
 
FME steunt het missiegedreven innovatiebeleid waarin wordt ingezet op de economische 
verdienkansen van maatschappelijke vraagstukken én sleuteltechnologieën. De beweging naar een 
missiegedreven inzet sluit bovendien goed aan bij de vormgeving van het EU-kaderprogramma 
Horizon Europe waarop Nederland al vroegtijdig voorsorteert. FME doet graag een aantal suggesties 
om het effect van het missiegedreven innovatiebeleid optimaal te borgen: 1) zorg voor eenvoudige 
governance en goede verbinding van de nationale agenda met de regionale én Europese innovatie-
agenda’s en ecosystemen, 2) voorkom complexiteit in het uitwerken van de missies en 3) zorg dat de 
ministeries die aan de lat staan van een missie ook budgettair verantwoordelijkheid dragen. Het 
missiegedreven beleid is van het brede kabinet en moet niet alleen neerslaan in de EZK-begroting.  
 
FME vraagt uw Kamer om bij de minister aan te dringen op een eenvoudige governance in het 
missiegedreven innovatiebeleid. Ook vindt FME dat ministeries die voor een missie aan de lat staan 
ook budgettaire verantwoordelijkheid moeten dragen.  
 
 
7. FME pleit voor hybride docentschap als oplossing voor docenttekorten in technisch onderwijs. 
 
Het opleiden van voldoende technisch personeel is cruciaal om de concurrentiekracht van Nederland 
te waarborgen en voortvarend aan de slag te kunnen met maatschappelijke uitdagingen, 
bijvoorbeeld de energietransitie. Een ruime pool van goede docenten is hiervoor essentieel. FME 

 
5 Nederland noteert slechts een stijging van 37 miljoen euro.  
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constateert echter dat de aanwas van techniekdocenten stokt en dat het voor docenten steeds 
uitdagender wordt om de snelle technologische ontwikkelingen bij te houden. Hybride docenten 
kunnen dit probleem mede oplossen. Goed onderwijs valt of staat immers met gekwalificeerde en 
passievolle docenten die kennis uit eerste hand kunnen overbrengen en praktijktrends op de voet 
kunnen volgen. Veel bedrijven in de technologische sector zien deze urgentie en nemen nu al de 
regie door samen met de O&O fondsen personeel op te leiden tot praktijkbegeleider en hybride 
docent. Zij stellen hiervoor middelen en arbeidsuren van eigen werknemers beschikbaar. Dit is voor 
veel bedrijven een kostbare exercitie. Tegelijkertijd is het wel nodig om meer vakspecialisten uit de 
praktijk structureel voor de klas te krijgen. FME pleit daarom voor een financiële tegemoetkoming 
voor bedrijven die medewerkers beschikbaar stellen aan het onderwijs. Dit kan worden geregeld via 
een WBTO (Wet Beschikbaar stellen van Technisch Onderwijspersoneel), die het mogelijk maakt dat 
bedrijven een deel van de gemaakte loonkosten terugkrijgen via een fiscale tegemoetkoming. De wet 
is naar analogie van de WBSO, die hetzelfde mogelijk maakt voor innovatie.  
 
FME ziet hybride docentschap als oplossing voor docenttekorten in het technisch onderwijs. FME pleit 
daarom voor een WBTO (Wet Beschikbaar stellen van Technisch Onderwijspersoneel). Deze wet zorgt 
voor fiscale ondersteuning van bedrijven die hun personeel uitlenen aan het onderwijs. In dit kader 
vraagt FME ook naar de stand van zaken rond motie 35000-XIII nr. 50, ingediend door het lid Bruins.  
 
 
Ter afsluiting 
 
FME is uiteraard graag bereid om het bovenstaande schriftelijk of mondeling nader toe te lichten. 
Daarvoor kunt u contact opnemen met Lianne Raap, PA-adviseur (lianne.raap@fme.nl of 06 – 
44890798) of Pieter Hanson, Belangenbehartiger Innovatie (pieter.hanson@fme.nl of 06 21518573). 
 
 
 
Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink  

 
Voorzitter FME 
 
 


