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Aanleiding: AO Handelsbevordering 

Woensdag 5 september vindt er een algemeen overleg Handelsbevordering plaats van de 

algemene commissie Buitenlandse handel en Ontwikkelingssamenwerking in de Tweede 

Kamer. De Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI) heeft het 

afgelopen jaar twee adviesrapporten gepubliceerd die ingaan op het onderwerp 

handelsbevordering. In deze notitie geven wij u graag onze input op basis van deze 

adviezen. Het betreft de adviezen WTI-diplomatie; offensief voor internationalisering van 

wetenschap, technologie en innovatie (mei 2017) en Focus op India; pleidooi voor meer 

samenwerking tussen India en Nederland rond wetenschap, technologie en innovatie (maart 

2018).  

 

De AWTI brengt graag de volgende punten onder uw aandacht: 

Nederland mist een strategie om diplomatie in te zetten op WTI-terrein en staat 

daarmee op achterstand van concurrerende landen.  

Kennis en innovatie worden immers steeds belangrijker voor de concurrentiepositie van 

Nederland. De wisselwerking tussen diplomatie enerzijds en wetenschap, technologie en 

innovatie (WTI) anderzijds behoeft verbetering om bij te blijven bij concurrerende landen 

zoals Duitsland of Zwitserland. Deze landen concurreren sterker en investeren in 

internationalisering van WTI en het aantrekken en behouden van talent. Ook werken zij met 

duidelijke doelstellingen, meerjarenplannen, een ruim budget en een uitgebreid 

instrumentarium. Nederland dreigt hierdoor de internationale strijd om talent, R&D, en R&D-

intensieve bedrijven te verliezen. Nederland mist nationale regie en strategie, heeft een te 

laag budget (per hoofd de helft vergeleken met Duitsland, het VK of Zwitserland). Ook is het 

beleidsinstrumentarium te beperkt.  

Daarom adviseert de AWTI aan het kabinet om:  

► Te komen met een offensief voor de internationalisering van WTI en een 

samenhangende visie op de rol van diplomatie daarin. 

► WTI-diplomatie te verbinden met economische diplomatie en te laten aansluiten bij de 

International Strategic Board en Werkplaats (commissie Buijink).  

► Het instrumentarium te verruimen bijvoorbeeld door vertegenwoordigers uit het WTI-

veld vaker te laten meegaan met de handelsmissies, door net als het VK speciale 

fondsen op te zetten die kennis en innovatie combineren met 

ontwikkelingssamenwerking, door budget voor bilaterale innovatie- of 

kennissamenwerking (her) in te voeren, door meer beurzen voor buitenlands talent. 

Hiervoor is een verhoging van het budget voor WTI-diplomatie met 100 miljoen euro 

aan te bevelen. 

 

Nederland heeft veel te winnen bij meer samenwerking met India  

Aanleiding van het briefadvies was de brede missie van het kabinet onder leiding van 

minister-president Rutte en minister Kaag naar Inda op 22-25 mei. 

https://www.awti.nl/documenten/adviezen/2018/03/22/focus-on-india


India biedt veel kansen op het gebied van kennis, talent en innovatie.  Om die kansen beter 

te benutten moeten de Nederlandse overheid, bedrijven en kennisinstellingen meer 

gezamenlijk optrekken met een duidelijke strategie. Aanbevelingen van de AWTI:  

► Selecteer een aantal wetenschaps- en innovatiegebieden waarvoor wederzijds 

interesse bestaat en India en Nederland elkaar kunnen versterken.  

► Zorg voor een goede branding van Nederland als kennis- en innovatieland in India, 

en zorg voor bewustwording in Nederland dat India een sterk opkomende 

wereldmacht is. 

► Verbeter de zichtbaarheid van Nederland in India, o.a. door handels- en 

kennismissies te integreren en betere samenwerking en afstemming tussen 

stakeholders bij hun India-activiteiten te stimuleren. 

► Besteed extra aandacht aan het MKB, bv door goede diplomatieke ondersteuning, 

het organiseren van specifieke op het MKB gerichte innovatiemissies, het verzorgen 

van marktstudies en het opzetten van living labs kunnen daarbij helpen.  

 

Aandachtpunten voor het AO 

De AWTI ziet dat er al stappen worden gezet om de ‘WTI-Diplomatie’ van Nederland te 

versterken, in samenhang met handelsbevordering. Wel vraagt de AWTI uw aandacht voor 

de volgende punten: 

► Zijn de rol en positie van kennis en innovatie voldoende geborgd in de International 

Strategic Board en bij handelsmissies? 
► (Voor)ziet de regering ruimte om het diplomatieke netwerk te versterken rond kennis 

en innovatie, zoals door uitbreiding van het aantal innovatie-attachés of het 

opbouwen van kennis- en innovatiecentra in aangewezen? Zijn er plannen om vanuit 

de rijksoverheid het initiatief van NWO om ontwikkelingssamenwerking en kennis te 

verbinden (‘Merian Fund’) verder financieel te steunen? Zijn er dan wel plannen om 

andere fondsen op te zetten die wetenschap en innovatie verbinden met duurzame 

samenwerking met strategische partnerlanden gericht op specifieke maatschappelijke 

uitdagingen, zoals de fondsen in het VK (naast het Newton Fund ook het Cross 

Government Prosperity Fund en het Global Challenges Research Fund?  

 

Verder lezen? 

► Advies Focus op India 

► Advies WTI-Diplomatie 

 

Heeft u vragen?  

Neem dan vooral contact op met de AWTI: Hamilcar Knops, senior raadsmedewerker,  

06 -25637178 of h.knops@awti.nl.   

 

Over de AWTI 

De AWTI is de onafhankelijke adviesraad van de regering en het parlement op het gebied 

van wetenschap, technologie en innovatie. Met zijn strategische en gedegen 

beleidsadviezen beoogt de AWTI de innovatieve, wetenschappelijke en technologische 

kracht van mensen, bedrijven en kennisinstellingen in Nederland te versterken. Zo wil de 

AWTI bijdragen aan een toekomstbestendige Nederlandse economie en samenleving.     

https://www.awti.nl/documenten/adviezen/2018/03/22/focus-on-india
https://www.awti.nl/documenten/adviezen/2017/05/16/advies-wti-diplomatie---offensief-voor-internationalisering-van-wetenschap-technologie-en-innovatie
mailto:h.knops@awti.nl

