Richtlijnen voor de klankbordgroepen Horizon 2020
Gezien de grote verscheidenheid van inhoudelijke thema’s die worden besproken door een Programma Comité en de
wens om bij de vorming van het Nederlandse standpunt een goede afspiegeling te hebben van de stakeholders, zitten
de Nederlandse vertegenwoordigers van de Programma Comités (PC-leden) een klankbordgroep voor.
Deze richtlijnen zijn bedoeld ter verduidelijking van de rol van de deelnemers aan de klankbordgroepen. PC-leden en
klankbordgroepleden kunnen zich beroepen op deze richtlijnen.
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De functie van de klankbordgroepen is tweeledig: enerzijds delen de PC-leden verkregen informatie met de
klankbordgroepleden. Anderzijds delen de klankbordgroepleden relevante informatie met elkaar en de PC-leden.
Naast het betreffende Horizon 2020 onderwerp gaat het hierbij ook om samenhangende initiatieven zoals de
European Innovation Partnerships (EIPs), Joint Programming Initiatives (JPIs), Joint Technology Initiatives (JTIs),
European Technology Platforms (ETPs) en projecten elders in Horizon 2020 (als European Research Council (ERC)projecten en Future and Emerging Technologies (FET)-initiatieven).
Een klankbordgroep bestaat uit de stakeholders (vertegenwoordigers van kennisinstellingen, bedrijfsleven,
overheid en andere relevante organisaties), de betreffende PC-leden (voorzitters), het National Contact Point
(secretariaat), de plaatsvervangend PC-leden, de bij de Commissie als zodanig aangemelde experts en eventueel
andere interdepartementaal betrokkenen.
Voor de klankbordgroepen geldt een open beleid: iedere stakeholder die kan bijdragen aan de Nederlandse inzet is
in principe welkom. Indien het klankbord onwerkbaar groot wordt, zal er op transparante wijze worden geselecteerd
en kan er desgewenst met subgroepen worden gewerkt. Alle namen van de klankbordgroepleden worden daartoe
gepubliceerd op de website van het National Contact Point (Team IRIS). IRIS staat voor Internationale Research en
Innovatie Samenwerking, ondergebracht bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De klankbordgroep
draagt er zorg voor dat de groep qua expertise en sectoren zo veel mogelijk het hele Nederlandse veld
vertegenwoordigt en neemt zo nodig actie om dit te waarborgen.
De klankbordgroepleden nemen er nota van dat de Programma Comité leden, onder verantwoordelijkheid van het
Kabinet, de beslissing nemen over de inbreng in Brussel. Zij laten zich hierbij leiden door de vastgestelde
beleidsprioriteiten en door de inbreng van de klankbordgroep, ook wanneer die inbreng zich uitstrekt buiten
Nederlandse beleidskaders. De klankbordgroepleden worden er op gewezen dat het Nederlandse standpunt in de
Europese onderhandelingen zelden 1 op 1 zal worden overgenomen.
Van de klankbordgroepleden wordt verwacht dat zij hun inbreng zo veel mogelijk afstemmen op de bredere
belangen van de Nederlandse kennis- en innovatiewereld. Dus breder dan alleen op die van de eigen
onderzoekgroep, het eigen instituut of het eigen bedrijf.
Van PC-leden en klankbordgroepleden wordt een bijzondere inspanning gevraagd om ook de belangen van het MKB
te laten doorklinken. Het MKB draagt in belangrijke mate bij aan innovatie en economische groei, maar heeft het
moeilijk om goed vertegenwoordigd te worden.
De voorstellen van de Europese Commissie voor strategische oriëntaties en concept werkplannen worden op basis
van vertrouwelijkheid gedeeld met de klankbordgroep. De leden zijn zich hiervan bewust en handelen hiernaar.
Wanneer een klankbordgroeplid deze richtlijnen niet in acht neemt of gedurende 12 maanden niet actief
deelneemt aan de groep, kunnen de PC-leden, in overleg met de betreffende persoon en op transparante wijze,
besluiten dit lid uit de klankbordgroep te verwijderen.
Deze richtlijnen zijn niet uitputtend en kunnen te allen tijde worden bijgesteld.
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