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Voorwoord

Geachte bewindspersoon,
 
Welkom bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), een departement waarin wordt 
gewerkt aan een aantal grote maatschappelijke opgaven ten behoeve van een duurzaam en 
 ondernemend Nederland. 

In dit dossier vindt u een beschrijving van de dienstonderdelen van het kerndepartement en onze 
agentschappen. Daarnaast treft u een overzicht aan van de zelfstandige bestuursorganen die zijn 
verbonden aan EZK. Het dossier geeft inzicht in de manier waarop ons ministerie is georganiseerd en 
de opgaven waar onze collega’s aan werken.

Naast dit dossier ontvangt u een inhoudelijk introductiedossier waarin de inhoudelijke onderwerpen 
van ons ministerie aan bod komen.
Binnenkort kunt u nader kennismaken met de gezichten achter ons departement, de verschillende 
beleidsdossiers en de partijen waar EZK mee samenwerkt.

Hopelijk helpt het introductiedossier om snel vertrouwd te raken met het ministerie en de opgaven 
waarvoor wij aan de lat staan. Samen met alle collega’s kijk ik uit naar onze samenwerking.

Lidewijde Ongering
Secretaris-generaal van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Voorwoord
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De secretaris-generaal is de hoogste ambtenaar van het 
ministerie. De SG draagt de ambtelijke eindverantwoordelijk-
heid voor beleid en beheer. Behalve belangrijk ambtelijk 
adviseur van de bewindspersonen is de SG ook belast met de 

leiding aan het ambtelijke apparaat. De SG treedt in sommige 
gevallen op als vertegenwoordiger van de minister, bijvoorbeeld 
bij officiële handelingen, werkbezoeken, etc.

Secretaris-Generaal



Secretaris-Generaal
Lidewijde Ongering

Europese en Internationale  
Zaken  (DEIZ) 
Heleen Bakker

Financieel Economische Zaken (FEZ) 
Regine Doornbos-Neyt

Wetgeving en Juridische Zaken (WJZ) 
Heleen Dekker

Bureau Bestuursraad (BBR) 
Henny Zunderman

Communicatie (DC)
Cas Teijssen

Bureau Bestuursraad (BBR)

Directeur:  Henny Zunderman
MT-leden:  Rebecca van Riel, Harmen Droppers (specifiek 

PEGA), Teun van den Boogert
Secretaris: Teun van den Boogert

In het kort
•  Bureau Bestuursraad (BBR) ondersteunt de bewindspersonen, 

de secretaris-generaal als ambtelijk eindverantwoordelijke en 
de bestuursraad als collectief besturingsorgaan van het 
departement.

•  Onder de taken van BBR vallen o.a. politiek/bestuurlijke 
advisering, parlementaire coördinatie, crisiscoördinatie en 
facilitaire ondersteuning.

•  Bij BBR zijn tevens het projectteam ‘Parlementaire Enquête 
Gaswinning Groningen (PEGA)’ en de Corona-unit 
ondergebracht.

BBR vormt de spil in de EZK-organisatie en heeft een 
 verbindende rol tussen bewindspersonen, bestuursraad en de 
organisatie. 

Wat is ons doel?
BBR zorgt ervoor dat de politieke en ambtelijke top hun taken 
optimaal kunnen uitoefenen en hun verantwoordelijkheden ten 
volle waar kunnen maken.

Wat doen we?
BBR voert taken uit voor de bewindspersonen en ambtelijke top 
van EZK. Ook deelt BBR een aantal werkzaamheden (shared 
services) met LNV, waaronder de BVA-groep (beveiligings-
autoriteit), Team Stukkenstroom en DCC (Departementaal Crisis 
Centrum).

Werkzaamheden voor EZK:
• Hoogwaardige politiek-gevoelige advisering over stukken 

voor bewindspersonen, parlement, Ministerraad (MR), 
Bestuursraad (BR) en SG-overleg (SGO).

• Tijdige advisering van de bewindspersonen en de BR over 
bijzondere en gevoelige bestuurlijk-politieke risico’s om 
passende maatregelen te nemen.

• Het goed laten verlopen van de bestuurlijk-politieke processen 
van het departement.

• Contact onderhouden met de Eerste en Tweede Kamer en hun 
medewerkers.

• De Corona-unit coördineert de beleidsadvisering op Corona-
gerelateerde onderwerpen, de departementale inzet in 
interdepartementale overleggremia, de informatiestromen 
rondom Corona en monitoring van de voortgang ervan.

• Het PEGA-team is verantwoordelijk voor het inhoudelijk, 
technisch en organisatorisch voorbereiden op en uitvoeren 
van de Parlementaire Enquête Groninger Aardgaswinning. 
En fungeert interdepartementaal als coördinator tussen alle 
betrokken departementen en als aanspreekpunt voor de 
Griffie van de enquêtecommissie. 
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Bureau Bestuursraad (BBR) (vervolg)

Werkzaamheden voor EZK en LNV:
• Coördinatie Ministerraadadvisering en -parlementaire zaken.
• Organisatie en ondersteuning Bestuursraadoverleg EZK 

en LNV.
• Uitvoering protocollaire werkzaamheden en organisatie 

evenementen voor bestuursraad en bewindspersonen EZK  
en LNV.

• Coördinatie stukkenstroom bewindspersonen.
• Secretariële en facilitaire ondersteuning voor de 

bewindspersonen.
• Beveiligingsambtenaar (BVA-taken), zoals: integrale 

beveiliging, beveiliging bewindspersonen, coördinatie 
vertrouwensfuncties en integriteits- en incidentonderzoeken.

• Crisiscoördinatie (DCC).
• Advisering over gegevensbescherming en privacywetgeving 

(Functionaris gegevensbescherming).
• Avisering over compliance financiële belangen.
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Bureau Bestuursraad (BBR) 
Henny Zunderman

Financieel Economische Zaken (FEZ) 
Regine Doornbos-Neyt
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Zaken (DEIZ) 
Heleen Bakker

Directie Communicatie (DC)

Directeur:  Cas Teijssen
MT-leden:  Koosje Verhaar, Lixel Huijts en Walter Snoei
Secretaris:  Laura Morren

In het kort
De Directie Communicatie (DC) adviseert de bewindspersonen 
en de ambtelijke leiding over de externe en interne 
 communicatie. DC helpt en ondersteunt bij de inzet van  
communicatie als onderdeel van bestuur en beleid.

Wat is ons doel?
Samen met beleid en uitvoering werkt DC iedere dag aan beleid 
dat in de samenleving wordt herkend en gedragen. Zo dragen 
we bij aan de langetermijnambities van het Kabinet en het 
ministerie. 

Wat doen we?
DC speelt in op de actualiteit, verbindt korte en lange termijn en 
binnen- en buitenwereld. We halen signalen uit de buitenwereld 
naar binnen en luisteren naar onze stakeholders.

Dat kan alleen als we effectief, eerlijk en betrouwbaar 
 communiceren. Daarom is het recht op informatie van de 
samenleving het vertrekpunt van ons werk.

DC werkt elke dag aan de kwaliteit en de samenhang van de 
communicatie van EZK. Communicatieplannen, pers- en 
nieuwsberichten, werkbezoeken, speeches, onderzoeken en 
redactionele producten zijn geen losse producten, maar altijd 
onderdeel van bredere aanpak die laat zien wat EZK doet, met 
wie, waarom en – vooral – voor wie we werken.

Kerntaken:
• Ontwikkelen, vormgeven en uitvoeren van strategisch 

communicatieadvies rond communicatieprioriteiten.
• Samenhang brengen en kwaliteit stimuleren in de 

communicatie van EZK (online en offline, woord en beeld).
• Advies en ondersteuning rond publiciteit en externe optredens 

voor minister, staatssecretarissen en ambtelijke leiding.
• Schrijven van nieuws- en persberichten, onderhouden van 

pers- en mediacontacten, woordvoering en het ontwikkelen 
van mediastrategieën.

• Schrijven van speeches voor bewindspersonen en ambtelijke 
leiding en taaladvies rond belangrijke ambtelijke stukken.

• Advies aan beleidsdirecties over communicatie rond het 
maken en invoeren van beleid.

• Interne communicatie binnen het ministerie.
• Beheer van diverse on- en offline corporate 

communicatiekanalen van het ministerie (Twitter, Facebook, 
Instagram, etc.).
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Europese en Internationale Zaken (DEIZ)

Directeur:  Heleen Bakker
MT-leden:   Caroline Wooning (plv. directeur),  

Pieter de Jonge, Maarten Smit 
Secretaris:  Rob Geertsma 

In het kort
• Directie Europese en Internationale Zaken (DEIZ) adviseert  

en ondersteunt bewindspersonen bij het vaststellen en 
behartigen van de inzet op Europese en internationale 
dossiers en bij inkomende en uitgaande internationale 
bezoeken/gesprekken;

• DEIZ is verantwoordelijk voor het horizontale overzicht,  
de positiebepaling, coördinatie en beïnvloeding van nieuwe 
plannen en onderhandelingen over wetsvoorstellen van de 
Europese Commissie in een veranderend krachtenveld.

Wat is ons doel?
De directie heeft tot missie: “Het optimaal benutten van de EU in 
een veranderende wereld, ten behoeve van een duurzaam én 
ondernemend Nederland”.
De EZK-afdeling van de Permanente Vertegenwoordiging bij de 
Europese Unie (PVEU) in Brussel maakt integraal onderdeel uit 
van de directie. DEIZ zorgt voor:
• Samenhang in beleid op internationaal, Europees en  

nationaal niveau.
• Kennis over de werking van de EU en het Europese en 

internationale krachtenveld.
• Goede samenwerking met andere onderdelen binnen EZK, 

andere ministeries, ambassades, bedrijfsleven/stakeholders, 
EU-lidstaten en derde landen.

• Een strategische en wendbare manier van werken om goed te 
kunnen inspelen op een veranderende wereld. 

Wat doen we?
DEIZ verdeelt haar taken in vier categorieën: 
• Systeemrol: horizontaal overzicht bewaken op alle  

EZK-thema’s met een Europese/internationale component, 
het verbinden van deze verschillende thema’s en bijdragen 
aan uniformiteit en consistentie in Europese- en beleids-
beïnvloeding. Daarnaast zorgt DEIZ voor de voorbereiding van 
de (reis)agenda’s voor bewindspersonen en SG en advisering 
over internationale dossiers vanuit het horizontale overzicht.

• Coördinatierol: voorbereiding van input voor de Europese 
Raad, Europese Raden van ministers voor Energie, Milieu 
(klimaat), Telecom en Concurrentievermogen (interne markt 
en industrie), bilaterale bezoeken en G20. Daarnaast is de 
directie verantwoordelijk voor de EZK inbreng vanuit de PVEU.

• Beleidsontwikkeling op: EU-begroting/Meerjarig Financieel 
Kader (MFK), Europees Semester, nieuwe relatie EU-Verenigd 
Koninkrijk, strategische autonomie, Europees 
concurrentievermogen, Europees klimaatbeleid, Europees 
digitaal beleid, handelspolitiek, bilaterale landenstrategie 
(primair Duitsland en Frankrijk) en internationale strategie 
(vooral China/Azië, VS, Rusland).

• Beïnvloeden en onderhandelen: kennis van het krachtenveld 
en Brusselse ontwikkelingen in samenwerking met de PVEU. 
Leidend in onderhandelingen op eigen beleidsterreinen en 
adviseren op anderen. Werken aan effectieve beïnvloeding 
Europese agenda en voorstellen via coalitievorming, like 
minded groepen, bilaterale contacten met andere lidstaten, 
kabinetten van de Europese Commissie en bedrijfsleven.  
En via een proactieve aanpak en aanjagende rol bij het 
ontwikkelen van Nederlandse voorstellen.
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Financieel-Economische Zaken (FEZ)

Directeur: Regine Doornbos-Neyt
MT-leden:  Hans van der Valk (plv. directeur),  

Peter Wagenmaker, Suzan van der Heijden , 
Anne-Mieke den Teuling

Secretaris: David Pullen

In het kort
De stafdirectie Financieel-Economische Zaken (FEZ) heeft als 
concerncontroller tot taak toezicht te houden op de 
 rechtmatige en doelmatige inzet van publieke middelen, de 
tijdige, juiste en volledige vastlegging daarvan in de financiële 
administratie en de betrouwbare financiële verantwoording 
daarover. Deze taak is wettelijk geregeld in het ‘Besluit FEZ bij 
het Rijk’. Daarnaast fungeert FEZ ter ondersteuning van de 
directeuren-generaal (DG’s) ook als beleidscontroller en 
verzorgt de eigenaarsadvisering.

Wat is ons doel?
FEZ ziet toe op de rechtmatige, doelmatige en doeltreffende 
toewijzing en besteding van publieke middelen voor EZK.

Wat doen we?
De kerntaken van FEZ zijn:
• Een betrouwbare wijze van begroten en verantwoorden van 

de begrotingsmiddelen.
• Een transparante advisering inzake de besluitvorming over de 

allocatie van begrotingsmiddelen.
• Het toezicht op de rechtmatige, doelmatige en doeltreffende 

besteding van begrotingsmiddelen.
• Een optimale ondersteuning bieden aan de 

beleidsverantwoordelijke DG’s als budgethouders in de 
begrotings- en verantwoordingscyclus.

• Een optimale ondersteuning bieden aan de eigenaar inzake  
de doelmatigheid en continuïteit van de uitvoering van de 
organisatie, en het toezien op het goed functioneren van  
het sturingsmodel.

• Het toezicht op de rechtmatige en doelmatige inzet van 
middelen door externe organisaties zoals ZBO’s, RWT’s en 
stichtingen belast met de uitvoering van wettelijke taken 
waarvoor de minister stelselverantwoordelijk is.

• Het onderhouden van contacten met de Belastingdienst, de 
Auditdienst Rijk en de Algemene Rekenkamer.

• De begeleiding van beleidsevaluaties en beleidsdoorlichtingen 
en het bewaken van de uitvoering ervan.

• Het namens budgethouders voeren van de centrale financiële 
administratie en verstrekken van informatie daaruit die nodig 
is voor (bij)sturing.

• Het toezicht op de rechtmatige en doelmatige inzet van 
middelen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

De directie FEZ van EZK voert ook financieel-administratieve 
taken uit voor LNV.



Secretaris-Generaal
Lidewijde Ongering

Bureau Bestuursraad (BBR) 
Henny Zunderman

Communicatie (DC)
Cas Teijssen

Europese en Internationale  
Zaken  (DEIZ) 
Heleen Bakker

Financieel Economische Zaken (FEZ) 
Regine Doornbos-Neyt

Wetgeving en Juridische Zaken (WJZ) 
Heleen Dekker

Wetgeving & Juridische Zaken (WJZ)

Directeur:  Heleen Dekker
MT-leden:   Ellen de Bruin (plv. directeur),  

Janne de Bruijne – de Lege, André Hofman,  
Ellen Topman

Secretaris:  Josée auf dem Brinke - Janssen

In het kort
• Directie Wetgeving en Juridische Zaken (WJZ) maakt tijdig en 

inhoudelijk adequate wetgeving en juridische adviezen.
• We behandelen bezwaar- en beroepsschriften.
• We ondersteunen bij de afhandeling van Wob-verzoeken.

Wat is ons doel?
WJZ maakt zich er sterk voor dat EZK en LNV in juridisch opzicht 
effectief handelen. WJZ is een centrale stafdirectie, waarbinnen 
het belangrijkste juridische werk is geconcentreerd.
WJZ is gepositioneerd als organisatieonderdeel dat wat het 
takenpakket betreft in zijn geheel voor EZK en LNV werkt. 

Wat doen we?
1. Wetgeving
• Ontwikkelen van wetgeving als onderdeel van het primaire 

werkproces van EZK en LNV.
• Zorg voor het departementale wetgevingsprogramma.
• Meedenken over en beoordelen van nut, noodzaak, inhoud en 

planning van wetgeving.
• Schrijven van wetten, algemene maatregelen van bestuur, 

ministeriële regelingen en beleidsregels.
• Verzorgen van de wetgevingsprocedures, inclusief 

goedkeuringen van verdragen.
• Ontwikkelen van algemeen wetgevingsbeleid.

• Tot stand brengen van specifieke regelgeving in het kader van 
crisisbeheersing.

2. Juridische adviezen
• Geven van juridische adviezen over een breed terrein van 

juridische en juridisch-bestuurlijke zaken.
• Advisering over de juridische risico’s verbonden aan o.a. nota’s, 

brieven, overeenkomsten, convenanten, statuten, minister-
raadstukken, Kamervragen, beschikkingen en besluiten.

• Advisering (inclusief medeparaaf) over de Wet openbaarheid 
van bestuur (WOB).

• Departementale coördinatie van de toepassing van de 
staatssteunmaatregelen.

• Opstellen van mandaat- en organisatiebesluiten van alle 
dienstonderdelen van EZK en LNV.

3. Bezwaar en beroepszaken
• Behandeling van bezwaar- en beroepszaken, verzorgen en 

begeleiden van geschillenprocedures.
• Behandelen van bezwaarschriften tegen beschikkingen van de 

Ministers van EZK en LNV voor zover deze op het 
kerndepartement zijn voorbereid.

• Behandelen van beroepszaken bij bestuursrechtelijke colleges.
• Begeleiden van de landsadvocaat wanneer deze in civiele 

procedures optreedt voor LNV en EZK.

4. Wobondersteuningsunit
• Organiseren en optimaliseren van ondersteuning voor de 

dienstonderdelen van EZK en LNV bij de behandeling van 
Wob-verzoeken.



Elektriciteit
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Marc Hoenders
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Klimaat
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DG Klimaat en Energie (K&E)
Sandor Gaastra

DG Klimaat & Energie

Het DG Klimaat & Energie richt zich geheel op de klimaat- en 
energietransitie. De belangrijkste maatschappelijke uitdagingen 
waarop gefocust wordt zijn de klimaat- en energietransitie en de 
beëindiging van de gaswinning in Groningen.



DG Klimaat en Energie (K&E)
Sandor Gaastra

Elektriciteit
Ernst-Paul Nas

Projectdirectie Groningen
Marc Hoenders

Warmte en Ondergrond
Esther Pijs 

Klimaat
Niels Kastelein

Directeur:  Niels Kastelein
MT-leden:  Niels Redeker (plv. directeur), vacature 
Secretaris:  Melissa Calistro

In het kort
De directie Klimaat richt zich op het realiseren van een klimaat 
neutrale samenleving in nationaal, Europees en mondiaal verband. 

Wat is ons doel?
Doel van onze directie is de realisatie van de klimaatdoelen in 
Nederland van 49% in 2030 in Nederland, ten minste 55% in 
2030 in de EU en de doelen van het Parijs Akkoord om de 
wereldwijde temperatuurstijging ruim onder de 2 graden te 
houden met als streven 1,5 graad. 

Wat doen we?
De directie Klimaat speelt een centrale rol in het klimaatbeleid in 
Den Haag, waaronder de afgelopen jaren, bij de totstandkoming 
van het Klimaatakkoord in 2019, het neerzetten van de 
Klimaatwet die het wettelijke kader biedt voor het nationale 
beleid, de gerealiseerde kabinetsambitie op verhoging van de 
EU-ambitie naar ten minste 55% in 2030 en klimaatneutraliteit in 
2050 en de uitvoering van het Urgenda-vonnis. We zetten ons in 
de Verenigde Naties (VN) in voor stevige multilaterale klimaat-
afspraken. Daarnaast is de directie doorlopend verantwoordelijk 
voor verschillende klimaatverplichtingen (w.o. rapportage, 
verantwoording, en uitvoering) die voortvloeien uit internationale 
afspraken, mondiaal en in Europa. 

De directie heeft taken op 3 niveaus: nationaal, Europees,  
en mondiaal:

Nationaal: De directie Klimaat is verantwoordelijk voor:
• het bedienen van de bewindspersonen in hun coördinerende 

verantwoordelijk voor (uitvoering van) het Klimaatbeleid zoals 
afgesproken in het Klimaatakkoord en vastgelegd in het 
Klimaatplan. 

• implementatie/uitvoering in Nederland voortvloeiend uit 
EU-regelgeving: emissiehandelssysteem (ETS emission trading 
system), de nationale doelen per lidstaat (ESR, Effort Sharing 
Regulation) en Ozon- en F-gassenverordening (reductie van 
zeer sterke broeikasgassen).

• taken van de coördinerend minister van (EZ)Klimaat zoals die 
direct en indirect voortvloeien uit de nationale Klimaatwet. 
Het gaat dan om: i) Inhoudelijke beleidscoördinatie gericht op 
voortgang van en samenhang in beleid ii) Het rapporteren aan 
de TK (en Europa) over het Klimaatbeleid en het organiseren 
van de monitoring & evaluatie die daarvoor nodig is. iii) 
Communicatie & Activering gericht op een transitie met zo 
breed mogelijk draagvlak. 

Europa: We werken aan de lobby, beleidsontwikkeling en 
onderhandelingen in Brussel aan de uitvoering van de Europese 
Green Deal. De Green Deal is een ambitieus beleidskader 
(Europese Emissiehandelssysteem, Meerjarig Financieel Kader 
EU, taxonomie, Europese Investeringsbank, aanpak zeer sterke 
broeikasgassen) en werken met andere directies binnen en 
departementen buiten EZK aan daadkrachtige sectorale 
richtlijnen, zoals CO2-emissies voertuigen en vermindering 
energieverbruik gebouwen om de doelen te realiseren.  

Klimaat
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Mondiaal: We verzorgen de Nederlandse inbreng bij onder-
handelingen in de VN (UNFCCC) over de multilaterale afspraken 
en werken daarbij samen in EU-verband. Ook zetten we ons in 
voor een ambitieuze aanpak van emissies in de internationale 
scheepvaart en luchtvaart en de aanpak van zeer sterke broeikas-
gassen via het Montreal Protocol (F-gassen en ozonlaag-
aantastende stoffen). Met klimaatdiplomatie sporen we landen 
aan om hun nationale doelen aan te scherpen. 
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Warmte en Ondergrond

Directeur:  Esther Pijs
MT-leden:   Reinier Koppelaar (plv. directeur),  

Mariëlle Hetem, Ruud Cino, Jan Rosch 
Secretaris:  Rob Smal en Cynthia Vegers

In het kort
Directie Warmte en Ondergrond richt zich op het realiseren van 
de warmteopgave uit het Klimaatakkoord, het realiseren van 
energiebesparing, het faciliteren van grote energieprojecten en 
draagt zorg voor veilige en doelmatige mijnbouwactiviteiten in 
Nederland.

Wat is ons doel?
Directie Warmte en Ondergrond staat voor een klimaatneutrale 
samenleving en economie in 2050 met een CO2-arme, betaal-
bare, betrouwbare en veilige energievoorziening. 

Daarbij zijn overheid, samenleving, bedrijfsleven, maatschappelijke 
organisaties en kennisinstellingen samen verantwoordelijk voor de 
energietransitie. Alleen dan is deze opgave te realiseren. Bij DG 
Klimaat en Energie werkt directie Warmte en Ondergrond samen 
met de andere directies om de energietransitie te realiseren.

Wat doen we?
• De directie werkt aan realisatie van de doelen voor 

hernieuwbare warmte (inclusief de marktordening van 
warmtenetten) uit het Energieakkoord en het Klimaatakkoord.

• De directie werkt aan de versnelling van energiebesparing, in 
het bijzonder bij de industrie.

• De directie maakt beleid voor mijnbouwactiviteiten, beheer 
van de Mijnbouwwet en uitvoering van mijnbouwwetgeving, 
met als doel een veilige en doelmatige activiteit.

• De directie is uitvoerder van de vergunningverlening voor 
mijnbouwactiviteiten.

• De directie coördineert met de Rijkscoördinatieregeling de 
ruimtelijke inpassing voor grote energieprojecten, zoals 
grootschalige windparken, hoogspanningsverbindingen en 
opslag van bijvoorbeeld CO2. De directie werkt daarbij nauw 
samen met de omgeving.

• De directie is verantwoordelijk voor het betrekken van 
ruimtelijke, maatschappelijke en regionale aspecten bij de 
energietransitie en faciliteert concrete energieprojecten door 
middel van onder andere green deals.

• De directie is het eerste aanspreekpunt voor ruimtelijke 
vragen en vraagstukken van de energietransitie.
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Elektriciteit

Directeur:  Ernst-Paul Nas
MT-leden:   Maaike van Asten (plv. directeur),  

Martijn Koolen, Ewout Visser, Gijs Postma
Secretaris:  Cynthia Peerenboom-Bosman

In het kort
De directie Elektriciteit staat in het hart van de energietransitie 
en werkt aan die opgave voor de sectoren elektriciteit, gas en 
waterstof. De directie is verantwoordelijk voor het in nationaal 
en internationaal verband stimuleren en reguleren van de 
energiemarkten voor elektriciteit, gas en waterstof. De directie 
draagt zorg voor heldere wetgeving, efficiënte stimuleringskaders 
en geborgde voorzienings- en leveringszekerheid. Dit doen we 
met vele stakeholders, bedrijven en (internationale) organisaties.

Wat is ons doel?
Het in nationaal en internationaal verband realiseren van de 
ambities op het gebied van CO2-reductie in de elektriciteits-, gas 
en waterstofsector, met behoud van betaalbaarheid, voorzienings-
zekerheid, leveringszekerheid en veiligheid, waarbij we 
systeemintegratie tussen de verschillende energiedragers 
bevorderen. 

Wat doen we?
• Het stimuleren van een CO2-arme energieproductie, het 

stimuleren van CO2-reducerende maatregelen middels de 
Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie 
(SDE++) en het stimuleren van energie-innovatie;

• Uitrol van windenergie op zee;
• Het bevorderen van systeemintegratie;

• Zorgdragen voor goed werkende energiemarkten (elektriciteit, 
gas en waterstof), onder andere middels bijbehorende wet- 
en regelgeving;

• Borgen van voorzieningszekerheid en leveringszekerheid op 
deze verschillende energiemarkten en het monitoren van  
deze markten;

• Internationale, Europese en regionale samenwerking met 
organisaties en landen ter bevordering van de energietransitie;

• Daarnaast is de directie verantwoordelijk voor een goede 
nucleaire (kennis) infrastructuur, het consumentenbeleid in de 
energiesector, de energievoorziening op Caribisch Nederland 
en het oliecrisisbeleid.
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Projectdirectie Groningen

Directeur: Marc Hoenders
MT-leden:  Jon Eikelenstam (plv. directeur), Beau Bijlevens, 

Johan van Gilst (wnd. MT-lid), Tineke Martens, 
Frank Wilschut, Tom Smolders

Secretaris: Hans Hindriks

In het kort
De projectdirectie Groningen werkt aan het verbeteren van de 
veiligheid en het veiligheidsgevoel van de inwoners van het 
aardbevingsgebied in Groningen. Dat doen wij door de 
 gaswinning uit het Groningenveld te beëindigen, schade en 
overlast ruimhartig te vergoeden en bij te dragen aan het 
verbeteren van het toekomstperspectief van de regio. 

Wat is ons doel?
We bouwen de gaswinning uit het Groningen zo snel mogelijk  
af naar 0, waarbij de veiligheid en het veiligheidsgevoel van 
bewoners voorop staan en we de leveringszekerheid aan 
huishoudens en industrie waarborgen. 

Wat doen we?
De projectdirectie heeft als taken:
• Zorgdragen voor een rechtvaardige afhandeling van de fysieke 

schade aan gebouwen die is ontstaan als gevolg van de 
exploitatie van het Groningenveld en het compenseren van de 
bewoners van het aardbevingsgebied voor overlast en 
immateriële schade;

•  Het vaststellen van normen ten aanzien van de veiligheid van 
gebouwen en infrastructuur;

• Sturen op het verminderen van de vraag naar (laagcalorisch) 
gas uit het Groningenveld in de industrie en in buurlanden; 

•  Het geschikt maken van (geïmporteerd) hoogcalorisch gas voor 
gebruik in Nederland door omvorming naar laagcalorisch gas; 

• Zorgdragen voor een goede financiële en economische 
afbouw van de winning uit het Groningenveld en de daarbij 
behorende afspraken met de derden; 

• Het vertegenwoordigen van de verantwoordelijke 
bewindspersoon in overleggen met vertegenwoordigers van 
andere ministeries, de Groningse regio, de Nationaal 
Coördinator Groningen en andere betrokkenen.
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DG Bedrijfsleven & Innovatie

DG B&I werkt aan wat Nederlanders belangrijk vinden in de 
economie: werk, inkomen, goede collectieve voorzieningen, en 
een duurzame en veilige leefomgeving. Dat noemen we brede 
welvaart, een rechtvaardige en inclusieve economie.  

Het resulteert in een hoge kwaliteit van leven in ons land. En dat 
houdt Nederland internationaal aantrekkelijk. De 300 mede-
werkers van het Directoraat-Generaal Bedrijfsleven & Innovatie 
zetten zich hier dagelijks volop voor in. 
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Digitale Economie (DE)

Directeur:  Jos de Groot
MT-leden:    Heleen Uijt de Haag (plv. directeur),  

Thomas Faber, Martijn Lucassen en  
Michiel Verhagen

Secretaris:  Arjan Nijnatten

In het kort
De directie DE draagt bij aan de digitalisering voor economie en 
samenleving, door 
-  Versterken van cybersecurity, privacy, mededinging, innovatie 

en menselijk kapitaal. 
-  Bevorderen van digitalisering van MKB, industrie en maat-

schappelijke domeinen
-  Borgen van een betrouwbare, efficiënte en veilige 

telecom-infrastructuur 
-  Ordening van internet- en telecommarkten, met oog voor de 

belangen van eindgebruikers.

Wat is ons doel?
-  Dat Nederland koploper is in digitalisering en digitale 

 technologie optimaal weet toe te passen voor duurzame 
economische groei en maatschappelijke ontwikkeling. 

-  Dat iedereen in Nederland toegang heeft tot een excellente 
digitale infrastructuur en beschikt over de digitale kennis en 
vaardigheden om daar veilig en vertrouwd gebruik van te 
kunnen maken.

Wat doen we?
1.  Regie en coördinatie van de rijksbrede Nederlandse 

Digitaliseringsstrategie (NDS)
 •  Jaarlijkse update en voortgangsrapportage NDS; Conferentie 

Nederland Digitaal (met BZK en JenV); Europees beleid en 
regelgeving voor telecommunicatie en digitalisering.

2.  Borgen van betrouwbare en hoogwaardige digitale  
connectiviteit en een vrij en open internet

 •  beheer frequentiespectrum en frequentieverdelingen, 
ondersteuning gemeenten bij lokale breedbandplannen en 
uitrol 5G, antennebeleid en connectiviteit voor omroep.

3. Ordenen van markten voor digitale infra & diensten
 •  met oog voor concurrentie, keuzevrijheid en ruimte voor 

bedrijven en consumenten; implementatie telecomcode. 
 •  Aanpak grote digitale platforms (Digital Services Act)
4. Stimuleren onderzoek & innovatie rond digitale technologie
 •  bevorderen van de toepassing van digitale technologie en 

we benutten de kansen van data (o.a. in de industrie). 
5. Digitale vaardigheden en onderwijs
6.  Bescherming van de digitale en economische veiligheid in 

het digitale domein, opdat burgers en bedrijven digitale 
producten en diensten veilig en vertrouwd kunnen gebruiken

 •  Regelgeving en beleid voor veiligheid en continuïteit van 
digitale infrastructuur.

 •  Interdepartementaal programma versterking cyber-
weerbaarheid vitale processen

 •  Ministeriële regeling en beschikkingen voor de continuïteit, 
veiligheid en integriteit van de telecommunicatie.

 •  Task Force Economische Veiligheid Telecomsector en Wet 
ongewenste zeggenschap telecommunicatie.

 •  Cybersecurity: EU cyberstrategie, implementatie van de 
Cyber Security Act en bewustwordingscampagnes. 
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Innovatie en Kennis (IK)

Directeur:  Michiel Sweers
MT-leden:   Luuk Klomp (plv. directeur), Jetske Verkerk en 

vacature
Secretaris:  Tulay Gok

In het kort 
Directie Innovatie en Kennis (I&K) stimuleert onderzoek en 
ontwikkeling (R&D), technologische ontwikkelingen en innovatie. 
Met het missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid 
stimuleert I&K het economisch verdienvermogen van 
Nederland, tegelijk met oplossingen voor maatschappelijke 
uitdagingen. I&K stimuleert ook de verdere ontwikkeling van 
sleuteltechnologieën die dat mogelijk maken. Als netwerkpartner 
daagt I&K bedrijven, kennisinstellingen, maatschappelijke 
organisaties en overheden uit om hun activiteiten in te zetten 
voor concurrentiekracht én het oplossen van maatschappelijke 
opgaven.

Wat is ons doel?
1.  Verhogen van de kennisintensiteit en innovatieve output 

van bedrijven. 
2.  Vergroten van hoogwaardige publiek ontwikkelde kennis met 

groter maatschappelijk en economisch rendement.
3.  Bedrijven en publieke partijen bundelen hun krachten voor 

versterking van onze concurrentiekracht en daarmee ons 
verdienvermogen. Dat doen ze door oplossingen te ontwikkelen 
voor maatschappelijke uitdagingen, nationaal en internationaal. 

Wat doen we?
Stimuleren van R&D-activiteiten 
-  Zorgen voor financiële instrumenten die bedrijven helpen en 

stimuleren bij hun R&D-activiteiten, binnen de topsectoren en 
daarbuiten. Daarbij is speciale aandacht voor stimuleren van 
R&D-activiteiten in het mkb. 

-  Stimuleren van een betere kennisoverdracht tussen kennis-
instellingen en ondernemers door beleid voor intellectueel 
eigendom. 

-  Zorgen voor een goede balans tussen beschermen en delen 
van kennis. 

-  Leveren van analytische expertise en evaluatie van 
innovatiebeleid. 

Zorgen voor excellente kennisinfrastructuur 
-  Versterken van het innovatieve vermogen van het 

Nederlandse kennissysteem. 
-  Aansturing van Toegepast Onderzoeksorganisaties (TO2) en 

samen met het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap (OCW) van Nederlandse Organisatie voor 
Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en Koninklijke Academie 
van Nederlandse Wetenschappen (KNAW), universiteiten, 
Universitaire Medische Centra (UMC’s), de vier technische 
universiteiten (4TU), de Vereniging van Universiteiten (VSNU) 
en Vereniging Hogescholen. 
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Bevorderen van samenwerking tussen publieke en private 
instellingen op regionaal, nationaal en internationaal niveau 
-  Bevorderen van samenwerking, gezamenlijk programmeren 

en investeren tussen private sector, kennisinstellingen en 
overheid in onderzoek en innovatie gericht op de maatschap-
pelijke uitdagingen en economisch verdienvermogen

-  Visieontwikkeling en onderhandelen over Europees 
onder¬zoeks- en innovatiebeleid. 

-  Stimuleren van optimale benutting van de Europese  
programma’s Horizon Europees en EFRO en aanverwante 
regionale programma’s (JTF, REACT EU).

-  Bevorderen van bilaterale innovatiesamenwerking voor het 
toekomstig verdienvermogen. 

-  Aansturing van Innovatie Attaché-netwerk op diplomatieke 
posten in innovatieve landen. 

Ruimtevaart 
-  Werken aan een vitale Nederlandse ruimtevaartsector en het 

coördineren van de Nederlandse bijdrage aan internationale 
ruimtevaartprogramma’s van EU en ESA.
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Ondernemerschap (O)

Directeur:  Pieter Waasdorp
MT-leden:   Norbert van den Hove (plv. directeur),  

Robert van der Zwan, Marie Josée Jenniskens
Secretaris:  Dilara Gok

In het kort
De directie Ondernemerschap heeft een initiërende rol ten 
aanzien van ondernemerschapsbeleid in het algemeen en het 
MKB (in de volle breedte!) in het bijzonder, zowel nationaal als 
internationaal. De directie creëert de randvoorwaarden voor een 
goed onder nemingsklimaat voor het MKB met minder 
 belemmeringen en betere randvoorwaarden voor starten, 
vernieuwen en groeien. 

Wat is ons doel?
De directie ondernemerschap staat voor:
• Nederland als beste klimaat van Europa voor mkb-ondernemers 

waaronder startups en scale-ups.
• creëren van een grote ondernemers dynamiek, waar bedrijven 

starten, groeien en stoppen. 
• MBK ondernemers zijn weerbaar en leveren tegelijk een grote 

bijdrage aan onze maatschappelijke uitdagingen, zoals 
verduurzaming, digitalisering, inclusiviteit.

• MKB-ondernemers kunnen beschikken over goed  
opgeleide mensen. 

• Nederland is een land waar ondernemers makkelijk hun weg 
kunnen vinden in een uitgebreid financieringslandschap. 

• een land waar mkb-ondernemers vertrouwen hebben in de 
toekomst en zonder belemmerende wet- en regelgeving, 
omdat die is getoetst aan effecten op kleine bedrijven. 

Wat doen we?
Het stimuleren van ondernemerschap is belangrijk om ervoor te 
zorgen dat ondernemers in een goed en concurrerend onderne-
mingsklimaat kunnen opereren. Dit doen we door:
• MKB-Actieplan, voor het hele mkb: samenhangend plan voor 

mkb-beleid en uitvoering.
• er aan bij te dragen dat de publieke dienstverlening aan 

ondernemers op orde is. Daartoe is de directie toezichthouder 
van en opdrachtgever aan de Kamer van Koophandel en 
draagt verantwoordelijkheid voor het Handelsregister.

• de vernieuwing binnen het gevestigd mkb te stimuleren evenals 
de versterking van de positie van zzp’ers en ondernemers. Dit 
gebeurt in samenwerking met andere partners. 

• eerlijk en transparant handelsverkeer te bevorderen door 
eventuele onvolkomenheden in het handelsverkeer te 
signaleren en deze zoveel mogelijk via zelfregulering vanuit de 
markt weg te nemen (franchisecode, betaalgedrag van 
overheid en bedrijven, ondernemingsrecht). 

• secretariaat van het Comité voor Ondernemerschap (waarvan 
o.a. HMK Máxima lid is): met o.a. het Jaarbericht Staat van het 
MKB (trendanalyse i.s.m. het CBS) en publieke optredens van 
het Comité. 

• Secretariaat Commissie Corporate Governance Code.
• rechtvaardige, passende en waar mogelijke minder regelgeving.
• MKB als norm in wetgeving door de Strategische Commissie 

betere regelgeving bedrijven voor bestaande en een  
mkb-toets voor nieuwe wet- en regelgeving.

• te stimuleren dat er meer startups komen en dat het aantal 
snelle groeiers (scale-ups) toeneemt via programma’s zoals 
StartupDelta en NLgroeit.  
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• de digitalisering in het mkb te stimuleren.
• ondernemers die dit nodig hebben toegang te geven tot 

verschillende vormen van financiering, passend bij de 
levensfase of het financieringsdoel van de onderneming.
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Topsectoren en Industriebeleid (TOP)

Directeur:  David Pappie
MT-leden:   Karlo van Dam (plv. directeur),  

Saskia van den Brink, Jeroen Heijs,  
Wytske van der Mei

Secretaris:  Corine Cornelissen

In het kort
Directie Topsectoren en Industriebeleid (TOP) is het aanspreek-
punt voor het bedrijfsleven bij de overheid. Bij TOP werkt een 
diverse groep medewerkers aan het Nederlandse industrie-
belang vanuit grote maatschappelijke betrokkenheid en gevoel 
voor wat werkt in de praktijk van economie en beleid.
Bij de directie TOP komt samen waar overheid en bedrijfsleven 
beide de schouders onder zetten: de versterking van ons 
verdienvermogen en oplossingen voor maatschappelijke 
opgaven. TOP werkt aan een versnelde verduurzaming van de 
industrie, een offensief industriebeleid gericht op valorisatie en 
marktcreatie, en de transitie naar digitalisering en circulaire 
processen in de maakindustrie. Daarnaast zet het zich in voor de 
versterking van ons investeringsklimaat voor bedrijven en 
oplossingen voor uitdagingen op het gebied van economische 
veiligheid, en strategische autonomie.

Wat is ons doel?
1.  Versterken van clusters van innovatieve bedrijven en  

bijbehorende ecosystemen (topsectoren), concurrentiekracht 
van de (high tech) maakindustrie in internationaal perspectief, 
en innovatie en verduurzaming van het energie-en grondstoffen 
intensieve bedrijfsleven, die resulteren in (digitale) vernieuwing 
van processen en producten.

2.  In samenwerking met private partijen werken aan ondersteuning 
van de getroffen sectoren en aan de toekomstbestendigheid 
van sectoren zoals retail en gastvrijheidseconomie om uit de 
crisis te komen.

3.  Concurrentiekracht van de (hoogtechnologische /maak) 
industrie borgen door de wendbaarheid en weerbaarheid in 
de keten te vergroten met strategisch industriebeleid  
(o.a. voor topsectoren en defensie-industrie). In het Europese 
industriebeleid wordt ingezet op samenwerkingsverbanden in 
strategische waardeketens die kansen bieden voor de 
Nederlandse industrie om de innovatie- en technologische 
positie te versterken en uit te bouwen. 
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Wat doen we?

 
 

Economische Veiligheid 
Strategische Autonomie

• Economische veiligheid
•  Bescherming vitale belangen 

en sectoren
•  Defensie- en luchtvaart - 

industrie/CMP

Verdienen Verduurzamen Digitalisering Investerings-
klimaat Veiligheid

FOCUSGEBIEDEN TOP en bijbehorende dossiers

Versnelde verduurzaming
industrie

•  Verduurzaming industrie & CO2
•  TS Chemie en Energie
• TS Agrifood en TU
• Circulaire maakindustrie
• MVI en MVO
• Stikstof

Sterke slimme industrie

•  Topsectoren en HCA
•  TS Water & Maritieme 

industrie
•  TS Hightech/maakindustrie, 

smart industry, Automitive
•  Europees industriebeleid, 

Industrie allianties en IPCEI

Sterk investeringsklimaat

•  EMA + TS LSH
•  Gastvrijheidseconomie/ 

Toerisme
• Retail
• Mainports en Brainport
•  Internationalisering/NFIA/ISO 

Staff en 
BI-brede inzet 

10 fte

30 
fte

16 
fte

16 
fte

18 
fte

Crisis-gerelateerde inzet; focus getroffen sectoren (10 fte tlv overige inzet)
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Focus 2021
Corona-crisis inzet TOP: 
• Uitvoering diverse COVID-19 subsidieregelingen, wo 

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) 
• Slimme heropening samenleving via testen, fieldlabs en 

vaccinatie

Versnelde verduurzaming industrie
• Verhogen emissiereductie gelijk aan Klimaatakkoord (55% 

Greendeals)
•  Stikstofreductie 
• Versterking Circulaire maakindustrie incl. EU Initiatief 

grondstofzekerheid
•  Toekomstbestendige energie infrastructuur voor behoud 

(basis)industrie
•  IMVO criteria

Sterke slimme industrie
• Versterking digitalisering industrie langs Smart Industry 

fieldlab aanpak en European Digital Innovation Hubs.
• Offensieve agenda’s versterking waardeketens (topsectoren)
• Europese en internationale samenwerking via IPCEI’s
• Collectieve innovatieprojecten Europees Defensiefonds
• Versterken maritieme sector incl. Masterplan emissieloze 

scheepvaart 
• Financiering: Groeifondsvoorstellen, Deep Tech Fund, RRF

Sterk investeringsklimaat 
• Herstel COVID getroffen sectoren die investeringsklimaat 

verbeteren (RRF)
• Borging rijk-regio pp-valorisatie initiatieven (brainport/

mainport)
• Kickstart/versnelling LSH ecosysteem (rond EMA)
• Borging NFIA strategie voor aantrekken buitenlandse partijen 

ter versterking ecosystemen/waardeketens 

Economische Veiligheid en Strategische Autonomie
• Kennisnetwerk sensitieve technologie 
• Reshoring inspanningen sectoren LSH en HTSM
• Participatie Nederlandse defensie- en luchtvaart- industrie in 

EDF (EU/NAVO) pp-valorisatieprojecten 
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Regio

Directeur:  Mirjam Visscher
MT-leden:   Eric Eijkelberg (plv. directeur), Jurgen Geelhoed, 

Edwin Ouwejan, Nicole Bollen, Rini Goos, 
Wolter Leiseboer

Secretaris:  Ilana Ifrah

In het kort
Directie Regio is de verbindende schakel tussen EZK en de regio. 
We onderhouden structurele contacten met medeoverheden, 
onderwijs- en kennisinstellingen, bedrijven en maatschappelijke 
organisaties in de regio. Onze Regioambassadeurs en hun teams 
werken in Den Haag en in de regio en doen dat met een brede 
oriëntatie en een goed gevulde gereedschapskist met kennis en 
kennissen (regiofunctie). De directie is actief op EZK- breed 
terrein en werkt als shared service organisatie ook voor LNV 
(organisatorisch opgehangen onder DGB&I). Vanwege onze brede 
scope zijn we gesprekspartner in de volle breedte voor de regio. 
We zijn zichtbaar o.a. als bestuurlijk vertegenwoordiger van EZK 
en LNV in de regio, als Rijksheer (crisisrol), als trekker van de 
Economische Samenwerkingsagenda Rijk-regio, als 
Rijkscoördinator en deelnemer in robuuste gebiedsgerichte 
economisch programma’s (zoals Brainport, Groningen, Zeeland) 
en als coördinator voor EZK en LNV op Caribisch Nederland. 
Maar veel van ons werk is ook onzichtbaar: als ‘oliemannetje’ 
opereren we vaak achter de schermen om beleid goed te laten 
landen, knelpunten te adresseren en op te lossen, verbindingen 
te leggen op dossierniveau. 

Wat is ons doel?
Het doel van directie Regio is het optimaal verbinden van 
nationale (EZK en LNV) opgaven met die van de regio;  
dat doen we op het niveau van ambities, doelen, middelen  
en instrumenten.

Wat doen we?
Op EZK-terrein:
• Structurele aanwezigheid in de regio (ogen en oren)
• Verbinden van regionale agenda’s en initiatieven aan 

nationale beleidsdoelen en vice versa
• Coördinatie Brainport Nationale Actieagenda
• Coördinatie Samenwerkingsplatform Rijk-regio
• Coördinatie EZK Nationaal Programma Groningen
• Crisisrol (Rijksheer)
• Bestuurlijke vertegenwoordiging EZK aan landsdelige 

overlegtafels Rijk-regio (MIRT; Bestuurlijk Overleg 
Leefomgeving)

• Coördinatie EZK en LNV inzet op Caribisch Nederland
• Coördinatie EZK-inzet landspakketten Curacao, Aruba,  

St. Maarten
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Voorzitter:  Marijke van Hees
College-leden:  Eric Janse, Remco van Lunteren
Secretaris:  Rudy van Zijp

In het kort
Het Adviescollege toetsing regeldruk is een onafhankelijk 
adviescollege. Het college bestaat uit drie leden. Het wordt 
ondersteund door een ambtelijke staf die formatief deel 
uitmaakt van EZK/DGBI. 
Het college adviseert over de kwaliteit van voorgenomen 
wetgeving (wetten, AMvB’s en ministeriële regelingen).  
Het toetst of de voorstellen niet onnodig belastend zijn voor 
bedrijven, burgers en professionals (in bijv. zorg en onderwijs). 
Verder toetst het of de voorgenomen wetgeving en de uitvoering 
daarvan in de praktijk wel werkbaar zijn. 
Het nieuwe kabinet moet een besluit nemen over de toekomst 
van ATR. Relevant voor dit besluit is de motie Klaver/Ploumen 
die in april 2021 door de Tweede Kamer is aangenomen 
(122-28). De motie roept op om ATR te versterken. Achtergrond 
van de motie zijn de parlementaire onderzoeken die zijn verricht 
naar aanleiding van o.a. de kinderopvangtoeslagaffaire.

Wat is het doel van ATR?
Het doel van ATR is om de kwaliteit van wetgeving te verbeteren, 
in de zin dat wetgeving niet onnodig belastend moet zijn en 
vooral ook proportioneel en goed werkbaar voor die partijen die 
aan de wettelijke verplichtingen moeten voldoen.

Wat doen we?
ATR toetst voorgenomen wetgeving in een vroege fase van het 
wetgevingsproces (de fase van internetconsultatie).  
Ministeries moeten hun wetsvoorstellen (incl. voorstellen voor 
AMvB’s en ministeriële regelingen) in die fase aan ATR voorleggen. 
ATR heeft een wettelijke adviestermijn van maximaal 4 weken. 
De toetsing richt zich op de vraag of de voorgenomen wetgeving 
niet onnodig belastend is en of zij wel goed werkbaar is voor 
degenen die de wettelijke verplichtingen moeten naleven.  
Voor dit laatste kijkt ATR of die verplichtingen en de handhaving 
daarvan wel passen bij hoe bedrijven, burgers en professionals 
hun werk en leven hebben ingericht en georganiseerd. Bij de 
toetsing hanteert ATR het perspectief van individuele bedrijven 
en burgers

Toekomst ATR
Het nieuwe kabinet moet een besluit nemen over de toekomst 
van ATR. Relevante factoren voor dat besluit zijn de positieve 
evaluatie van ATR in 2020 en – vooral – het feit dat de Tweede 
Kamer in april 2021 met de aangenomen motie Klaver/Ploumen 
de wens heeft uitgesproken om ATR te versterken. Deze motie is 
ingediend in het licht van de ervaringen met o.a. de Kinder-
opvangtoeslag. De versterking kan plaatsvinden ten aanzien van de 
inhoud van de toetsing (meer aandacht voor de proportionaliteit 
van wetgeving) en de rol van ATR bij Europese wetgeving (waar 
een belangrijk deel van de regeldruk in Nederland vandaan komt). 
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Chief Economist

De Chief Economist is verantwoordelijk BR-lid voor de directies 
Mededinging en Consumenten en Algemene Economische 
Politiek en is tevens directeur van de directie Algemene 
Economische Politiek. De chief economist heeft daarmee een 

brede opdracht voor het goed functioneren van de economie en 
markten in Nederland. Daarnaast heeft de CE als directeur AEP 
een directe personele en organisatorische verantwoordelijkheid 
voor het functioneren van de directie AEP.
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Algemene Economische Politiek (AEP)

Directeur:  Michiel Boots
MT-leden:   Suzanne Kok (plv. directeur), Sjef Ederveen en 

Victor Joossen
Secretaris:  Robin Bode

In het kort
AEP werkt aan adviezen en analyses m.b.t. het duurzame 
economisch groeivermogen en het scheppen van voorwaarden 
voor een goed functionerende economie en markten. We 
houden ons bezig met onderwerpen over de volle breedte van 
het Haagse beleid: van macro-economie en energiebeleid tot 
sociale zekerheid en woningmarkt. We doen dit vanuit een breed 
welvaartsperspectief met oog voor de politieke verhoudingen. 
De directeur van AEP is de Chief Economist van EZK.

Wat is ons doel?
AEP levert meerwaarde door denkkracht, veranderkracht en 
gedragswetenschappen toe te voegen over de volle breedte van 
het economische beleid. We versterken de economische 
onderbouwing van het EZK-eigen beleid, adviseren over het 
beleid van andere departementen en jagen de strategievorming 
binnen EZK aan.

Wat doen we?
•  Het cluster Collectieve Sector en Arbeidsmarkt houdt zich met 

name bezig met de meer sociaaleconomische vraagstukken, op 
het terrein van arbeidsmarkt, pensioenen, overheidsfinanciën, 
fiscaliteit, koopkracht, onderwijs en de zorg.

•  Het cluster Conjunctuur, Structuur en Ordening houdt zich bezig 
met het duiden van de conjunctuur en macro-economische 
ontwikkelingen en adviseert op terreinen als innovatie, 
energie, duurzaamheid, mobiliteit en woningmarkt.

•  Het Centraal Strategisch Cluster is de spil in de strategische 
visievorming binnen EZK en speelt daarbij een verbindende, 
initiërende en agenderende rol. Het cluster is tevens aanjager van 
de toepassing van gedragswetenschappelijke inzichten in beleid.

Werkzaamheden:
•  Het analyseren van en het adviseren (onder andere voor 

onderraden en de MR) over vraagstukken op het gebied van 
nationale en internationale financiële en macro-economische 
ontwikkelingen, arbeidsmarkt en sociale zekerheid, collectieve 
sector, overheidsfinanciën en marktordening voor zover de 
algemene economische of budgettaire aspecten leidend zijn. 
AEP is lid van de vijfhoek en CWIZO.

•  AEP is beleidsverantwoordelijk voor het Nationaal Groeifonds. 
Ook speelt AEP een centrale rol bij de economische reactie op 
de coronacrisis, waaronder het opstellen van de verschillende 
economische steun- en herstelpakketten. 

•  Het analyseren van en het adviseren over algemeen- 
economische aspecten van het EU beleid, waaronder de 
coördinatie van het opstellen van het Recovery and Resilience 
Plan voor Nederland, in samenwerking met DEIZ.

• Versterken van het strategisch vermogen van EZK;
•  Het ondersteunen van directies van EZK met het toepassen 

van gedragsinzichten;
• Het coördineren van het fiscale beleid binnen EZK.

De directie AEP verzorgt ook werkzaamheden voor LNV.
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Mededinging & Consumenten (MC)

Directeur:  Annet Jonk
MT-leden:   Geert Moelker (plv. directeur),  

Angela Diejen (wnd. MT-lid)
Secretaris:  Remon Dantuma

In het kort
De directie Mededinging en Consumenten (MC) is onderdeel van 
de Dienst Chief Economist (CE) van EZK. De rode draad binnen de 
kerntaken van MC is de zorg voor goed functionerende markten. 
Goed functionerende markten dragen in belangrijke mate bij aan 
economische groei, innovatie en de brede welvaart in Nederland. 
In een goed functionerende markt reageren vraag en aanbod 
effectief op elkaar. Consumenten en bedrijven profiteren 
daarvan. Op goed functionerende markten hebben gebruikers 
keuzevrijheid en ontstaat een optimale prijs-kwaliteitverhouding 
van goederen en diensten. 

Wat is ons doel?
Mededinging beschermt de concurrentie tussen ondernemingen 
zodat zij zich via hun prijzen en kwaliteit kunnen onderscheiden. 
Het consumentenbeleid is erop gericht om de rechten van 
consumenten, waar nodig, te beschermen en hen in staat te 
stellen om efficiënte keuzes te maken. Op deze manier draagt het 
consumentenbeleid, net als het mededingingsbeleid, bij aan het 
beter functioneren van markten. Aanbesteden is het openstellen 
van overheidsopdrachten voor mededinging. Aanbesteding gaat 
corruptie binnen de overheid tegen en zorgt voor eerlijke kansen 
voor ondernemers en een effectieve besteding van belastinggeld. 
Beleid ten aanzien de interne markt zorgt voor de randvoorwaar-
den voor concurrentie, bijvoorbeeld doordat meet- en weeg-
instrumenten goed functioneren. Normalisatie en conformiteits-
beoordeling zijn andere voorbeelden van instrumenten waarmee 

het dagelijkse handelsverkeer wordt gefaciliteerd.  
Het cluster Interne markt bevordert tenslotte het algemene 
functioneren van de Europese interne markt én het toezicht 
daarop. Het zwaartepunt ligt bij de vrije markt voor diensten, 
maar betreft voor een deel ook producten en personen.

Wat doen we?
De kerntaken van MC zijn: 
• Mededingingsbeleid, inclusief het dossier Wet markt en 

overheid en de systeemverantwoordelijkheid voor de 
Autoriteit Consument en Markt (ACM); 

• Consumentenbeleid, bescherming van consumentenrechten, 
inclusief het relatiebeheer ACM;

• Aanbestedingsbeleid, inclusief het opdrachtgeverschap voor 
PIANOo en TenderNed; 

• Interne markt, waaronder de Metrologiewet en de 
Waarborgwet, inclusief het relatiebeheer VSL, Agentschap 
Telecom (AT), Raad voor Accreditatie (RvA) en het Nederlands 
normalisatie-instituut, NEN, alsmede de Europese Interne 
markt voor goederen en diensten en richtlijn erkenning 
beroepskwalificaties;

• Eigen ordeningsdossiers, waaronder de Postmarkt en de 
Winkeltijdenwet. 

• Tevens adviseert en participeert MC op alle bovengenoemde 
terreinen op dossiers van andere EZK-onderdelen en 
departementen. Voorbeelden hiervan zijn dossiers als Ruimte 
voor Duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord inkopen 
en de zorgmarkt.

• Actuele politiek belangrijke dossiers: o.a. mededingings-
verstorend gedrag online platforms, gatekeeper functie 
platforms, subsidies en derde landen, fusiebesluit Sandd-PostNL, 
EU Consumentenagenda, rechtsbescherming bij aanbesteding.
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Directeur: Erwin Nijsse
MT-leden:  Carola Legerstee (plv. directeur),  

Merel van Rooij, Luc Boot, Sander Koopmans, 
Wijnand Germs

In het kort
De Stafdirectie Nationaal Groeifonds (NGF) adviseert de 
onafhankelijke Adviescommissie en is onderdeel van 
de Dienst Chief Economist (CE) van EZK. De Stafdirectie onder-
steunt de beoordeling en monitoring van ingediende voorstellen 
in samenwerking met een groot aantal experts. De Stafdirectie 
werkt samen met Fondsbeheerders van het Ministerie van EZK 
(onderdeel van AEP) en van Financiën in de structurele opzet van 
het NGF.

Wat is ons doel?
Het NGF bekostigt programma’s en projecten die een structurele 
bijdrage leveren aan het duurzaam lange-termijn verdien-
vermogen (ijkpunt 2040/2050) van Nederland en een positieve 
maatschappelijke impact creëren. Het NGF bekostigt incidentele 
projecten en programma’s die de markt niet op kan pakken en 
die niet onderdeel zijn van de rijksbegroting of andere financiële 
regelingen. In de begroting is EUR 20 miljard gereserveerd voor 
een periode van 5 jaar (2021-’25).

Met het NGF willen we fundamentele (systeem-)veranderingen 
bevorderen die nodig zijn om die structurele en duurzame 
economische groei van Nederland mogelijk te maken. 
Investeringen in de terreinen infrastructuur, RI&I en kennis zijn 
daarvoor het meest effectief. Projecten bij het NGF kunnen meer 

programmatisch of meer specifiek zijn opgezet, zolang ze 
fundamentele veranderingen mogelijk maken of versnellen. 
Om te komen tot een integrale weging en advies aan het kabinet 
wordt een rangordening van de projecten aangebracht op basis 
van het effect op het verdienvermogen. Tevens worden de aan 
het voorstel verbonden maatschappelijke baten en lasten 
meegewogen. De commissie hoopt in maart 2022 haar advies 
over de 2e ronde te kunnen uitbrengen. Er zijn in deze ronde 
37 projecten ingediend met een totaalaanvraag van plm. 
EUR 15 miljard door de Ministeries van EZK, I&W, OCW, 
VWS, BZK.

Voor de 3e ronde (eind 2022) wordt een subsidieregeling 
voorbereid zodat private partijen ook direct bij het NGF 
 voorstellen kunnen indienen. 

Wat doen we?
De kerntaken van de Stafdirectie zijn:
• Ondesteuning van de commissie in analyse en beoordeling 

van ingediende voorstellen op het terrein van R&D&I, Infra, 
en Kennisontwikkeling

• Monitoring en evaluatie van bekostigde projecten
• Voorlichting en ondersteuning aan indienende departementen
• Samenwerking met instanties zoals NWO, Invest-NL, 

Universiteiten Nederland om te zorgen dat publiek geld 
gecoordineerd en zo effectief mogelijk wordt ingezet.

• Ontwikkeling van het analysekader en relevante kennis voor 
de terreinen van het NGF

• Samenwerking met Fondsbeheer en RVO in het vormgeven 
van de uitvoering.
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De plaatsvervangend secretaris-generaal is naast de vervanger 
van de secretaris-generaal ook Chief Information Officer (CIO). 
Ze is verantwoordelijk voor de directie Bedrijfsvoering (DB) en 
de vier baten/lasten-agentschappen van EZK: Dienst ICT 

Uitvoering (DICTU), Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 
(RVO), Agentschap Telecom (AT) en de Nederlandse 
Emissieautoriteit (NEa).
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Bedrijfsvoering (DB)

Directeur:   Katinka Knoop (interim per 1 juni 2021) en  
Harold Willems (interim per 1 juni 2021)

MT-leden:   Pascaline Christiaens, Irmo Neijman, Ronald 
Schippers , Marianne Villée, Eric den Oudsten, 
Monique Nicolaas

Secretaris:  Samira Bousbiba

In het kort:
•  De Directie Bedrijfsvoering (DB) is gepositioneerd als 

organisatie¬onderdeel dat in zijn geheel als middendirectie 
voor LNV en EZK werkt. Er is bij het kerndepartement van LNV 
en EZK voor gekozen de bedrijfsvoering te concentreren, 
evenals een aantal concerntaken. 

•  Het besturingsakkoord van 18 juli 2018 bevat de afspraken 
voor de uitvoering van de gedeelde taken voor zowel LNV als 
EZK. De afspraken zijn eind 2020 geëvalueerd om te bezien of 
de samenwerking in de praktijk voldoet aan de verwachtingen 
en de afgesproken doelstellingen. De uitkomst is dat de 
samenwerking in principe goed is. Het onderhouden van de 
samenwerking blijft wel de nodige aandacht vragen. 

•  De complexe en grote beleidsomgeving van LNV en EZK 
vragen om een bedrijfsvoeringsorganisatie die flexibel, 
verbindend, betrouwbaar en effectief is en waar betrokken 
werknemers LNV en EZK ondersteunen in het realiseren van 
de organisatiedoelen zoals:

 -  duurzaamheid in gedrag, proces en toepassing beleid; 
 -  een meer diverse & inclusieve organisatie;
 -  versterkte inzet op digitalisering en 
 -  wendbaarheid van de organisatie en medewerkers. 

•  DB ondersteunt de LNV- en EZK-organisatie en haar mede-
werkers zodat ieder zich maximaal kan concentreren op het 
primaire proces: datgene waarvoor de ministeries zijn 
opgericht. Daartoe biedt DB noodzakelijke diensten en 
voorzieningen op het gebied van personeel en organisatie, 
informatiemanagement, facilitair & huisvesting, beheer/
beheersing van personeelsformatie en budgetten, 
management ondersteuning en ondersteuning bij projecten, 
programma’s en (implementatie)processen voor LNV en EZK. 

•  Bovendien vertegenwoordigt DB LNV en EZK in de 
inter¬departementale commissies voor de bedrijfsvoering: 
ICIA, ICOP en de ICFH en biedt ondersteuning van de departe-
mentale vertegenwoordiging in de ICBR en het CIO Beraad.

Wat is onze ambitie?
De positie en ambitie van de directie Bedrijfsvoering om zich 
verder te ontwikkelen als bedrijfsvoeringsorganisatie weerspiegelt 
zich in de missie:
•  Een professionele directie Bedrijfsvoering die op strategisch, 

tactisch en operationeel niveau de bestuurders ondersteunt in 
de uitvoering van de departementale opgaven en het besturen 
van de organisatie. DB staat als (midden)directie goed in 
verbinding met zowel de organisaties van LNV en EZK als de 
buitenwereld en is in haar uitvoering betrouwbaar, voorspel-
baar, zakelijk, resultaatgericht en transparant.

•  DB verbindt, versterkt en vernieuwt haar (basis)dienstverlening 
om invulling te geven aan haar missie. 
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Bedrijfsvoering (DB) (vervolg)

•  Professioneel opdrachtnemerschap, kwaliteit in de  
uitvoering, een professionele performance en (transparante) 
communicatie naar de organisatie helpt ons dit doel te bereiken.

•  Om de ambitie te kunnen realiseren gaat DB zich de komende 
twee jaar doorontwikkelen op die pijlers die het fundament 
vormen van onze dienstverlening, te weten:

 -  het beschrijven van een dienstverleningsmodel;
    -  het versterken van leveranciersmanagement;
    -   het op orde brengen van de datahuishouding en (keten)

processen en
 -   het versterken van de basis skills van de medewerkers van 

DB, inclusief borging in gesprekscyclus.

Wat doen wij?
•  Personeel & Organisatie (P&O): concern breed is P&O 

verantwoordelijk voor het P&O-beleid van EZK en LNV en 
voor de kerndepartementen is zij dienstverlenend op het 
P&O-terrein.

•  Informatiemanagement, Facilitair en Huisvesting (IFH): IFH 
biedt ondersteuning en faciliteiten op het gebied van (I)CT, 
huisvesting, facilitaire zaken en door de inkoop goed en 
duidelijk te regelen. Dit gebeurt steeds vaker in samenwerking 
met Rijksbrede Shared Service Organisaties (SSO’s) die de 
daadwerkelijke dienstverlening uitvoeren. (Dit geldt ook  
voor P&O.)

•  Planning & Control (P&C): P&C draagt zorg voor een goede 
planning en beheersing van de resources voor het apparaat 
van de kerndepartementen en voor sommige onderwerpen 
ook op concernniveau. Als Coördinerend directeur Inkoop 
(CDI) wordt toezicht gehouden op het toepassen van het 
Rijks inkoopstelsel.

•  Bureau Managementondersteuning (BMO): BMO heeft als 
kerntaak ‘het ondersteunen van het management bij directo-
raten-generaal en staf van LNV en EZK, zodat men zich 
maximaal aan de primaire taken kan wijden’.

•  POOL: de POOL draagt bij aan de ontwikkeling van een 
flexibele organisatie en helpt EZK en LNV bij het realiseren van 
de maatschappelijke opgaven. De POOL-projectleiders en 

 -  programmamanagers bewegen zich dwars door de organisa-
tie, met oog voor verbinding van (beleids)thema’s en 
mensen. Daarbij creëert de POOL een netwerk voor het delen 
van kennis en ervaring binnen de organisatie van LNV en EZK 
waarbij zij vernieuwende werkvormen inzetten. Ook de EZK/
LNV Rijkstrainees hebben hun thuisbasis in de POOL en 
dragen bij aan opgavegericht werken binnen de 
departementen. 
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Diensten

EZK heeft drie diensten: Centraal Planbureau, Staatstoezicht op 
de Mijnen en Autoriteit Consument en Markt. Deze diensten 
vallen onder de SG. De SG maakt jaarlijks managementafspraken 

met elk van deze organisaties. De pSG voert als gedelegeerd 
eigenaar met elke dienst drie keer per jaar een 
Bedrijfsvoering-Financiën-ICT-gesprek. 



Autoriteit Consument & Markt (ACM) 
Martijn Snoep

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) 
Theodor Kockelkoren

Centraal Planbureau (CPB) 
Pieter Hasekamp

Centraal Planbureau (CPB)

Directeur-Generaal: Pieter Hasekamp
Onderdirecteuren:  Jeroen Hinloopen en Marcel Timmer

In het kort
• Het Centraal Planbureau (CPB) levert ramingen en 

beleidsanalyses die een fundament vormen voor het politieke 
beleidsdebat.

• Het bureau doet onderzoek naar de Nederlandse economie en 
het sociaaleconomisch beleid in den brede.

• Voor beleidsmakers en het bredere publiek vertaalt het 
wetenschappelijke inzichten naar de dagelijkse beleidspraktijk, 
waarmee het CPB een nuchtere, feitelijke basis levert.

Wat doen we?
Het CPB komt drie maal per jaar met kortetermijnprognoses 
voor de wereldeconomie en de Nederlandse economie:  
de Macro Economische Verkenning (Prinsjesdag), het Centraal 
Economisch Plan (begin april) en de juniraming. 

Voor elke nieuwe kabinetsperiode maakt het planbureau een 
verkenning voor de middellange termijn die halverwege de 
termijn wordt geactualiseerd.

Wat is ons profiel
• Sector 1: Publieke financiën
• Sector 2: Macro-analyse
• Sector 3: Arbeid, onderwijs en pensioenen
• Sector 4: Marktordening
• Sector 5: Fysieke omgeving

• Afdeling Informatietechnologie, Softwareontwikkeling en 
Informatiehuishouding

• Afdeling Communicatie en Organisatie

Relatie met EZK
•  Het CPB is organisatorisch een onderdeel van het ministerie 

van Economische Zaken en Klimaat
• Inhoudelijk functioneert het planbureau echter onafhankelijk
•  Deze onafhankelijkheid heeft een lange traditie (Wet op het 

Centraal Economisch Plan uit 1947) en is ook noodzakelijk

Centrale Plancommissie (CPC)
• Het CPB heeft een onafhankelijk extern adviesorgaan: de 

Centrale Plancommissie (CPC)
• De CPC komt ten minste twee keer per jaar bijeen en adviseert 

de directie van het CPB over uiteenlopende zaken als 
onderwerpkeuze voor het werkprogramma, opzet van grote 
projecten, methoden, HRM, kwaliteitsbeleid en externe 
communicatie

• De CPC is samengesteld uit twaalf leden uit wetenschap en 
bedrijfsleven. De commissieleden worden benoemd voor een 
periode van vier jaar, met de eenmalige mogelijkheid tot 
verlenging. 
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Visitatie
•  Het CPB wordt iedere drie tot vijf jaar door een externe 

Visitatiecommissie beoordeeld op wetenschappelijke kwaliteit 
en op beleidsgerichtheid. De Centrale Plancommissie is 
opdrachtgever van de visitatie en benoemt de 
Visitatiecommissie.

•  De meest recente visitatie dateert van begin 2016. Het CPB is 
integraal beoordeeld, waarbij gelijktijdig de wetenschappelijke 
kwaliteit en de maatschappelijke relevantie werden getoetst. 
De conclusie van de visitatie was dat ‘de maatschappelijke 
relevantie van het CPB excellent is’ en ‘de kwaliteit van het 
wetenschappelijk onderzoek zeer goed’. Het CPB speelt 
volgens de commissie een belangrijke rol in het beleidsdebat.

• In 2022 zal het CPB opnieuw worden gevisiteerd. 
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Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)

Inspecteur-Generaal der Mijnen:  Theodor Kockelkoren
Directieleden:   Boukje van der Lecq,  

Pieter van den Bergen,  
Stan Goense,  
Francine Kiewiet de Jonge

In het kort
•  Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) is de onafhankelijk 

toezichthouder op de delfstoffen- en energiewinning in 
Nederland. We zien toe op de veiligheid voor de mens en de 
bescherming van het milieu bij mijnbouwactiviteiten, het 
gasnetwerk en wind op zee. 

•  SodM is een Rijksinspectie, voert het toezicht uit op de 
Mijnbouwwet en adviseert de Minister van Economische 
Zaken en Klimaat gevraagd en ongevraagd enerzijds bij de 
uitvoering van de taken van de minister in de Mijnbouwwet 
(met name vergunningverlening inzake mijnbouw en 
vaststellen operationele strategie gaswinning Groningen) en 
anderzijds ondersteunend aan beleidsontwikkeling. 

•  Overige taken van SodM zijn onder andere vastgelegd in  
de Wet Wind op Zee en de Gaswet. Ook voert SodM toezicht 
uit op grond van milieuwetgeving, arboregelgeving en  
de Warenwet.

Wat is ons doel?
•  SodM maakt zich sterk voor de veiligheid van de mens en de 

bescherming van het milieu bij energiewinning en het 
benutten van de ondergrond, nu en in de toekomst. 

•  SodM houdt niet alleen toezicht vanuit een technisch 
 perspectief, maar neemt ook nadrukkelijk maatschappelijke 
belangen mee in het toezicht. Veiligheid omvat behalve de 
kans op overlijden als gevolg van calamiteiten ook de nadelige 
gevolgen van mijnbouwactiviteiten voor mensen zoals 
langdurige stress en gezondheidsklachten en schade die wordt 
toegebracht aan zaken.

•  SodM streeft ernaar om open en toegankelijk te zijn voor 
belanghebbenden van toezicht. SodM geeft uitleg over haar 
handelen en gaat de dialoog aan waar dit gewenst is. Op deze 
wijze wil SodM de mensen en hun belangen die geraakt 
worden door de mijnbouwactiviteiten goed te begrijpen zodat 
SodM deze kan meewegen bij het uitvoeren van de taken.

Wat doen we?
SodM is als Rijksinspectie sterk in ontwikkeling. De energie-
transitie zorgt niet alleen voor groei in geothermie, windparken 
op zee en ondergrondse opslag, maar brengt ook nieuwe 
vraagstukken en terreinen in beeld, zoals het gebruik van 
waterstof in zowel ondergrondse opslag als transport door 
bestaande infrastructuur. Toenemende aandacht vanuit de 
maatschappij zorgt ervoor dat SodM milieu prominenter oppakt. 
SodM heeft geconstateerd dat zij haar wettelijke taken 
 onvoldoende kan uitvoeren. De komende jaren zal daarom een 
inhaalslag gemaakt worden. SodM zal de komende jaren de 
geïdentificeerde milieurisico’s oppakken in ons toezicht.  
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Het gebruik van mijnbouwhulpstoffen, het veilig afsluiten van 
fossiele mijnbouw (inclusief het verwijderen van bovengrondse 
installaties) en een focus op veiligheid gedurende de gehele 
levenscyclus van nieuwe mijnbouwactiviteiten voor de energie-
transitie zijn actuele onderwerpen. SodM draagt bij aan de 
beleidsontwikkeling bij DG K&E om te komen tot een adequate 
verankering in de mijnbouwwet van de lange termijn nazorg die 
noodzakelijk is als gevolg reeds decennia uitgevoerde mijnbouw 
(voorbeelden hiervan zijn de zoutwinning en steenkolenwinning). 
Daarnaast werkt SodM intensief met DG K&E aan de herinrichting 
van het vergunningenproces mijnbouw en het vormgeven van 
een constructieve werkrelatie tussen beleid, vergunningverlening 
en toezicht. 

Kerntaken SodM
• Toezicht op de naleving van de wet- en regelgeving op basis 

van risico-analyses per sector. Als sectoren onderscheidt SodM 
olie- en gaswinning on- en offshore, de gaswinning in 
Groningen, zoutwinning, geothermie, windenergie op zee, 
gasnetten en de voormalige steenkoolwinning in Limburg. 

• Gevraagde en ongevraagde advisering aan de minister bij 
enerzijds de vergunningverlening en het vaststellen van het 
operationele plan voor de gaswinning in Groningen en 
anderzijds als ondersteuning bij de beleidsontwikkeling.

• Toegang tot de beste wetenschappelijke onderzoeken 
wereldwijd naar de effecten van mijnbouw

• (Kennisprogramma Effecten Mijnbouw) in samenwerking met 
het ministerie van EZK.

• Onderzoek naar onderwerpen die relevant zijn voor het 
toezicht.

• Samenwerking met andere toezichthouders en 
departementen.
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Autoriteit Consument en Markt (ACM)

Directeur:  Martijn Snoep 
Bestuursleden:   Cateautje Hijmans van den Bergh,  

Manon Leijten

In het kort
De Autoriteit Consument & Markt (ACM) is een onafhankelijke 
toezichthouder die zich sterk maakt voor goed werkende 
markten voor mensen en bedrijven. Nu en in de toekomst.
De ACM houdt met dat doel toezicht op de mededinging, een 
aantal specifieke sectoren en het consumentenrecht, en houdt 
daarbij rekening met verschillende maatschappelijke ontwik-
kelingen en publieke belangen.

Wat is ons doel?
De Autoriteit Consument & Markt (ACM) draagt bij aan een 
gezonde economie door markten goed te laten werken voor 
mensen en bedrijven, nu en in de toekomst. In goed functio-
nerende markten concurreren bedrijven eerlijk met elkaar en 
benadelen zij niemand met oneerlijke praktijken. Mensen en 
bedrijven weten welke spelregels gelden en hoe zij voor hun 
rechten kunnen opkomen.

Markten die goed werken dragen bij aan de nakoming van de 
belofte van de overheid aan haar burgers om bescherming te 
bieden en te voorzien in de basisbehoeftes. Marktmacht kan de 
goede werking van markten verstoren. Liever voorkomen we 
marktmacht door fusiecontrole dan dat we achteraf het gedrag 
van ondernemingen met marktmacht proberen in te tomen.  
En tot slot acteren we op gedragingen die het vertrouwen in 
markten aantasten.

De ACM laat markten goed werken door:
• de spelregels voor vrije en gereguleerde markten te 

handhaven en brede naleving te bevorderen;
• voorlichting te geven zodat iedereen deze spelregels kent en 

voor zijn rechten kan opkomen;
• energie-, telecom-, vervoer- en postmarkten te reguleren om 

de betaalbaarheid, kwaliteit, continuïteit en toegankelijkheid 
op deze markten te beschermen.

Wat is ons profiel?
De ACM houdt toezicht op basis van meer dan 20 verschillende 
wetten met ruim 550 medewerkers. De ACM is een onafhanke-
lijke toezichthouder waarvan de drie leden van het bestuur van 
een ZBO vormen. 
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Energietransitie
Nederland staat voor de opgave om in 2050 CO2-neutraal te zijn. 
Daarom zet Nederland in op een transitie naar duurzame 
energie. De ACM gaat ruimte geven aan netbeheerders voor 
experimenten die de energietransitie bevorderen, bijvoorbeeld 
met waterstof. We houden oog voor de balans tussen het 
bevorderen van de energietransitie en de betaalbaarheid voor 
consumenten op de korte en langere termijn. In 2021 deden we 
dat bijvoorbeeld in de methodebesluiten voor netbeheerders en 
zullen we optreden tegen misleidende claims over duurzaamheid.

Digitale economie
De digitale economie kent veel voordelen, zoals makkelijk 
vergelijken en bestellen van producten en diensten. Maar digitale 
markten werken niet altijd goed voor mensen en bedrijven.  
Voorbeelden van activiteiten in 2021 waren de inzet op snel en 
betaalbaar internet, handhavend optreden tegen online 
 misleiding, controle op algoritmes en afronding van het 
 onderzoek naar de voorwaarden van de Appstore.

Effecten van corona
De coronapandemie heeft enorme gevolgen voor de economie. 
De ACM gaat onder meer onderzoeken wat de mogelijke 
langetermijneffecten van de crisis op retailmarkten zijn.  
Ook gaat de ACM consumenten voorlichten over hun rechten via 
haar consumentenloket ACM ConsuWijzer. Ze heeft daarbij extra 
aandacht voor de bescherming van mensen in een kwetsbare 
positie, die door de coronacrisis is verslechterd.

Wat doet ACM? 
Consumentenbescherming
De ACM maakt zich sterk voor goed geïnformeerde consumenten 
die zo nodig voor hun recht opkomen. Daarom houden wij 
continu in de gaten wat er speelt bij consumenten, onder andere 
via ons consumentenloket ACM ConsuWijzer. Als we merken dat 
een bedrijf voor veel klachten zorgt, dan kijken we wat er nodig 
is om ervoor te zorgen dat het bedrijf zijn werkwijze zo snel 
mogelijk aanpast. Als er sprake is van een overtreding van de 
regels dan kunnen we ook juridische middelen inzetten, zoals 
een boete of dwangsom. Als we dat doen, dan waarschuwen we 
consumenten via ACM ConsuWijzer. Consumenten kunnen ook 
bij ACM ConsuWijzer terecht als ze een probleem hebben met 
een bedrijf. Wij geven dan gratis advies. Zo weten consumenten 
waar ze recht op hebben en hoe ze dat recht kunnen halen.

Mededingingstoezicht
De ACM onderzoekt wat de gevolgen zijn voor de concurrentie 
en consumenten als bedrijven willen fuseren. Als we verwachten 
dat gevolgen negatief zullen zijn, kunnen wij voorwaarden 
verbinden aan een fusie of overname. Of verbieden. We geven 
ruimte voor afspraken die duurzaamheid en goede zorg  
bevorderen, maar komen in actie als bedrijven niet eerlijk 
concurreren, bijvoorbeeld omdat zij prijsafspraken hebben 
gemaakt. We treden ook op als een onderneming haar eco-
nomische machtspositie misbruikt, bijvoorbeeld in de digitale 
economie en geneesmiddelenindustrie. We hebben bijzondere 
aandacht voor samenwerking in de zorg. Samenwerking die de 
kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg verbetert, 
moedigen wij aan. 
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Sectorspecifiek toezicht
In een aantal sectoren leggen wij aanvullende regels op om te 
zorgen dat de markt goed werkt. omdat de dat in deze sectoren 
niet vanzelf gaat. Dit zijn de sectoren:
• telecom
• vervoer
• post
• energie

Met deze regels willen wij ook de betaalbaarheid, kwaliteit en 
beschikbaarheid van producten en diensten garanderen.  
En innovatie in deze sectoren stimuleren. Bedrijven en  
consumenten die problemen hebben met hun energie- en 
telecomaanbieder kunnen bij de ACM terecht voor advies.  
De ACM treedt op tegen aanbieders die zich niet aan de  
regels houden. 

Als het daartoe strekkende wetsvoorstel wordt aangenomen, 
krijgt de ACM in aanvulling op het mededingingstoezicht 
aanvullende taken op het gebied van de zorg. Het wetsvoorstel 
beoogt het markttoezicht in de zorg te versterken en regelt de 
overheveling van het zorgspecifieke markttoezicht (de zorg- 
s pecifieke fusietoets en het instrument van aanmerkelijke 
marktmacht) van de Nederlandse Zorgautoriteit naar de ACM. 
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Agentschappen

De pSG is verantwoordelijk voor de directie Bedrijfsvoering (DB) 
en de vier baten/lasten-agentschappen van EZK: Dienst ICT 
Uitvoering (DICTU), Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 
(RVO), Agentschap Telecom (AT) en Nederlandse 

Emissieautoriteit (NEa). De pSG maakt jaarlijks management-
afspraken met elk van deze organisaties en voert de 
Bedrijfsvoering-Financiën-ICT-gesprekken. Met DICTU en RVO 
zes keer per jaar, met AT en NEa drie keer per jaar. 
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Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland (RVO) 
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Dienst ICT Uitvoering (DICTU)

Algemeen directeur:  Jan Flippo
Directieleden:   Marion Hermans-Koelemij,  

Richard Wiersema, Henk Klapwijk
Secretaris:  Erlijn Logtenberg

In het kort
•  DICTU is een baten-lastendienst van EZK en is een van de 

grotere ICT-dienstverleners binnen de Rijksoverheid;
•  DICTU ondersteunt de primaire processen van de ministeries 

van EZK en LNV en hun uitvoeringsorganisaties;
•  Daarnaast is DICTU rijksbrede ICT-dienstverlener voor 

subsidies, inspecties en registers en rijksbrede ICT-leverancier 
van generieke diensten zoals Rijkszaak (zaakgericht werken) 
en ToegangVerleningsService (TVS). Ook ondersteunt DICTU 
met ICT-diensten economisch belangrijke ketens;

•  DICTU maakt gebruik van moderne technieken en 
ontwikkelingen zoals Cloud, mobile en big data en borgt een 
hoogwaardige beveiliging van gegevens en systemen.

Wat is ons doel?
De rol van ICT-dienstverlener voor zowel beleidsdepartementen, 
uitvoerende organisaties als toezichthoudende organisaties 
wordt tot uitdrukking gebracht in de missie van DICTU: ”DICTU 
is partner in beleid, uitvoering en toezicht in een digitaliserende 
samenleving”. 

Kernwaarden
•  Een optimale klantbeleving betreft een optimale beleving van 

de klant bij gebruikmaking van het product of dienst; 
•  Een snelle time-to-market heeft betrekking op een snelle 

levering van de gedefinieerde product of dienst aan de klant;

•  DICTU is innovatief door bij te dragen aan de vernieuwing van 
de primaire en secundaire processen van onze klanten (snel, 
wendbaar en vernieuwend waar mogelijk);

•  DICTU wil betrouwbaar zijn op het gebied van techniek en 
afspraken (robuust en beheerst waar noodzakelijk). DICTU 
levert veilige producten en diensten. DICTU is kostenefficiënt 
door toegevoegde waarde te leveren door het bieden van 
veilige en passende dienstverlening tegen een goede 
prijs-kwaliteitverhouding.

Wat doen we?
Kerntaken:
•  DICTU ondersteunt de primaire processen van de ministeries 

van EZK en LNV en hun uitvoeringsorganisaties. Daarnaast is 
DICTU rijksbrede ICT-dienstverlener voor subsidies, inspecties 
en registers en rijksbrede ICT-leverancier van generieke 
diensten;

•  DICTU zet specialistische ICT-kennis en ervaring in om de 
beleids- en organisatiedoelen van haar afnemers optimaal  
te ondersteunen met vernieuwende, veilige en solide ICT-
producten en-diensten. DICTU zoekt hierbij naar een 
evenwichtige balans tussen maatwerk en generieke 
oplossingen. Kwaliteit, betrouwbaarheid, continuïteit en 
informatieveiligheid staan hierbij centraal;

•  DICTU maakt gebruik van moderne technieken en 
ontwikkelingen zoals Cloud, mobile en big data en borgt een 
hoogwaardige beveiliging van gegevens en systemen.
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Feiten en cijfers
•  Er werken ruim 1.500 mensen bij DICTU (intern en extern 

personeel);
•  DICTU beheert ruim 14.000 werkplekken, 18.000 mobiele 

apparaten, 1.650 applicaties en 6.000 servers;
•  Een datacentrum in Groningen met dataverbindingen naar 

ongeveer 210 locaties in Nederland en een datacentrum 
in Amsterdam;

•  DICTU monitort 24/7 in beheer zijnde bedrijfskritische 
systemen;

•  DICTU is ISO 27001 gecertificeerd voor informatiebeveiliging 
en volgt hiermee de Europese regelgeving voor 
betaalorganen.
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Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Algemeen directeur: Abdeluheb Choho
Directieleden:   Johan Maas (plv. directeur)  

René van der Burg, Astrid Raaphorst,  
Barto Piersma, Tjerk Opmeer,  
Marjan Bakker, Hans Houdijk, Anja Martens

Secretaris:  Wim Verkerk

In het kort
RVO is: 
•  dienstverlener voor ondernemend Nederland op het gebied 

van innovatie, duurzaamheid, agrarisch en internationale 
samenwerking.

•  opdrachtnemer voor EZK en diverse andere ministeries, 
provincies en de EU.

•  een baten-lastendienst van EZK die bestaat sinds 2014 en is 
ontstaan uit een fusie van uitvoerende diensten.

•  een organisatie die jaarlijks diensten levert aan ongeveer 
200.000 ondernemingen, met een klanttevredenheidscijfer 
van 7,5 (2020).

•  een organisatie die opgavegericht, klantgericht, talentgericht en 
datagedreven werkt. De SDG’s, de Sustainable Development 
Goals van de Verenigde Naties, zijn hierbij leidend. 

•  een organisatie die sinds 2020 de Corona-steunregelingen TVL 
en andere uitvoert.

Wat is ons doel?
RVO werkt als overheidsdienstverlener voor ondernemers aan 
toonaangevende, snelle, moderne en betrouwbare dienstverlening. 
Met onze collega’s op de beleidsdepartementen werken we 
zakelijk en resultaatgericht samen om te komen tot effectieve en 
voor RVO uitvoerbare beleidsinstrumenten. Voor de samen-
leving bereiken we heldere resultaten met zo efficiënt mogelijke 
processen en optimale inzet van kennis. Zo vormt RVO een 
verbindende schakel tussen beleid en ondernemers in het 
aanpakken van maatschappelijke uitdagingen als het innovatie-
vermogen, de energietransitie en de voedselagenda. Bij de 
uitvoering van haar taken werkt RVO intensief samen met 
andere uitvoeringsorganisaties, zoals de Nederlandse Voedsel- 
en Waren Autoriteit (NVWA) en de Kamer van Koophandel. 

Kerntaken
•  Financiële ondersteuning zoals subsidies, fiscale regelingen, 

kredieten en garanties
•  Wettelijke taken zoals octrooiverlening, vergunningverlening, 

en handhaving
•  Kennis, informatie en advies zowel digitaal, telefonisch als 

door middel van evenementen etc,
•  Netwerken en partners vinden zoals handelsmissies, match-

making en publiek-private samenwerking.
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Agentschap Telecom (AT)

Directeur-hoofdinspecteur:  Angeline van Dijk
MT-leden:   Martijn Meijers, John Derksen,  

Erik Fennema, Michiel Laan (CFO), 
Jeroen van Kaam, Ronald Diekema

Secretaris:  Erik Houwing

In het kort 
Digitalisering verandert onze samenleving. Dat heeft een 
fundamentele impact op ons leven en onze economie.  
Het brengt vernieuwing, vooruitgang en groei.  
Digitalisering wordt dan ook gezien als de belangrijkste 
voorwaarde voor onze verdere economische en maatschap-
pelijke ontplooiing. Landen die beschikken over een goede 
digitale infrastructuur lijken de economische winnaars van 
morgen te worden. Tenminste, als ze hun cyberveiligheid op 
orde hebben. Vanuit de missie van Agentschap Telecom zetten 
wij ons in voor de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van 
IT- en communicatienetwerken, zodat Nederland veilig 
verbonden is.

Wat is ons doel? 
Vooruitgang en veiligheid moeten hand in hand gaan. Dat geldt 
voor alle facetten van het ‘ecosysteem’ dat de digitale infra-
structuur is. Het bestaat uit fysieke infrastructuur - zoals 
glasvezel, datacenters en antennes - en aanbieders van digitale 
producten en diensten. Voorbeelden daarvan zijn clouddienst-

verleners, ICT- en hostingbedrijven, fabrikanten en importeurs 
van apparatuur en mobiele operators. Dit samenhangende 
stelsel zorgt ervoor dat we online kunnen communiceren, 
winkelen en werken. En het maakt dat bedrijfsvoering en 
-processen beter, efficiënter en duurzamer kunnen verlopen.  
De digitale infrastructuur verbindt de samenleving en is een 
onmisbare voorwaarde voor alle economische sectoren.  
Digitale incidenten kunnen leiden tot maatschappelijke 
 ontwrichting, schade of gevaar. Agentschap Telecom stelt 
daarom alles in het werk het digitale ecosysteem veilig te 
houden. 

Wat doen we? 
Met alle nieuwe mogelijkheden en toepassingen die digitalisering 
met zich meebrengt, ontstaan helaas ook nieuwe afhankelijk-
heden en kwetsbaarheden. De kans op digitale incidenten -en 
de impact daarvan- neemt toe. De media berichten er dagelijks 
over: gijzelsoftware die onze universiteiten en ziekenhuizen 
aanvalt, lege kaasschappen in de supermarkt als gevolg van 
gehackte computers, of mogelijke illegale toegang tot onze 
mobiele netwerken door onbevoegden. De klassieke taken van 
Agentschap Telecom, zoals het verdelen van radiofrequenties en 
het toezicht daarop, zijn uitgebreid met taken op het gebied van 
beschikbaarheid, bereikbaarheid, veiligheid en betrouwbaarheid 
van de generieke digitale infrastructuur.
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Nederlandse Emissieautoriteit

Directeur-bestuurder: Mark Bressers
MT-leden:  Jolande Sap, Johan de Leeuw

In het kort
De Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) is de onafhankelijke 
nationale autoriteit voor toezicht en uitvoering van markt-
instrumenten om klimaatverandering tegen te gaan. Het bestuur 
van de NEa is een onafhankelijk ZBO, de organisatie zelf is een 
agentschap van EZK. De NEa is uitvoeringsorganisatie en 
toezichthouder binnen het beleidsthema Klimaat en draagt bij 
aan de reductie van CO2-uitstoot en energietransitie in 
Nederland. De NEa borgt dat bedrijven, die deelnemen aan het 
Europese emissiehandelssysteem (EU ETS) of vallen onder de 
wet- en regelgeving voor hernieuwbare energie voor vervoer, 
voldoen aan hun verplichtingen. Als uitvoerder in een complexe 
en innovatieve markt heeft de NEa een belangrijke signalerings-
functie naar beleid en adviseert zij vroegtijdig bij nieuwe wet en 
regelgeving, zoals de Europese Green Deal. 

Wat is ons doel?
Ervoor zorgen dat de marktinstrumenten om klimaatverandering 
tegen te gaan optimaal functioneren. Zodat we er samen met de 
bedrijven die onder ons toezicht vallen voor zorgen dat de 
energietransitie en reductie van CO2-uitstoot een succes worden 
voor het klimaat, Nederland en de bedrijven zelf. 

Wat doen we?
Emissiehandel (EU ETS)
De NEa geeft uitvoering aan het EU ETS en houdt toezicht op de 
419 Nederlandse bedrijven en luchtvaartmaatschappijen die 
vallen onder het ETS. Samen zijn deze bedrijven goed voor bijna 
de helft van de totale CO2-uitstoot in Nederland. De NEa zorgt 
ervoor dat de bedrijven hun verplichtingen nakomen, hun 
uitstoot goed monitoren en emissierechten inleveren voor de 
CO2 die ze uitstoten. 
•  Ten opzichte van 2005 is de CO2-uitstoot van de Nederlandse 

ETS-bedrijven met bijna 24% afgenomen. 
•  De NEa wijst jaarlijks zo’n 40 miljoen gratis rechten toe aan 

bedrijven die internationaal concurreren. De waarde van deze 
toewijzing is op dit moment zo’n 2 miljard euro. 

•  De overige rechten die bedrijven nodig hebben kunnen ze 
kopen op o.a. door de NEa georganiseerde veilingen. De 
opbrengst van deze veilingen in 2020 was 440 miljoen euro.

•  Door de gestegen prijs voor CO2-rechten (van ca. 22 euro vorig 
jaar naar ruim 50 euro) zal de opbrengst van deze veilingen in 
2021 toenemen.
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Energie voor vervoer
De NEa geeft uitvoering aan het marktinstrument energie voor 
vervoer. Bedrijven die benzine en diesel leveren zijn verplicht een 
jaarlijks toenemend aandeel aan hernieuwbare energie leveren, 
zoals elektriciteit en biobrandstof. De verplichting wordt 
uitgedrukt in verhandelbare eenheden. Een Hernieuwbare 
Brandstofeenheid (HBE) staat voor 1 gigajoule (GJ) hernieuw-
bare energie. Om aan de jaarverplichting te voldoen, leveren de 
bedrijven HBE’s in bij de NEa. Bedrijven die hernieuwbare 
energie (bv. biodiesel, elektriciteit) leveren aan de Nederlandse 
vervoersmarkt kunnen deze aanmelden bij de NEa en hiervoor 
HBE’s krijgen. Deze HBE’s kunnen dan verhandeld worden met 
bedrijven met een jaarverplichting. 

Kerntallen:
•  Er zijn in Nederland ongeveer 50 bedrijven die handelen in 

biobrandstoffen
•  De biobrandstoffenmarkt is in Nederland nu zo’n  

650 miljoen euro waard. Dit stijgt de komende jaren naar  
zo’n 1,5 miljard euro.

•  Door deze inzet bestaat inmiddels zo’n 12,5 % van de 
 brandstoffenmix uit biobrandstoffen en andere vormen van 
hernieuwbare energie. Het merendeel gemaakt uit afvalstoffen.



Zelfstandige bestuursorganen & 
Recht spersonen met wettelijke taak 

ZBO’s en RWT’s worden door publiek geld bekostigd en oefenen 
een wettelijke taak uit, maar zijn zelfstandig en dus niet onder-
geschikt aan een minister. Wel is een minister verantwoordelijk 
voor het beleid dat een ZBO of RWT uitvoert en voor toezicht 
hierop. De minister dient verantwoording hierover te kunnen 
afleggen aan de Eerste en Tweede Kamer.

Kamer van Koophandel (KvK)

Voorzitter RvB:  Susi Zijderveld
Bestuursleden:   Frank Peters, Erik Hamoen,  

Rodrique Engering

De Kamer van Koophandel (KvK) biedt informatie, voorlichting 
en ondersteuning aan ondernemers bij de belangrijke thema’s 
op ondernemersgebied. KvK’s wettelijke taken zijn gericht op 
het registreren, informeren en adviseren van ondernemers.

Directie Ondernemerschap heeft een dossierhouder voor KvK 
die contact onderhoudt.

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Directeur-Generaal:  Angelique Berg 
Directieleden:   Vera de Witte, Mike Ackermans,  

Wim van Nunspeet, Astrid Boeijen, 
Marleen Verbruggen, Hanneke Imbens, 
Harry Wijnhoven

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) levert als hét 
statistische bureau van Nederland met betrouwbare statistische 
informatie en data inzicht in maatschappelijke vraagstukken. 
Daarmee voedt het CBS het maatschappelijk debat, de beleids-
ontwikkeling en de besluitvorming en draagt zo bij aan welvaart, 
welzijn en democratie. Deze missie vloeit direct voort uit de taak 
van het CBS zoals vastgelegd in de CBS-wet: de productie en 
publicatie van statistisch onderzoek voor praktijk, beleid en 
wetenschap. In deze wet is ook de onafhankelijkheid van het 
CBS vastgelegd, een belangrijke voorwaarde voor het vertrouwen 
in de statistieken die het CBS produceert. De organisatie is 
inmiddels uitgegroeid tot een innovatieve kennisorganisatie, die 
voortdurend nieuwe technologieën en ontwikkelingen toepast 
op efficiënte wijze de kwaliteit van de gegevens en de onafhan-
kelijke positie te kunnen blijven borgen, met een zo beperkt 
mogelijke lastendruk. 

Directie AEP heeft een dossierhouder voor CBS die contact 
onderhoudt.
 

Zelfstandige bestuursorganen & Recht spersonen met wettelijke taak 
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Zelfstandige bestuursorganen & Recht spersonen met wettelijke taak (vervolg)

Nederlandse Organisatie voor Toegepast 
Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO)

CEO:  Paul de Krom
Bestuursleden:  Peter Werkhoven, Cis Marring, Maarten Tossing

Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk 
Onderzoek (TNO) is een onafhankelijke onderzoeksorganisatie 
die op basis van haar expertise en onderzoek een belangrijke 
bijdrage levert aan de concurrentiekracht van bedrijven en 
organisaties, aan de economie en aan de kwaliteit van de 
samenleving als geheel. TNO is één van de zogenaamde TO2-
instituten: instituten voor toegepast onderzoek en ontwikkeling. 

Directie I&K heeft een dossierhouder voor TNO die  
contact onderhoudt. 

Raad voor Accreditatie (RvA)

Voorzitter RvB:  Roeland Nieuweboer
Bestuurslid:  Joep de Haas

De Raad voor Accreditatie verifieert dat instellingen die actief 
zijn op het gebied van laboratoriumtesten, inspecteren, 
kalibreren en certificeren aan accreditatienormen voldoen.  
De taken van de Raad voor Accreditatie zijn vastgelegd in de 
Wet aanwijzing nationale accreditatie-instantie. 

Directie MC heeft een dossierhouder voor RvA die  
contact onderhoudt.
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Zelfstandige bestuursorganen & Recht spersonen met wettelijke taak (vervolg) 

Stichting Centraal Orgaan Voorraadvorming 
Aardolieproducten (COVA)

Algemeen Directeur:  Gertjan ten Broeke
Bestuursleden:   Huub Schoenberg, Hans Trumpi,  

Trudy Schoolenberg, Koert van Buiren

De Stichting Centraal Orgaan Voorraadvorming 
Aardolieproducten (COVA) is een non-profitorganisatie.  
Het bestaansrecht van COVA is vastgelegd in de Wet voorraad-
vorming aardolieproducten (Wva2012) met de Minister van 
Economische Zaken en Klimaat als verantwoordelijk minister. 
Overeenkomstig de Wva2012 moeten de statuten en reglementen 
van COVA worden vastgesteld door de minister van EZK, die 
tevens zijn goedkeuring moet geven aan de jaarlijks begroting en 
aan het jaarverslag. Door de Minister van EZK wordt jaarlijks de 
nationale voorraadplicht vastgesteld en het overeenkomstige 
deel aan COVA opgedragen.  

COVA is de centrale, onafhankelijke organisatie voor olievoor-
raden in Nederland. COVA zorgt voor de aankoop, verkoop en 
opslag van ruwe olie en olieproducten. Dit gaat volgens de 
voorwaarden van het Internationaal Energie Agentschap (IEA) en 
de Europese Unie (EU). Het doel is om de door minister van EZK 
aan haar opgedragen, wettelijk verplichte, hoeveelheden 
voorraden ruwe olie en olieproducten tegen zo laag mogelijke 
kosten aan te houden.

De directeur, aangesteld door het Bestuur, is verantwoordelijk 
voor het dagelijks management van COVA en voor de implemen-
tatie van het beleid zoals dat is goedgekeurd door het Bestuur. 
Dit resulteert in een onafhankelijke positie op de Nederlandse 
markt. Bij COVA zijn naast de directeur een aantal medewerkers 
werkzaam op het gebied van Strategie, Operations, Control, 
Voorraadadministratie, IT, Kennisbeheer en het Secretariaat.

De leden van COVA’s Bestuur worden aangewezen door de 
minister van Economische Zaken en Klimaat.

De Wva2012 ondergaat op dit moment een traject tot aanpassing 
conform de huidige tijdsgeest. De relevante onderwerpen als de 
berekening van de omvang van de nationale voorraadplicht, de 
verdeling van deze plicht tussen COVA en het oliebedrijfsleven 
alsmede de Governance van COVA, zullen kritisch tegen het licht 
worden gehouden. Ten aanzien van de Governance van COVA, 
zoekt EZK naar een passend model wat recht doet aan de 
moderne invulling van toezicht waarbij het Ministerie van EZK, 
de COVA-directie en een Raad van Toezicht een drie-eenheid zal 
vormen met een voor ieder duidelijk afgebakend taken- en 
verantwoordelijkhedenpakket.

Directie Elektriciteit heeft een dossierhouder voor COVA die 
contact onderhoudt.
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