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http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ez
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.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht
abusievelijk aan u is toegezonden, 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.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de
geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, 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.
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Titel en inhoud

Titel * TNO Rijksbijdrage 2018

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 (dit wordt ook 
opgenomen in het innovatiecontract 2018-2019), voor maatschappelijke thema’s (afgestemd 
met de betrokken departementen) en voor de wettelijke taak (Mijnbouwwet en Basisregistratie 
Ondergrond). Het gaat in totaal om iets meer dan € 184 miljoen, hiervan is € 99,4 miljoen voor 
de topsectoren en € 51,9 miljoen voor maatschappelijke thema’s. TNO stemt de inhoud van de 
programmering af met de zogenaamde regievoerders bij departementen en met de 
topsectoren. 

Voorgesteld besluit * Instemmen met agendering in onderraad of ministerraad.

Behandeltraject
Datum aanbieding * 5 december 2017

Kenmerk * DGBI-I&K/17181664

Hamerstuk * Ja Nee

Voorgaande behandeling * Ja Nee

Gevolgen en juridisch kader
Gevolgen rijksbegroting * Ja Nee

Gevolgen apparaatsuitgaven * 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
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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 TNO Taakgroep 10 oktober 2017

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 Geen geschilpunten.

Contactpersonen 
Contactpersoon 1 Contactpersoon 2

Naam *

Afdeling * Innovatie en Kennis Innovatie en Kennis

Telefoonnummer *

E-mailadres * @minez.nl @minez.nl 
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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 * 2018 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Uitgaven 1

Begrotingshoofdstuk XIII Economische Zaken

Beleidsartikel nummer 2 Naam Bedrijvenbeleid: innovatie en duurzaam ondernemen

Bedrag 0 0 0 0 0

Uitgaven 2

Begrotingshoofdstuk XIII Economische Zaken

Beleidsartikel nummer 4 Naam Energie: Een doelmatige en duurzame energievoorzieing

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 184,4 0 0 0 0 0

Begroting sectie A (ontvangsten)
Initiële jaar * 2018 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Ontvangsten 1

Begrotingshoofdstuk Selecteer

Beleidsartikel nummer Naam

Bedrag

Ontvangsten 2

Begrotingshoofdstuk Selecteer

Beleidsartikel nummer Naam

Bedrag

Ontvangsten 3

Begrotingshoofdstuk Selecteer

Beleidsartikel nummer Naam

Bedrag

Totale ontvangsten

Saldo uitgaven en 
ontvangsten

-184,4 0 0 0 0 0

Toelichting Het betreft geen nieuwe gevolgen voor de Rijksbegroting maar uitsluitend uitgaven die reeds 
zijn opgenomen in de Rijksbegroting 2018. 
De SZW bijdrage van € 3,7 mln. loopt via de EZ begroting en is reeds overgeheveld.

10.1.b

10.1.b

10.1.b
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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





Pagina 2 van 8 

Directoraat-generaal 

Bedrijfsleven & Innovatie 

Directie Innovatie en Kennis 

Ons kenmerk 

DGBI-I&K / 17181664 

• een geoormerkt budget van €7.000.000, 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 € 1.420.000 voor de programmalijnen weten

Cyber Threat Intelligence (€ 100.000) en NCSC kennisopbouw: NDN

(€120.000), Global Forum for Cyber Expertise (€50.000), het Nieuwe

Melden (€750.000), NCSC Kennisopbouw (€300.000) en Satalliet-

toepassingen in het J&V Domein (€100.000) binnen het Vraaggestuurd

Programma Veilige Maatschappij;

• een geoormerkt budget van € 50.000 voor het JOMOPANS;

• een geoormerkt budget van € 55.000 voor de Monitor Draadloze

Technologie;

• een compensatie van € 17.000.000 voor het wegvallen van

verrekenbaarheid van BTW.

• een geoormerkt budget van €14.238.000 voor het onafhankelijk

(toegepast) onderzoek (hierna: het duurzame energieonderzoek) van de

Stichting ECN, onder de voorwaarde dat deze activiteiten per 1 april

2018 overgaan naar TNO. Dit budget bedraagt 75% van het totaal dat in

2018 nodig is voor de uitvoering van de onderzoeksprogramma’s die de

Stichting ECN en u hebben ingediend bij uw subsidieaanvragen voor het

duurzame energieonderzoek van de Stichting ECN die overgaan naar

TNO. Dit bedrag bestaat uit de volgende budgetten:

o € 10.983.000 geoormerkte middelen voor uitvoering

onderzoeksprogramma voor het duurzame energieonderzoek;

o € 255.000 geoormerkte middelen voor het meteorologisch

meetprogramma;

o € 975.000 geoormerkte middelen die ingezet kunnen worden ten

behoeve van de rekenmeesterfunctie bij het PBL;

o € 2.025.000 voor het onderzoek bij het onderdeel Energietransitie

Studies.

• een compensatie van € 2.625.000 voor het wegvallen van

verrekenbaarheid van BTW voor wat betreft het duurzame

energieonderzoek, onder de voorwaarde dat deze activiteiten per 1 april

2018 overgaan van de Stichting ECN naar TNO.

4. Het subsidiebedrag wordt als volgt verdeeld over de topsectoren (conform

het Nederlands Kennis en Innovatie Contract), de maatschappelijke

thema’s en over de overige onderdelen:
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Onderdeel x € 1.000 

Topsectoren 

1. Water 3.848 

2. Life Sciences & Health 7.945 

3. Chemie, incl. BBE  2.582 

4. Energie 24.539 

5. HTSM, incl. nanotechnologie 30.960 

5a ICT (incl. ESI) 6.018 

6. Logistiek 2.880 

 7. Langetermijnkennisbasis (ERP’s) 19.337 

 8. Collectieve Kennisoverdracht MKB 1.255 

Subtotaal topsectoren (incl. ERP’s, MKB) 99.364 

Maatschappelijke thema’s 

 9. Duurzame Leefomgeving 5.401 

 10. Maatschappelijke Veiligheid  4.537 

 11. Defensie  

 12. Arbeid en Gezondheid 8.566 

Subtotaal maatschappelijke thema's 51.912 

 13. 

Wettelijke taken Mbw (Mijnbouwwet) en BRO 

(Basisregistratie Ondergrond) 13.480 

Subtotaal Mbw en BRO 13.480 

14. Compensatie BTW 19.625 

19.625 

Totaal 184.381 

ERP = Early Research Programmes 

5. Van het subsidiebedrag is de verdeling naar financiers:

EZ: € 142.478.000 waarvan € 16.225.000 voor btw-compensatie, 

DEF: € , waarvan €  voor btw-compensatie. Het 

bedrag van € mln. is voor het maatschappelijke thema 

Defensie, waarvan €  inhoudelijk gerelateerd is aan de 

topsector HTSM en €  aan de topsector Water. 

SZW: € 3.700.000, geoormerkt voor het maatschappelijke thema Arbeid 

en Gezondheid (MAPA-gelden). 

J&V: € 1.420.000 voor het maatschappelijke thema Maatschappelijke 

Veiligheid. 

I&W:  € 50.000 voor het JOMOPANS project voor de topsector Water. 

artikel 10.1.b van d  

artikel 10.1.b van de Wob artikel 10.1.b van de Wob

artikel 10.1.b van de Wob

artikel 10.1.b van de Wo

artikel 10.1.b van de Wob
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6. De bevoorschotting per kwartaal en per december 2017 is hieronder

weergegeven. De betalingen zullen worden overgemaakt op uw

bankrekening met IBAN-nummer NL39INGB0657819271.

Maand Bedrag (€) 

December 2017 1.312.500 

Januari 2018 41.879.500 

April 2018 47.500.500 

Juli 2018 47.500.500 

Oktober 2018 47.500.500 

Totaal 184.381.000 

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.

U dient er verder rekening mee te houden dat het geoormerkt budget van

€16.863.000 voor de uitvoering van het  duurzame energieonderzoek van de

Stichting ECN in het jaar 2018, alleen zal worden verstrekt indien u – althans

ECN.TNO - deze activiteiten ook daadwerkelijk uitvoert in het jaar 2018. Het ligt in

de rede dat dit alleen mogelijk is als de activa en passiva verbonden aan de

duurzame energieactiviteiten van Stichting ECN ook daadwerkelijk aan u zijn

overgedragen. Bij de vaststelling van de subsidie zal hiermee rekening worden

gehouden.

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 2018;
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• aan derden verschuldigde kosten die direct voor de subsidiabele activiteit

worden gemaakt, bijvoorbeeld voor de subsidiabele activiteit geleverde

diensten en goederen.

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. 

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 bedrag is daarom inclusief € 19.625.000 voor de door u aan 

derden te betalen, niet aftrekbare, btw. 

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 2019 de uitkomsten van uw meting van de

indicatoren klanttevredenheid en kennisbenutting over 2018 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.
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6. U dient mij voor 1 februari 2019 te rapporteren over de werkzaamheden

van de beoordelingscommissie en de klachtenafhandeling, zoals met u per

brief is afgesproken (kenmerk 14105904).

7. U dient, indien u bij de uitvoering van de te subsidiëren activiteiten in het

kader van de TNO programma’s 2018, inclusief de uitvoering van de

onderzoeksprogramma’s van ECN.TNO samenwerkt met bedrijven,

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 2019 toe te sturen.

U dient in uw financiële verantwoording over 2018 inzichtelijk te maken

hoe groot het feitelijk ondervonden nadeel van de beperking op het recht

van aftrek van BTW is geweest per onderdeel, en hoe u de compensatie

heeft toegedeeld.

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 enbaten 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 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 2018  ten hoogste  20 procent bedraagt van:

1º. het aantal uren dat de onderzoeksinfrastructuur waarvoor deze

subsidie  wordt aangewend, in werking is geweest.

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 2019 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 2019 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. vermelde accountantsproducten dient u mij uiterlijk

voor 1 juli 2019 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.

17. U dient, indien en voor zover het duurzame  energieonderzoek van de

Stichting ECN per 1 april 2018 overkomen naar TNO, te rapporteren over

het gehele jaar 2018. Aan de Stichting ECN wordt verzocht om u over het

eerste kwartaal van het jaar 2018 een inhoudelijke rapportage te sturen

die u in staat stelt over het hele jaar inhoudelijk te rapporteren.

7) 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 ga er vanuit dat u de reacties van de betrokken partijen op de concept 

onderzoeksprogramma’s heeft verwerkt. 

 

 

10.2.e
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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 Minister 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. 



Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp: Voorbereiding CFEZIL Brief Rijksbijdrage TNO 2018
Datum: maandag 27 november 2017 17:16:47
Bijlagen: 02 CFEZIL 10 a TNO Rijksbijdrage 2018.pdf

02 CFEZIL 10 b TNO Rijksbijdrage 2018.pdf
CFEZIL Fiche CCO 1.docx

Prioriteit: Hoog

Hallo ,,
Zoals ik je mondeling al aangaf wordt op de komende CFEZIL vergadering van 5 december de
Brief Rijksbijdrage TNO 2018 besproken.  neemt deel aan deze vergadering en moet
worden voorbereid.
Hierbij het verzoek om hierover een advies op te stellen. Het gaat om specifieke
aandachtspunten voor LNV; als die er niet zijn is dat ook prima en kan je dat aangeven.
Voor het advies is een standaard fiche ontwikkeld dat je moet invullen. Bijgevoegd het format.
Veel van de informatie die in het fiche moet komen, kan je vaak vinden in de opleg bij de
stukken.
Als je een inbrengpunt hebt is het de bedoeling dat je ook spreektekst maakt voor 
Graag ontvang ik het advies uiterlijk woensdag aanstaande om 12:00 uur per mail. Laat me
even weten als dat niet lukt, dan hou ik daar rekening mee in de voorbereiding van de nota’s
voor  Vast veel dank!
Met vriendelijke groet,

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Directie Agro en Natuur Kennis
Bezuidenhoutseweg 73| 2595 AC | Den Haag
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag

Tel: 070-
Mobiel: +

minez.nl
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Agenda 

Hierbij de agenda voor de 2e ronde van de CFEZIL op dinsdag 5 december 2017, 

tussen 14:00 en 15:30 uur, bij het ministerie van IenW aan de Rijnstraat 8, in de 

Lekzaal Bestuursplein 11.D.242. 

1. Opening en mededelingen

2. Voorraadagenda CFEZIL

Stuknummer 2 CFEZIL 02
Ter informatie

3. Verslag vorige ronde CFEZIL

Stuknummer 2 CFEZIL 03
Ter vaststelling

4. Beleidsdoorlichting artikel 2: financiële markten

Stuknummer 2 CFEZIL 04 a/c, 

Ter besluitvorming

5. Beleidsdoorlichting Wegen en Verkeersveiligheid

Stuknummer 2 CFEZIL 05 a/e, 

Ter besluitvorming

6. Wetsvoorstel ter implementatie van het Europese Vierde Spoorwegpakket

Stuknummer 2 CFEZIL 06 a/d, 

Ter besluitvorming

7. Verzamelbesluit IenW 2018

Stuknummer 2 CFEZIL 07 a/b, 

Ter besluitvorming

8. Wijziging Luchthavenverkeersbesluit Schiphol (LVB)

Stuknummer 2 CFEZIL 08 a/b, 

Ter besluitvorming

9. Beleidsdoorlichting Artikel 17 Luchtvaart

Stuknummer 2 CFEZIL 09 a/c, 

Ter besluitvorming

10. Brief Rijksbijdrage TNO 2018

Stuknummer 2 CFEZIL 10 a/b, 

Ter besluitvorming

11. Rondvraag en sluiting

Commissie voor financiële, 
economische zaken en klimaat, 

infrastructuur en waterstaat en 
landbouw, natuur en voedselkwaliteit 

> Retouradres: Postbus 20 951, 2500 EZ Den Haag
Secretariaat CFEZIL 

p/a IenW/DBO  
Postbus 20 951,  

2500 EZ Den Haag 

Contactgegevens 
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> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag

Raad van Bestuur TNO 

T.a.v. 

Postbus 96843

2509 JE  DEN HAAG

Datum 

Betreft Rijksbijdrage 2018, verplichtingennummer PM 
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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 / 17181664 

Uw kenmerk 

2017 S 119 

Bijlage(n) 

Geachte  

Op 16 november 2017 ontving ik uw aanvraag, met referentie 2017 S 119, voor 

de Rijksbijdrage TNO voor het jaar 2018. Met deze brief beslis ik op uw aanvraag. 

Besluit 

1) Subsidieverstrekking

1. Aan de Nederlandse Organisatie voor Toegepast-Natuurwetenschappelijk

Onderzoek, hierna: TNO, wordt 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 tot en met 31

december 2018.

2) Subsidiebedrag

1. De subsidie wordt ten hoogste vastgesteld op € 184.381.000 hierna:

subsidiebedrag.

2. Het bedrag van deze subsidie zal ten hoogste worden vastgesteld op

€ 184.381.000 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 2018 met de niet-

economische activiteiten worden gemaakt.

3. Het subsidiebedrag is inclusief:

• de doorwerking in 2018 van de loon- en prijsbijstelling 2017

(€ 2.341.000);

• het geoormerkte budget voor Qutech van € 1.000.000, zie

Partnerconvenant QuTech 2015 – 2025;

• een geoormerkt budget van €200.000 voor Strategies for Innovation and

Industry;
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• een geoormerkt budget van €7.000.000, 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 € 1.420.000 voor de programmalijnen weten

Cyber Threat Intelligence (€ 100.000) en NCSC kennisopbouw: NDN

(€120.000), Global Forum for Cyber Expertise (€50.000), het Nieuwe

Melden (€750.000), NCSC Kennisopbouw (€300.000) en Satalliet-

toepassingen in het J&V Domein (€100.000) binnen het Vraaggestuurd

Programma Veilige Maatschappij;

• een geoormerkt budget van € 50.000 voor het JOMOPANS;

• een geoormerkt budget van € 55.000 voor de Monitor Draadloze

Technologie;

• een compensatie van € 17.000.000 voor het wegvallen van

verrekenbaarheid van BTW.

• een geoormerkt budget van €14.238.000 voor het onafhankelijk

(toegepast) onderzoek (hierna: het duurzame energieonderzoek) van de

Stichting ECN, onder de voorwaarde dat deze activiteiten per 1 april

2018 overgaan naar TNO. Dit budget bedraagt 75% van het totaal dat in

2018 nodig is voor de uitvoering van de onderzoeksprogramma’s die de

Stichting ECN en u hebben ingediend bij uw subsidieaanvragen voor het

duurzame energieonderzoek van de Stichting ECN die overgaan naar

TNO. Dit bedrag bestaat uit de volgende budgetten:

o € 10.983.000 geoormerkte middelen voor uitvoering

onderzoeksprogramma voor het duurzame energieonderzoek;

o € 255.000 geoormerkte middelen voor het meteorologisch

meetprogramma;

o € 975.000 geoormerkte middelen die ingezet kunnen worden ten

behoeve van de rekenmeesterfunctie bij het PBL;

o € 2.025.000 voor het onderzoek bij het onderdeel Energietransitie

Studies.

• een compensatie van € 2.625.000 voor het wegvallen van

verrekenbaarheid van BTW voor wat betreft het duurzame

energieonderzoek, onder de voorwaarde dat deze activiteiten per 1 april

2018 overgaan van de Stichting ECN naar TNO.

4. Het subsidiebedrag wordt als volgt verdeeld over de topsectoren (conform

het Nederlands Kennis en Innovatie Contract), de maatschappelijke

thema’s en over de overige onderdelen:
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Onderdeel x € 1.000 

Topsectoren 

1. Water 3.848 

2. Life Sciences & Health 7.945 

3. Chemie, incl. BBE  2.582 

4. Energie 24.539 

5. HTSM, incl. nanotechnologie 30.960 

5a ICT (incl. ESI) 6.018 

6. Logistiek 2.880 

 7. Langetermijnkennisbasis (ERP’s) 19.337 

 8. Collectieve Kennisoverdracht MKB 1.255 

Subtotaal topsectoren (incl. ERP’s, MKB) 99.364 

Maatschappelijke thema’s 

 9. Duurzame Leefomgeving 5.401 

 10. Maatschappelijke Veiligheid   4.537 

 11. Defensie  

 12. Arbeid en Gezondheid 8.566 

Subtotaal maatschappelijke thema's 51.912 

 13. 

Wettelijke taken Mbw (Mijnbouwwet) en BRO 

(Basisregistratie Ondergrond) 13.480 

Subtotaal Mbw en BRO 13.480 

14. Compensatie BTW 19.625 

19.625 

Totaal 184.381 

ERP = Early Research Programmes 

5. Van het subsidiebedrag is de verdeling naar financiers:

EZ: € 142.478.000 waarvan € 16.225.000 voor btw-compensatie, 

DEF: € , waarvan €  voor btw-compensatie. Het 

bedrag van €  mln. is voor het maatschappelijke thema 

Defensie, waarvan €  inhoudelijk gerelateerd is aan de 

topsector HTSM en €  aan de topsector Water. 

SZW: € 3.700.000, geoormerkt voor het maatschappelijke thema Arbeid 

en Gezondheid (MAPA-gelden). 

J&V: € 1.420.000 voor het maatschappelijke thema Maatschappelijke 

Veiligheid. 

I&W:  € 50.000 voor het JOMOPANS project voor de topsector Water. 

artikel 10.1.b van d  

artikel 10.1.b van de Wob artikel 10.1.b van de Wob

artikel 10.1.b van de Wob

artikel 10.1.b van de Wo

artikel 10.1.b van de Wob
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6. De bevoorschotting per kwartaal en per december 2017 is hieronder

weergegeven. De betalingen zullen worden overgemaakt op uw

bankrekening met IBAN-nummer 

Maand Bedrag (€) 

December 2017 1.312.500 

Januari 2018 41.879.500 

April 2018 47.500.500 

Juli 2018 47.500.500 

Oktober 2018 47.500.500 

Totaal 184.381.000 

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.

U dient er verder rekening mee te houden dat het geoormerkt budget van

€16.863.000 voor de uitvoering van het  duurzame energieonderzoek van de

Stichting ECN in het jaar 2018, alleen zal worden verstrekt indien u – althans

ECN.TNO - deze activiteiten ook daadwerkelijk uitvoert in het jaar 2018. Het ligt in

de rede dat dit alleen mogelijk is als de activa en passiva verbonden aan de

duurzame energieactiviteiten van Stichting ECN ook daadwerkelijk aan u zijn

overgedragen. Bij de vaststelling van de subsidie zal hiermee rekening worden

gehouden.

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 2018;

10.2.e
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• aan derden verschuldigde kosten die direct voor de subsidiabele activiteit

worden gemaakt, bijvoorbeeld voor de subsidiabele activiteit geleverde

diensten en goederen.

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. 

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 bedrag is daarom inclusief € 19.625.000 voor de door u aan 

derden te betalen, niet aftrekbare, btw. 

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 2019 de uitkomsten van uw meting van de

indicatoren klanttevredenheid en kennisbenutting over 2018 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.
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6. U dient mij voor 1 februari 2019 te rapporteren over de werkzaamheden

van de beoordelingscommissie en de klachtenafhandeling, zoals met u per

brief is afgesproken (kenmerk 14105904).

7. U dient, indien u bij de uitvoering van de te subsidiëren activiteiten in het

kader van de TNO programma’s 2018, inclusief de uitvoering van de

onderzoeksprogramma’s van ECN.TNO samenwerkt met bedrijven,

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 2019 toe te sturen.

U dient in uw financiële verantwoording over 2018 inzichtelijk te maken

hoe groot het feitelijk ondervonden nadeel van de beperking op het recht

van aftrek van BTW is geweest per onderdeel, en hoe u de compensatie

heeft toegedeeld.

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 enbaten 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 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 2018  ten hoogste  20 procent bedraagt van:

1º. het aantal uren dat de onderzoeksinfrastructuur waarvoor deze

subsidie  wordt aangewend, in werking is geweest.

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 2019 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 2019 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. vermelde accountantsproducten dient u mij uiterlijk

voor 1 juli 2019 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.

17. U dient, indien en voor zover het duurzame  energieonderzoek van de

Stichting ECN per 1 april 2018 overkomen naar TNO, te rapporteren over

het gehele jaar 2018. Aan de Stichting ECN wordt verzocht om u over het

eerste kwartaal van het jaar 2018 een inhoudelijke rapportage te sturen

die u in staat stelt over het hele jaar inhoudelijk te rapporteren.

7) 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 ga er vanuit dat u de reacties van de betrokken partijen op de concept 

onderzoeksprogramma’s heeft verwerkt. 

 

 

10.2.e
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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 Minister 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. 



Aanleveren bij: @minez.nl 

Cc: @minez.nl 

Fiche CFEZIL 

Streven is één A4, gericht aan de EZK/LNV-vertegenwoordiger in de CFEZIL (in principe de 

DGBI/DGAN). Het dient als zijn/haar informatiebron, dus wees zorgvuldig. Zorg dat helder is waar 

het over gaat en dat de informatie in je advies echt klopt.  

Betreft: 

CFEZIL d.d. [datum], agendapunt [nr.] [titel voorstel] 

Samenvatting: Geef een korte, onafhankelijk van de stukken leesbare samenvatting, zonder 

afkortingen, ambtelijk taalgebruik of jargon. Wees zo concreet mogelijk: wat is de inhoud en doel 

van het voorstel en de (te verwachten) effecten. 

Advies: instemmen / niet instemmen /  instemmen onder voorwaarde dat … 

Eventuele spreektekst voor de DG: 

- Bij advies om in te stemmen: U kunt de volgende opmerking plaatsen: … (spreektekst, incl.

uitleg waarom) (Vb. U kunt desgewenst vragen hoe het wetsvoorstel zich verhoudt tot de

Omgevingswet / aanbestedingsverplichting)

- Bij advies om in te stemmen onder voorwaarden: U kunt instemmen, mits voldaan wordt aan …

(spreektekst, incl. uitleg waarom)

- Bij advies om niet in te stemmen: EZK stemt niet met het voorstel in, omdat ... (spreektekt,

incl. uitleg waarom)

Nadere toelichting:  

Hier kun je indien relevant informatie opnemen over bijvoorbeeld: 

- Achtergrond van dit voorstel, vloeit het voort uit andere wet(ten).

- Eventuele politieke punten die spelen rondom het voorstel.

- Als het een wetswijziging is: doel en inhoud van de wet, waar gaat de wet over.

- Als het een rapportage is: onderzoeksresultaten en aandachtspunten (achtergrond-acties-

resultaten); de aandachtspunten in het advies en reactie hierop (aanleiding-advies-reactie).

EZK/LNV-belang bij het voorstel: Hier kun je indien relevant informatie opnemen over de 

effecten van het voorstel op bijvoorbeeld marktordening, innovatie, landbouw, gelijk speelveld, 

klimaat, CO2-doelen, natuur, nationale kop, effecten op lastendruk bedrijfsleven, etc. 

Standpunten andere departementen: 

- Zijn er relevante bespreekpunten of afwijkende standpunten van andere departementen

bekend? Neem eventueel contact op! Word je naar aanleiding van de CFEZIL-agendering

benaderd door andere departementen, geef dit aan (en ook wat je er mee gedaan hebt en

waarom). Uiteraard ook aangeven als je zelf een ander departement benadert met

opmerkingen/aanvullingen.

- Andere geschil/discussie/knelpunten over dit voorstel. Bij een eigen voorstel ook spreektekst

opnemen voor de DG in reactie op opgebrachte geschilpunten door andere departementen.

(Vb. Fin heeft aangegeven dat zij … U kunt hierop als volgt reageren: …)

Overige aandachtspunten: 

Hier kun je indien relevant informatie opnemen over bijvoorbeeld: 

- Verloop van het interdepartementaal overleg tussen EZK/LNV en dossierhouder. Eventuele te

verwachten problemen in het vervolgtraject.

- Overige opmerkingen, bijvoorbeeld reden nazending of snelle behandeling in MR.

- Als het nodig is om naast DGBI/DGAN een extra vertegenwoordiger af te vaardigen, b.v. indien

er veel discussie wordt verwacht, kun je dat ook hier aangeven.

Naam, dienstonderdeel en telefoonnummer behandelend dossierhouder: 

[naam], [directie] [telefoonnr] 

Advies is intern afgestemd  met [naam, directie] / Advies is niet intern afgestemd, omdat … 

Gezien door: [naam], [directeur/ MT naam directie], datum: … 
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• een geoormerkt budget van €7.000.000, 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 € 1.420.000 voor de programmalijnen weten

Cyber Threat Intelligence (€ 100.000) en NCSC kennisopbouw: NDN

(€120.000), Global Forum for Cyber Expertise (€50.000), het Nieuwe

Melden (€750.000), NCSC Kennisopbouw (€300.000) en Satalliet-

toepassingen in het J&V Domein (€100.000) binnen het Vraaggestuurd

Programma Veilige Maatschappij;

• een geoormerkt budget van € 50.000 voor het JOMOPANS;

• een geoormerkt budget van € 55.000 voor de Monitor Draadloze

Technologie;

• een compensatie van € 17.000.000 voor het wegvallen van

verrekenbaarheid van BTW.

• een geoormerkt budget van €14.238.000 voor het onafhankelijk

(toegepast) onderzoek (hierna: het duurzame energieonderzoek) van de

Stichting ECN, onder de voorwaarde dat deze activiteiten per 1 april

2018 overgaan naar TNO. Dit budget bedraagt 75% van het totaal dat in

2018 nodig is voor de uitvoering van de onderzoeksprogramma’s die de

Stichting ECN en u hebben ingediend bij uw subsidieaanvragen voor het

duurzame energieonderzoek van de Stichting ECN die overgaan naar

TNO. Dit bedrag bestaat uit de volgende budgetten:

o € 10.983.000 geoormerkte middelen voor uitvoering

onderzoeksprogramma voor het duurzame energieonderzoek;

o € 255.000 geoormerkte middelen voor het meteorologisch

meetprogramma;

o € 975.000 geoormerkte middelen die ingezet kunnen worden ten

behoeve van de rekenmeesterfunctie bij het PBL;

o € 2.025.000 voor het onderzoek bij het onderdeel Energietransitie

Studies.

• een compensatie van € 2.625.000 voor het wegvallen van

verrekenbaarheid van BTW voor wat betreft het duurzame

energieonderzoek, onder de voorwaarde dat deze activiteiten per 1 april

2018 overgaan van de Stichting ECN naar TNO.

4. Het subsidiebedrag wordt als volgt verdeeld over de topsectoren (conform

het Nederlands Kennis en Innovatie Contract), de maatschappelijke

thema’s en over de overige onderdelen:
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Onderdeel x € 1.000 

Topsectoren 

1. Water 3.848 

2. Life Sciences & Health 7.945 

3. Chemie, incl. BBE  2.582 

4. Energie 24.539 

5. HTSM, incl. nanotechnologie 30.960 

5a ICT (incl. ESI) 6.018 

6. Logistiek 2.880 

 7. Langetermijnkennisbasis (ERP’s) 19.337 

 8. Collectieve Kennisoverdracht MKB 1.255 

Subtotaal topsectoren (incl. ERP’s, MKB) 99.364 

Maatschappelijke thema’s 

 9. Duurzame Leefomgeving 5.401 

 10. Maatschappelijke Veiligheid  4.537 

 11. Defensie  

 12. Arbeid en Gezondheid 8.566 

Subtotaal maatschappelijke thema's 51.912 

 13. 

Wettelijke taken Mbw (Mijnbouwwet) en BRO 

(Basisregistratie Ondergrond) 13.480 

Subtotaal Mbw en BRO 13.480 

14. Compensatie BTW 19.625 

19.625 

Totaal 184.381 

ERP = Early Research Programmes 

5. Van het subsidiebedrag is de verdeling naar financiers:

EZ: € 142.478.000 waarvan € 16.225.000 voor btw-compensatie, 

DEF: , waarvan  voor btw-compensatie. Het 

bedrag van €  mln. is voor het maatschappelijke thema 

Defensie, waarvan €  inhoudelijk gerelateerd is aan de 

topsector HTSM en €  aan de topsector Water. 

SZW: € 3.700.000, geoormerkt voor het maatschappelijke thema Arbeid 

en Gezondheid (MAPA-gelden). 

J&V: € 1.420.000 voor het maatschappelijke thema Maatschappelijke 

Veiligheid. 

I&W:  € 50.000 voor het JOMOPANS project voor de topsector Water. 

artikel 10.1.b van de Wob

artikel 10.1.b van d  

artikel 10.1.b van de Wob

artikel 10.1.b van de Wob

artikel 10.1.b van de Wo

artikel 10.1.b van de Wob
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6. De bevoorschotting per kwartaal en per december 2017 is hieronder

weergegeven. De betalingen zullen worden overgemaakt op uw

bankrekening met IBAN-nummer 

Maand Bedrag (€) 

December 2017 1.312.500 

Januari 2018 41.879.500 

April 2018 47.500.500 

Juli 2018 47.500.500 

Oktober 2018 47.500.500 

Totaal 184.381.000 

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.

U dient er verder rekening mee te houden dat het geoormerkt budget van

€16.863.000 voor de uitvoering van het  duurzame energieonderzoek van de

Stichting ECN in het jaar 2018, alleen zal worden verstrekt indien u – althans

ECN.TNO - deze activiteiten ook daadwerkelijk uitvoert in het jaar 2018. Het ligt in

de rede dat dit alleen mogelijk is als de activa en passiva verbonden aan de

duurzame energieactiviteiten van Stichting ECN ook daadwerkelijk aan u zijn

overgedragen. Bij de vaststelling van de subsidie zal hiermee rekening worden

gehouden.

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 2018;

10.2.e
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• aan derden verschuldigde kosten die direct voor de subsidiabele activiteit

worden gemaakt, bijvoorbeeld voor de subsidiabele activiteit geleverde

diensten en goederen.

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. 

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 bedrag is daarom inclusief € 19.625.000 voor de door u aan 

derden te betalen, niet aftrekbare, btw. 

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 2019 de uitkomsten van uw meting van de

indicatoren klanttevredenheid en kennisbenutting over 2018 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.
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6. U dient mij voor 1 februari 2019 te rapporteren over de werkzaamheden

van de beoordelingscommissie en de klachtenafhandeling, zoals met u per

brief is afgesproken (kenmerk 14105904).

7. U dient, indien u bij de uitvoering van de te subsidiëren activiteiten in het

kader van de TNO programma’s 2018, inclusief de uitvoering van de

onderzoeksprogramma’s van ECN.TNO samenwerkt met bedrijven,

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 2019 toe te sturen.

U dient in uw financiële verantwoording over 2018 inzichtelijk te maken

hoe groot het feitelijk ondervonden nadeel van de beperking op het recht

van aftrek van BTW is geweest per onderdeel, en hoe u de compensatie

heeft toegedeeld.

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 enbaten 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 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 2018  ten hoogste  20 procent bedraagt van:

1º. het aantal uren dat de onderzoeksinfrastructuur waarvoor deze

subsidie  wordt aangewend, in werking is geweest.

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 2019 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 2019 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. vermelde accountantsproducten dient u mij uiterlijk

voor 1 juli 2019 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.

17. U dient, indien en voor zover het duurzame  energieonderzoek van de

Stichting ECN per 1 april 2018 overkomen naar TNO, te rapporteren over

het gehele jaar 2018. Aan de Stichting ECN wordt verzocht om u over het

eerste kwartaal van het jaar 2018 een inhoudelijke rapportage te sturen

die u in staat stelt over het hele jaar inhoudelijk te rapporteren.

7) 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 ga er vanuit dat u de reacties van de betrokken partijen op de concept 

onderzoeksprogramma’s heeft verwerkt. 

 

Minister van Economische Zaken en Klimaat 

10.2.e
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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 Minister 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. 



Aanleveren bij: @minez.nl 

Fiche CFEZIL 

Betreft: 

CFEZIL 5 december 2017, agendapunt 10, Brief Rijksbijdrage TNO 2018 

Onderwerp: Korte, duidelijke, onafhankelijk leesbare samenvatting 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 (dit wordt ook opgenomen in het 

innovatiecontract 2018-2019), voor maatschappelijke thema’s (afgestemd met de betrokken 

departementen) en voor de wettelijke taak (Mijnbouwwet en Basisregistratie Ondergrond). Het 

gaat in totaal om iets meer dan € 184 miljoen, hiervan is € 99,4 miljoen voor de topsectoren en € 

51,9 miljoen voor maatschappelijke thema’s. TNO stemt de inhoud van de programmering af met 

de zogenaamde regievoerders bij departementen en met de topsectoren. 

Advies: 

- U kunt instemmen met het verzenden van de brief aan TNO.

Toelichting: 

- Het onderzoek van TNO bevat geen specifieke LNV opdracht.

- Per 2018 wordt het onderzoeksbudget voor de topsector Agri&Food niet meer aan TNO

verstrekt en maakt daarom geen onderdeel uit van deze brief. Het budget voor de Topsector

A&F (€ 4,1 mln) wordt opgenomen in de subsidiebrief aan Wageningen Research. Het

onderzoek bij TNO gericht op gezonde voeding en voedselveiligheid (allergie) gaat verder

onder de topsector LSH, evenals het onderzoek naar verminderen van proefdiergebruik dat al

enkele jaren geleden bij LSH is ondergebracht. Dit is conform de afspraken rond het Dutch

Food Initiative.

- Het onderzoek naar gezonde voeding en voedselveiligheid (allergie) en het onderzoek naar

verminderen van proefdiergebruik is in goede afstemming ingevuld.

Naam, dienst en telefoonnummer behandelend dossierhouder: 

NAAM:  

Interne afstemming heeft plaatsgevonden met  

Gezien door: 

 29 november 2017 
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Aanleveren bij: @minez.nl 

Cc: @minez.nl 

Fiche CFEZIL 

Betreft: 

CFEZIL 5 december 2017, agendapunt 2 Brief Rijksbijdrage TNO 2018 

Samenvatting:  

Volgens de TNO-wet dient het Kabinet in te stemmen met de jaarlijks door EZK te verstrekken 

subsidie aan TNO voor het onderzoeksprogramma van het volgende jaar. In de subsidie-

beschikking wordt aangegeven hoeveel budget er beschikbaar is per topsector (dit wordt ook 

opgenomen in het kennis- en innovatiecontract 2018-2019), voor maatschappelijke thema’s 

(afgestemd met de betrokken departementen) en voor de wettelijke taak (Mijnbouwwet en 

Basisregistratie Ondergrond). Het gaat in totaal om iets meer dan € 184 miljoen, hiervan is € 99,4 

miljoen voor de topsectoren en € 51,9 miljoen voor maatschappelijke thema’s. TNO stemt de 

inhoud van de programmering af met de zogenaamde regievoerders bij departementen en met de 

topsectoren. 

Advies: 

- Instemmen

Spreektekst voor de DG:

Er is besloten de financiële tabel in deze brief en in het Kennis- en Innovatiecontract (KIC)

sectoraal op te stellen. In de begeleidende kamerbrief bij het KIC zullen we de verbinding met de

NWA, de KIA, de departementale agenda’s en de maatschappelijke uitdagingen en

sleuteltechnologieën markeren. TNO heeft deze verbindingen bij de programmering ook gelegd.

In het komende jaar wordt de focus van de inzet van de topsectoren op maatschappelijke

uitdagingen en sleutel technologieën, in lijn met het Regeerakkoord, verder uitgewerkt en zal de

samenwerking tussen bedrijfsleven, departementen en kennispartners - in samenspraak met de

regio en met de Kenniscoalitie - verder vorm krijgen waarbij de verbinding tussen de KIC en de

topsectoren, de NWA en departementale agenda’s centraal staat. Dit raakt dus ook de

onderzoeksprogrammering binnen de topsectoren waar TNO op programmeert.

Gelet op tijdige behandeling én verzending in 2017 is het verzoek deze Brief Rijksbijdrage TNO 

2018 versneld voor de MR te agenderen op vrijdag 15 december (en niet de 22e) zodat de brief in 

de week voor het reces daadwerkelijk kan worden verzonden. 

Nadere toelichting: 

Qua regeldruk wijkt de subsidietoekenning en de bijbehorende verplichtingen niet af van 

voorgaande jaren. 

EZK-belang bij het voorstel: 

TNO is een ZBO onder verantwoordelijkheid van EZK en het is van groot belang dat TNO de 

financiële middelen ontvangt om hun rol in het innovatiesysteem te kunnen blijven vervullen. 

Standpunten relevante/betrokken departementen: 

- De verdeling van de subsidie over de verschillende onderdelen is besproken in de TNO

Taakgroep van 10 oktober. Dat heeft niet meer geleid tot commentaar. TNO heeft hier ook een

eigen verantwoordelijkheid richting de verschillende stakeholders. Onderdelen van de

daadwerkelijke brief zijn met departementen en DG’s waarvan werkelijk geld wordt

overgeboekt afgestemd (Defensie, SZW, J&V en DG ETM).

Overige aandachtspunten: 

- Reden voor snelle behandeling in de MR is dat de daadwerkelijke verzending na de MR ook tijd

in beslag zal nemen, 22 december is daarmee als behandeldatum te laat.

- Andere departementen zouden kunnen vragen naar de relatie met het kennis- en innovatie-

contract (KIC), hierin zijn de TNO middelen opgenomen naar topsector. Het KIC zal op het

moment van behandeling in de MR op 15 december gefinaliseerd zijn.

- Deze brief betreft de verdeling van de financiële middelen zoals die in juli jl. (voor het

regeerakkoord) aan TNO zijn gecommuniceerd, de bijbehorende onderzoeksprogramma’s heeft
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TNO afgestemd met de departementen en DG’s (de regievoerders), de topsectoren en andere 

kennisinstellingen.  

- Er is nog een (kleine) taakstelling van Rutte II doorgevoerd ten opzichte van 2017.

- De grootste wijziging is dat vanaf 1 april ECN opgaat in TNO, de middelen gaan dan naar TNO

(met als gevolg een forse stijging bij de topsector Energie en bij BTW compensatie). Deze

middelen worden toegezegd onder voorwaarde van de overgang per 1 april, in het

onwaarschijnlijke geval van uitstel kan de beschikking worden aangepast of uiteindelijk lager

worden vastgesteld.

- Een andere wijziging is dat er vanuit J&V meer middelen zijn gealloceerd voor hun thema

Maatschappelijke Veiligheid. Daarnaast gaan een groot deel van de TNO middelen die werden

ingezet in afstemming met de topsector Agri & Food over naar Wageningen Research voor het

Dutch Food Initiative, TNO heeft de overgebleven middelen meer gericht op gezondheid en

voeding waardoor er een stijging is bij de topsector LSH ten opzichte van 2017.

- Er zou een vraag kunnen komen of de ‘subsidieregeling instituten voor toegepast onderzoek’,

die is aangekondigd, niet moet worden gehanteerd als grondslag voor de subsidieverlening.

Ten eerste is die regeling nog niet gepubliceerd, dat zal in 2018 gebeuren, ten tweede valt TNO

daar vooralsnog niet onder, omdat de financiële relatie tussen Rijk en TNO rechtstreeks wordt

geregeld in de TNO-wet. Bedoeling is wel TNO t.z.t. onder de werking van genoemde

subsidieregeling te brengen via aanpassing van de TNO-wet.

Naam, dienst en telefoonnummer behandelend dossierhouder: 

NAAM: Floris Lantzendörffer, DIRECTIE: Innovatie en Kennis, Tel. 070 379  

Interne afstemming heeft wel plaatsgevonden, met WJZ (Staatssteuntoets) en FEZ 

Gezien door: 

, 28 november 2017 10.2.e
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Van:
Aan: )
Cc:
Bcc:
Onderwerp: extra informatie voor de vergadering van de CFEZIL bij Agendapunt 10 Brief Rijksbijdrage TNO 2018.
Datum: dinsdag 5 december 2017 11:00:27

Beste 
Hierbij nog extra informatie voor de vergadering van de CFEZIL bij Agendapunt 10 Brief
Rijksbijdrage TNO 2018.
Agendapunt 10 gaat over toekenning van de reguliere middelen aan TNO waarvoor in juni al
gekozen is voor invulling. Signalen zijn dat andere departementen dit agendapunt ook willen
aangrijpen om nog te spreken over de extra middelen voor toegepast onderzoek en innovatie
uit het regeerakkoord. Bertholt zal proberen deze discussie te voorkomen.
Er is gisterenavond een concept TK brief voor reactie gestuurd naar de betreffende
departementen, deze is ook naar MEZK gestuurd. De brief gaat in op de Investeringen voor
toegepast onderzoek en innovatie in 2018 en doet een voorstel voor overgangsjaar 2018 en een
procesafspraak. Inmiddels is duidelijk dat I&W en DEF nogal fundamentele kritiek hebben op de
brief: onvoldoende inzet op Rijkskennisinstellingen te weinig aandacht voor de kennisbasis. De
conceptbrief staat (indien gewenst) komende vrijdag geagendeerd in de MR; aangezien FIN nog
niet akkoord is en ook enkele vakdepartementen is bespreking onzeker.
Vanuit LNV zijn nog opmerkingen geplaatst bij de brief. De belangrijkste zijn:

· LNV minister medeparaaf. Intensivering loopt via (begroting) EZK/LNV. Mogelijk zal DG
B&I u hier later op de dag nog over aanschieten.

· Focus van de impuls moet zijn gericht op de versterkingen die in het regeerakkoord
worden genoemd: het topsectorenbeleid zal sterker worden gefocust op economische
kansen die drie grote maatschappelijke thema’s bieden: energietransitie/duurzaamheid;
landbouw/water/voedsel; en quantum/hightech/nano/fotonica. Als het gaat om de inzet
van de topsectoren en hun agenda’s, spreekt de brief nog steeds over maatschappelijke
opgaven en sleuteltechnologiën, terwijl dit op grond van het regeerakkoord de focus op
de drie grote thema’s zou moeten zijn.

Met vriendelijke groet,

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Directie Agro en Natuur Kennis
Bezuidenhoutseweg 73| 2595 AC | Den Haag
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag

Tel: 070-
Mobiel: +

minez.nl
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Aanbiedingsformulier voor CEZIM

Formulier nummer 20151123-02

Titel en inhoud

Titel * TNO Rijksbijdrage 2018

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 (dit wordt ook 
opgenomen in het innovatiecontract 2018-2019), voor maatschappelijke thema’s (afgestemd 
met de betrokken departementen) en voor de wettelijke taak (Mijnbouwwet en Basisregistratie 
Ondergrond). Het gaat in totaal om iets meer dan € 184 miljoen, hiervan is € 99,4 miljoen voor 
de topsectoren en € 51,9 miljoen voor maatschappelijke thema’s. TNO stemt de inhoud van de 
programmering af met de zogenaamde regievoerders bij departementen en met de 
topsectoren. 

Voorgesteld besluit * Instemmen met agendering in onderraad of ministerraad.

Behandeltraject
Datum aanbieding * 5 december 2017

Kenmerk * DGBI-I&K/17181664

Hamerstuk * Ja Nee

Voorgaande behandeling * Ja Nee

Gevolgen en juridisch kader
Gevolgen rijksbegroting * Ja Nee

Gevolgen apparaatsuitgaven * 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
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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 TNO Taakgroep 10 oktober 2017

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 Geen geschilpunten.

Contactpersonen 
Contactpersoon 1 Contactpersoon 2

Naam *

Afdeling * Innovatie en Kennis Innovatie en Kennis

Telefoonnummer *

E-mailadres *
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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 * 2018 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Uitgaven 1

Begrotingshoofdstuk XIII Economische Zaken

Beleidsartikel nummer 2 Naam Bedrijvenbeleid: innovatie en duurzaam ondernemen

Bedrag 0 0 0 0 0

Uitgaven 2

Begrotingshoofdstuk XIII Economische Zaken

Beleidsartikel nummer 4 Naam Energie: Een doelmatige en duurzame energievoorzieing

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 184,4 0 0 0 0 0

Begroting sectie A (ontvangsten)
Initiële jaar * 2018 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Ontvangsten 1

Begrotingshoofdstuk Selecteer

Beleidsartikel nummer Naam

Bedrag

Ontvangsten 2

Begrotingshoofdstuk Selecteer

Beleidsartikel nummer Naam

Bedrag

Ontvangsten 3

Begrotingshoofdstuk Selecteer

Beleidsartikel nummer Naam

Bedrag

Totale ontvangsten

Saldo uitgaven en 
ontvangsten

-184,4 0 0 0 0 0

Toelichting Het betreft geen nieuwe gevolgen voor de Rijksbegroting maar uitsluitend uitgaven die reeds 
zijn opgenomen in de Rijksbegroting 2018. 
De SZW bijdrage van € 3,7 mln. loopt via de EZ begroting en is reeds overgeheveld.

10.1.b
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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







  
   

 
  

        
        

   
   

      
      

   



  
   

 
 

 
       

    

 
 

  
 

  

 
  

   



           

  
  

 

  
 

     
       

       
       

    

      
     

       
   

      
    

  
  

 

  
  

  

       
     

     
  

 

  
  

       
       
     

     
    

   

 

  
  

  

        
      

     
     

   
  

     
    
 

 
    

   
   

  

    
  



          

     
   
     

      
 

  
    

   
    
  

 
    

 
 

    
 

  
    

    
     

      
    

   
   
    
 

    
     

   
    

   
    

    
     

     
    

    
   

     
     

      
      
   

 



          
    
    

    
     
      

      
     

       
      

     
    

     
    

 
       

   
  

    
   

  
         

    
     

   
      

      
   

     
     
 

  
  

 

     
   

    
      

      
        

      
      

     

 

  
  

     
     

    
       

  

 
  

     



          

   

 

      
     

    
       

      
    

     
   

  
       

     
   
     

      
    

     
      

      
    

       
      

      
        

     
     

    
 

      
    
   

   
     

       
        
         
    

  
      

    
      

        
      

  

 
  



          

  
 
 

  

 
 

 

  

   
    
    

       
    

      
     

      
   

   
   

      
      

      
       
     

   
      

    
      

        
      

      
     

      
    

     
   

      
     
     

       
     

   
     
    

    
     

   
     

     
   

    




