
Referenties voor data gemarkeerd *, in volgorde van de tekst 

ASML https://www.economist.com/business/2020/02/29/how-asml-became-chipmakings-biggest-
monopoly  

Investeringen in wetenschappelijk onderzoek en innovatie van VS en Duitsland in 2019 
https://data.oecd.org/rd/gross-domestic-spending-on-r-d.htm  

Investeringsvoorstel in wetenschappelijk onderzoek van de Kenniscoalitie                                                          
Microsoft Word - Investeringsagenda voor onderzoek en innovatie 2021-2030_schoon (nwo.nl) 

Investeringsambitie Duitsland                                                                                                                                                
Referentie 7 Kenniscoalitievoorstel Microsoft Word - Investeringsagenda voor onderzoek en innovatie 
2021-2030_schoon (nwo.nl) 

Investeringsplan van Joe Biden in wetenschappelijk onderzoek                                                                    
Joe Biden heeft voorgesteld om 250 miljard dollar over de komende 8 jaar extra te investeren in 
wetenschappelijk onderzoek https://www.sciencemag.org/news/2021/03/biden-proposes-250-billion-
investment-research . 250/8 = 31 miljard dollar publieke uitgave aan wetenschap per jaar = 0,15% van 
VS BBP. Met de research uitgave van bedrijven het meestal het dubbele van de publieke uitgave geeft 
dit 0,15% + 0,3% = 0,45%. Huidige uitgave VS aan onderzoek en innovatie is 3,1% van BBP 
https://data.oecd.org/rd/gross-domestic-spending-on-r-d.htm 3,1% + 0,45% = 3,55% van VS BBP = 
0,55% hoger dan de 3% van BBP NL 2031 ambitie in het voorstel van de Kenniscoalitie. 

Jaarlijkse stappen omhoog van 550 miljoen euro in de publieke investering zijn nodig om in 2031 op 
gelijke hoogte te komen met de VS en Duitsland In het Kenniscoalitievoorstel zijn de jaarlijkse stappen 
omhoog in de publieke investering 350 miljoen. Dit brengt (bij gelijke blijvende verhouding met 
bedrijfsinvesteringen) de totale Nederlandse investering in wetenschap en innovatie van 2,2% van BBP 
nu naar 3% van BBP in 2031 (0,8% van BBP toename). Om 3,5% te bereiken is nog additionele stap in de 
investering van ongeveer 200 miljoen per jaar (0,5/0,8 x 350) nodig. 350+200 = stappen omhoog van 
550 miljoen per jaar. 

BBP per inwoner    GDP and spending - Gross domestic product (GDP) - OECD Data                                                                                                                                                         

Geschat economisch rendement van wetenschappelijk onderzoek                                                            
Value of Research Policy Paper by the Research, Innovation, and Science Policy Experts (RISE) 2015.       
2e paragraaf pagina 6;  The methodologies individually raise some questions but the strong consensus is 
that the rate of return is high. According to most studies, the overall value generated by public research 
is between three and eight times the initial investment over the entire life cycle of the effects.                                                                                               
https://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/expert-groups/rise/georghiou-value_research.pdf  

Assessment of the  Union Added Value and  the Economic Impact  of the EU Framework Programmes by 
PPMI 2017.                                                                                                                                                                
Tabel 13, pagina 55;                                                                                                                                                
Estimated increase in GDP per each euro spent by the Commission in FPs (Sum of GDP gains between 
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2007 and 2023 divided by sum of EC contribution); 8,95 euro                                                                         
Estimated increase in GDP per each euro spent in FP projects (Sum of GDP gains between 2007 and 2023 
divided by sum of total cost of projects); 6,3 euro                                             
http://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/archive/other_reports_studies_and_documents/assessm
ent_of_the_union_added_value_and_the_economic_impact_of_the_eu_framework_programmes.pdf  

RABO research berekend dat 1 euro investering in wetenschap en innovatie 4,2 euro oplevert 
https://economie.rabobank.com/publicaties/2019/oktober/50-miljard-euro-investeren-in-onderwijs-en-
innovatie-verdubbelt-economische-groei/  

 

Fundamenteel en ongebonden wetenschappelijk onderzoek in Europa geeft 2,4x meer economisch 
potentieel (patenten per besteedde euro) dan gemiddeld strategisch onderzoek in Europa, 7 jaar na 
afloop programma. 

De EU houdt bij hoeveel patenten worden gegenereerd uit de verschillende programma’s binnen haar 
onderzoeksprogramma’s FP7 (2007-2013) en FP8/ Horizon2020 (2014-2020). 

De toenmalige voorzitter van de European Research Council (ERC) heeft aangegeven in begin 2018 dat 
de ERC subsidies binnen FP7 leidde tot 29% van patenten (een goede indicator voor economisch en 
maatschappelijk nut) uit het Europees onderzoeksprogramma FP7 terwijl de ERC maar 17% van het FP7 
budget uitmaakte. https://erc.europa.eu/news/erc-president-address-eu-competitiveness-council 

Deze berekening komt uit https://webgate.ec.europa.eu/dashboard/sense/app/f586ea07-ebee-4054-
9e0b-328be7de8e7f/sheet/d2f27d1a-6726-4055-8cb4-5b6897e80907/state/analysis  

Situatie oktober 2020:  

Totaal patenten FP7 (2007-2013): 6083 

Ongebonden: ERC (17% budget): 1740 patenten (29%), Marie Curie (7% budget): 855 patenten (14%) 

Rest (is strategisch onderzoek, 76% budget): 3488 patenten (57%) 

Dus ERC + Marie Curie geven 43% van patenten en kosten 24% van het budget: 43/24 = 1,8 

Rest geven 57% van patenten en kosten 76% van het budget: 57/76 = 0,75 

Dus ERC + Marie Curie geven 1,8/0,75 = 2,4x meer patenten per euro dan de rest van FP7, 7 jaar na 
afloop programma (13 jaar na start) 

ERC alleen geeft 29% van de patenten en kost 17% van het budget: 29/17 = 1,7 

Dus ERC geeft 1,7/0,75 = 2,3x meer patenten dan de rest van FP7 (behalve Marie Curie) = strategisch 
onderzoek. 
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Totaal patenten FP8 (2013-2020): 2439 

Ongebonden: ERC (17% budget): 361 patenten (15%), Marie Curie (7% budget): 167 patenten (7%) 

Rest (strategisch, 76% budget): 1911 patenten (78%) 

Dus ERC + Marie Curie geven 22% van patenten en kosten 24% van het budget: 22/24 = 0,92 

Rest geven 57% van patenten en kosten 76% van het budget: 78/ 76 = 1,03 

Dus ERC + Marie Curie geven 0,89 x patenten per euro dan de rest van FP8, 6 jaar na start programma 
(still running) 

Nederland staat (per inwoner) bovenaan in de hoeveelheid geld verkregen uit Europese 
wetenschapsfinacieringsprogramma’s https://www.rathenau.nl/en/science-
figures/investments/european-funds/netherlands-eu-framework-programmes  

Kleinschalig onderzoek genereert nieuwe ideeën, grootschalig onderzoek werkt bestaande ideeën uit. 
Een artikel in Nature beschrijft een evaluatie van 65 miljoen wetenschappelijke publicaties tussen 1954 
en 2014 https://www.nature.com/articles/s41586-019-0941-9 De conclusie: Here we analyse more than 
65 million papers, patents and software products that span the period 1954–2014, and demonstrate that 
across this period smaller teams have tended to disrupt science and technology with new ideas and 
opportunities, whereas larger teams have tended to develop existing ones. Het belang wat Nature (het 
meest gerespecteerde wetenschappelijke tijdschrift) hecht aan dit artikel blijkt uit een News and Views  
https://www.nature.com/articles/d41586-019-00350-3 en een Editorial 
https://www.nature.com/articles/d41586-019-00558-3 in hetzelfde issue gewijd aan dit artikel. 

ERC beurzen zijn 1,5 miljoen euro voor 5 jaar (ERC starter), 2 miljoen (ERC consolidator), 2,5 miljoen 
(ERC advanced). 

Ongeveer 11000 onafhankelijke wetenschappers (universitair docenten, universitair hoofddocenten 
en hoogleraren) werken aan de Nederlandse universiteiten https://www.rathenau.nl/nl/wetenschap-
cijfers/wetenschappers/personeel-aan-de-universiteiten-en-umcs/tijdelijk-en-vast  

Geschatte minimale kosten voor een internationaal competitief lab in de beta, medische of levens 
wetenschappen: 600K per jaar                                                                                                                                                   
Uitgegaan is per jaar van 1 hoofdwetenschapper (70K-110K, gemiddeld 90K euro), 1 postdoc (70K), 1 
analist (60K), 3 promovendi (3x 60K), 15K reagentia en apparatuur per persoon, Plus 20% universitaire 
overhead over de som van bovenstaand (500K) = 600K. 
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