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Europese onderzoeksraad (ERC) komt bijeen in Utrecht
Nederland behoort tot Europese elite op gebied van toponderzoek

Op uitnodiging van het Nederlandse ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
en met de Universiteit Utrecht als gastheer, komt de Europese onderzoeksraad (ERC,
European Research Council) voor het eerst bijeen in Nederland van 21 tot 23 oktober.
Bijzondere gast is Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Sander
Dekker. Onder de aanwezigen zijn ERC-voorzitter Prof. dr. Helga Nowotny, de leden
van de Wetenschappelijke Raad van de ERC waaronder het Nederlandse lid Prof. dr.
Sierd Cloetingh, evenals Directeur-Generaal Onderzoek en Innovatie van de Europese
Commissie Robert-Jan Smits. Bij deze gelegenheid zal ook op 23 oktober een
seminar, “Research impact on society”, gehouden worden in aanwezigheid van door
ERC-subsidie gesteunde toponderzoekers van de Universiteit Utrecht. Zij zijn enkele
voorbeelden van het groot aantal talenten in Nederland dat sinds 2007 prestigieuze
ERC-subsidies heeft gewonnen binnen het zevende EU-kaderprogramma voor
onderzoek (FP7). Dit bevestigt nogmaals dat Nederland tot de Europese top behoort
op het gebied van excellent innovatief onderzoek.
Tijdens de bijeenkomst in Utrecht bespreekt de Wetenschappelijke Raad van de ERC, die uit
22 eminente wetenschappers en academici bestaat, onder meer de voortgang in de
voorbereidingen van het nieuwe EU-financieringsprogramma voor onderzoek en innovatie
voor de periode 2014 tot 2020, Horizon 2020.
Bij deze gelegenheid zei ERC-voorzitter Prof. dr. Helga Nowotny: “Na veel en langdurig
aandringen van de wetenschappelijke gemeenschap, is de Europese onderzoeksraad
gecreëerd door de EU in 2007. Aan de vooravond van het nieuwe programma 'Horizon
2020', dat in 2014 van start zal gaan en waarvan de ERC prominent deel van zal uitmaken,
kan vastgesteld worden dat de ERC is uitgegroeid tot een pan-Europese organisatie van
wereldklasse die brede erkenning geniet. Door de briljantste ideeën van onderzoekers te
financieren vanuit een ‘bottom-up’ benadering, alléén op basis van excellentie, heeft de ERC
het onderzoekslandschap in Europa weten om te vormen. Dit zal tot een verder groeiend
aantal wetenschappelijke doorbraken leiden, gepaard met meer innovatie en positieve
maatschappelijke impact. De competitie voor de ERC-subsidies is hard, en ik feliciteer
daarom Nederland die tot de top behoort wat betreft het aantal door onderzoekers gewonnen
subsidies.”
Directeur-Generaal Onderzoek en Innovatie van de Europese Commissie Robert-Jan Smits
lichtte het volgende toe: “In de zeven jaar dat de ERC bestaat zijn inmiddels bijna 4.000
toponderzoekers over heel Europa gefinancierd om hun beste innovatieve ideeën te
ontwikkelen waarmee de grenzen van onze kennis verlegd kunnen worden. Daar zullen we
mee doorgaan. De Europese Commissie heeft dan ook voorgesteld het ERC-budget binnen
'Horizon 2020', het nieuwe EU financieringsprogramma voor onderzoek en innovatie voor
2014-2020, fors te laten stijgen naar ongeveer €13 miljard. Het blijven

ondersteunen van excellent fundamenteel onderzoek is van bijzonder belang voor de groei
van de economie. Nederland doet volop mee op het hoogste niveau in Europa, een
compliment voor de kwaliteit van de Nederlandse onderzoekers, hun creativiteit en
openheid.".
Van de tot nu toe bijna 4.000 ERC-laureaten over geheel Europa, zijn er 330 werkzaam in
Nederland. Dit wil zeggen dat Nederland bijna €600 miljoen aan ERC-subsidies heeft
verworven en hiermee de vierde plaats inneemt na de grotere EU-landen; de VK, Duitsland
en Frankrijk. In verhouding tot de bevolkingsgrootte is Nederland echter de meest
succesvolle EU-lidstaat. (Wanneer alle 41 FP7-landen beschouwd worden op basis van de
bevolkingsgrootte neemt Nederland de derde plaats in, na Zwitserland en Israël.)
Het door de Universiteit Utrecht georganiseerde ERC-seminar “Research impact on
society” zal plaats vinden op 23 oktober van 14.00 tot 17.30 met onder meer als sprekers:
DG Robert-Jan Smits, ERC Voorzitter Prof. Helga Nowotny, Decaan van de faculteit
Geesteswetenschappen en Vice-rector voor Onderzoek Prof. dr. Wiljan van den Akker,
evenals ERC-laureaten Dr. Madelon Maurice, Prof. dr. Tine de Moor, en Prof. dr. Bert
Weckhuysen.
Achtergrond
De Europese Onderzoeksraad (ERC) is in 2007 door de EU opgericht en is daarmee de
eerste pan-Europese financieringsorganisatie voor grensverleggend onderzoek. Het is
gericht op het stimuleren van wetenschappelijke excellentie in Europa door de allerbeste
creatieve onderzoekers in alle wetenschapsdomeinen, onafhankelijk van nationaliteit en
leeftijd, met elkaar te laten concurreren. De ERC streeft er ook naar om toponderzoekers
vanuit de hele wereld aan te trekken naar Europa. De ERC financiert zowel jonge, startende
onderzoekers ("ERC Starting grants"), als reeds gevestigde, onafhankelijke uitmuntende
wetenschappers ("ERC Consolidator grants") en ervaren onderzoeksleiders ("ERC
Advanced grants"). De ERC-subsidies, die tot maximaal €3,5 miljoen euro kunnen oplopen,
worden toegekend op basis van peer review en met excellentie als enige selectiecriterium.
De ERC wordt geleid door de Wetenschappelijke Raad van de ERC, die de Europese
wetenschappelijke gemeenschap vertegenwoordigt. De raad komt tot vijf keer per jaar bijeen
in Brussel of elders in Europa om strategische beslissingen omtrent de ERC te nemen. De
huidige vergadering, gehost door de Universiteit Utrecht, is de eerste in Nederland en de één
na laatste tijdens het huidige EU-kaderprogramma. De voorzitter van de ERC is Prof. dr.
Helga Nowotny. Het uitvoerende orgaan van de ERC is het in Brussel gevestigde
agentschap van de ERC.
De ERC is onderdeel van het zevende EU-kaderprogramma voor Onderzoek en
Technologische Ontwikkeling (FP7) dat loopt van 2007 tot 2013 en heeft een huidig budget
van €7,5 miljard.
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