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Meerjarig financieel kader (MFK)



Leiders bereiken akkoord over MFK

20-21/7: Akkoord Europese Raad
→ Resultaat: “Conclusies van de Europese Raad”

Meerjarig Financieel Kader (MFK) 2021-2027: 1.074 miljard €

Herstelinstrument “Next Generation EU” (NGEU): 750 miljard €
▪ 390 miljard € subsidies
▪ 360 miljard € leningen

Nieuwe eigen middelen
▪ Taks op niet-recycleerbaar plastic 
▪ Digitale taks
▪ Carbon border adjustment mechanism
▪ Herzien EU-ETS stelsel
▪ Financiële transactietaks



Horizon Europa binnen het MFK

In de conclusies*:
→ Horizon Europa programma: 80,9 miljard euro

Financiële enveloppe MFK: 75,9 miljard euro
Financiële enveloppe NGEU: 5 miljard euro

* de cijfers in de Conclusies zijn uitgedrukt in prijzen van 2018, voor de EU-27, 
voor de periode 2021-2027



De cijfers naderbij bekeken (1)

Conclusies Europese Raad – constante vs. lopende prijzen

Vergelijking - lopende prijzen

Programma Constante prijzen 2018
EU-27

(miljard euro)

Lopende prijzen 
EU-27

(miljard euro)

Horizon Europa 80,9
(75,9 + 5)

90,955
(85,543 + 5,412)

Programma Europese Raad
juli 2020

EU-27
(miljard euro)

Commissievoorstel
juni 2018

EU-27
(miljard euro)

Horizon Europa 90,955
(85,543 + 5,412)

94,1 



Vergelijking – Horizon 2020 vs Horizon Europa

Programma Constante prijzen 2018
(miljard euro)

Horizon 2020 (EU-28) 74,198 

Horizon 2020 (EU-27) 65,540 

Horizon Europa (EU-27) 80,9
(75,9 + 5)

De cijfers naderbij bekeken (2)



Volgende stappen

Aanname MFK via bijzondere wetgevingsprocedure:
→ een akkoord in de Raad vereist eenparigheid van stemmen
→ om de procedure af te sluiten moet ook het Europees Parlement 

zijn goedkeuring eraan hechten
→ in de praktijk kan het Parlement het standpunt van de 

Raad goedkeuren of afwijzen, maar niet amenderen

Europees Parlement
→ 23/7: EP wijst akkoord met grote meerderheid af tijdens plenaire

Onderhandelingen Raad / EP
→ Nagaan waar er nog marge is voor aanpassingen
→ 7de onderhandelingsronde op 8/10
→ Onderhandelingen verlopen zeer moeizaam



Horizon Europa (HEU)



Nieuwe onderhandelingsfase

Juli/september 2020: verdere onderhandelingen binnen Raad 

Vijf pakketten:
I. de horizontale voorzieningen; 
II. de voorzieningen over synergieën met andere EU-programma’s; 
III. de financiering door het Herstelinstrument Next Generation EU

(NGEU); 
IV. de interne budgetverdeling van Horizon Europa; 
V. de internationale samenwerking en associatie met derde 

landen. 

Eerste akkoord op Coreper midden september rond i, ii en iii

Pakketen iv en v naar Raad Onderzoek op 29 september 



Pakket iv: interne budgetverdeling

Minder middelen voor HEU als gevolg van akkoord Europese 
Raad: hoe verdelen?

Duits Voorzitterschap stelt voor: 
→ horizontale “haircut” van -3% voor elk onderdeel*, én
→ als compromis...
→ een verschuiving van 200 miljoen euro van EIC naar MSCA

Voorzitterschapsvoorstel wordt als compromis aanvaard. 

* Uitgezonderd de onderdelen “Widening” en “Space” als gevolg van de 
Common Understanding tussen Raad, Europees Parlement en Commissie



Pakket v: internationale 
samenwerking

Artikel 18 – paragraaf 5
→ Compromisvoorstel Voorzitterschap rond de beperking van de 

deelname van entiteiten uit derde landen.
→ Voorstel gaat uit van een noodzakelijk evenwicht tussen de openheid

van het programma en de bescherming van de strategische 
belangen van de EU.

→ Compromis aanvaard.

Artikel 12
→ Discussie rond de betrokkenheid van lidstaten in het 

onderhandelingsproces voor het afsluiten van 
associatieovereenkomsten.

→ Commissaris legt verklaring af rond transparantie en betrokkenheid.

Impact Brexit en plaats van het VK in HEU 



Trilogen

Akkoord binnen Raad opent weg voor finale trilogen tussen 
Raad, Europees Parlement en Commissie

6 oktober: eerste politieke triloog
→ Constructief, maar
→ EP teleurgesteld over het budget
→ Vijf pakketten worden een eerste keer besproken

Werk loopt nu verder op technisch niveau



Volgende stappen

Finaal akkoord hopelijk...
→ binnen de Raad: Raad Onderzoek 27 november
→ binnen het EP: EP-plenaire vergadering van december

Het doel is in principe nog steeds dat de programma’s begin 
2021 van start gaan.



Europees strategisch coördinatieproces 
update
PETER SPYNS

HEU INFOSESSIE – 14 OKTOBER 2020



Het strategisch comité Horizon Europe

Eerstvolgende vergadering is op 28 oktober
→ Eigenlijk niets nieuws ten opzichte van de eerder beschikbaar 

gestelde presentatie

→ De belangrijkste documenten (strategisch plan, rapporten 
mission boards) zijn publiek beschikbaar

Nog geen nieuwe versies ontvangen van COM na R&I Days
Nog geen selectie van missiethema’s en beheerstructuren

→ De inbreng van lidstaten in de partnerschappen wordt pas op 
21/10 intern bij de COM besproken

→ Nog geen nieuwe versies van de General Annexes ontvangen



Het intra-Belgisch
afstemmingsproces

Wel beschikbaar zijn de geaggregeerde Belgische bijdrages
voor de 1ste golf van 14 partnerschappen

Wave 1 Title partnership Total BE min Total BE max Total FL-min Total FL-max FL cash FL in kind-min FL in kind-max

1 European Open Science Cloud 42,07 42,07 35 35 0 35 35

2 EP for chemicals risk assessment 26,754 29,204 22,449 22,449 0 22,449 22,449

3 EP ERA for Health 5 5 3,5 3,5 3,5 0 0

4 EP on Transforming Health and Care Systems 30,04 28,24 25,34 25,34 21 4,34 4,34

5 EP on Driving urban transitions to a sustainable future 19,42 19,42 10,92 10,92 9,4 1,52 1,52

6 EP for Clean Energy Transition 17,9 12,6 11,2 11,2 7 4,2 4,2

7 EP on Rescuing biodiversity to safeguard life on Earth 11,9 11,9 5,6 5,6 3,5 2,1 2,1

8 European Partnershipon  Blue Oceans 15 15 10,5 10,5 10,5 0 0

9 European Partnership Water Security for the Planet 24,95 25,3 23,45 23,8 9,1 14,35 14,7

10 European Partnership for Innovative SMEs 45,5 28 21 21 21 0 0

11 European Metrology 2,2 0,2 0 0 0 0 0

12 EU-Africa Global Health Partnership 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 0 0

13 High Performance Computing 10,9 9,1 7 7 7 0 0

14 Key Digital Technologies 93,5 91 84 84 28 56 56

346,534 318,434 261,359 261,709 121,4 139,959 140,309



Stakeholder workshop: Novelties 
in Horizon Europe Model Grant 
Agreement (9 oktober 2020)
NCP Flanders – Horizon Europa infosessie EWI – 14 oktober 2020

Ann.vanhauwaert@fwo.be



Agenda

• Horizon Europe – general overview and state of play 

• Calculating personnel costs under HE (corporate daily rate & project-
based remuneration)

• Declaring costs of internally invoiced goods and services

• Why applying for a systems and processes audit (SPA)?

• Open Science and Exploitation related obligations



Horizon Europe - overzicht

• 1 corporate stuk voor alle COM gesubsidieerde programma’s
• Budget – sommige termen wijzigen

• direct cost -> purchase cost

• Linked third parties -> affiliated entitites

• Specifieke regels (vooral Horizon Europe regels) in Annex 5:
• Security

• Ethics

• Open Science

• ….



Berekening personeelskosten

• Geen HOURLY rate maar DAILY rate (basis van 215 werkdagen)

• Lopende jaar niet “last closed financial year”

• Aantal gewerkte dagen:
• dagen i.p.v. uren – conversies worden voorgesteld

• Het lopende jaar



Internally invoiced goods and services

• Voorbeelden:
• in-house verhuur van onderzoeksfaciliteiten

• Gestandaardiseerde testen

• Kantine kosten

• De kostberekening volgens eigen praktijk
• zelfde tarieven voor alle projecten, EU en non-EU!

• Indirecte kosten kunnen erin verwerkt zijn

• Enkel rapportering aantal units (berekening van unit cost wel beschikbaar 
voor audit)



System and processes audit (SPA)

• Wie: zij die in H2020 veel transacties hadden met COM

• Wat: audit waarbij systemen worden getest – als resultaat groen licht 
-> verminderde administratieve lasten (lees geen of zeer beperkte 
audits)

• Nu pilootfase met enkel grote organsiaties, daarna doel – top 30



Open Science and exploitation

• Gedurende de eerste 6 maanden van het project: een volledig 
Dissemination&Exploitation plan + rapportering hierover meer 
gefocust

• Verplichting van elke begunstigde dat de resultaten tot exploitatie 
leiden, en dit gaat verder na afsluiting van het project
• Horizon Results Platform

• Vragenlijst

• Open Science:
• Open science publication repository

• Naar open research data (as open as possible, as closed as necessary) via 
Research Data Management plan

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/horizon-results-platform


Meer info?

• Link naar opname en presentaties: 

https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/other/event201009.htm

• Nog vragen? Contacteer Ann.vanhauwaert@fwo.be

https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/other/event201009.htm


Bedankt! 


