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Geaclite heren Kamp en Bos, 

Hoe Nederland - en Europa - de huidige financiële en economische crisis te boven 
komen is een belangrijk onderwerp voor de formatiebesprekingen. 

Investeren in onderwijs en onderzoek is essentieel voor het stimuleren van de 
economische groei. Juist de landen die veel in onderwijs, onderzoek en innovatie 
investeren, doen het in deze crisis verhoudingsgewijs goed. Wij vinden het daarom 
van groot belang dat het regeerakkoord een heldere basis legt voor een consistente en 
meerjarige aanpak op onderwijs en onderzoek. 

De drie technische universiteiten, verenigd in de 3TU.Federatie, willen en kunnen een 
belangrijke rol spelen bij het economisch herstel. De technische universiteiten zijn 
onmisbaar bij het aanpakken van belangrijke maatschappelijke vraagstukken zoals 
een houdbare gezondheidszorg, de schaarste aan grondstoffen en energie, mobiliteit 
en een duurzame en veilige samenleving. Bestedingen in het technologiedomein zijn 
investeringen met een groot rendement op de lange termijn. 

Wij vinden het van groot belang dat het regeerakkoord het belang van onderwijs en 
onderzoek, zeker in het technologiedomein, krachtig ondersteunt. Ons inziens horen 
daar in ieder geval bi j : 
• Koester onze ingenieursopleidingen en hun studenten. Voorkom dat bij een 

introductie van een sociaal leenstelsel de studenten bèta en techniek gestraft 
worden door hogere schulden. Dit zou kunnen door deze studenten bij 
voltooiing van hun opleiding 1 jaar studieschuld kwijt te schelden. De nominale 
studieduur is voor hen immers al langer. De steeds verder dalende 
rijksbijdrage per student blokkeert daarbij verbetering van het onderwijs. Geef 
studenten en universiteiten stabiele, tijdige en duidelijke meerjarenkaders, 
passend bij de groeiende behoefte aan ingenieurs, waarmee we op 
verantwoorde wijze onze investeringen in mensen en faciliteiten kunnen 
plannen en uitvoeren; 

• Ga door met de implementatie van de roadmaps van de topsectoren en 
voorkom dat daarbij een gat van 500 miljoen euro valt in de publieke 
onderzoeksfinanciering door het wegvallen van de FES-gelden. Het staat niet 
vast dat de fiscale stimulering van R&D (RDA-regeling) tot voldoende 
compenserende bestedingen uit het bedrijfsleven bij de universiteiten leidt. 
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Zorg dat de roadmaps van de topsectoren daadwerkelijk uitgevoerd kunnen 
worden. Stel daartoe, desnoods door beperking van de RDA, directe 
financiering van het onderzoek veilig. Die financiering is de basis voor het 
behoud van de uitstekende classificatie van Nederland als innoverend land. Ook 
de mogelijkheid om onderzoeksfinanciering uit Brussel te matchen blijft 
daarmee behouden; 

• Voorkom extra administratieve lagen. Onze samenwerking met het 
bedrijfsleven is nu efficiënt en effectief en onze prestaties worden beoordeeld 
als zeer goed. Laten we ervoor waken dat de topsectorenaanpak en het 
instrumentarium rond de prestatieafspraken niet leiden tot nieuwe 
bureaucratische lagen en onnodige controles van onze activiteiten. 

De crisis noopt tot heldere keuzes. In een periode van grote financiële 
terughoudendheid moet het nieuwe kabinet ook investeren in het economisch 
fundament voor toekomstige generaties. De technische universiteiten zijn onbetwist 
een onderdeel van dat fundament. Wij zijn ervan overtuigd dat de door ons bepleitte 
maatregelen een belangrijke bijdrage zullen leveren aan een duurzame aanpak van de 
problemen waar ons land voor staat. 

Hoogachtend, 

Ann^Flierman ^ ATho Peels Dirk Jap van den Bjerg 

cc Mark Rutte, Stef Blok, Diederik Samsom, Jeroen Dijsselbloem 
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