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EUROPESE COMMISSIE
BESLUIT VAN DE COMMISSIE
van 12 mei 2021
tot oprichting van de Europese Onderzoeksraad voor Horizon Europa – het kaderprogramma voor
onderzoek en innovatie en tot intrekking van Besluit C(2013) 8915
(2021/C 234 I/03)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,
Gezien Besluit 2021/764/EU van de Raad tot vaststelling van het specifieke programma tot uitvoering van Horizon Europa
– het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (2021-2027), en met name artikel 8, leden 1 en 2,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Om de continuïteit met de acties en activiteiten in het kader van Besluit 2013/743/EU van de Raad (1) te waarborgen,
moet de bij dit besluit voor de uitvoering van acties in het kader van pijler I “Wetenschap op topniveau” van Horizon
Europa opgerichte Europese Onderzoeksraad (“ERC”) in de plaats komen van de ERC die is opgericht bij Besluit van
de Commissie van 12 december 2013 tot oprichting van de Europese Onderzoeksraad (2).

(2)

In artikel 8, lid 2, van Besluit 2021/764/EU is bepaald dat de ERC is samengesteld uit de in artikel 9 van dat besluit
bedoelde onafhankelijke Wetenschappelijke Raad en de in artikel 10 van dat besluit bedoelde specifieke uitvoerings
structuur. De specifieke uitvoeringsstructuur was opgericht als uitvoerend agentschap bij Uitvoeringsbesluit
C(2021) 953 van de Commissie van 12 februari 2021 overeenkomstig artikel 3, lid 3, van Verordening (EG)
nr. 58/2003 van de Raad (3).

(3)

Overeenkomstig artikel 9 van Besluit 2021/764/EU is de Wetenschappelijke Raad samengesteld uit onafhankelijke
wetenschappers, ingenieurs en geleerden met een uitstekende reputatie en de benodigde deskundigheid, zowel
vrouwen als mannen, uit verschillende leeftijdsgroepen, uiteenlopende onderzoeksgebieden en van verschillende
geografische origine, en die handelen op persoonlijke titel en onafhankelijk van externe belangen. De leden van de
Wetenschappelijke Raad moeten door de Commissie worden benoemd volgens een met deze raad overeengekomen
onafhankelijke en transparante procedure, die een open raadpleging van de wetenschappelijke wereld en een verslag
aan het Europees Parlement en de Raad omvat.

(4)

Om de succesvolle overgang naar Horizon Europa te waarborgen, is de bij Besluit C(2013) 8915 opgerichte
Wetenschappelijke Raad van de ERC bij Besluit C(2020) 9154 van de Commissie van 16 december 2020 verlengd
tot de datum van inwerkingtreding van Besluit 2021/764/EU.

(5)

Om te zorgen voor de tijdige uitvoering van het specifieke programma Horizon Europa, heeft de bij Besluit C(2013)
8915 opgerichte Wetenschappelijke Raad van de ERC reeds voorlopige standpunten vastgesteld in afwachting van de
overeenkomstig artikel 9 van Besluit 2021/764/EU goed te keuren maatregelen. Die voorlopige standpunten moeten
door de bij dit besluit opgerichte Wetenschappelijke Raad worden aanvaard of afgewezen.

(6)

De nodige bepalingen voor het functioneren van de Wetenschappelijke Raad moeten worden vastgesteld.

(1) Besluit van de Raad van 3 december 2013 tot vaststelling van het specifieke programma tot uitvoering van “Horizon 2020” — Het
kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (2014-2020) en tot intrekking van de Besluiten 2006/971/EG, 2006/972/EG,
2006/973/EG, 2006/974/EG en 2006/975/EG (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 965).
(2) C(2013) 8915 (PB C 373 van 20.12.2013, blz. 23).
(3) Verordening (EG) nr. 58/2003 van de Raad van 19 december 2002 tot vaststelling van het statuut van de uitvoerende agentschappen
waaraan bepaalde taken voor het beheer van communautaire programma’s worden gedelegeerd (PB L 11 van 16.1.2003, blz. 1).
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(7)

Er moeten bepalingen worden vastgesteld om te zorgen voor samenwerking tussen de Wetenschappelijke Raad en de
specifieke uitvoeringsstructuur van de ERC.

(8)

De Wetenschappelijke Raad moet toegang krijgen tot de voor zijn werkzaamheden noodzakelijke documenten en
gegevens in overeenstemming met Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad (4).

(9)

Besluit 2021/764/EU voorziet in een vergoeding van de leden van de Wetenschappelijke Raad voor de taken die zij
verrichten. Daartoe moeten regels worden vastgesteld.

(10)

Besluit C(2013) 8915 moet worden ingetrokken,

BESLUIT:

Artikel 1
Oprichting van de Europese Onderzoeksraad
De Europese Onderzoeksraad (European Research Council of “ERC”) wordt opgericht voor de termijn vanaf 12 mei 2021
tot en met 31 december 2027.

Artikel 2
Leden van de Wetenschappelijke Raad
1.
De Wetenschappelijke Raad bestaat uit de voorzitter van de ERC (de “ERC-voorzitter”) en 21 andere leden. De 21 in de
lijst in bijlage I vermelde personen worden benoemd voor de daarin vastgestelde ambtstermijn.
2.
De leden voeren hun taken uit onafhankelijk van enige externe invloed. Zij informeren de Commissie onmiddellijk
over alle belangenconflicten die hun objectiviteit in gevaar kunnen brengen.
3.
Leden worden benoemd voor een termijn van ten hoogste vier jaar, die eenmaal kan worden verlengd. Een lid kan
voor een kortere periode dan de maximumtermijn worden aangesteld om een gespreide ledenwisseling mogelijk te maken.
4.
In naar behoren gemotiveerde gevallen kan de Commissie, om de integriteit of continuïteit van de Wetenschappelijke
Raad te verzekeren, de termijn van een lid op eigen initiatief beëindigen.
5.
Wanneer een lid ontslag neemt of zijn ambtstermijn door de Commissie wordt beëindigd, wordt een nieuw lid
benoemd. In geval van ontslag of beëindiging van de ambtstermijn van de ERC-voorzitter kan de Commissie een ander lid
van de Wetenschappelijke Raad of een voormalige ERC-voorzitter tot ERC-voorzitter ad interim benoemen voor een
beperkte periode die nodig is voor de benoeming van een nieuwe ERC-voorzitter.

Artikel 3
Werkingvan de Wetenschappelijke Raad
1.
De Wetenschappelijke Raad stelt zijn reglement van orde vast, alsmede een gedragscode betreffende vertrouwe
lijkheid, belangenconflicten en verwerking van persoonsgegevens, in overeenstemming met Verordening (EU) 2018/1725.
2.
De Wetenschappelijke Raad houdt plenaire vergaderingen zo vaak als zijn werkzaamheden dit vereisen. Een beknopt
verslag van de plenaire vergaderingen wordt gepubliceerd op de ERC-website.
3.
De voorzitter van de Wetenschappelijke Raad kan beslissen om overeenkomstig het reglement van orde van de
Wetenschappelijke Raad besloten vergaderingen te houden.
(4) Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2018 betreffende de bescherming van
natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie en
betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 45/2001 en Besluit nr. 1247/2002/EG (PB
L 295 van 21.11.2018, blz. 39).
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4.
De Wetenschappelijke Raad mag uit zijn leden permanente comités, werkgroepen en andere structuren oprichten die
specifieke taken van de Wetenschappelijke Raad behandelen.
5.
De bij dit besluit opgerichte Wetenschappelijke Raad beslist om de voorlopige standpunten van de bij Besluit C(2013)
8915 opgerichte Wetenschappelijke Raad over de overeenkomstig artikel 9 van Besluit 2021/764/EU goed te keuren
maatregelen te aanvaarden dan wel af te wijzen.
Artikel 4
Samenwerking binnen de Europese Onderzoeksraad
De Wetenschappelijke Raad en de specifieke uitvoeringsstructuur zorgen voor samenhang tussen de strategische en de
operationele aspecten van alle activiteiten van de ERC. De ERC-voorzitter, de vicevoorzitters van de Wetenschappelijke
Raad en de directeur van de specifieke uitvoeringsstructuur houden regelmatige coördinatievergaderingen om te zorgen
voor een doeltreffende samenwerking.
Artikel 5
Verstrekking van documenten en gegevens
1.
De Commissie en de specifieke uitvoeringsstructuur verstrekken de Wetenschappelijke Raad in overeenstemming met
Verordening (EG) 2018/1725 de documenten, gegevens en bijstand die hij nodig heeft om zijn werkzaamheden autonoom
en onafhankelijk te kunnen verrichten.
2.
Als geen toegang tot documenten en gegevens of toegang tot persoonsgegevens kan worden verleend omwille van
redenen die verband houden met de bescherming van persoonsgegevens, vertrouwelijkheid, beveiliging of openbaar
belang, verstrekken de Commissie of de specifieke uitvoeringsstructuur de Wetenschappelijke Raad een schriftelijke
uiteenzetting van die redenen alsook alle informatie over het onderwerp in kwestie die zij in het kader van de
voorschriften mogelijk achten.
Artikel 6
Vergoeding van de andere leden van de Wetenschappelijke Raad dan de ERC-voorzitter
De regels inzake het honorarium voor de taken die worden verricht door andere leden van de Wetenschappelijke Raad dan
de ERC-voorzitter en de vergoeding van hun reis- en verblijfkosten zijn opgenomen in bijlage II.
Besluit C(2013) 8915 wordt ingetrokken.

Gedaan te Brussel, 12 mei 2021.

Voor de Commissie
Mariya GABRIEL
Lid van de Commissie
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BIJLAGE I

Leden van de Wetenschappelijke Raad van de ERC met ingang van 12 mei 2021
Naam en instelling

Einde van de ambtstermijn

Geneviève ALMOUZNI, CNRS/Institut Curie Research Centre, Parijs

30 juni 2023

Manuel ARELLANO, Centrum voor monetaire en financiële studies, Madrid

31 december 2022

Paola BOVOLENTA, Universidad Autónoma de Madrid

31 december 2022

Margaret BUCKINGHAM, Pasteurinstituut, Parijs

31 december 2021

Eveline CRONE, Universiteit Leiden

31 december 2023

Ben FERINGA, Universiteit Groningen

31 december 2022

Mercedes GARCÍA-ARENAL, Centro de Ciencias Humanas y Sociales, Madrid

30 juni 2023

GERD Gigerenzer, Max-Planck-Institut für Bildungsforschung, Berlijn

31 december 2023

Liselotte HOJGAARD, Universiteit Kopenhagen

31 december 2024

Dirk INZÉ, Universiteit Gent

31 december 2024

Andrzej JAJSZCZYK, AGH Universiteit voor Wetenschap en Technologie, Krakau

31 december 2022

Eystein JANSEN, Universiteit Bergen

30 juni 2023

Michael KRAMER, Max-Planck-Institut für Radioastronomie, Bonn

31 december 2021

Rodrigo MARTINS, Europese Academie voor Wetenschappen

31 december 2024

Kurt MEHLHORN, Max-Planck-Institut für Informatik, Saarbrücken

31 december 2022

Nicola SPALDIN, ETH Zürich

31 december 2024

Jesper QUALMANN SVEJSTRUP, Francis Crick Institute, Londen

31 december 2022

Barbara ROMANOWICZ, Berkeley Seismological Laboratory

31 december 2021

Nektarios TAVERNARAKIS, Instituut voor Moleculaire Biologie en Biotechnologie,
Stichting voor Onderzoek en Technologie — Hellas

31 december 2022

Milena ŽIC FUCHS, Universiteit Zagreb

31 december 2023

Alice VALKÁROVÁ, Tsjechische Stichting voor Wetenschappen

31 december 2024
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BIJLAGE II

Regels inzake de vergoeding van de andere leden van de Wetenschappelijke Raad dan de voorzitter,
als bedoeld in artikel 6
1. Het honorarium voor de andere leden van de Wetenschappelijke Raad dan de ERC-voorzitter, alsook hun reis- en
verblijfkosten die verband houden met de uitvoering van hun taken, worden betaald door de specifieke uitvoerings
structuur op basis van een contract dat de voorwaarden in de punten 2 tot en met 7 bevat.
2. Het honorarium van de vicevoorzitters van de Wetenschappelijke Raad bedraagt 3 500 EUR voor volledige
aanwezigheid op een plenaire vergadering en 1 750 EUR voor gedeeltelijke aanwezigheid.
3. Het honorarium van de andere in punt 1 bedoelde leden bedraagt 2 000 EUR voor volledige aanwezigheid op een
plenaire vergadering en 1 000 EUR voor gedeeltelijke aanwezigheid.
4. Het aanvullend honorarium van de leden van de Wetenschappelijke Raad en de vicevoorzitters die een functie met
verantwoordelijkheid bekleden (domeincoördinator, voorzitter van een permanent comité, lid van een stuurcomité of
voorzitter van een werkgroep) bedraagt 2 250 EUR per jaar (pro rata voor minder dan één jaar) voor elke functie. Leden
van de Wetenschappelijke Raad en vicevoorzitters mogen meer dan één dergelijke functie bekleden en worden
dienovereenkomstig vergoed.
5. De toestemming voor de betaling van de honoraria wordt gegeven door de directeur van de specifieke uitvoerings
structuur of diens plaatsvervanger op basis van een presentielijst die gevalideerd wordt door de ERC-voorzitter en de
directeur van de specifieke uitvoeringsstructuur of hun plaatsvervangers. De presentielijst vermeldt van elk lid of het de
hele vergadering heeft bijgewoond (“volledige aanwezigheid”) of slechts een gedeelte ervan (“gedeeltelijke aanwezigheid”).
6. De toestemming voor de betaling van de aanvullende honoraria wordt gegeven door de directeur van de specifieke
uitvoeringsstructuur of diens plaatsvervanger op basis van de benoeming van het lid voor elke functie zoals gevalideerd
door de ERC-voorzitter.
7. Voor andere vergaderingen dan plenaire vergaderingen vergoedt de specifieke uitvoeringsstructuur in voorkomend geval
de reis- en verblijfkosten van de leden van de Wetenschappelijke Raad die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van hun
activiteiten, in overeenstemming met hun contract en met de regels van de Commissie betreffende de vergoeding van
externe deskundigen (1).
8. De honoraria en reis- en verblijfskosten worden betaald uit het bij Besluit 2021/764/EU ingestelde specifiek programma.

(1) Besluit C(2021)3402 van de Commissie.

