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Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal      
Postbus 20018             
2500 EA DEN HAAG                
                   
 
    
Datum:  5 juli 2021  
Betreft:  Nederlands nationaal herstel- en veerkrachtplan  
Bijlage:   Analyse nationale Herstel- en Veerkrachtplannen 
  
 
Zeer geachte voorzitter, 
 
Met deze brief brengen wij een dringende aangelegenheid onder uw aandacht: de urgentie van een 
nationaal herstel- en veerkrachtplan, door Nederland in te dienen bij de Europese Commissie. De 
Herstel- en Veerkrachtfaciliteit (RFF) is onderdeel van NextGenerationEU, het herstelfonds dat vorig 
jaar door de EU is opgetuigd ter bevordering van het economisch herstel na de coronapandemie.   
 
Nederland maakt aanspraak op een subsidieaandeel van 6 miljard euro uit het RRF, maar is één van 
de laatste lidstaten die nog een NHP moet indienen. Een achterstand dreigt als geen of niet tijdig 
gebruik wordt gemaakt van het RRF. Een nadere analyse (bij deze brief gevoegd) laat zien dat de 
meeste lidstaten zeer gerichte investeringen doen met hun gelden uit het RRF, waaronder op 
kennisgebied.  
Een nadere beschouwing van de NHP’s van Denemarken, Duitsland, Finland en Oostenrijk, lidstaten 
die een belangrijke competitieve positie innemen ten opzichte van Nederland, laat preciezer zien 
welk aandeel van het NHP zij direct of indirect investeren in kennis.  
Onder meer richt hun aandacht zich op de volgende terreinen: vaardigheden, stages, leven lang leren 
en om- en bijscholing; toegang tot onderwijs en digitaal onderwijs; onderzoeksinfrastructuren; 
sleuteltechnologieën; onderzoek naar groene technologie; digitale infrastructuur; 
versterking/digitalisering van gezondheidszorg en Important Projects of Common European Interest.  

De analyse laat zien dat Nederland uit haar aandeel tenminste 2,2 miljard euro aan directe en 900 
miljoen euro aan indirecte kennisinvesteringen in het toekomstige herstelplan zou moeten vrijmaken 
om niet achterop te raken bij Denemarken, Duitsland, Finland en Oostenrijk. De voorlopige indruk is 
dat de huidige voorbereidingen van Nederland om deze investeringen te realiseren ontoereikend 
zijn. Hierdoor dreigt de Nederlandse kennispositie te verslechteren, ten opzichte van genoemde 
landen en Europa als geheel. En ook een verdere daling van Nederland op het European Innovation 
Scoreboard moet worden voorkomen met extra financiële inzet.  
  
Hoogachtend,  

   
Henne Schuwer       Jurgen Rienks  
Voorzitter       directeur  
  


