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Ambitie 
 
• Overheid en bedrijfsleven ontwikkelen gezamenlijk initiatieven voor 

onderzoek en ontwikkeling voor meer dan 500 miljoen euro, waarvan 
ten minste 40 procent bestaat uit private investeringen (in 2015). 

 
• Investering in onderzoek en ontwikkeling in Nederland stijgt naar ten 

minste 2,5 procent van het BNP (2020). 
 
• Nederland behoort tot de top-vijf kenniseconomieën van de wereld 

(2020). 
 
Belangrijkste maatregelen  

 
Stimulering van onderzoek en ontwikkeling 

 

• Belastingaftrek voor investeringen in onderzoek en ontwikkeling van 
bedrijven vanaf 1 januari 2012. Daarvoor is in 2012 250 miljoen 
beschikbaar, oplopend naar 500 miljoen euro in 2015.  

 
• Bedrijven, kennisinstellingen en overheid in elke topsector sluiten dit 

jaar innovatiecontracten af, waarin is vastgelegd welke 
onderzoeksprogramma’s er worden verricht en door wie die worden 
gefinancierd. 

 
• Naast het bedrijfsleven participeren ook het NWO, KNAW en de 

toegepaste kennisinstituten in 2015 voor ten minste 600 miljoen euro 
in de innovatiecontracten. Onderzoeksbudgetten verschuiven richting 
topsectoren. 
 

Betere bedrijfsfinanciering voor MKB en innovatief ondernemerschap 

 

• Een innovatiefonds van 500 miljoen euro dat risicokapitaal en 
innovatieleningen verschaft aan  MKB’ers per 1 januari 2012. 

 
• Garantieregeling voor ondernemingsfinanciering voor leningen tot 

maximaal 50 miljoen euro wordt verlengd.  
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• Garantiebudget van het borgstellingskrediet MKB wordt verhoogd van 
ruim 750 miljoen naar een miljard euro.  

 
• Maximale microkrediet wordt verhoogd van 35 naar 50 duizend euro. 
 

Minder en eenvoudiger regels 

 
• Jaarlijkse heffingen voor de Kamers van Koophandel worden per 1 

januari 2013 afgeschaft. 
 
• De crisis- en herstelwet wordt in 2012 permanent gemaakt. 
 
• Regels, wetten en regelingen op het gebied van de fysieke 

leefomgeving vervallen in 2013 door vereenvoudiging van het 
omgevingsrecht. 

 
• De ketenbepaling wordt zodanig aangepast dat na afloop van een 

kortdurend contract een lang tijdelijk contract kan worden 
aangeboden, zonder dat een contract voor onbepaalde tijd ontstaat. 

 
• Doorlooptijden bij medisch-ethische toetsing voor nieuwe producten 

wordt verkort. 
 
• Burgers, bedrijven en instellingen krijgen de mogelijkheid 

alternatieven voor bestaande wet- en regelgeving aan te dragen. 
 
Talent voor het bedrijfsleven 

 

• Investering oplopend tot 310 miljoen euro in 2015 voor de verbetering 
van de kwaliteit in het hoger onderwijs.  

 
• Onderwijs en bedrijfsleven gaan, met ondersteuning van de overheid, 

samenwerken in Centra voor Innovatief Vakmanschap voor MBO en de 
Centers of Expertise voor HBO in de topsectoren. Voor de Centra in 
het MBO stelt de overheid 16,4 miljoen euro ter beschikking, voor de 
HBO-centers een bedrag in dezelfde orde van grootte. 

 
• Plan voor aanpak van tekorten aan (bèta)technici in alle topsectoren. 
 
• Aanvullende beurzen voor studenten in de topsectoren beschikbaar 

gesteld door bedrijven. 
 

• Experiment dit jaar om de toelating van hoog opgeleide specialisten 
uit het buitenland voor korte tijd te vereenvoudigen. 

 
• Buitenlandse onderzoekers die na hun promotie in Nederland willen 

werken, worden ze gelijkgesteld aan expats en hoeven over 30 
procent van hun inkomen geen loonbelasting betalen. Zo blijft meer 
talent voor de topsectoren behouden. 
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Nederland internationaal profileren 

 

• Initiatieven van de topsectoren die de economie in 
ontwikkelingslanden versterken, worden voor 200 miljoen euro 
ondersteund door ontwikkelingssamenwerking, oplopend naar 300 
miljoen in 2015. Hiervan is 55 miljoen euro gereserveerd voor 
gezamenlijke projecten van overheid en bedrijfsleven. 

 
• Effectievere Holland-promotie en gerichte en gezamenlijke 

handelsmissies door verschillende overheden en bedrijven uit de 
topsectoren. Internationaal vooraanstaande (voormalige) CEO’s, 
bestuurders en wetenschappers worden meer betrokken bij de 
economische diplomatie. De ambitie voor 2012 is minstens 150 
nieuwe investeringsprojecten in Nederland ter waarde van € 625 
miljoen en drieduizend nieuwe banen. 

 

Versterking van regionale clusters  
 
Concentraties van bedrijven en onderzoeksinstellingen uit bepaalde 
sectoren in één regio oefenen aantrekkingskracht uit op bedrijven om zich 
in Nederland te vestigen. Voorbeelden zijn Energy Valley in Noord-
Nederland, Brainport in Zuidoost Nederland en Food Valley in Midden-
Nederland. Daarom stellen de provincies Gelderland (100 miljoen), 
Limburg (55 miljoen) en Overijssel (250 miljoen euro) beschikbaar voor 
de topsectoren.  
 
Topsectoren  

 

De negen topsectoren zijn: high tech systemen en materialen, energie, 
creatieve industrie, logistiek, agrofood, tuinbouw en uitgangsmaterialen, 
life sciences en health, water, en chemie. Alle sectoren werken verder 
samen in een task force voor het aantrekken van hoofdkantoren van 
internationale bedrijven. 
 
Bedrijfslevenbeleid 

 

Begin 2011 kondigde minister Verhagen de focus op negen topsectoren 
aan. Vooraanstaande ondernemers en onderzoekers uit deze sectoren 
boden in juni hun aanbevelingen aan voor de versterking van de 
concurrentiepositie. Deze brief is de kabinetsreactie op hun voorstellen.  
 
De topteams wordt gevraagd nog dit jaar innovatiecontracten af te sluiten 
tussen bedrijfsleven en onderzoeksinstellingen. In het voorjaar van 2012 
maakt minister de bedragen bekend die de verschillende topsectoren 
kunnen verwachten voor het hun contracten. 


