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7. Vervanging Walrus klasse onderzeeërs (passief)

Spreekpunten 

• Indien VNO-NCW hier over begint kunt u een procesmatig antwoord geven.

• Om alle kandidaten een gelijke kans en informatiepositie te bieden, kunnen
wij niet tussentijds inhoudelijk op het vervangingstraject in gaan.

Toelichting 

• In NL worden de Walrus klasse onderzeeboten vervangen. Het Defensie

Materieel Proces zit nu in de informatiefase. De informatie die van de 4

werven ontvangen is, wordt nu bestudeerd. Voorzien is dat deze
informatiefase wordt afgesloten met een brief waarin het kabinet de TK
informeert over de bevindingen en de vervolgstappen.

• In de tussentijd kunnen wij niet inhoudelijk ingaan op dit vervangingstraject
om alle kandidaten een gelijke kans en informatiepositie te bieden.

• Defensie is in de lead. EZK is verantwoordelijk voor industriële participatie en
levert input voor de besluitvorming op economische kansen en industriële
participatiemogelijkheden.

 

 

Buiten scope Wob-verzoek   EE

Buiten scope Wob-verzoek   EE









TER INFORMATIE 

Aan de Minister 

Signalering beslissing op bezwaar Wob inzake Damen 

Shipyards 
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Directie Wetgeving en 

Juridische Zaken 

Auteur 

 

  

@minez.nl

Datum 

6 november 2018 

Kenmerk 

WJZ / 18284569 

Kopie aan 

Bijlage(n) 

Ontvangen BBR 

Parafenroute 

Aanleiding 

• Op 15 augustus is namens u een Wob-besluit genomen naar aanleiding

van een verzoek van  over de handelsactiviteiten van

Damen Shipyards Group in Somalië, Libië, Sierra Leone en Nigeria. 

heeft tegen dit besluit bezwaar ingediend.

• Na inventarisatie is gebleken dat een document ontbreekt. Dit document

komt voor openbaarmaking in aanmerking. Conform werkafspraken wordt

u hierover geïnformeerd.

Advies 

U kunt kennis nemen van de nota. 

Kernpunten 

• Leijten heeft bij verschillende ministeries een gelijkluidend verzoek

ingediend. Bij uw ministerie zijn nauwelijks documenten aanwezig.

Oorzaak hiervan is het feit dat het directoraat-generaal dat eertijds de

contacten met Damen Shipyards Group onderhield, Buitenlandse

Economische Betrekkingen (BEB), in 2012 is overgegaan naar BZ.

• De documenten die wel aanwezig zijn, een reeks verslagen van

exportoverleggen tussen Damen Shipyards en FZ, DEF, BZ en EZK, zijn in

het bestreden besluit integraal geweigerd met het oog op in de verslagen

opgenomen bedrijfs- en fabricagegevens.

• In bezwaar heeft Leijten gewezen op het bestaan van twee documenten

die niet in de inventarisatie zijn betrokken. Eén document is met de

 Verder (mede)paraaf? 

BBR-paraaf 
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een brief van AMO […] 

• [Geef hier kort in bullets de informatie weer en zorg erbij dat alle zaken

kort aan de orde komen. De eerste één of twee pagina’s van de nota

moeten de kern bevatten en zelfstandig leesbaar zijn. Er wordt geen

besluit gevraagd.]

Toelichting 

[Onder toelichting geef je aanvullende informatie die nuttig kan zijn. Houd ook de 

toelichting beperkt, ga ervan uit dat de nota in totaal maximaal 2 á 4 A4 beslaat.] 



> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag

Raad van Bestuur TNO 

T.a.v. 

Postbus 96843

2509 JE  DEN HAAG

Datum 

Betreft Rijksbijdrage 2019, verplichtingennummer 1300027538 
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Directoraat-generaal 

Bedrijfsleven & Innovatie 

Directie Innovatie en Kennis 

Bezoekadres 

Bezuidenhoutseweg 73 

2594 AC Den Haag 

Postadres 

Postbus 20401 

2500 EK Den Haag 

Overheidsidentificatienr 

00000001003214369000 

T 070 379 8911 (algemeen) 

www.rijksoverheid.nl/ezk 

Behandeld door 

  

  

minez.nl

Ons kenmerk  

DGBI-I&K / 18292795 

Uw kenmerk 

2018 S 099 

Geachte  

Op 1 november 2018 ontving ik uw aanvraag, met referentie 2018 S 099, voor de 

Rijksbijdrage TNO voor het jaar 2019. Met deze brief beslis ik op uw aanvraag. 

Subsidieaanvraag 2019 

Uw integrale Onderzoeksprogramma 2019 is besproken tijdens het overleg van de 

Taakgroep TNO dat op 18 oktober 2018 is gehouden. In het eerste kwartaal van 

2019 zal het ministerie EZK met u de nadere invulling van de energie-

onderzoeksportfolio bespreken, mede met het oog op het Klimaatakkoord. 

In uw onderzoeksprogramma 2019 heeft u tevens invulling gegeven aan de 

intensivering van het onderzoek bij TNO als uitvloeisel van het regeerakkoord. U 

geeft aan dat een deel, zijnde € 2.466.000,-, van deze intensivering in 2019, 

gegeven een aantal onzekerheden gereserveerd is. Met u is afgesproken dat TNO 

begin 2019 een inventarisatieronde maakt bij de vakdepartementen voor 

mogelijke onderwerpen voor de invulling van deze reservering. Deze onderwerpen 

zouden in lijn met de beoogde missiegedreven aanpak in 2020, ingevuld kunnen 

worden uit het gereserveerde deel van de intensiveringen 2019 of uit de nog in te 

vullen intensiveringen voor het jaar 2020. Ik verzoek u mij voor 1 april 2019 de 

nadere invulling kenbaar te maken. 

Besluit Rijksbijdrage TNO 2019 

1) Subsidieverstrekking

1. Aan de Nederlandse Organisatie voor Toegepast-Natuurwetenschappelijk

Onderzoek, hierna: TNO, wordt een subsidie verstrekt voor de activiteiten

zoals vermeld onder punt 2 van deze brief.

2. De subsidie wordt verstrekt op grond van artikel 21, vijfde lid, van de

TNO-wet 1985.

3. De subsidie wordt verstrekt voor de periode van 1 januari 2019 tot en met

31 december 2019.
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2) Subsidiebedrag

1. De subsidie wordt ten hoogste vastgesteld op € 223.828.000,- inclusief

BTW (hierna: subsidiebedrag), met dien verstande dat, indien ter zake

van de subsidiabele kosten of een deel daarvan reeds uit andere hoofde

vanwege bestuursorganen of de Europese Commissie subsidie is verstrekt,

slechts een zodanig bedrag aan subsidie wordt verstrekt, dat het totale

bedrag aan subsidies niet meer bedraagt dan 100% van de subsidiabele

kosten. De subsidie kan in ieder geval nooit meer bedragen dan de kosten

die in de periode van 1 januari tot en met 31 december 2019 met de niet-

economische activiteiten worden gemaakt.

2. TNO heeft uitsluitend recht op BTW-aftrek voor economische activiteiten

en kan derhalve slechts in beperkte mate de BTW met de fiscus

verrekenen. Het aan TNO verleende bedrag is daarom gebaseerd op de

projectkosten inclusief de door TNO aan derden te betalen BTW, voor

zover TNO deze BTW niet met de fiscus kan verrekenen. Het totale

subsidiebedrag bevat dan ook dat deel van de BTW dat niet met de fiscus

verrekent kan worden.

3. Het subsidiebedrag is inclusief:

• de doorwerking in 2019 van de loon- en prijsbijstelling 2018 ad

€ 3.025.000,-;

• een geoormerkt budget van € 150.000,- voor het Interreg-project

JOPOMANS van het ministerie van I&W;

• een geoormerkt budget van € 1.125.000,- van het ministerie van J&V,

waarvan € 1.000.000,- voor Programma’s Kennisopbouw Politie,

€ 25.000,- voor de Programmalijn Automatische analyse

brondocumenten en €100.000,- voor de Programmalijn

Satelliettoepassingen in het J&V domein;

• een geoormerkt budget van € 4.150.000,- van het ministerie van SZW,

waarvan € 3.700.000,- voor MAPA en € 450.000,- voor de Inspectie;

• een geoormerkt budget van € 200.000,- voor de samenwerking op de

Strategische Kennis- en Innovatieagenda (SKI) van EZK en de Strategies

for Innovation and Industry;

• een geoormerkt budget van in totaal € 9.000.000,-, op basis van

afspraken in het Convenant “Overbruggings- en structurele financiering

voor Holst Centre”, ondertekend op 5 september 2016 voor

werkzaamheden die TNO uitvoert t.b.v. HolstCentre;

• een geoormerkt budget van € 125.000 van EZK/ETM, waarvan

€ 55.000,- voor de draadloze monitor en € 70.000,- voor IoT-security;

• een geoormerkt bedrag van € 25.000,- voor het onderzoek

terugleversubsidie.
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6. De bevoorschotting per kwartaal is hieronder weergegeven. De betalingen

zullen worden overgemaakt op uw bankrekening met IBAN-nummer

NL39INGB0657819271.

Maand Bedrag (€) 

December 2018 5.792.250 

Januari 2019 50.164.750 

April 2019 55.957.000 

Juli 2019 55.957.000 

Oktober 2019 55.957.000 

Totaal 223.828.000 

3) Begrotingsvoorbehoud

Subsidie ten laste van een begroting die nog niet is vastgesteld, wordt

verleend onder de voorwaarde, bedoeld in artikel 4:34, eerste lid, van de

Algemene wet bestuursrecht.

4) De te subsidiëren activiteiten

Subsidiabel zijn uitsluitend de kosten die rechtstreeks zijn toe te rekenen

aan activiteiten die behoren tot de onder punt 2 vermelde doelen waarvoor

deze subsidie wordt verstrekt. Deze subsidie mag uitsluitend worden ingezet

voor de onafhankelijke onderzoeksactiviteiten van TNO. Het subsidiebedrag

is inclusief de benodigde financiële middelen voor grote research-

infrastructuur. Met oog op paragraaf 2.1.1, onder punt 20, van

“Kaderregeling betreffende staatssteun voor onderzoek, ontwikkeling en

innovatie (PbEU van 27 juni 2014, 2014/C 198/01), is een verplichting

opgenomen die ziet op het gebruik van de onderzoeks-infrastructuur indien

deze zowel voor economische als niet-economische activiteiten door TNO

wordt ingezet. Het subsidiebedrag is niet bedoeld voor de op- en afbouw van

instituten, tenzij ik hiervoor voorafgaand schriftelijk instemming heb

verleend.

5) Subsidiabele kosten

De volgende, rechtstreeks aan de in punt 2 genoemde activiteiten toe te

rekenen kosten worden door mij subsidiabel geacht:

• interne kosten op basis van werkelijk bestede uren tegen de door u

vastgestelde tarieven voor 2019;

• aan derden verschuldigde kosten die direct voor de subsidiabele activiteit

worden gemaakt, bijvoorbeeld voor de subsidiabele activiteit geleverde

diensten en goederen.
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• Voor de toepassing van de hierboven genoemde punten geldt, dat

winstopslagen of continuïteitsopslagen bij transacties binnen een groep

alleen in aanmerking worden genomen voor zover het gebruikelijk is die

winstopslagen ook bij soortgelijke transacties buiten de groep in rekening

te brengen.

6) Verplichtingen

Aan de subsidie zijn de volgende verplichtingen verbonden:

1. De subsidie die wordt verstrekt op grond van deze beschikking mag niet

worden aangewend ter gehele of gedeeltelijke financiering op welke

wijze dan ook van activiteiten die u op commerciële basis ontplooit.

2. Voor de door TNO te verrichten economische activiteiten brengt TNO een

marktconform tarief in rekening.

3. U dient uiterlijk op 1 februari 2020 de uitkomsten van uw meting van de

indicatoren klanttevredenheid en kennisbenutting over 2019 te

rapporteren. Zoals met de TO2 instituten is afgesproken zal deze meting

op uniforme wijze plaatsvinden.

4. U dient voor openbaarmaking van alle resultaten van projecten,

activiteiten en producten die worden gesubsidieerd de gedragsregels in

acht te nemen zoals die zijn vermeld in mijn brief van 6 maart 2014 met

betrekking tot de implementatie van mijn visie op het toegepast

onderzoek aan de Tweede Kamer (kenmerk 32 637-123) en waarvan ik

de uitwerking door TNO heb goedgekeurd per brief van 4 juli 2014

(kenmerk 14105904).

5. Alle resultaten van projecten en producten die worden gesubsidieerd op

grond van dit besluit zijn, voor zover ze niet aanleiding geven tot

intellectuele eigendomsrechten, openbaar, tenzij redenen van

geheimhouding in verband met de bescherming van wezenlijke belangen

voor de veiligheid van de Staat, de openbare orde, de openbare

veiligheid of indien er sprake is van een bedrijfsgeheim, zich tegen

openbaarheid verzetten. Mocht de  bescherming van wezenlijke belangen

voor de veiligheid van de staat, de openbare orde, de openbare

veiligheid, of indien er sprake is van een bedrijfsgeheim, zich tegen

openbaarheid verzetten, dan dient TNO voordat tot openbaarheid wordt

overgegaan, eerst de minister van EZK te raadplegen. TNO gaat niet

over tot openbaarmaking of beschikbaarstelling totdat het de reactie van

de minister heeft ontvangen.

6. U dient mij voor 1 februari 2020 te rapporteren over de werkzaamheden

van de beoordelingscommissie en de klachtenafhandeling, zoals met u

per brief is afgesproken (kenmerk 14105904).
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7. U dient, indien u bij de uitvoering van de te subsidiëren activiteiten in

het kader van de TNO programma’s 2019, paragraaf 2.2.2 van de

“Kaderregeling betreffende staatssteun voor onderzoek, ontwikkeling en

innovatie (PbEU van 27 juni 2014, 2014/C 198/01 hierna: O&O&I- 

Kaderregeling)” in acht te nemen teneinde te voorkomen dat indirecte

staatssteun aan ondernemingen wordt verleend.

8. U dient de accountantsproducten zoals omschreven in artikel 2.8 van het

controleprotocol TNO (kenmerk 12097116; d.d. 26 juli 2012) aan te

leveren. Deze producten dient u mij uiterlijk voor 1 juli 2020 toe te

sturen.

9. De controleverklaring van de accountant bij de subsidie (met betrekking

tot de Rijksbijdrage) bevat een oordeel over de punten zoals

gespecifieerd in artikel 20.2 van de Raamafspraken EZ-TNO (kenmerk

10067718); voor de bedoelde compartimenten dient u de volgende

compartimenten te hanteren: topsectoren, QuTech, TTI Transitie,

maatschappelijk thema Defensie, overige maatschappelijke thema’s,

Mbw/ BRO en SZW. U dient de kosten, financiering en baten van

gesubsidieerde programma’s en van de door u verrichte economische

activiteiten afzonderlijk zichtbaar te maken in de boekhouding.

Economische en niet-economische activiteiten en het gebruik van de

onderzoeksinfrastructuur voor economische en niet-economische

activiteiten, de kosten, financiering en inkomsten ervan dienen duidelijk

te worden onderscheiden.

10. Voor zover TNO de subsidie op grond van dit besluit ook aanwendt voor

de kosten voor onderzoeksinfrastructuur – als bedoeld in randnummer

15, onderdeel ff, van de O&O&I-Kaderregeling - in eigendom of beheer

bij TNO, draagt zij er zorg voor dat:

a. de totale omvang van economische activiteiten die door TNO worden

ontplooid in het jaar 2019 ten hoogste 20 procent bedraagt van het

aantal uren dat de onderzoeksinfrastructuur waarvoor deze subsidie

wordt aangewend, in werking is geweest.

b. TNO neemt bij deze verplichting in acht dat de economische

activiteiten die in dit kader worden verricht zuiver ondersteunend

blijven, doordat precies dezelfde input wordt gebruikt als voor de

niet-economische activiteiten.

11. U dient de controleverklaring van de accountant met betrekking tot de

continuïteitstoeslag uiterlijk 1 juli 2020 in te dienen.

12. U dient een activiteitenverslag (inhoudelijke rapportage) op te stellen

voor alle onder punt 2 van deze brief omschreven activiteiten en deze

uiterlijk op 1 maart 2020 ter hand te stellen aan de betrokken

departementen en topteams en het penvoerende ministerie. Het
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rapportageformat voor deze informatie is in samenspraak met u 

vastgesteld in het overleg platform instituten van 24 oktober 2016. 

13. Naast de onder 6.8 vermelde accountantsproducten dient u mij uiterlijk

voor 1 juli 2020 een financieel verslag ter hand te stellen. U kunt daarbij

het format, zoals in het overleg platform instituten van 24 oktober 2016

is vastgesteld, gebruiken.

14. Deze subsidie kan alleen kosten afdekken die verband houden met de
niet-economische activiteiten zoals bepaald in deze subsidiebeschikking.

15. U dient aanwijzingen voor de inhoudelijke bestemming van de verstrekte
middelen op te volgen.

16. U dient bij het vormen van PPS-en de brief aan de Kamer van 25 juni 2013
aangaande de spelregels voor publiek-private samenwerking
(kenmerk 13111555) in acht te nemen.

Toepasselijke regelgeving 

Deze subsidie wordt verstrekt op grond van de TNO-wet. Deze wet, alsmede in 

ieder geval de navolgende regelgeving, protocollen en afspraken is van toepassing 

op de subsidieverstrekking: 

- TNO-besluit;

- Algemene wet bestuursrecht;

- Raamafspraken EZ-TNO (kenmerk 10067718), deze Raamafspraken zijn op de

gehele Rijksbijdrage van toepassing;

- Controleprotocol TNO (kenmerk 12097116) d.d. 26 juli 2012. En het addendum

over continuïteitstoeslag zoals goedgekeurd d.d. 3 mei 2016.

Ik wens u veel succes met de uitvoering van uw onderzoeksprogramma’s. 

mr. drs. M.C.G. Keijzer 

Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat 

Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtsreeks bij dat besluit is betrokken, binnen 6 

weken na de dag waarop dit besluit is verzonden, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen 

bij de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, Directie Wetgeving en Juridische 

Zaken, Postbus 20401, 2500 EK Den Haag.  

Dit besluit is verzonden op de in de aanhef van deze brief vermelde datum. 
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MARIN news: MaRINET2 – Providing support for offshore renewable energy developers

From:  
Sent: donderdag 15 november 2018 13:25
To: Mailbox Management; @wartsila.com; @damennaval.com;

@bluewater.com; @maersk.com; @shell.com;
@boskalis.com; @huisman-nl.com; @sbmoffshore.com;

bestuurssecretariaat@wageningen.nl; @royalihc.com; @rhmarine.com; 
@feadship.nl; @portofrotterdam.com; @wagenborg.com

Cc: ; Mailbox Management
Subject: Voordracht Raad van Toezicht lid
Geachte leden van de MARIN Stakeholders Association (MSA),
Als voorbereiding op onze vergadering van aanstaande maandag, hebben wij de volgende
mededelingen voor u:

-  heeft besloten om lid te worden van de MSA. We zijn hier erg blij mee. Dit is een
verdere versterking van het maritieme netwerk rond MARIN!

- De voorzitter van de Raad van Toezicht  en Directeur  hebben een
oriënterend gesprek gehad met  (1961), Chief Operational Officer van Van
Oord. In gesprekken binnen de Raad van Toezicht was hij naar voren gekomen als een
zeer geschikte opvolger van . Hij is sinds 2011 lid van de Executive
Board van  en begon zijn carrière bij de Koninklijke Marine (CV aangehecht).

Omdat op basis van onderstaande mail geen andere kandidaten naar voren zijn gekomen vanuit
de MSA, stellen wij voor dat de MSA hem voordraagt als lid van de MARIN Raad van Toezicht
vanuit de MARIN Stakeholders Association. We willen dit graag maandag bespreken.
Hartelijke groet,

 (
 (

From: Mailbox Management 
Sent: maandag 5 november 2018 14:50
To: @wartsila.com; @damennaval.com; @bluewater.com;

@maersk.com; @shell.com; @boskalis.com;
@huisman-nl.com; @sbmoffshore.com; @wageningen.nl;

@royalihc.com; @rhmarine.com; @feadship.nl; @portofrotterdam.com;
@wagenborg.com

Cc: Mailbox Management
Subject: Stukken vergadering MARIN Stakeholders Association - maandag 19 november
Geachte MSA leden,
De stukken voor de MSA vergadering van 19 november a.s. kunt u downloaden via onderstaande
link:
https://owncloud.marin.nl/index.php/s/ia3bBfbVDXAE1av
De stukken zullen per post worden verstuurd naar de leden die hebben aangegeven daar de
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voorkeur aan te geven.
De vergadering zal plaatsvinden in Hotel De Wageningsche Berg, Generaal Foulkesweg 96 te
Wageningen. Voorafgaand aan de vergadering is er een lunch met de leden van de MARIN Raad
van Toezicht:
12.00-13.00 uur: Lunch met leden van de Raad van Toezicht
13.00-15.00 uur: MSA vergadering
Vriendelijke groeten,

From: Mailbox Management 
Sent: dinsdag 18 september 2018 13:24
To: @wartsila.com; @bluewater.com; @maersk.com;

@shell.com; @boskalis.com; @huisman-nl.com; 
@sbmoffshore.com; bestuurssecretariaat@wageningen.nl; @royalihc.com;

@rhmarine.com; @feadship.nl; @portofrotterdam.com;
@wagenborg.com; @hmc-heerema.com

Cc: @damennaval.com; ; Mailbox Management
Subject: Voordragen namen lidmaatschap MARIN Raad van Toezicht
Geachte vertegenwoordigers van de MSA deelnemers,
Aan het eind van dit jaar wil  terugtreden als lid van de MARIN Raad van
Toezicht. Hij is één van de drie leden van de Raad van Toezicht die is voorgedragen vanuit de
MARIN Stakeholders Association (MSA), naast ondergetekende en .
We willen u daarom als MSA deelnemers de mogelijkheid geven namen voor te dragen voor het
lidmaatschap van de MARIN Raad van Toezicht. Dat hoeven niet per se personen uit uw eigen
organisatie te zijn.
Wanneer u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, wilt u die namen (met een korte
toelichting) dan voor 15 oktober sturen naar ondergetekende
( @damennaval.com) en  ( @MARIN.NL)? Het is niet de
bedoeling dat u deze mensen vooraf al vraagt of dat u deze namen naar de brede MSA groep
stuurt. Het gaat dus om geschiktheid in uw ogen.
Wij zullen dan proberen tot een voordracht te komen op onze MSA vergadering van maandag 19
november.
Hartelijke groet,

, 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch
verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.

Click here to report this email as spam.
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Formulier nummer 20171117-05

Aanbiedingsformulier 
voorCFEZIL

Aanbieding
Van 1 * Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Van 2 N.v.t.

Mede namens 1 N.v.t.

Mede namens 2 N.v.t.

Mede namens 3 N.v.t.

Type voorstel * Overig

Titel en inhoud
Titel * TNO Rijksbijdrage 2019

Inhoud en doelstelling van het 
voorstel *

Volgens de TNO-wet dient het Kabinet in te stemmen met de jaarlijks door EZK verstrekte 
subsidie aan TNO voor het onderzoeksprogramma van het volgende jaar. In de subsidie-
beschikking wordt aangegeven hoeveel budget er beschikbaar is per topsector, voor 
maatschappelijke thema’s (afgestemd met de betrokken departementen) en voor de wettelijke 
taak (Mijnbouwwet en Basisregistratie Ondergrond).In het eerste kwartaal van 2019 zal het 
ministerie EZK met TNO nog de nadere invulling van de energie-onderzoeksportfolio 
bespreken, mede met het oog op het Klimaatakkoord. 

Het gaat in totaal om ruim € 223 miljoen, hiervan is € 108 miljoen voor de topsectoren en  
€ 87 miljoen voor maatschappelijke thema’s. TNO stemt de inhoud van de programmering af 
met de zogenaamde regievoerders bij departementen en met de topsectoren. Daarnaast is ca. 
€ 25 miljoen bestemd voor de "kennisbasis" van TNO, de zogenaamde early research 
programs. TNO zet in 2019 alvast € 1 miljoen in voor de ontwikkeling van een MKB-
programma. Dit programma wordt ontwikkeld in samenspraak met MKB-Nederland. Als laatste 
is er een bedrag gereserveerd voor faciliteiten en nieuwe initiatieven in 2019. TNO zal dit 
bedrag in samenspraak met betrokken departementen invullen.      

Voorgesteld besluit * Instemmen met agendering in onderraad of ministerraad.

Behandeltraject
Datum aanbieding * 4 december 2018 

Kenmerk * DGBI-I&K/18298086

Hamerstuk * Ja Nee

Voorgaande behandeling * Ja Nee
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Gevolgen en juridisch kader
Gevolgen rijksbegroting * Ja Nee

Gevolgen apparaatsuitgaven * Ja Nee

Gevolgen voor regeldruk * Ja Nee

Overeenstemming met JenV 
inzake wetgevingstoets en 
effectenanalyse *

Ja Nee, met bijlage Nee, zonder bijlage N.v.t.

Overeenstemming met JenV  
inzake fouten- en  
misbruiksignalering *

Ja Nee, met bijlage Nee, zonder bijlage N.v.t.

Aan EU Notificatie voldaan  * Ja Nee N.v.t.

Verplichting int. verdragen en/of 
Europese regelgeving *

Ja Nee

Interdepartementale afstemming
Overeenstemming BZK inzake 
beoordelingskader financiële/
bestuurlijke consequenties 
decentrale overheden en/of Caribisch 
Nederland * 

Ja Nee N.v.t.

Overeenstemming Aruba, Curaçao en 
Sint Maarten * Ja Nee N.v.t.

Ambtelijk afgestemd * Ja Nee N.v.t. in Taakgroep TNO van 18 oktober jl.

Overeenstemming bereikt op 
ambtelijk niveau * Ja Nee N.v.t.

Overeenstemming bereikt met
AZ BZK EZK  I&W SZW VWS

BZ Def Fin OCW JenV BH&OS

LNV

Omschrijving geschilpunten geen geschilpunten: 

Met departementen afgesproken dat TNO reservering 2019 in samenspraak met 
departementen nader invult. Dit proces moet eerste kwartaal 2019 zijn afgerond. 

Contactpersonen  
Contactpersoon 1 Contactpersoon 2

Naam *

Afdeling *

Telefoonnummer *

E-mailadres *
10.2.e
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Begroting sectie A (uitgaven)
Budgetdisciplinesector * Budgettair Kader Zorg Sociale zekerheid en arbeidsmarktbeleid Rijksbegroting in enge zin N.v.t.

Initiële jaar * 2019 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Uitgaven 1
Begrotingshoofdstuk XIII Economische Zaken en Klimaat

Beleidsartikel nummer 2 Naam Bedrijvenbeleid: innovatie en duurzaam ondernemen
Bedrag 0 0 0 0 0

Uitgaven 2
Begrotingshoofdstuk XIII Economische Zaken en Klimaat

Beleidsartikel nummer 4 Naam Een doelmatige energievoorziening en beperking van de klima
Bedrag 0 0 0 0 0

Uitgaven 3
Begrotingshoofdstuk X Defensie

Beleidsartikel nummer 6 Naam Investeringen krijgsmacht
Bedrag 0 0 0 0 0

Totale uitgaven 0 0 0 0 0

Begroting sectie A (ontvangsten)
Initiële jaar * 2019 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Totale ontvangsten

Saldo uitgaven en 
ontvangsten

0 0 0 0 0

Toelichting In bovenstaand overzicht is  verklaard. 

In aanvulling hierop is nog beschikbaar: 
€ 1 mln. afkomstig van het ministerie van J&V en 
€ 0,1 mln. afkomstig van het ministerie van EZK, artikel 1, goed functionerende economie en 
markten. 

Het totaal beschikbaar bedrag voor TNO in 2019 komt hiermee op € . hetgeen is 
opgenomen in de beschikking aan TNO.

artikel 10    

art kel 10.1.b   

art kel 10.1.b v   

artikel 10.1.b van de Wo

artikel 10.1.b van de Wo

artikel 10    

artikel 10.1.    
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Ambtelijk voorportaal
Intern registratienummer

Eventuele mededelingen

Beantwoording IAK vragen * Ja Nee
Indien in de toelichting van voorgesteld beleid of van een voorgestelde wet/amvb duidelijk wordt ingegaan op de IAK-vragen kan ook worden 
volstaan met een kort antwoord en een verwijzing naar de betreffende onderdelen van de toelichting
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Gevolgen en juridisch kader
Gevolgen rijksbegroting * Ja Nee

Gevolgen voor regeldruk * Ja Nee

Overeenstemming met VenJ 
inzake wetgevingstoets en 
effectenanalyse *

Ja Nee, met bijlage Nee, zonder bijlage N.v.t.

Overeenstemming met VenJ  
inzake fouten- en  
misbruiksignalering *

Ja Nee, met bijlage Nee, zonder bijlage N.v.t.

Aan EU Notificatie voldaan  * Ja Nee N.v.t.

Verplichting int. verdragen en/of 
Europese regelgeving*

Ja Nee

Interdepartementale afstemming
Overeenstemming BZK inzake 
beoordelingskader financiële/
bestuurlijke consequenties 
decentrale overheden en/of Caribisch 
Nederland * 

Ja Nee N.v.t.

Overeenstemming Aruba, Curaçao en 
Sint Maarten * Ja Nee N.v.t.

Ambtelijk afgestemd * Ja Nee N.v.t. in CEZIM

Overeenstemming bereikt op 
ambtelijk niveau * Ja Nee N.v.t.

Overeenstemming bereikt met
AZ BZK EZ  IenM SZW VWS

BZ Def Fin OCW VenJ BH&OS

W&R

Omschrijving geschilpunten

Contactpersonen  
Contactpersoon 1 Contactpersoon 2

Naam *

Afdeling * EZ DGBI, directie Innovatie en kennis EZ DGBI, directie Innovatie en kennis

Telefoonnummer * 070-37 070-379

E-mailadres * @minez.nl @minez.nl

artikel 10.2.e van de Wob artikel 10.2.e van de Wob

artikel 10.2.e va   artikel 10.2.    

artikel 10.2.e van de artikel 10.2.e van de Wob
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Begroting sectie A (uitgaven)
Budgetdisciplinesector * Budgettair Kader Zorg Sociale zekerheid en arbeidsmarktbeleid Rijksbegroting in enge zin N.v.t.

Initiële jaar * 2016 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Uitgaven 1
Begrotingshoofdstuk XIII Economische Zaken

Beleidsartikel nummer 12 Naam Een sterk innovatievermogen
Bedrag 0 0 0 0 0

Uitgaven 2
Begrotingshoofdstuk X Defensie

Beleidsartikel nummer 6 Naam Investeringen Krijgsmacht
Bedrag 0 0 0 0 0

Uitgaven 3
Begrotingshoofdstuk XV Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Beleidsartikel nummer 1 Naam Arbeidsmarkt
Bedrag 0 0 0 0 0

Totale uitgaven 172,4 0 0 0 0 0

Begroting sectie A (ontvangsten)
Initiële jaar * 2016 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Totale ontvangsten

Saldo uitgaven en 
ontvangsten

-172,4 0 0 0 0 0

Toelichting Het betreft geen nieuwe gevolgen voor de Rijksbegroting maar uitsluitend uitgaven die reeds 
zijn opgenomen in de Rijksbegroting 2016.

artikel 10.1.      

artikel 10.      

artikel      




