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Aanleiding ,-.: ... ~ ~ 
Maandag 28 januari van ~l,.Ot3tfuur heeft u een voorbespreking over de 
speech voor de Staat van de Economie. Vanuit AEP zijn

en Frans Suljker aanwezig. 

Advies 
U kunt kennis nemen van de nota en de bijgaande bouwstenen en deze bespreken 
tijdens de voorbespreking. 

Kernpunten 
• Bijgaand vindt u inhoudelijke bouwstenen voor de speech voor de Staat 

van de Economie. Deze bouwstenen gaan in op het huidige economische 
beeld, het belang van groei en mogelijkheden voor verdere 
welvaartsgroei. 

• We nemen graag met u door hoe de bouwstenen het verhaal rondom 
welvaartsgroei en productiviteit verder kunnen versterken. Ook bespreken 
wij graag de mogelijke nleuwsitems (bijv. noodzaak groei-agenda, 
actieplan onderwijs, belang R&D-doelstelling, China-strategie). 

• Aanvullend vindt u bijgaand een verslag van de brainstormsessie over 
potentiële groei van 17 januari jl. Deze Input Is ook gebruikt voor de 
bouwstenen. 
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Bouwsteen 1: Hoe staat onze economie ervoor? 

1 

Buiten reikwijdte



2 

Buiten reikwijdte



Bouwsteen 2: Waarom is welvaartsgroei belangrijk voor ons 

allen? 
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Buiten reikwijdte



o We moeten ons met name richten op versterking van de 

potentiële groei. 

4 



Bouwsteen 3: Hoe kunnen we ons potentiële 

verdienvermogen vergroten? 
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Aanleiding 
In het begrotingsoverleg van 10 april sprak u met de minister van Financiën over 
de claim voor economische ontwikkeling en technologie à € 100 mln. per jaar. 
Tijdens dit overleg is afgesproken op een later moment verder te praten over de 
mogelijkheden om meer te investeren in innovatie. Dit vervolgoverleg is ingepland 
voor donderdag 23 mei, 10.15 - 11.15 uur. Deze nota dient ter voorbereiding op 
dit gesprek. 

Advies 
• U kunt richting MFIN aangeven dat u op één lijn lijkt te zitten voor wat betreft 

de noodzaak voor extra investeringen OP het terrein van onderzoek en  
innovatie. Intensivering van de middelen voor innovatie, met name rondom 

,-'sleuteltechnologieën als quantumtechnologie en AI, kan een belangrijke 
bijdrage leveren aan het verhogen van de structurele economische groei, het 
oplossen van maatschappelijke uitdagingen, en het versterken van de onze 
concurrentiekracht ten opzichte van China en de VS. 
U kunt erop inzetten om een procesafspraak te maken om nog deze 
kabinetsperiode te komen tot een structurele oplossing voor meer 
investeringen in innovatie, en daarmee "het dak te repareren terwijl de zon 
schijnt". U kunt hierbij aangeven voorstander te zi'n van een apart 
innovatiefonds en dit graag samen met FIN verder te wi en 	en. Met 
een dergelijk fonds kan gerichte ondersteuning worden geboden aan 
investeringen in sleuteltechnologieën, die niet revolverend hoeven te zijn 
(anders dan bij Invest-NL). Door middel van extra publieke investeringen 
worden ook extra private investeringen uitgelokt, o.a. door co-financiering. 

• Innovatie is zeer bepalend voor de toekomstige groei van onze welvaart en 
het versterken van onze economische veiligheid. Een intensivering van de 

Ontvangen BBR 
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Directie Algemene 
Economische Politiek 

publieke investeringen biedt de mogelijkheid om concrete en positieve 
invulling te geven aan de ambities van het kabinet - zoals bijvoorbeeld 
weergegeven in de kamerbrief Europese concurrentiekracht en de 
Chinastrategie - waarbij we uitgaan van onze eigen sterktes. En het is ook 
noodzakelijk om aan te haken bij andere landen, die naar verwachting in de 
komende jaren ook meer gaan investeren. 

• Daarbij kunt u aangeven meer te zien in een innovatiefonds dan in een 
Sovereign Wealth Fund (SWF) gericht op financieel rendement. Wij zien op dit 
moment namelijk geen inhoudelijke gronden om een dergelijk SWF op te 
zetten in Nederland. Een SWF is er niet op geric
te pakken en er zijn substantiële beleggingsrisico's.  De relatief lage 

gericht om specifiek markt-talen aan  

staatsschuld biedt wel ruimte voor investeringen gericht op versterking van 
ons verdienvermogen, zoals op  het terrein van innovatie. 

• U wordt daarnaast geadviseerd om in aanloop naar een innovatiefonds voor 
de korte termijn in te zetten op een budgettaire toezegging voor tijdelijke 
middelen voor innovatie uit de besluitvormingsenveloppe á € 400 mln. per 
jaar (t/m 2024), genoemd in het BVM. 

Kernpunten 
• Er is brede consensus onder internationale organisaties (EC, IMF, OESO) dat 

Nederland de directe publieke investeringen in innovatie zou moeten 
verhogen. Ook MFIN (in zijn Humboldt-lezing) en andere leden van het 
kabinet (de minister-president, MBHOS) hebben de noodzaak aangegeven van 
extra investeringen in onderzoek en innovatie. 

• De publieke investeringen geoormerkt voor sleuteltechnologieën zijn in 
Nederland laag in vergelijking met andere landen (Technopolis 2019, nog te 
verschijnen). Als Nederland een vergelijkbaar bedrag als andere landen zou 
oormerken voor inv 	sleuteltechnologieën zijn extra publieke 
investeringen va 	 er jaar nodig. 

• Er zijn verschille 	L. 	ten denkbaar waarmee een intensivering in 
onderzoek en innovatie vorm zou kunnen krijgen. Indien het om een 
substantiële intensivering gaat lijkt het vooralsnog het meest aantrekkelijk om 
een nieuw innovatiefonds op te richten. Daarbij is structurele voeding van het 
fonds belangrijk om structureel commitment aan te kunnen gaan. 

• Ambtelijk FIN zal waarschijnlijk adviseren om de verdere uitwerking binnen 
het BUIB-trajectl te doen, maar het lijkt goed het huidige politieke m•mentum 
e 	u 	en 	me- .usa eer er va start te gaan. 

• Met het BVM is besloten dat € 10 mln. structureel (met oploop van € 5 mln. in 
2019 en € 7,5 mln. in 2020) wordt toegevoegd aan de EZK begroting voor 
economische ontwikkeling en technologie. Dit is slechts een tiende van het 
geclaimde bedrag (€ 100 mln. per jaar). In een separate nota wordt u (de 
staatssecretaris) geïnformeerd over de voorgestelde inzet van deze extra 
middelen. In essentie wordt voorgesteld om de middelen voor 2019 in te 
zetten voor ruimtevaart en de middelen vanaf 2020 in te zetten voor 
sleuteltechnologieën AI en quantum. 

1  Het traject 'Beleids- en Uitvoeringsopties In Beeld' wordt gestart onder leiding van Financiën. Dit traject 
moet voor ca. 15 beleidsthema's In kaart brengen hoe effectief beleid het gevoerde is en opties 
verkennen hoe deze effectiviteit kan worden vergroot, om Nederland gereed te maken voor de volgende 
economische neergang. 
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Toelichting 
Intensivering middelen voor innovatie 
• Innovatie is in belangrijke mate bepalend voor de Nederlandse welvaartsgroei. 

Nieuwe producten, diensten en processen verhogen de structurele 
economische groei via de arbeidsproductiviteit en dragen bij aan het oplossen 
van maatschappelijke uitdagingen. Nederland beschikt over een sterke 
kennispositie op een aantal sleuteltechnologieën. Als we het mogelijk maken 
dat Nederlandse bedrijven in de top mee kunnen doen heeft dat positieve 
gevolgen voor productiviteitsgroei en het verdienvermogen. 

• Ook in het licht van de veranderende mondiale verhoudingen, en de grotere 
rol die Europa naar verwachting gaat spelen in de financiering van onderzoek 
en innovatie, zijn meer middelen voor gericht innovatiebeleid van belang. 
Technologieontwikkeling raakt steeds meer verweven met onze nationale 
veiligheid. Om eenzijdige afhankelijkheid te voorkomen wordt het maken van 
scherpe keuzes ten aanzien van de richting van het innovatiebeleid steeds 
belangrijker, zowel in Nederland als in Europa. Economische veiligheid kent -
naast een defensieve kant (zoals investeringstoetsen) ook een offensieve 
kant: door zelf een sterke positie te verwerven op bepaalde critical innovation 
assets (met eigen investeringen), door te investeren in kennis die ervoor zorgt 
dat Nederlandse bedrijven verankerd raken in Nederland en door zelf te 
zorgen voor bedrijven die kritische technologieën kunnen leveren. 

• Ook vanuit het oude Fonds Economische Structuurversterking (FES) werd 
geïnvesteerd in kennis en innovatie. In een evaluatie van dit onderdeel is in 
2010 aangegeven dat - mede door de middelen uit het FES - sterkere 
netwerken zijn gevormd tussen publieke en private partijen, de 
concurrentiekracht is versterkt en de wetenschappelijke excellentie is 
verhoogd (al ontbreekt een counter factual). 

Internationale vergelijking 
• De directe publieke investeringen in R&D liggen in Nederland iets boven het 

OESO-qemiddelde a. ''n lager gan van landen waarmee Ne er-'----777.inU 
-Wir meten, zoal. Duitsland Z se land n de 	ndr"  isc e lan en. 

• Lrecte publieke 	ring 	erkt voo s euteltechnologieën in 
Nederland zijn laag in vergelijking met andere landen, terwijl de kwaliteit van 
ons onderzoek hoog is. Als Nederland een vergelijkbaar bedrag als andere 
landen (0,10% bbp) zou oormerken voor publieke investeringen i 
sleuteltechnologieën, zijn extra publieke investeringen nodig va € 648 min 
per jaar (Technopolis, 2019). Bovendien betekent de toename 
buitenlandse geoormerkte inv s ingen dat de relatieve Nederla 	ositie 
de komende jaren verslechtdr als er geen additionele investeringen komen. 

• Hierbij past de kanttekening d 	ederland via huidige topsectoren- en 
innovatiebeleid al veel bottom-up investeert in sleuteltechnologieën. Voor een 
goede vergelijkbaarheid moeten die investeringen ook worden meegeteld. Het 
gaat dan bijvoorbeeld om inzet van de PPS-toeslag (toeslag budget ca. 
€ 170 mln.) en het fiscale instrumentarium (o.a. WBSO). In beide gevallen 
zijn dit indirecte investeringen waar weinig/geen strategische sturing wordt 
gegeven vanuit de overheid. 
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AEP / 19124939 Figuur 1: R&D-uitgaven als percentage van het bbp (2016) 
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Instrumenten 
• Er zijn verschillende instrumenten denkbaar waarmee een intensivering in 

onderzoek en innovatie vorm zou kunnen krijgen. Eerder ben u met 
bijgevoegde nota geïnformeerd over deze alternatieven. U bent toen akkoord 
gegaan met verdere uitwerking van twee alternatieven: uitbreiden van het 
Toekomstfonds en het opzetten van een nieuw innovatiefonds. De tussenstand 
vindt u in bijlage 1. 

Positie FIN 
• MFIN heeft in zijn recente Humboldt-speech aangegeven dat er in Europa een 

grote stap nodig is in de investeringen in innovatie, artificial intelligence, 
nanotechnologie en biotech. Investeren in de economie van de toekomst is 
noodzakelijk. In 2016 werd in Azië ruim 3 keer zoveel geïnvesteerd in Artificial 
Intelligence als in Europa. In de VS was het ruim zes keer zoveel. MFIN wil dat 
gat dichten. Lidstaten kunnen volgens MFIN bovendien ook zelf de koe bij de 
horens vatten en investeren in onderwijs, techniek en onderzoek. 

• Mogelijkerwijs wordt dit pleidooi nader uitgelegd als een pleidooi voor meer 
Europese investeringen. Ook in dat geval zijn meer nationale middelen nodig 
zodat Nederland/Nederlands bedrijfsleven daar ook aan mee kan doen: veel 
EU-programma's en instrumenten kennen het vereiste van cofinanciering. Een 
innovatiefonds zou hierbij een belangrijke rol kunnen spelen. 

• Ambtelijk FIN heeft MFIN meermaals negatief geadviseerd over het opzetten 
van een SWF. Daarnaast zal FIN het verdere vervolg naar verwachting willen 
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Kenmerk 
agenderen binnen het BUIB-traject. Hoewel dit traject primair gericht is op de AEP / 19124939 
input voor verkiezingsprogramma's, zou het ook kunnen dienen als 
onderbouwing voor extra middelen voor sleuteltechnologieën bij Voorjaarsnota 
2020. 

• Andere argumentatie die vanuit ambtelijk FIN te verwachten is - en onze 
suggestie voor de antwoorden daarop - treft u aan in bijlage 2. 
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Innovatiefonds 
• Een aantrekkelijke optie is een fonds in de zin van de Rijksbegroting. Dit is 

een apart begrotingshoofdstuk (een begrotingswet, zoals het Infrastructuur-
en Deltafonds) waar middelen uit worden onttrokken om aan de 
departementale begroting toe te voegen. Vanuit de departementale begroting 
kunnen de middelen vervolgens naar wens ingezet worden. 

• Voordeel van een dergelijk fonds is dat middelen meerjarig beschikbaar 
blijven. Ook is het een voordeel dat deze middelen geoormerkt zijn en op 
afstand staan van departementale budgettaire afwegingen (dit is voor FIN 
naar verwachting juist een bezwaar). Nadeel is dat het fonds dan een 
begrotingswet is, waarover de Tweede Kamer budgetrecht kan uitoefenen. 
Het fonds biedt de mogelijkheid om gerichte ondersteuning te bieden voor 
investeringen in sleuteltechnologieën die niet hoeven te revolveren, zoals via 
subsidies. Aangezien Nederland de investeringen die andere landen in 
bepaalde sleuteltechnologieën doen niet kan evenaren, is het verstandig om 
deze te focussen op een aantal sleuteltechnologieën en op die manier massa 
te creëren. 

• Voeding voor dit fonds zou moeten komen uit generale middelen. Dit kan 
bijvoorbeeld bestaan uit rentemeevallers op de staatsschuld, opbrengsten uit 
frequentieveilingen of verkoop van staatsdeelnemingen. Dit waren naast de 
aardgasbaten ook voedingsbronnen voor het oude Fonds Economische 
Structuurversterking (FES). Daarnaast kan het bij de huidige lage rente en 
gedaalde staatschuld (naar verwachting onder 50% bbp in 2019) een 
aantrekkelijke optie zijn om extra te lenen om gericht te investeren in ons 
verdienvermogen op lange termijn. Hierbij geldt wel dat investeringen in 
(opkomende) sleuteltechnologieën langjarig commitment van belang is, 
waardoor structurele voeding van het fonds belangrijk is. 

Toekomstfonds 
• Een alternatief is uitbreiding van het Toekomstfonds. Het Toekomstfonds is 

een begrotingsartikel (artikel 3 op de EZK begroting) en is geen fonds in de 
definitie van een fonds binnen de Rijksbegroting. 

• Uitbreiding van het Toekomstfonds voor de investeringen in 
sleuteltechnologieën is interessant vanwege de 100% eindejaarsmarge van dit 
deel van onze begroting. Daardoor kunnen middelen meerjarig beschikbaar 
blijven om in te spelen op de investeringsbehoefte. 

• Het Toekomstfonds als instrument voor deze investeringen kent echter ook 
meerdere nadelen. Het instrumentarium is minder geschikt voor investeringen 
in innovaties met een aanzienlijk fundamenteel karakter, omdat deze niet of 
nauwelijks zullen revolveren (zichzelf terugverdienen). Dit is op dit moment 
een vereiste voor de instrumenten binnen het Toekomstfonds. Het verleden 
wijst uit dat er met wisselend animo beroep werd gedaan op instrumenten in 
het Toekomstfonds gericht op toegepast en fundamenteel onderzoek (het deel 
ondernemingsfinanciering is wel succesvol). Daarnaast beperkt het gebruik 
van het bestaande instrumentarium de bewegingsvrijheid en zijn deze 
instrumenten bottom-up vormgegeven: ze keren leningen uit als gegadigden 
daarom vragen. Het doel van nieuwe middelen is om deze meer top-down te 
besteden: we willen actief kunnen inspelen op kansen. 
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AEP / 19124939 Bijlage 2. Mogelijke argumentatie vanuit (ambtelijk) FIN 

Q: Er zijn toch al extra middelen gekomen voor investeringen in 
innovatie/onderzoek/sleuteltechnologieën, namelijk bij regeerakkoord en recent 
ook bij het BVM? 
A: 

• Zoals uit cijfers van Rathenau Instituut blijkt zijn de investeringen van het 
kabinet in onderzoek (€ 400 mln. in onderzoek, 50% in toegepast 
onderzoek en 50% in fundamenteel onderzoek) onvoldoende om de groei 
in het BBP bij te houden - • e  aalt het relatieve aandeel van publieke 
investeringen in pl 	s van dat ee'h toename zichtbaar is (zie ook tabel 1). 

• De doelstelling va 2,5% BBP als • &D-uitgaven komt daarmee verder uit 
beeld. Met name p vaat moet h' r een stap worden gemaakt, maar ook 
publiek is een additio 	tering nodig. 

• De € 10 mln. extra middelen bij BVM zijn een mooie eerste stap, maar 
niet meer dan dat. Gegeven de enorme bedragen die internationaal 
worden geïnvesteerd, is dit bedrag net voldoende om te investeren in 
twee technologieën en dan ook nog eens op een niche daarbinnen. 

Figuur 1: Directe en indirecte rijkssteun voor R&D en innovatie, 2017-2023, in 
procenten van het bbp 

2017 	2018 

realisatie voorlopig begroting  

2020 12021 12022 	2023 

meerjarenraming 

2019 

Directe uitgaven voor R&D 
	

0,67 

Directe uitgaven voor 
innovatie 	 0,04 

Indirecte fiscale steun voor 
R&D en innovatie 	 0,18 

Totale overheidssteun 
128D en innovatie 
	

0.90 

bbp (in € miljarden) 	 737,0 	771,0 	800,1 	812,1 821,8 830,1 	838,4 

Bron: TWIN-overzicht 2017-2023. BBP-cijfers voor 2017-2019 betreffen de nominale cijfers van het CPB uit het CEP van 
maart 2019, kerngegeven. Voor de bepaling van het BBP vanaf 2020 zijn de volumegroeipercentages gebruikt van 
CPB uit het CEP van maart 2019. 

Q: we zijn te klein om als NL alleen verschil te maken; we moeten investeren in 
Europees verband 
A: 

• In Europees verband meer inzetten op innovatie is goed en verstandig, 
maar los daarvan moeten we ook kijken naar kansen voor Nederland. Dit 
doen andere EU-landen (VK, DUI, FRA) ook volop met miljarden-
investeringen in bijvoorbeeld AI. 

• Als in EU-verband meer geld naar innovatie gaat kan tot op zekere hoogte 
sprake zijn van substitutie, maar blijft nationale cofinanciering nodig, en 
blijft het nodig om goed te kijken waar NL goed is gepositioneerd om door 
gerichte investeringen mee te kunnen doen in de internationale kopgroep. 

0,72 0,69 0,69 0,67 0,66 0,65 

0,05 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 

0,17 0,17 0,18 0,17 0,17 0,17 

0,94 0,90 0,90 0,88 0,88 0,85 
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Q: publieke investeringen in innovatie leiden volgens de modellen niet tot 
economische groei 
A: 

• Resultaten in de empirische literatuur over het effect op de productiviteit 
van publieke R&D zijn niet eenduidig. Het effect lijkt mede afhankelijk te 
zijn van de specifieke nationale context, meer concreet het 
innovatiesysteem waarin publieke R&D wordt ingezet. 

• Met publieke investeringen worden ook additionele private investeringen 
uitgelokt. In de empirische literatuur komen de positieve effecten van 
private R&D op de arbeidspro-nctiviteit robQttst naar voren. In een meta-

"ar 1V s ingeschat dat één euro extra R&D bij bedrijven in Nederland op 
langere termijn tot on 	n,S extra bbp leidt. 

• Bovendien moeten we als Nederland zorgen dat onze economie klaar is 
voor de toekomst. We moeten voorkomen dat economische kansen 
verloren gaan en ongewenste geopolitieke afhankelijkheden ontstaan. 

Q: er zijn toch andere instrumenten denkbaar dan een apart innovatiefonds, zoals 
uitbreiding van de deelnemingenportefeuille en beschikbaar stellen van extra 
middelen voor hervormingen zoals klimaat en pensioen 
A: 

• Het ondersteunen van innovatie door vanuit deelnemingen een belang te 
nemen in innovatieve spelers lijkt niet erg effectief en mogelijk zelfs 
contraproductief, omdat innovatieve bedrijven in handen van de overheid 
aan veel meer toezicht zullen worden gebonden. 

• Het andere alternatief - het beschikbaar stellen van middelen voor 
transitiekosten voor hervormingen zoals op het terrein van klimaat en 
pensioen - moet grotendeels los worden gezien van de discussie over 
innovatie-middelen. 
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Aanvulling voorbereiding haardvuuroverleg - actuele ontwikkelingen 

Positie MFIN 

• MFIN ziet een Sovereign Wealth Fund voor zich als een manier om additionele middelen te 
genereren voor productiviteitsverhoging in den brede, met name oiSétiér-rein van innovatie, 

der" s en 	.s r 	r.
. MFIN heeft in het kader van de zogenaamde 

mid-term review van het kabinet ook aandacht gevraagd voor deze thematiek. 
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Memo kansrijke meerjarenplannen sleuteltechnologieën t.b.v. Haardvuursessie 

• In het kader van het Missiegedreven Innovatiebeleid zijn voorstellen voor 
meerjarenprogramma's (hierna: MJP's) op het terrein van sleuteltechnologieën ingediend. 
Resultaat is een brede portfolio met 51 uitgewerkte voorstellen om te investeren in kennis 
en onderzoek op het terrein van sleutel technologieën. Op deze basis is het goed mogelijk 
om op korte termijn een aantal voorstellen te selecteren waaraan op korte termijn een 
additionele impuls gegeven kan worden. De programma's zijn op het terrein van quantum, 
AI, composieten, de halfgeleiderindustrie en nanotechnologie. Hieronder worden de 
voorbeelden verder uitgewerkt. 

• Alle voorbeelden betreffen sleuteltechnologieën waarin Nederland een sterke positie heeft,' 
maar die ook een potentieel grote maatschappelijke en economische impact hebben. AI 
kan bijvoorbeeld een grote bijdrage aan economische groei leveren en het zal alle terreinen 
van het dagelijks leven beïnvloeden, van de zorg tot de mobiliteit, van het onderwijs tot 
onze veiligheid. Quantum computers bieden de mogelijkheid om rekenproblemen op te 
lossen die buiten de capaciteit van klassieke ICT liggen, b.v. voor nieuwe materialen, 
chemie, logistieke processen en machine learning. Composiettechnologie levert lichte, 
sterke en duurzame materialen die bijdragen aan CO2-reductie en circulariteit. 

Onderstaande tekst beschrijft een aantal voorbeelden van MJP's: 

Het Nationaal Artificiële Intelligentie (AI) Onderzoekscentrum 

Het voorstel in het MJP is om krachten te bundelen in een nationaal onderzoekscentrum. 
Het doel van het nationale onderzoekscentrum is om de Nederlandse AI-kennisbasis te 
versterken, en Nederland aantrekkelijker te maken voor AI-talent en organisaties met 
eigenstandige AI-R&D, zodat de toepassing van AI vervolgens breed - door diverse 
organisaties - kan worden opgepakt. Hierbij wordt het verwerven van één van de Europese 
onderzoekscentra zoals die momenteel onder bespreking zijn met de Europese Commissie 
als nevendoel gesteld. Het onderzoekscentrum wordt langs vier lijnen ontwikkeld: 

- Een onderzoekscentrum, als netwerk van verschillende laboratoria; 
- Een groot kennisprogramma, uitgevoerd door de verschillende laboratoria; 
- Een valorisatieprogramma voor nationale disseminatie van kennis; 
- Een outreach naar verschillende Europese initiatieven. 

De Nationale agenda quantumtechnologie 

Op dit moment wordt de Nationale Agenda Quantum Technologie uitgewerkt door 
betrokken partijen waarbij input en draagvlak vanuit heel Nederland wordt gezocht. Naast 
een breed onderzoeksprogramma, zijn ook een maatschappelijk debat, nationale testbeds, 
ecosysteem- en marktontwikkeling en een fysiek "house of quantum" onderdeel van de 
agenda. Ook is een omvattende human capital agenda nodig voor het aantrekken, opleiden 
en behouden van technisch ondernemend talent voor deze nieuwe industrie. QuTech vormt 
de nucleus van het nationale quantum-veld. Onder de vlag van Q-campus ontstaat rondom 
QuTech een kenniscluster waar ook bedrijven, start-ups en andere kennispartijen onderdeel 
van uitmaken. QuTech draait op wetenschappelijk gebied mee in de top, met omvangrijke 
investeringen door Intel en Microsoft, onder andere vanwege de in Delft aanwezige kennis. 

CITC 

Het Chip Integration Technology Centre, kortweg CITC, is een open innovatiecentrum dat 
zich richt op de ontwikkeling en toepassing van de nieuwe generatie chips (halfgeleiders), 
inclusief fotonica chips als ook de implementatie van chips in producten. Kenmerkend 
hiervoor is dat meerdere chips en functies in één verpakking worden geplaatst. Binnen 
Nederland zijn veel bedrijven en kennisinstellingen actief op het vlak van Advanced Chip 
Packaging & Chip Integration. Het CITC maakt intensieve samenwerking tussen bedrijven 

1  Elsevier (2018). Kwantitatieve analyse van onderzoek en innovatie in sleuteltechnologieën in Nederland 
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in de semiconductorsector en kennis- en onderzoeksinstellingen mogelijk. Het CITC helpt 
bedrijven innoveren, door het gat te dichten tussen academische kennis en praktisch 
toepasbare oplossingen, met een focus op productie(technologie). Tegelijkertijd is het CITC 
een opleidingscentrum voor nieuw én bestaand talent. Onderwijsinstellingen als de 
Radboud Universiteit, TU Delft, TU Eindhoven, Universiteit Twente en de Hogeschool 
Arnhem- Nijmegen (HAN) zijn nauw betrokken. 

Composieten 

Nederland heeft al een sterke positie in high-tech composietmaterialen, bijvoorbeeld voor 
lichtgewicht delen van vliegtuigen en sterke en lichte bladen voor windmolens. 53 
bedrijven, waaronder veel mkb, en kennisinstellingen hebben in 2019 gezamenlijk een 
agenda opgesteld voor de volgende stap voorwaarts. Gezamenlijk voeren bedrijven en 
instellingen als NLR en universiteiten onderzoeksprogramma's uit. Onder meer wordt 
geïnvesteerd in de opschaling van bedrijven, het toegankelijk maken van R&D-faciliteiten 
en faciliteiten voor kleine productieseries. Ze komen uit zeer diverse sectoren (de lucht- en 
ruimtevaart, maritieme sector, automotive sector, energie & offshore, bouw & 
infrastructuur) maar hebben een focus op composietmaterialen gemeenschappelijk. 
Daarvoor hebben ze samen de nationale samenwerkingsagenda Composiet opgesteld die 
de toepassing van composieten verder gaat verbreden, de kosten verder verlagen en de 
duurzaamheid verder verhogen. Daartoe zijn zes deelprogramma's opgesteld voor onder 
meer het verder automatiseren en digitaliseren van de productie, het maken van grote 
structuren met composieten, en het helpen groeien van het MKB (SME scale up). Deze 
agenda draagt bij aan verduurzaming van de economie door CO2-emissies terug te dringen 
en uiteenlopende sectoren meer circulair te maken. 

Nano4Society 

Een hoofdzakelijk nieuw programma dat een selectieve continuering is van het programma 
NanoNextNL met als focusgebied Quality of Society. Nano4Society is een overkoepelend 
programma met nanotechnogie als grote toegevoegde waarde voor maatschappij en 
industrie op het gebied van gezondheid, landbouw, veiligheid, duurzaamheid & energie 
(klimaat). Als Key-Enabling Technology (KET) zal nano vrijwel nooit rechtstreeks in het 
eindresultaat zichtbaar zijn maar wel essentieel aanwezig ("nano-inside'): zonder nano was 
er geen oplossing geweest. Ook de risico's van het gebruik van nanotechnologie, in het 
bijzonder safe by design, en acceptatie zijn onderdeel van dit programma. Nano4society als 
overkoepeld programma op het gebied van nanotechnologie heeft als belangrijk doel om de 
cross-over tussen de afzonderlijke programma's te stimuleren. Denk hierbij o.a. aan 
gemeenschappelijk infrastructuur, aanbieden van cursussen, organiseren van workshops 
e.d.. 
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Aanleiding 
Op 29 augustus 2019 staat een vervolgafspraak gepland met MFIN over 
investeringen in innovatie ('haardvuursessie'). Op 26 augustus is er een 
voorbespreking. 
Zoals besproken tijdens het overleg met MFIN op 10 juli jl. is een aangepaste two-
pager opgesteld. Deze two-pager moet kunnen worden benut om breder politiek 
draagvlak te creëren voor intensiveringen op het gebied van innovatie. Een 
conceptversie van de two-pager wordt aan u en MFIN voorgelegd. 

Advies 
op 	U kunt instemmen met bijgevoegde two-pager. Indien gewenst kunt u aangeven 

0 	op welke punten u aanpassingen in de two-pager wilt zien, zodat deze nog 
verwerkt kunnen worden voorafgaand aan de nieuwe 'haardvuursessie' op 29 0 
augustus. 

Kernpunten 
c• 	• 	Er is getracht het nieuwe overleg zo snel mogelijk na de vakanties in te 

plannen. Het overleg vindt plaats daags voor de MR waarin de 
augustusbesluitvorming voorligt en vlak na de Begrotingsraad van EZK op 29 

tc, 	 augustus. Derhalve zijn de mogelijkheden beperkt om een intensiveren voor 
sleuteltechnóWrar te rea seren voor de begro-ting van 2U2 . 

• U ontvangt voor het overleg van 29 augustus nog een separate voorbereiding. 
Hieronder zijn reeds twee punten opgenomen die in de recente contacten met 
ambtelijk FIN aan de orde zijn geweest. Naar verwachting zullen deze zaken 
aan de orde komen tijdens het gesprek op 29 augustus. De uitwerking van en 
argumentatie bij de onderstaande twee punten zullen worden meegenomen in Ontvangen BBR 

de nota voor de voorbereiding van de haardvuursessie. 
A. In de bijgevoegde two-pager wordt gepleit voor het opzetten van een nieuw 

Innovatiefonds met een initiële omvang van 2 miljard. Een dergelijk 
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Kenmerk 
CE-AEP / 19200539 begrotingsfonds past bij het karakter van innovatie, waarbij meerjarige, 

onregelmatige en ongelijksoortige investeringsbehoeften bestaan. Hiermee 
kunnen we een belangrijke stap zetten om de publieke investeringen in 
sleuteltechnologieën meer in lijn te brengen met referentielanden. 
Ambtelijk FIN ziet weinig politiek draagvlak voor een dergelijke vergaande 

'beleidsoptie en wil de prioriteit in de two-pager leggen op de mogelijke 
• korte_terrnijn intensivering van 90 miljoen/jaar.  Een innovatiefonds is naar 

de mening van FIN bovendien geen onderwerp van gesprek geweest tijdens 
de eerdere haardvuursessies. FIN is inhoudelijk ook geen voorstander van 
een dergelijk fonds, o.a. omdat men bezorgd is dat een omvangrijk fonds 
tot ondoelmatige uitgaven zal leiden, vanwege druk om substantiële 
middelen die "op de plank liggen" zo snel mogelijk te besteden. Bovendien 
wordt bij een begrotingsfonds een deel van de middelen op de 
rijksbegroting apart gezet, wat een integrale afweging van alle inkomsten 
en uitgaven kan bemoeilijken. 

B. Tijdens het overleg op 10 juli is gesproken over een bijdrage vanuit de EZK-
begroting aan de mogelijke intensivering van € 90 miljoen/jaar voor 
sleuteltechnologieën. Ambtelijk FIN ziet een bijdrage vanuit EZK als 
voorwaarde voor draagvlak voor een eventuele intensivering. Inmiddels is 
duidelijk dat er substantiële incidentele tekorten zijn op de EZK-begroting, 
m.n. vanwege hogere kosten voor de ETS-compensatie en tekorten bij ACM 
vanwege lagere boete-opbrengsten. In de nota over de EZK-begroting bent 
u daarover uitgebreider geïnformeerd. ke IRF is daarom van mening dat  
eventuele meevallers op de EZK-be•rotin• volledi moeten worden ingezet 
om • -ze e o en te dekken. 
Dit betekent dat de overgebleven opties voor een bijdrage vanuit de EZK-
begroting beperkt zijn: het gaat dan om inzet van middelen uit de WBSO 
(wat een kadercorrectie zou vereisen) of een herprioritering richting 
sleuteltechnologieën binnen bestaande budgetten. In dit kader wordt in 
beeld gebracht hoe de middelen die nu worden ingezet binnen het 
missiegedreven innovatiebeleid ten goede kunnen komen aan investeringen 
in sleuteltechnologieën. 

Toelichting 

• In de two-pager wordt directer aangesloten bij de argumentatie uit de 
'groeiagenda' ten opzichte van de versie die voorlag tijdens het overleg op 10 
juli jl.. 

• Samenvatting van de two-pager - Investeren voor de Toekomst 
o Het verhogen van de structurele economische groei is noodzakelijk. Er zijn 

veel belangrijke wensen voor de toekomst, bijvoorbeeld ten aanzien van 
beter onderwijs, kwalitatief hoogwaardige ouderenzorg en de aanpak van 
het klimaatprobleem. Daarnaast willen burgers daadwerkelijk in hun 
portemonnee merken dat het beter gaat. 

o Onderzoek en innovatie zijn belangrijke pijlers om onze economische groei 
te verhogen. En ze zijn van groot belang voor het oplossen van de diverse 
maatschappelijke uitdagingen variërend van goede en betaalbare zorg, het 
oplossen van het klimaatprobleem, tot veiliger en gezonder voedsel en 
een veilige samenleving. 

\y 
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internationale concurrentie zijn onderzoek en innovatie ook belangrijk om 
eenzijdige afhankelijkheid op het gebied van cruciale technologieën te 
voorkomen. 

o De R&D-uitgaven in Nederland zijn internationaal vergeleken relatief laag. 
We blijven achter bij de ambitie van het kabinet om 2,5% van het bbp aan 
R&D te besteden. Om die reden pleiten internationale organisaties (EC, 
OESO, IMF) al jaren voor een verhoging van de publieke en private R&D-
uitgaven in Nederland. In vergelijking met andere landen blijven vooral de 
directe overheidsuitgaven geoormerkt voor sleuteltechnologieën in 
Nederland achter. 

o Het innovatiebeleid maakt met het Missie gedreven Topsectoren- en 
Innovatiebeleid een beweging door naar meer specifieke ondersteuning 
gericht op maatschappelijke thema's en sleuteltechnologieën. De missies 
die centraal staan, zijn relevant voor het beleid van vrijwel alle 
ministeries. Het huidige beleid kent nog wel een sterk bottom-up karakter: 
de overheid geeft via missies wel richting, maar stuurt niet aan de 
voorkant via geoormerkte investeringen. 

o Onze ambitie is om één van de meest innovatieve kenniseconomieën in de 
wereld te blijven. In de Global Innovation Index is Nederland recent 
ingehaald door Zweden en de VS (Nederland staat nu op positie 4). 
Daarom is het van belang dat Nederland gericht extra investeert in 
onderzoek en innovatie op het vlak van sleuteltechnologieën. 

o Het idee is om tot een Innovatiefonds te komen van € 2 miljard. Vanuit 
een dergelijk fonds kunnen naar verwachting voor een periode van 5-10 
jaar meerjarige publiek-private programma's voor sleuteltechnologieën 
worden gefinancierd. Een dergelijk begrotingsfonds past bij het karakter 
van innovatie, waarbij meerjarige, onregelmatige en ongelijksoortige 
investeringsbehoeften bestaan. 

o Het opzetten van een dergelijk fonds zal enkele jaren in beslag nemen. 
Om ook binnen de huidige kabinetsperiode nog een stap extra te zetten is 
op korte termijn een intensivering van € 100 miljoen per jaar wenselijk. 
Bij VIN is al € 10 miljoen vrijgemaakt, waardoor het resterende benodigde 
bedrag € 90 miljoen per jaar is. 
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Aanleiding 
Op 29 augustus 2019 staat een vervolgafspraak gepland met MFIN over 
investeringen in innovatie ('haardvuursessie'). Op 26 augustus is er een 
voorbespreking. 
Zoals besproken tijdens het overleg met MFIN op 10 juli jl. is een aangepaste two-
pager opgesteld. Deze two-pager moet kunnen worden benut om breder politiek 
draagvlak te creëren voor intensiveringen op het gebied van innovatie. Een 
conceptversie van de two-pager wordt aan u en MFIN voorgelegd. 

Advies 
U kunt instemmen met bijgevoegde two-pager. Indien gewenst kunt u aangeven 
op welke punten u aanpassingen in de two-pager wilt zien, zodat deze nog 
verwerkt kunnen worden voorafgaand aan de nieuwe 'haardvuursessie' op 29 
augustus. 

Kernpunten 
• Er is getracht het nieuwe overleg zo snel mogelijk na de vakanties in te 

plannen. Het overleg vindt plaats daags voor de MR waarin de 
augustusbesluitvorming voorligt en vlak na de Begrotingsraad van EZK op 29 
augustus. Derhalve zijn de mogelijkheden beperkt om een intensivering voor 
sleuteltechnologieën te realiseren voor de begroting van 2020. 

• U ontvangt voor het overleg van 29 augustus nog een separate voorbereiding. 
Hieronder zijn reeds twee punten opgenomen die in de recente contacten met 
ambtelijk FIN aan de orde zijn geweest. Naar verwachting zullen deze zaken 
aan de orde komen tijdens het gesprek op 29 augustus. De uitwerking van en 
argumentatie bij de onderstaande twee punten zullen worden meegenomen in Ontvangen BBR 

de nota voor de voorbereiding van de haardvuursessie. 
A. In de bijgevoegde two-pager wordt gepleit voor het opzetten van een nieuw 

Innovatiefonds met een initiële omvang van 2 miljard. Een dergelijk 
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Kenmerk 
begrotingsfonds past bij het karakter van innovatie, waarbij meerjarige, 	CE-AEP / 19200539 
onregelmatige en ongelijksoortige investeringsbehoeften bestaan. Hiermee 
kunnen we een belangrijke stap zetten om de publieke investeringen in 
sleuteltechnologieën meer in lijn te brengen met referentielanden. 
Ambtelijk FIN ziet weinig politiek draagvlak voor een dergelijke vergaande 
beleidsoptie en wil de prioriteit in de two-pager leggen op de mogelijke 
korte termijn intensivering van 90 miljoen/jaar. Een innovatiefonds is naar 
de mening van FIN bovendien geen onderwerp van gesprek geweest tijdens 
de eerdere haardvuursessies. FIN is inhoudelijk ook geen voorstander van 
een dergelijk fonds, o.a. omdat men bezorgd is dat een omvangrijk fonds 
tot ondoelmatige uitgaven zal leiden, vanwege druk om substantiële 
middelen die "op de plank liggen" zo snel mogelijk te besteden. Bovendien 
wordt bij een begrotingsfonds een deel van de middelen op de 
rijksbegroting apart gezet, wat een integrale afweging van alle inkomsten 
en uitgaven kan bemoeilijken. 

B. Tijdens het overleg op 10 juli is gesproken over een bijdrage vanuit de EZK- 
begroting aan de mogelijke intensivering van € 90 miljoen/jaar voor 
sleuteltechnologieën. Ambtelijk FIN ziet een bijdrage vanuit EZK als 
voorwaarde voor draagvlak voor een eventuele intensivering. Inmiddels is 
duidelijk dat er substantiële incidentele tekorten zijn op de EZK-begroting, 
m.n. vanwege hogere kosten voor de ETS-compensatie en tekorten bij ACM 
vanwege lagere boete-opbrengsten. In de nota over de EZK-begroting bent 
u daarover uitgebreider geïnformeerd. De IRF is daarom van mening dat 
eventuele meevallers op de EZK-begroting volledig moeten worden ingezet 
om deze tekorten te dekken. 
Dit betekent dat de overgebleven opties voor een bijdrage vanuit de EZK- 
begroting beperkt zijn: het gaat dan om inzet van middelen uit de WBS
(wat een kadercorrectie zou vereisen) of een herprioritering richting 
sleuteltechnologieën binnen bestaande bCidgaien. In dit 	wordt in  
beeld • -eracht oe de middelen die nu worden ingezet Inne 	et 
missiegedreven innovatiebeleid ten goede kunnen komen aan investeringen 
in sleuteltechnologieën. 

Toelichting 

• In de two-pager wordt directer aangesloten bij de argumentatie uit de 
'groeiagenda' ten opzichte van de versie die voorlag tijdens het overleg op 10 
juli jl.. 

• Samenvatting van de two-pager - Investeren voor de Toekomst 
o Het verhogen van de structurele economische groei is noodzakelijk. Er zijn 

veel belangrijke wensen voor de toekomst, bijvoorbeeld ten aanzien van 
beter onderwijs, kwalitatief hoogwaardige ouderenzorg en de aanpak van 
het klimaatprobleem. Daarnaast willen burgers daadwerkelijk in hun 
portemonnee merken dat het beter gaat. 

o Onderzoek en innovatie zijn belangrijke pijlers om onze economische groei 
te verhogen. En ze zijn van groot belang voor het oplossen van de diverse 
maatschappelijke uitdagingen variërend van goede en betaalbare zorg, het 
oplossen van het klimaatprobleem, tot veiliger en gezonder voedsel en 
een veilige samenleving. 
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Kenmerk 
o Vanwege de oplopende geopolitieke spanningen en toenemende 	CE-AEP / 19200539 

internationale concurrentie zijn onderzoek en innovatie ook belangrijk om 
eenzijdige afhankelijkheid op het gebied van cruciale technologieën te 
voorkomen. 

o De R&D-uitgaven in Nederland zijn internationaal vergeleken relatief laag. 
We blijven achter bij de ambitie van het kabinet om 2,5% van het bbp aan 
R&D te besteden. Om die reden pleiten internationale organisaties (EC, 
OESO, IMF) al jaren voor een verhoging van de publieke en private R&D- 
uitgaven in Nederland. In vergelijking met andere landen blijven vooral de 
directe overheidsuitgaven geoormerkt voor sleuteltechnologieën in 
Nederland achter. 

o Het innovatiebeleid maakt met het Missie gedreven Topsectoren- en 
Innovatiebeleid een beweging door naar meer specifieke ondersteuning 
gericht op maatschappelijke thema's en sleuteltechnologieën. De missies 
die centraal staan, zijn relevant voor het beleid van vrijwel alle 
ministeries. Het huidige beleid kent nog wel een sterk bottom-up karakter: 
de overheid geeft via missies wel richting, maar stuurt niet aan de 
voorkant via geoormerkte investeringen. 

o Onze ambitie is om één van de meest innovatieve kenniseconomieën in de 
wereld te blijven. In de Global Innovation Index is Nederland recent 
ingehaald door Zweden en de VS (Nederland staat nu op positie 4). 
Daarom is het van belang dat Nederland gericht extra investeert in 
onderzoek en innovatie op het vlak van sleuteltechnologieën. 

o Het idee is om tot een Innovatiefonds te komen van € 2 miljard. Vanuit 
een dergelijk fonds kunnen naar verwachting voor een periode van 5-10 
jaar meerjarige publiek-private programma's voor sleuteltechnologieën 
worden gefinancierd. Een dergelijk begrotingsfonds past bij het karakter 
van innovatie, waarbij meerjarige, onregelmatige en ongelijksoortige 
investeringsbehoeften bestaan. 

o Het opzetten van een dergelijk fonds zal enkele jaren in beslag nemen. 
Om ook binnen de huidige kabinetsperiode nog een stap extra te zetten is 
op korte termijn een intensivering van € 100 miljoen per jaar wenselijk. 
Bij V31\1 is al € 10 miljoen vrijgemaakt, waardoor het resterende benodigde 
bedrag 90 miljoen per jaar is. 
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Investeren voor de toekomst 

Verstevigen van ons ver dienvermogen 

Het verhogen van onze structurele economische groei is noodzakelijk. Er zijn veel 
belangrijke wensen voor de toekomst, bijvoorbeeld ten aanzien van beter onderwijs, 
kwalitatief hoogwaardige ouderenzorg en de aanpak van het klimaatprobleem. Alleen al de 
stijging van de zorgkosten en AOW-uitgaven vraagt om een economische groei van 0,7% per 
jaar als we het beschikbaar inkomen per persoon gelijk willen houden.' En dat is niet genoeg: 
mensen willen juist daadwerkelijk in hun portemonnee merken dat het beter gaat. 

> Onderzoek en innovatie zijn belangrijke pijlers om onze economische groei te 
verhogen. Waar de groei van de Nederlandse economie in de afgelopen decennia voor een 
belangrijk deel werd bepaald door een groter arbeidsaanbod, moet de groei in de komende 
jaren vooral komen uit de stijging van de arbeidsproductiviteit. Een hogere loonstijging is ook 
afhankelijk van een sterkere stijging van de arbeidsproductiviteit.2  
Onderzoek en innovatie zijn ook van belang voor het oplossen van de diverse 
maatschappelijke uitdagingen, variërend van goede en betaalbare zorg, het oplossen 
van het klimaatprobleem, tot veiliger en gezonder voedsel en een veilige 
samenleving. Met het Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid heeft dit kabinet de 
relatie versterkt tussen economische kansen en maatschappelijke uitdagingen. Tussen de 
genomineerden voor de verkiezing van de nieuwe Nationale Iconen zitten bijvoorbeeld partijen 
die actief zijn op het gebied van volksgezondheid, circulaire economie, duurzame mobiliteit en 
een duurzame waterhuishouding.3  
Internationaal wordt fors geïnvesteerd in nieuwe sleuteltechnologieën. Die technologieën 
hebben veel invloed op de wereld en het leven van morgen. Vanwege de oplopende 
geopolitieke spanningen en toenemende internationale concurrentie zijn onderzoek 
en innovatie ook belangrijk om eenzijdige afhankelijkheid op het gebied van cruciale 
technologieën te voorkomen. Europa en Nederland lopen momenteel achter bij de VS en 
Azië als het gaat om investeringen in nieuwe technologische ontwikkelingen zoals AI en 
Europese spelers ontbreken bij de grootste techbedrijven. 

Huidige innovatiebeleid: bottom-up aanpak met focus op maatschappelijke uitdagingen 

> Investeringen in R&D worden door de overheid gestimuleerd omdat de totale maatschappelijke 
opbrengst van investeringen in R&D hoger is dan de opbrengst van de partij die de investering 
doet (door kennisspillovers). Bovendien zijn de opbrengsten erg onzeker, wat financiering 
moeilijker maakt. Hierdoor wordt er zonder overheidsbeleid te weinig geïnvesteerd in R&D.4  
De overheid stimuleert in het huidige beleid generiek alle bedrijven om te investeren 
in R&D, bijvoorbeeld via de WBSO en door middel van bescherming van intellectueel eigendom 
(patenten). De gedachte hierachter is dat bedrijven zelf het beste in staat zijn om in te 
schatten waar de grootste kansen liggen. 
Met het Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid, ingezet door dit kabinet, geeft 
de overheid daarnaast richting aan R&D die tot stand komt in publiek-private samenwerking en 
gericht is op het oplossen van maatschappelijke uitdagingen en/of de ontwikkeling van 
sleuteltechnologieën. Investeringen in innovatie gericht op het oplossen van maatschappelijke 
uitdagingen komen niet altijd vanzelf tot stand, bijvoorbeeld omdat er nog geen markt voor is. 
De missies die centraal staan in deze aanpak zijn opgesteld onder leiding van departementen, 
in nauw overleg met het bedrijfsleven en kennisinstellingen (de internationaal onderscheidende 
samenwerking in de 'gouden driehoek'). Daarmee zijn ze relevant voor het beleid van vrijwel 
alle ministeries en gaan economische kansen en maatschappelijke uitdagingen hand in hand. 

1  De structurele economische groei wordt voor Nederland op dit moment geraamd op 1,2% per jaar. 
2  Verontrustend is dat volgens de juniraming van het CPB de arbeidsproductiviteit in 2019 zelfs daalt. 
3  https ://wwvv.rvo.nlionderwerpen/innovatief-ondernemen/nationale-iconen 
4  In totaal investeerde de overheid zelf in 2018 circa 5,6 miljard euro In R&D (voorlopige schatting), waarvan 3,9 miljard vla de 
begroting van OCW en 0,9 miljard via de begroting van EZK. Daarnaast bedraagt de fiscale stimulering van R&D circa 1,4 
miljard per jaar, voornamelijk via de WBSO. https://www.rathenau.ni/nl/wetenschap-cijfers/geld/wat-geeft-nederland-ult-aan-
rd/overtfeidsfinanciering-va  n -rd 
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Dit beleid komt bottom-up tot stand; het initiatief voor het doen van voorstellen voor 
publiek-private onderzoeksprogramma's ligt bij marktpartijen. Wanneer die initiatieven 
bijdragen aan de missies of sleuteltechnologieën ondersteunt de overheid deze. De overheid 
geeft dus wel richting door missies en sleuteltechnologieën centraal te stellen, maar stuurt niet 
door het aanwijzen van specifieke investeringen of technologieën. 

Een stap extra is nodig 

Onze ambitie is om één van de meest innovatieve kenniseconomieën in de wereld te blijven. 
Alleen op die manier kunnen we de toekomstige welvaart in Nederland borgen. De grote 
maatschappelijke uitdagingen, groeiende internationale concurrentie en veranderende 
geopolitieke omstandigheden vragen om scherpere keuzes. Daarom is het van belang dat 
Nederland gericht extra investeert in onderzoek en innovatie op het vlak van 
sleuteltechnologieën. 

Het huidige beleid leidt tot goede resultaten: met relatief weinig middelen doet 
Nederland het goed in internationale innovatie-ranglijsten. We profiteren hierbij onder 
andere van investeringen uit het verleden in onderzoek en innovatie, bijvoorbeeld op het 
terrein van nanotechnologie, biotechnologie en slimme materialen. 
De R&D-uitgaven in Nederland zijn internationaal vergeleken relatief laag. We blijven achter 
bij de ambitie van het kabinet om 2,5% van het bbp aan R&D te besteden, dit is nu 
slechts 1,99%.5  Ter vergelijking: in Duitsland en Denemarken liggen de R&D-bestedingen 
boven de 3% van het bbp. Om die reden pleiten internationale organisaties (EC, OESO, IMF) al 
jaren voor een verhoging van de publieke en private R&D-uitgaven in Nederland. 
In vergelijking met andere landen blijven vooral de overheidsuitgaven geoormerkt 
voor sleuteltechnologieën achter, terwijl de kwaliteit van ons onderzoek in 
sleuteltechnologieën hoog is. Nederland kan de goede kennispositie gebruiken om topposities 
op een aantal terreinen op te bouwen of te verstevigen. Sleuteltechnologieën kunnen leiden tot 
baanbrekende innovaties en een belangrijke bijdrage leveren aan het oplossen van 
maatschappelijke uitdagingen. Recent onderzoek in opdracht van EZK laat zien dat Nederland 
ongeveer C 650 miljoen per jaar extra zou moeten investeren in sleuteltechnologieën, willen we 
de achterstand op referentielanden inlopen.6,7  

➢ We moeten dan ook voorkomen dat Nederland in de komende jaren voorbij wordt 
gestreefd door andere landen die meer investeren in innovatie en onderzoek. In de Global 
Innovation Index is Nederland recent ingehaald door Zweden en de VS (Nederland staat nu op 
positie 4). 
We zoeken daarbij nadrukkelijk naar versterkte samenwerking in Europa. Om de 
concurrentiekracht te versterken zal de EU steviger inzetten op specifieke technologieën en 
waardeketens. Veel EU-programma's hebben als eis dat er cofinanciering vanuit de lidstaat 
wordt verleend. Willen we daar als Nederland dus aan mee kunnen doen, dan zijn gerichte 
innovatiemiddelen nodig die kunnen worden ingezet voor cofinanciering.8  

Extra middelen voor sleuteltechnologieën 

Het is wenselijk om extra middelen vrij te maken voor investeringen in innovatie die 
gericht kunnen worden ingezet voor het stimuleren van een aantal 
sleuteltechnologieën. We kiezen voor technologieën die de grootste bijdrage leveren aan de 
economie van Nederland en het oplossen van maatschappelijke uitdagingen. Samen met 
wetenschap en bedrijven zal de overheid kansrijke meerjarige programma's rondom bepaalde 
sleuteltechnologieën versterken. Op die manier creëren we focus en massa. 
Binnen het Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid is aan bedrijven en 
kennisinstellingen gevraagd om voorstellen te doen voor investeringen in sleuteltechnologieën 

s  Bij gelijkblijvende verhouding tussen publieke en private investeringen vraagt het bereiken van de 2,5%-doelstelling in de 
nabije toekomst jaarlijks extra publieke investeringen van €1,3 mld (bovenop de intensiveringen van het Regeerakkoord) en 
extra private investeringen van €3,8 mld. https://www.rathenau.nlisites/default/files/2019-04/TWIN%202017-2023  Def 0.pdf 

Technopolis (2019) https://www.tweedekamer.nlikamerstukkenibrieven  reoering/detail?id=2019Z11691&did=2019024091  
Dit sluit aan bij het recente pleidooi van de Taskforce AI voor extra publieke investeringen in AI.  

8  Dit sluit aan bij het pleidooi van de minister van Financiën In de Humboldt-rede. 
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in publiek-private samenwerkingsverbanden. De animo is enorm: in totaal zijn voorstellen 
ingediend die optellen tot meer dan € 4 miljard aan investeringen (publiek en privaat 
gecombineerd) met een substantiële private bijdrage. Het gaat daarbij om voorstellen voor 
concrete programma's voor sleuteltechnologieën zoals AI, quantum en nanotechnologie. En het 
betreft zowel voorstellen voor fundamenteel als meer toepassingsgericht onderzoek. Nog niet 
al deze programma's zijn startklaar, maar het is wel duidelijk dat er genoeg voorstellen van 
voldoende kwaliteit zijn. Een bijdrage vanuit de overheid is nodig om de programma's van de 
grond te krijgen. 

Voorgestelde inzet 
• Het idee is om tot een Innovatiefonds (begrotingsfonds) te komen van € 2 miljard (publieke 

middelen). Vanuit een fonds met deze omvang kunnen naar verwachting voor een periode van 
5-10 jaar meerjarige publiek-private programma's voor sleuteltechnologieën worden 
gefinancierd, zoals op het terrein AI, quantum en nanotechnologie. Op basis van de eerste 
inventarisatie in het huidige Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid is het aannemelijk 
dat op middellange termijn € 200 tot 400 miljoen per jaar benodigd is voor het ondersteunen 
van dergelijke kwalitatief hoogwaardige programma's. Een dergelijk bedrag kan dus doelmatig 
worden ingezet. Hiermee kunnen we een belangrijke stap zetten om de publieke investeringen 
in sleuteltechnologieën meer in lijn te brengen met referentielanden. 
Een begrotingsfonds past bij het karakter van innovatie, waarbij meerjarige, onregelmatige en 
ongelijksoortige investeringsbehoeften bestaan: maatwerk is vereist. Hierbij zijn heldere 
doelen, goede monitor- en effectmeting en periodieke evaluaties van groot belang. Een 
dergelijk innovatiefonds moet de mogelijkheid bieden om gerichte ondersteuning te bied
voor investeringen in sleuteltechnologieën die niet hoeven te revolveres 	via subsid

n het 
icator van het 

Een bijdrage vanuit de private sector - naar verwachting gemiddeld 
geïnvesteerde publieke bedrag - is daarbij een belangrijke voorwaard 
belang voor de Nederlandse economie. 

> In dit kader kan een programmaraad of regiegroep worden ingesteld die advies geeft op basis 
van objectieve criteria. Op basis van dit advies kan het kabinet bepalen in welke mate op welke 
sleuteltechnologieën wordt ingezet. 

➢ Het opzetten van een dergelijk fonds zal enkele jaren in beslag nemen. Om ook binnen de 
huidige kabinetsperiode nog een stap extra te zetten is op korte termijn een 
intensivering van € 100 miljoen per jaar wenselijk. Deze middelen kunnen worden 
besteed via de reguliere begroting en kunnen op korte termijn worden ingezet voor startklare 
programma's. Dit bedrag past bij een ambitie om 10 extra PPS-programma's op 
sleuteltechnologieën te ondersteunen.1° Bij VIN is al € 10 miljoen vrijgemaakt, waardoor het 
resterende benodigde bedrag € 90 miljoen per jaar is. [PM bijdrage vanuit EZK-begroting 
mogelijk door herprioritering richting sleuteltechnologieën?] 

Alternatieven 
Een alternatieve beleidsoptie is om het innovatiebeleid bottom-up te versterken. Het beleid 
kent dan relatief weinig sturing. Hierbij past bijvoorbeeld een intensivering van de WBSO. Op 
dit moment lijkt dit minder effectief dan gerichte investeringen in sleuteltechnologieën, omdat
minder focus kan worden gecreëerd op terreinen waar Nederland sterk in is. 

• Een ander alternatief zou zijn dat de overheid zelf bepaalt op welke technologieën en welke 
projecten extra moet worden ingezet, en daarbij het private commitment niet leidend zou late
zijn (het Aziatische model). Dit maximaliseert de strategische sturingsmogelijkheden, maar 
heeft een groot risico dat de overheid verkeerde keuzes maakt. Bovendien maakt de overheid
onder dit alternatief geen gebruik van private co-financiers, waardoor de publieke 
investeringen veel groter moeten zijn om dezelfde impact te bereiken. 

9  Daarmee vormt het een aanvulling op het flnancieringsinstrumentarium van Invest-NL. 
10  Gemiddelde publieke Investering van € 10 miljoen per jaar. 
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Michiel Sweers 
	

Regine Doornbos-Neyt 
	

Michiel Boots 

BBR 
 

Aanleiding 
21 augustus heeft de minister met FEZ, AEP en I&K gesproken over een eventueel 
innovatiefonds. De minister vroeg daarbij te achterhalen wat er nu in de 
Miljoenennota wordt opgenomen. Ook verzocht hij bij FIN in te brengen dat in de 
tekst moet worden opgenomen dat EZK aan de lat staat voor deze 
beleidswijziging. De Miljoenennota wordt aanstaande vrijdag besproken in de MR. 
Mogelijk komt het investeringsfonds vanavond ook aan bod in het Coalitieoverleg. 

Advies 
WIL 	1 	 U wordt verzocht in te stemmen met onderstaande lijn als insteek richting de MR 

0 	van aanstaande vrijdag. Indien akkoord zullen wij enkele bullets hiervoor 

0 	voorbereiden. 

Kernpunten 
• De Miljoenennota bevat een nieuwe paragraaf 1.2 'Blik op te toekomst', 

CO- 

	

	waarin wordt ingegaan op de lagere groeiverwachtingen, uitdagingen voor de 
Nederlandse economie (vergrijzing, lagere groei arbeidsproductiviteit en 
technologische ontwikkelingen) en de noodzaak het Nederlandse 
groeivermogen te versterken. 

• Hierbij worden drie opties geschetst om geld opzij te zetten voor 
investeringen: 

o Een begrotingsfonds à la FES, genaamd 'Nationaal Investeringsfonds'. 
o Een beleggingsfonds à la Sovereign Wealth Fund, genaamd 

'Investerings- en beleggingsfonds'. 
o Een hybride mix tussen deze twee. 

• Tot slot belooft het kabinet de Tweede Kamer in het voorjaar nader te 
informeren over deze plannen. 

• Ambtelijk FIN was niet bereid om nog over de tekst te discussiëren. Discussie 
over de tekst moet uiterlijk in de MR plaatsvinden. Er is een aantal dingen dat 
voor EZK van belang is om ter discussie te stellen: 

Kopie aan 
MT FEZ, MT AEP, MT I&K,  

 
 

Bijlage(n) 

Ontvangen BBR 
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Directie Financieel 
Economische Zaken 

Kenmerk 
o De beleidsverantwoordelijkheid van EZK voor innovatie moet in de 	FEZ / 19207745 

tekst worden opgenomen. Daarbij moet een EZK-rol in de governance 
van het fonds expliciet worden genoemd. 

o Het voorstel voor een investeringsfonds is nu vrij breed verwoord. Ook 
onderwijs en infrastructuur worden genoemd als onderwerpen waarin 
geïnvesteerd moet worden. 

o Met een brede doelstelling dreigt het fonds het FES achterna te gaan. 
De tekst zou meer gericht moeten worden op sleuteltechnologieën en 
innovatie, technologieën die NL (en Europa) klaar maken voor de 
toekomst. In de uitwerking van het fonds moet deze bestemming 
helder worden vastgelegd. 

o Een beleggingsfonds/sovereign wealth fund heeft, zoals eerder met u 
besproken, niet de voorkeur van EZK. Idealiter wordt deze optie al 
geschrapt uit de Miljoenennota. Ons beeld is echter dat het niet 
aannemelijk is dat MFIN hiermee akkoord gaat. 

• Bijgevoegd vindt u de passage over de plannen voor een investeringsfonds. 
• In de EZK-begroting moet een corresponderende tekst worden opgenomen die 

meer ingaat op belang sleuteltechnologieën. Hiervoor werken I&K, AEP en FEZ 
de komende dagen een voorstel uit dat u kunt inbrengen voor de 
begrotingsraad EZK op 29 augustus. 
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FEZ / 19207745 Bijlage: één-op-één overgenomen passage uit paragraaf 1.2 Blik op de 

toekomst over het investeringsfonds. 

Het kabinet onderzoek mogelijkheden om het verdienvermogen van 
Nederland op de lange termijn te versterken door investeringen in 
onderwijs/een leven lang leren, innovatie en R&D en infrastructuur. 
Vooropstaat dat deze publieke investeringen ten gunste moeten komen aan het 
verdienvermogen van Nederland en derhalve aan toekomstige welvaart. Dit 
waarborgt dat niet de korte termijn, maar het belang van huidige én toekomstige 
generaties als belangrijk afwegingskader geldt voor deze publieke investeringen. 
Om die reden verkent het kabinet de mogelijkheid van meer investeringen gericht 
op het verdienvermogen op lange termijn. Onderstaand wordt ingegaan op opties 
om deze publieke investeringen vorm te geven. 

1. Nationaal Investeringsfonds 
Een tweede manier is een specifiek begrotingsfonds op te richten en de uitgaven 
te oormerken voor investeringen in het verdienvermogen van Nederland. Een 
begrotingsfonds is een fonds binnen de rijksbegroting, waarbij de gerealiseerde 
onderuitputting kan worden meegenomen naar het volgende jaar. Een voorbeeld 
van een begrotingsfonds is het Nederlandse Infrastructuurfonds. Om te 
voorkomen dat de publieke investeringen worden verdrongen en de korte termijn 
regeert, kan worden afgesproken deze uitgaven te oormerken voor dit doel. 
Uitgaven uit een begrotingsfonds maken in dat geval geen deel uit van integrale 
besluitvorming, maar vallen wel onder het uitgavenplafond. Het risico bestaat wel 
dat het oormerken van uitgaven op termijn leidt tot middelen die op zoek zijn 
naar een bestemming, in plaats van andersom. De begroting van een 
begrotingsfonds wordt bij wet vastgesteld in een instellingswet, die de reikwijdte 
van het fonds vaststelt. Het meenemen van de onderuitputting via een 
begrotingsfonds doet recht aan het meerjarige karakter van publieke 
investeringen. 

2. Investerings- en beleggingsfonds 
Een andere manier om publieke investeringen te voeden is via een 
beleggingsfonds, ook wel sovereign wealth fund genoemd. Voorbeelden van 
landen met een beleggingsfonds zijn Noorwegen en Singapore. De vormgeving 
verschilt per land en heeft in elk land een eigen achtergrond. In Noorwegen zijn 
de inkomsten uit de winning van fossiele brandstoffen er in ondergebracht; het 
Singaporese fonds GIC fungeert in feite als alternatief pensioenfonds. In de 
Nederlandse context zou de Nederlandse staat geld lenen op de markt. Het 
geleende bedrag wordt gestort in een beleggingsfonds, dat deze middelen via een 
fondsbeheerder in het binnen- en buitenland belegt. Na kostenaftrek kan het 
rendement dat overblijft worden aangewend voor publieke investeringen. Hoewel 
beleggingsfondsen in bovengenoemde landen op basis van historische cijfers 
gemiddeld genomen renderen, is het jaarlijkse rendement volatiel, en zijn in een 
crisis verliezen op de beleggingsportefeuille niet uitgesloten. 

3. Hybride variant van opties 1 en 2 
Ook een combinatie van 1 en 2 is denkbaar. 
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Het kabinet onderzoekt verschillende opties en zal de Kamer hier begin 
2020 over informeren. Bovengenoemde opties kennen specifieke voor- en 
nadelen. In het algemeen geldt dat publieke investeringen het verdienvermogen 
daadwerkelijk ten goede moeten komen. Voorkomen moet worden dat 
overheidsuitgaven als gevolg van investeringen toenemen, en lasten stijgen, 
zonder dat dit rendeert, en zich op de lange termijn terugverdient. Het kabinet wil 
voorbij gaan aan de waan van de dag. Alleen dan kunnen de baten van lage 
financieringskosten worden benut ten gunste van toekomstige generaties. Het is 
in de ogen van het kabinet essentieel dat plannen objectief en extern getoetst 
worden op toegevoegde waarde. Dit is complex en behoeft verdere reflectie. 
Daarbij mag dit uiteraard niet ten koste gaan van het democratische 
besluitvormingsproces en betrokkenheid van beide Kamers en belanghebbenden. 
Het kabinet zal de komende maanden aangrijpen om zich hierover te beraden en 
begin volgend jaar in meer detail aan de Kamer rapporteren. 
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Parafenroute
Piv. DG B&I
Michiel Sweers

FEZ, directeur
Regine Doornbos-Neyt

AEP. directeur
Michiel Boots

BBR

Kopie aan
MT FEZ, MT AEP, MT I&K,  

Bijiage(n)

Aanleiding
Vanochtend heeft u met FEZ, AEP en I&K gesproken over een eventueel 
innovatiefonds. U vroeg daarbij te achterhalen wat er nu in de Miljoenennota 
wordt opgenomen. Ook verzocht u bij FIN in te brengen dat in de tekst moet 
worden opgenomen dat EZK aan de lat staat voor deze beleidswijziging. De 
Miljoenennota wordt aanstaande vrijdag besproken in de MR. Mogelijk komt het 
investeringsfonds vanavond ook aan bod in het Coalitieoverleg.

Advies
U wordt verzocht in te stemmen met onderstaande lijn als insteek richting de MR 
van aanstaande vrijdag. Indien akkoord zullen wij enkele bullets hiervoor 
voorbereiden.

Kernpunten
• De Miljoenennota bevat een nieuwe paragraaf 1.2 'Blik op te toekomst', 

waarin wordt ingegaan op de lagere groeiverwachtingen, uitdagingen voor de 
Nederlandse economie (vergrijzing, lagere groei arbeidsproductiviteit en 
technologische ontwikkelingen) en de noodzaak het Nederlandse 
groeivermogen te versterken.

• Flierbij worden drie opties geschetst om geld opzij te zetten voor 
investeringen:

o Een begrotingsfonds à la FES, genaamd 'Nationaal Investeringsfonds'. 
o Een beleggingsfonds à la Sovereign Wealth Fund, genaamd 

'Investerings- en beleggingsfonds', 
o Een hybride mix tussen deze twee.

• Tot slot belooft het kabinet de Tweede Kamer in het voorjaar nader te 
informeren over deze plannen.

• Ambtelijk FIN was niet bereid om nog over de tekst te discussiëren. Discussie 
over de tekst moet uiterlijk in de MR plaatsvinden. Er is een aantal dingen dat 
voor EZK van belang is om ter discussie te stellen:

Ontvangen BBR
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Directie Financieel 
Economische Zaken

o De beleidsverantwoordelijkheid van EZK voor innovatie moet in de 
tekst worden opgenomen. Daarbij moet een EZK-rol in de governance 
van het fonds expliciet worden genoemd, 

o Het voorstel voor een investeringsfonds is nu vrij breed verwoord. Ook 
onderwijs en infrastructuur worden genoemd als onderwerpen waarin 
geïnvesteerd moet worden.

o Met een brede doelstelling dreigt het fonds het FES achterna te gaan. 
De tekst zou meer gericht moeten worden op sleuteltechnologieën en 
innovatie, technologieën die NL (en Europa) klaar maken voor de 
toekomst. In de uitwerking van het fonds moet deze bestemming 
helder worden vastgelegd.

o Een beleggingsfonds/sovereign wealth fund heeft, zoals eerder met u 
besproken, niet de voorkeur van EZK. Idealiter wordt deze optie al 
geschrapt uit de Miljoenennota. Ons beeld is echter dat het niet 
aannemelijk is dat MFIN hiermee akkoord gaat.

Bijgevoegd vindt u de passage over de plannen voor een investeringsfonds.
In de EZK-begroting moet een corresponderende tekst worden opgenomen die 
meer ingaat op belang sleuteltechnologieën. Hiervoor werken I&K, AEP en FEZ 
de komende dagen een voorstel uit dat u kunt inbrengen voor de 
begrotingsraad EZK op 29 augustus.

Kenmerk
FEZ / 19207745
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Bijlage: één-op-één overgenomen passage uit paragraaf 1.2 Blik op de 
toekomst over het investeringsfonds.

Het kabinet onderzoek mogelijkheden om het verdienvermogen van 
Nederland op de lange termijn te versterken door investeringen in 
onderwijs/een leven lang leren, innovatie en R&D en infrastructuur.
Vooropstaat dat deze publieke investeringen ten gunste moeten komen aan het 
verdienvermogen van Nederland en derhalve aan toekomstige welvaart. Dit 
waarborgt dat niet de korte termijn, maar het belang van huidige én toekomstige 
generaties als belangrijk afwegingskader geldt voor deze publieke investeringen. 
Om die reden verkent het kabinet de mogelijkheid van meer investeringen gericht 
op het verdienvermogen op lange termijn. Onderstaand wordt ingegaan op opties 
om deze publieke investeringen vorm te geven.

1. Nationaal Investeringsfonds
Een tweede manier is een specifiek begrotingsfonds op te richten en de uitgaven 
te oormerken voor investeringen in het verdienvermogen van Nederland. Een 
begrotingsfonds is een fonds binnen de rijksbegroting, waarbij de gerealiseerde 
onderuitputting kan worden meegenomen naar het voigende jaar. Een voorbeeld 
van een begrotingsfonds is het Nederlandse Infrastructuurfonds. Om te 
voorkomen dat de publieke investeringen worden verdrongen en de korte termijn 
regeert, kan worden afgesproken deze uitgaven te oormerken voor dit doel. 
Uitgaven uit een begrotingsfonds maken in dat geval geen deel uit van integrale 
besluitvorming, maar vallen wel onder het uitgavenplafond. Het risico bestaat wel 
dat het oormerken van uitgaven op termijn ieidt tot middeien die op zoek zijn 
naar een bestemming, in piaats van andersom. De begroting van een 
begrotingsfonds wordt bij wet vastgesteid in een instellingswet, die de reikwijdte 
van het fonds vaststelt. Het meenemen van de onderuitputting via een 
begrotingsfonds doet recht aan het meerjarige karakter van pubiieke 
investeringen.

2. Investerings- en beleggingsfonds
Een andere manier om publieke investeringen te voeden is via een 
beleggingsfonds, ook wei sovereign wealth fund genoemd. Voorbeelden van 
landen met een beleggingsfonds zijn Noorwegen en Singapore. De vormgeving 
verschilt per land en heeft in elk land een eigen achtergrond. In Noorwegen zijn 
de inkomsten uit de winning van fossiele brandstoffen er in ondergebracht; het 
Singaporese fonds GIC fungeert in feite als alternatief pensioenfonds. In de 
Nederlandse context zou de Nederlandse staat geld lenen op de markt. Het 
geleende bedrag wordt gestort in een beleggingsfonds, dat deze middelen via een 
fondsbeheerder in het binnen- en buitenland belegt. Na kostenaftrek kan het 
rendement dat overblijft worden aangewend voor publieke investeringen. Hoewel 
beleggingsfondsen in bovengenoemde landen op basis van historische cijfers 
gemiddeld genomen renderen, is het jaarlijkse rendement volatiel, en zijn in een 
crisis verliezen op de beieggingsportefeuille niet uitgesioten.

3. Hybride variant van opties 1 en 2
Ook een combinatie van 1 en 2 is denkbaar.

Kenmerk
FEZ / 19207745
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Doel
Bevorderen verdienvermogen

Middel
Publieke investeringen

Onderwijs en 
leven lang 

leren

R8iD en 
Innovatie Infrastructuur

1.
nationaal 

investeringsfonds ^
2.

Beleggings- en 
^ Investeringsfonds

Hybrida
van 1 en 2

Het kabinet onderzoekt verschillende opties en zal de Kamer hier begin 
2020 over informeren. Bovengenoemde opties kennen specifieke voor- en 
nadeien. In het algemeen geldt dat publieke investeringen het verdienvermogen 
daad\Nerkeiijk ten goede moeten komen. Voorkomen moet worden dat 
overheidsuitgaven als gevolg van investeringen toenemen, en lasten stijgen, 
zonder dat dit rendeert, en zich op de lange termijn terugverdient. Het kabinet wil 
voorbij gaan aan de waan van de dag. Alleen dan kunnen de baten van lage 
financieringskosten worden benut ten gunste van toekomstige generaties. Het is 
in de ogen van het kabinet essentieel dat plannen objectief en extern getoetst 
worden op toegevoegde waarde. Dit is complex en behoeft verdere reflectie. 
Daarbij mag dit uiteraard niet ten koste gaan van het democratische 
besluitvormingsproces en betrokkenheid van beide Kamers en belanghebbenden. 
Het kabinet zal de komende maanden aangrijpen om zich hierover te beraden en 
begin volgend jaar in meer detail aan de Kamer rapporteren.
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Vooroverleg Haardvuursessie met MFIN 

Kopie aan 

Bijlage(n) 
Parafenroute 
Plv. directeur AEP 
	

Chief Economist 
	

Dir. I&K 
Frans Suijker 	 Michiel Boots 	 Michiel Sweers 

Dir FEZ  
Regine Doornbos 

BBR-paraaf 

Aanleiding 
Donderdag 29 augustus staat een nieuwe "haardvuursessie" met MFIN gepland. 
Vanwege de actuele ontwikkelingen is het onzeker of dit overleg doorgaat en wat 
de precieze scope van het overleg moet zijn. Vanuit ambtelijk FIN hebben wij 
signalen gekregen dat zij niet direct noodzaak zien om de haardvuursessie door te 
laten gaan. U hebt hiervoor op maandag 26 augustus binnen EZK een vooroverleg 
gepland staan. 

Advies 
U wordt geadviseerd: 
• De haardvuursessie met MFIN door te laten gaan om afspraken te maken over 

de samenwerking tussen FIN en EZK bij de uitwerking van een nationaal 
investerings- of beleggingsfonds. Ook kunt u dit overleg benutten om 
inhoudelijk enkele uitgangspunten te delen en eventueel (nogmaals) uw 
bezwaren bij een Sovereign Wealth Fund kenbaar te maken. 

• De resterende claim van € 90 miljoen/jaar voor sleuteltechnologieën 
onderdeel te laten uitmaken van de verdere uitwerking. Dit is met name 
relevant omdat de oprichting van een fonds meerdere jaren in beslag kan 
nemen en eventueel ook in de tussenliggende periode een intensivering op dit 
terrein gewenst is. Deze claim kan eventueel in voorjaar 2020 opnieuw 
worden ingediend. 

Ontvangen BBR 
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Stand van zaken 
NB: De actuele situatie verandert snel. Onderstaande tekst reflecteert de stand 
van zaken op het moment van schrijven. 

• MFIN stelt voor om in de Miljoenennota een additionele paragraaf op te 
nemen. Hierin wordt ingegaan op de lagere groeiverwachtingen, uitdagingen 
voor de Nederlandse economie en de noodzaak het Nederlandse 
groeivermogen te versterken. Hierbij worden drie beleidsopties geschetst: 

o Een begrotingsfonds genaamd 'Nationaal Investeringsfonds'. 
o Een beleggingsfonds/Sovereign Wealth Fund, genaamd 'Investerings-

en beleggingsfonds'. 
o Een hybride mix tussen deze twee. 

• In de Miljoenennota zijn investeringen in onderwijs/een leven lang leren, 
innovatie en R&D en infrastructuur bestempeld als mogelijke doelen om het 
verdienvermogen van Nederland op de lange termijn te versterken. 

• Daarnaast wordt de woningmarkt als mogelijk doel genoemd. Dit is 
onwenselijk omdat bestedingen op dit terrein niet direct gezien kunnen 
worden als investering in het toekomstig verdienvermogen van Nederland en 
de scope van het eventuele fonds daarmee onduidelijk wordt. 

• In de Miljoenennota wordt ook aangegeven dat het kabinet de verschillende 
opties onderzoekt en de Kamer hier begin 2020 over zal informeren. De 
begroting van EZK zal eventueel nog worden aangepast om aan te sluiten bij 
de Miljoenennota. 

Mogelijke uitgangspunten ter bespreking met MFIN 
• FIN en EZK zijn samen verantwoordelijk voor de uitwerking van de 

verschillende varianten. 
• Een eventueel nieuw investeringsfonds ziet voornamelijk toe op innovatie, 

eventueel aangevuld met onderwijs, aangezien er al een infrastructuurfonds 
bestaat. Het is niet wenselijk om een nieuws fonds met de volledige scope van 
het FES op te richten. 

• Op het terrein van innovatie ligt de focus op publiek-private programma's voor 
sleuteltechnologieën. 

• Het is belangrijk een programmaraad of regiegroep in te stellen die advies 
geeft op basis van objectieve criteria. Op basis van dit advies kan het kabinet 
bepalen in welke mate op welke sleuteltechnologieën wordt ingezet. Qua 
governancemodel moeten de lessen van het FES ter harte worden genomen; 
dit betekent o.a. dat er een duidelijke rolverdeling moet zijn tussen externe 
adviseurs en de overheid. En dat de relevante adviseurs binnen één 
adviesgremium gecombineerd zijn, waardoor tegenstrijdige externe adviezen 
worden voorkomen. 

• Goede monitor- en effectmeting is integraal onderdeel van de verdere 
uitwerking. 

• Indien er gekozen wordt voor de variant van een Sovereign Wealth Fund is 
het belangrijk dat het rendement dat onttrokken wordt voor investeringen 
stabiel is en dus niet afhangt van het daadwerkelijke (jaarlijks fluctuerende) 
rendement binnen het Sovereign Wealth Fund. 
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Voordelen Nadelen 
• Uit het rendement zijn extra 

investeringen mogelijk zonder 
dat dit direct ten laste komt 
van het begrotingssaldo 

• Kan worden gericht op 
investeringen die het 
toekomstig verdienvermogen 
van Nederland versterken 

• Meenemen van middelen over 
de jaargrens heen is mogelijk 

• Gericht op financieel rendement. 
Grijpt niet direct aan op 
marktfalens of versterken 
verdienvermogen. Beleggen is 
geen overheidstaak 

• Risico op tegenvallende 
rendementen en politieke 
beïnvloeding beleggingsportfolio 

• Opzetten zal meerdere jaren in 
beslag nemen (vergl. InvestNL)  

• Risico op ondoelmatige uitgaven 
vanwege "middelen die op zoek 
gaan naar een bestemming" 

• Risico op uitbreiding van scope 
van het fonds 

Beleggingsfonds/ 
Sovereign Wealth Fund 

Investeringsfonds/ 
Innovatiefonds 

Chief Economist 
Directie Algemene Economische 
Politiek 

Kenmerk 
CE-AEP / 19208333 • De term "Sovereign Wealth Fund" kan beter vervangen worden door 

"Groeifonds". 

Toelichting 

Tabel 1. Voor- en nadelen van fondsvarianten 
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Regine Doornbos - Neyt 
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Aanleiding 
Vrijdag 23 augustus 2019 wordt de Miljoenennota (MJN) voor het eerst in de MR 
besproken. De MIN beschrijft de ontwikkeling van de uitgaven en inkomsten van 
het Rijk en de ontwikkeling van de welvaart in Nederland. De MIN wordt per 
hoofdstuk doorgelopen. 

Advies 
U kunt instemmen met de Miljoenennota mits in paragraaf 1.2 over een 
Investeringsfonds nog een aanpassing wordt gedaan. 
• U kunt aangeven dat u de paragraaf in de miljoenennota ondersteunt, maar 

dat u opgenomen wilt hebben dat het initiatief voor de uitwerking bij de 
ministeries van EZK en FIN komt te liggen (zie tekstvoorstel in bijlage). 

 
 

• U kunt aangeven dat er goed over nagedacht moet worden welke variant van 
een fonds het beste past bij de Nederlandse economie. Grondig onderzoek en 
uitwerking zijn gewenst voor er keuzes gemaakt kunnen worden. 

• Het SWF lijkt voor Nederland niet de beste optie te zijn om de volgende 
redenen: 

o Een SWF is in feite een beleggingsfonds, met als doel rendement te 
behalen, niet om marktfalens aan te pakken. Het verdienvermogen 
van Nederland op de lange termijn zal dit niet versterken. Hiervoor is 
een innovatiefonds, naast het al bestaande infrastructuurfonds, een 
veel beter middel. 

Ontvangen BBR 
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o Ook is het rendement van een SWF niet zeker, een negatief 
rendement in de eerste jaren behoort tot de risico's en is politiek lastig 
verkoopbaar. 

o Daarnaast is de verwachting dat de Tweede Kamer ook zeggenschap 
zal willen hebben over het portfolio waarin geïnvesteerd wordt. Dit zal 
het rendement niet ten goede komen en het fonds zou een politieke 
speelbal kunnen worden. 

o Het opzetten van een SWF zal meerdere jaren in beslag nemen, 
vergelijkbaar met Invest-NL. Een innovatiefonds kan veel sneller 
ingezet worden. 

• U kunt aangeven dat de naam sovereign wealth fund (SWF) misleidend is en 
de lading niet dekt. Groeifonds is een beter alternatief. 

Kernpunten 
• De Miljoenennota bevat een nieuwe paragraaf 1.2 'Blik op te toekomst', 

waarin wordt ingegaan op de lagere groeiverwachtingen, uitdagingen voor de 
Nederlandse economie en de noodzaak het Nederlandse groeivermogen te 
versterken. Hierbij worden drie opties geschetst om geld opzij te zetten voor 
investeringen: Een begrotingsfonds genaamd 'Nationaal Investeringsfonds'; 
een beleggingsfonds/Sovereign Wealth Fund, genaamd 'Investerings- en 
beleggingsfonds'; en een hybride mix tussen deze twee. Een belangrijke reden 
voor FIN om een Sovereign Wealth Fund te prefereren boven een 
Investeringsfonds is dat het begrotingssaldo met deze constructie niet direct 
belast wordt. 
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Kenmerk 
CE / 19208080 

Bijlage: Tekstpassage Miljoenennota met voorgestelde track changes 

Het kabinet onderzoek mogelijkheden om het verdienvermogen van 
Nederland op de lange termijn te versterken door investeringen in 
onderwijs/een leven lang leren, innovatie en R&D en infrastructuur. 
Vooropstaat dat deze publieke investeringen ten gunste moeten komen aan het 
verdienvermogen van Nederland en derhalve aan toekomstige welvaart. Dit 
waarborgt dat niet de korte termijn, maar het belang van huidige én toekomstige 
generaties als belangrijk afwegingskader geldt voor deze publieke investeringen. 
Om die reden verkent het kabinet de mogelijkheid van meer investeringen gericht 
op het verdienvermogen op lange termijn. Onderstaand wordt ingegaan op opties 
om deze publieke investeringen vorm te geven. 

1. Nationaal Investeringsfonds 
Een tweede manier is een specifiek begrotingsfonds op te richten en de uitgaven 
te oormerken voor investeringen in het verdienvermogen van Nederland. Een 
begrotingsfonds is een fonds binnen de rijksbegroting, waarbij de gerealiseerde 
onderuitputting kan worden meegenomen naar het volgende jaar. Een voorbeeld 
van een begrotingsfonds is het Nederlandse Infrastructuurfonds. Om te 
voorkomen dat de publieke investeringen worden verdrongen en de korte termijn 
regeert, kan worden afgesproken deze uitgaven te oormerken voor dit doel. 
Uitgaven uit een begrotingsfonds maken in dat geval geen deel uit van integrale 
besluitvorming, maar vallen wel onder het uitgavenplafond. Het risico bestaat wel 
dat het oormerken van uitgaven op termijn leidt tot middelen die op zoek zijn 
naar een bestemming, in plaats van andersom. De begroting van een 
begrotingsfonds wordt bij wet vastgesteld in een instellingswet, die de reikwijdte 
van het fonds vaststelt. Het meenemen van de onderuitputting via een 
begrotingsfonds doet recht aan het meerjarige karakter van publieke 
investeringen. 

2. Beleggingsfonds 
Een andere manier om publieke investeringen te voeden is via een 
beleggingsfonds, ook wel sovereign wealth fund genoemd. Voorbeelden van 
landen met een beleggingsfonds zijn Noorwegen en Singapore. De vormgeving 
verschilt per land en heeft in elk land een eigen achtergrond. In Noorwegen zijn 
de inkomsten uit de winning van fossiele brandstoffen er in ondergebracht; het 
Singaporese fonds GIC fungeert in feite als alternatief pensioenfonds. In de 
Nederlandse context zou de Nederlandse staat geld lenen op de markt. Het 
geleende bedrag wordt gestort in een beleggingsfonds, dat deze middelen via een 
fondsbeheerder in het binnen- en buitenland belegt. Na kostenaftrek kan het 
rendement dat overblijft worden aangewend voor publieke investeringen. Hoewel 
beleggingsfondsen in bovengenoemde landen op basis van historische cijfers 
gemiddeld genomen renderen, is het jaarlijkse rendement volatiel, en zijn in een 
crisis verliezen op de beleggingsportefeuille niet uitgesloten. 

3. Hybride variant van opties 1 en 2 
Ook een combinatie van 1 en 2 is denkbaar. 
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Chief Economist 

Het kabinet onderzoekt de verschillende opties en zal de Kamer hier 
begin 2020 over informeren. Bovengenoemde opties kennen specifieke voor-
en nadelen. In het algemeen geldt dat publieke investeringen het 
verdien vermogen daadwerkelijk ten goede moeten komen. Voorkomen moet 
worden dat overheidsuitgaven als gevolg van investeringen toenemen, en lasten 
stijgen, zonder dat dit rendeert, en zich op de lange termijn terugverdient. Het 
kabinet wil voorbij gaan aan de waan van de dag. Alleen dan kunnen de baten van 
lage financieringskosten worden benut ten gunste van toekomstige generaties. 
Het is in de ogen van het kabinet essentieel dat plannen objectief en extern 
getoetst worden op toegevoegde waarde. Dit is complex en behoeft verdere 
reflectie. Daarbij mag dit uiteraard niet ten koste gaan van het democratische 
besluitvormingsproces en betrokkenheid van beide Kamers en belanghebbenden. 
Het kabinet, onder leiding van de ministers van Economische Zaken en Klimaat en 
Financiën, zal de komende maanden aangrijpen om zich hierover te beraden en 
begin volgend jaar in meer detail aan de Kamer rapporteren. 
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Factsheets voor AD 

1. Welvaart, wat is dat? 
2. Oplossingen voor meer economische groei 
3. Q&A's over investeren en een fonds. 

34a



Welvaartsniveau; wat is dat , 
Welvaart is een breed containerbegrip dat bestaat uit allerlei zaken die wij belangrijk vinden. Je 
hebt de usual suspects: zoals ons inkomen waarmee wij direct goederen en diensten nuttigen, 
onze vrije tijd, en de kwaliteit van voorzieningen, zoals onderwijs en zorg. Maar het gaat verder 
dan dat: zo vinden wij ook de kwaliteit van instituties, het behoud van onze natuurgebieden en het 
borgen van onze veiligheid, belangrijk. 

Hoe houden we dat op peil? 
De volgende vraag is dan: hoe houden we deze verschillende dimensies van welvaart op peil? 
Een antwoord op deze vraag is tweezijdig: 
1. Enerzijds moeten wij investeren in ons verdienvermogen. 

• Verbeteren van onze welvaart kost namelijk ook gewoon geld. Investeringen in de zorg, 
onderwijs, en verduurzaming zijn niet gratis. Economische groei maakt het mogelijk om 
te investeren in al deze zaken die wij belangrijk vinden. Economische groei is hierbij 
niet het doel, maar het middel om onze welvaart te verbeteren. 

• Onze verdienvermogen staat echter onder druk. Al enkele decennia daalt de structurele 
groei van de Nederlandse economie. Een belangrijke oorzaak hiervan is de vergrijzing 
die leidt tot minder toetreders tot de arbeidsmarkt. De groei van de economie moet 
daarom vooral komen van een hogere productiviteit per werkende. Maar ook bij de 
productiviteitsgroei is sprake van een geleidelijke daling sinds de jaren '70. 

• Het kabinet legt zich hier niet bij neer. Productiviteitsgroei is nodig om een toename 
van de welvaart in brede zin te garanderen. Er zijn veel belangrijke wensen voor de 
toekomst, bijvoorbeeld ten aanzien van beter onderwijs en de aanpak van het 
klimaatprobleem. Daarnaast zorgt de vergrijzing voor een stijgend beroep op 
collectieve arrangementen, zoals de zorg. Tevens is productiviteitsgroei een belangrijk 
pijler onder het toekomstig besteedbaar inkomen van huishoudens. Bij een lagere 
productiviteitsgroei wordt het lastiger om aan al deze wensen te voldoen. 

2. Anderzijds moet je goed nadenken over de samenhang tussen verschillende aspecten van 
welvaart. Sommige aspecten beïnvloeden elkaar positief, maar bij andere aspecten kan er 
sprake zijn van afruilen. Het is belangrijk om hier slim mee om te gaan: 

• Klimaatbeleid brengt kosten met zich mee, maar kan (op lange) termijn ook leiden tot 
productiviteitsgroei - Met het klimaatbeleid beoogt de overheid bedrijven aan te zetten 
tot investeringen in (schonere) technologieën die bijdragen aan de reductie van 
broeikasgasemissies. Dit leidt op korte termijn tot hogere (productie)kosten die ten 
koste kunnen gaan van de productiviteit en daarmee groei. Dit zijn de nationale kosten 
van technische maatregelen. Dat is niet het hele verhaal: hogere kosten van productie 
kunnen innovaties uitlokken in groene technologieën, die op langere termijn leiden tot 
dalende productiekosten en een groei in de productiviteit. 

• Geen (of een beperkt negatief) effect op groei zal in combinatie met een positief effect 
op milieu per saldo in een toename van de brede welvaart resulteren. 

• Het kabinet wil met de vormgeving van het klimaatbeleid de negatieve effecten op de 
economie op korte termijn zo veel mogelijk beperken. Daarom worden technieken met 
de laagste nationale kosten gestimuleerd. Tevens is oog voor het gelijke speelveld van 
belang. Bedrijven kunnen besluiten om hun productie te verplaatsen naar landen waar 
zij geen hogere lasten ondervinden als gevolg van klimaatbeleid. Om dit zoveel 
mogelijk te voorkomen wordt de beprijzing in de industrie zo vormgegeven dat de 
weglek van economische activiteiten beperkt blijft. Voor versterking van de economie 
op langere termijn zet het kabinet er met een missiegedreven aanpak innovaties op in 
groene technologieën te stimuleren. 



Wat zijn de oplossingen? 

Economisch gezien komt ons inkomen van hoeveel uren we werken en hoeveel werk we kunnen 
doen per uur. Hoeveel werk we kunnen doen per uur wordt onder meer bepaald door de stand van 
de technologie, de hoeveelheid technologische hulpmiddelen waar we over beschikken, en de 
vaardigheden van mensen. De oplossingen zitten dus in vier blokken. 

1. Participatie 
We kunnen nog steeds met meer mensen aan het werk gaan. Er is nog een onbenut potentieel van 
1 miljoen mensen. Dit zijn onder meer werklozen en mensen die graag meer uren zouden willen 
werken. Het probleem is hier vaak dat hun kennis en vaardigheden niet aansluiten op de 
gevraagde kennis en vaardigheden bij potentiële werkgevers. Daarom investeren we in leven lang 
ontwikkelen. 

2. Innovatie 
De stand van de technologie wordt wereldwijd bepaald. Nederland staat al jaren aan de top en kan 
dus maar beperkt winst halen uit het kopiëren van technologie uit het buitenland. Daarom 
investeren we in technologische ontwikkelingen. Specifiek op gebied van duurzaamheid waar 
dringend behoefte is aan nieuwe technologische oplossingen. En specifiek op het gebied van 
sleuteltechnologieën, omdat die de grootste potentie voor toekomstige groei hebben. 

3. Infrastructuur 
Ondernemers maken gebruik van de infrastructuur in ons land, van wegen tot energievoorziening 
tot snel internet. Deze infrastructuur moet steeds aangepast worden aan de veranderende eisen 
van de technologie. Daarom investeren we in experimenten met zelfrijdende auto's, in slimme 
energienetwerken en 5G. 

4. Onderwijs 
Het Nederlandse onderwijs is van hoge kwaliteit, maar de afgelopen decennia is de kwaliteit 
afgenomen. Daarnaast vraagt de veranderende arbeidsmarkt om nieuwe, veelal digitale 
vaardigheden, terwijl scholen nog steeds op dezelfde wijze wordt lesgegeven als we 100 jaar 
geleden al deden. Daarom investeren we in kwaliteit van leraren en nieuwe lesmethoden. 



Doel Fonds  
Wat wordt verstaan onder verdienvermogen? 
• Het Nederlands duurzaam verdienvermogen is de structurele capaciteit om 

inkomen genereren voor toekomstige huishoudens en bedrifven en onze 
collectieve arrangementen zoals zorg en pensioen blijvend te kunnen 
bekostigen. 

• De focus van duurzaam verdienvermogen ligt op de economie van de 
toekomst, binnen de kaders van het klimaatakkoord van Parijs. 

Hoe kan het verdienvermogen worden versterkt? 
• Het toekomstige Nederlandse verdienvermogen, de capaciteit om ook in de 

toekomstwelvaart te genereren, is niet gegarandeerd. 
• Op de lange termijn staat het verdienvermogen voor uitdagingen, door 

vergrijzing, lage productiviteitsgroei en nieuwe technologieën die de 
samenleving kunnen veranderen. 

• De vraag is hoe de overheid de voorwaarden kan creëren voor het 
verdienvermogen op de lange termijn. Dit gaat voor een groot gedeelte over 
niet-financiële maatregelen. Denk aan beleid, regelgeving en hervormingen. 

• Onder financiële maatregelen vallen zowel private als publieke investeringen. 
De overheid probeert de juiste randvoorwaarden te scheppen voor private 
investeringen, maar kijkt tegelijkertijd of er meer publiek geïnvesteerd kan 
worden in het duurzame verdienvermogen. 

Investeringen  
Waarom is dit een goed moment voor investeringen? 
• Nederland verkeert momenteel in bijzondere macro-economische 

omstandigheden: de overheidsfinanciën (schuld en saldo) zijn gunstig en de 
rente historisch laag. 

• Nederland heeft met haar AAA-status de hoogst mogelijke 
kredietwaardigheid, wereldwijd zijn er maar 11 landen met deze status. Een 
lichte verhoging van de staatsschuld zal deze rating hoogstwaarschijnlijk niet 
in gevaar brengen. Zeker niet wanneer de schuld onder de in het SGP 
afgesproken 60 procent blijft. 

• Onder andere vanwege de kredietwaardigheid van Nederland ligt de rente op 
Nederlandse staatsobligaties historisch laag (min 0,47 voor obligaties met een 
looptijd van tien jaar). Bij lage rente zijn investeringen eerder rendabel. 

• Dit maakt dat de situatie gunstig is om investeringen te doen voor de lange 
termijn. 

Welke soorten en bestemmingen investeringen komen hiervoor in 
aanmerking? 
A: 
• Met publieke investeringen kan het structurele verdienvermogen van 

Nederland op duurzame wijze worden versterkt. Dit waarborgt dat niet de 
korte termijn, maar het belang van huidige én toekomstige generaties als 
belangrijk afwegingskader geldt voor deze publieke investeringen. 



D Miljoenennci:a noemt als 'Dalangrijkste investeringsLategorieën 
kennisontwikkeling, innovatie en R&D en infrastructuur. 

Waarom (1) kennisontwikkeling, (2) R&D en innovatie en (3) 
infrastructuur? 
• Verdienvermogen is natuurlijk afhankelijk van een veelvoud aan factoren. Op 

een groot gedeelte kan de overheid redelijkerwijs geen directe controle 
uitoefenen. Dit is ook niet gewenst. Zo is het niet de overheid, maar Philips 
die besloot een "joint venture" op te richten onder de naam ASML. En is het 
niet de overheid die verschillende technologieën bijeenraapte en een 
smartphone ontwierp. 

• Wat de overheid wel kan doen is goede randvoorwaarden creëren. 
Bijvoorbeeld stevige instituties, een onafhankelijke overheid en een goed 
ondernemersklimaat, waarin kleine en grote bedrijven kunnen innoveren en 
floreren. 

• Daarnaast kan de overheid door middel van publieke investeringen doen die 
direct aangrijpen op productiviteitsgroei. Idealiter gaat dit om investeringen 
die niet via de private weg tot stand komen. 

• Vandaar dat we bij de thema's infrastructuur, R&D en innovatie en 
kennisontwikkeling uitkomen. 

Wat zijn de criteria voor investeringen? 
• Er kan worden gedacht aan de volgende criteria: 

o De toegevoegde waarde voor het verdienvermogen moet aangetoond zijn 
en opwegen tegen kosten. Zodat Nederland inkomen kan blijven 
genereren voor toekomstige huishoudens en bedrijven en we onze 
collectieve arrangementen zoals zorg en pensioen blijvend kunnen 
bekostigen. 

o Overlap met/duplicatie van bestaande publieke initiatieven moet worden 
voorkomen. 

o Onder de scope van de investeringen vallen geen private investeringen 
met een marktconform rendement, zoals bij Invest-NL wel het geval is. 

o Investeringen moeten binnen de grenzen van het Parijs-akkoord 
vallen.Investeringsprojecten moeten evalueerbaar zijn. 

• De precieze criteria zullen de komende maanden worden uitgewerkt. 
• De ministers van Financiën en Economische Zaken en Klimaat zullen de 

Kamer uiterlijk begin 2020 over de opties van een fonds informeren. 

Waarom is een fonds nodig voor investeringen? 
• In de Miljoenennota wordt aangekondigd dat onderzoek wordt gedaan naar 

het verdienvermogen. 
• Daarnaast wordt onderzocht hoe investeringen via een investeringsfonds het 

verdienvermogen kunnen versterken. 
• Investeringen kunnen ook worden gedaan vanuit de reguliere begroting. 



▪ In de praktijk hebben investeringen in het verdienvermogen binnen de 
reguliere besluitvorming concurrentie van overheidsuitgaven van meer 
consumptieve aard. 

• Door een fonds op te richten kunnen uitgaven worden geoormerkt voor een 
specifieke doel. 

• Een investeringsfonds wordt alleen opgericht als het toegevoegde waarde 
heeft ten opzichte van reeds bestaande fondsen en besteding via de 
algemene middelen. 

Governance 
Hoe kan een fonds vormgegeven worden c.q. op afstand geplaatst? Hoe 
wordt democratische betrokkenheid gegarandeerd? 
• De politiek beslist over omvang en investeringsthema's (bij oprichting) 
• Voor de governance van het fonds zijn de volgende criteria van belang: 

1. Het fonds zal worden vormgegeven zodat het optimaal investeringen kan 
doen gericht op het verdienvermogen van Nederland op de lange termijn 
(tot 30 jaar). 

2. Daarbij zullen objectieve toetsingscriteria worden gehanteerd. 
3. Externe onafhankelijke experts zullen worden gevraagd om te beoordelen 

of de projecten aan de toetsingscriteria voldoen. 
4. Het fonds zal geen onderdeel zijn van het reguliere begrotingsproces, 

maar een aanvulling zijn hierop en onderworpen zijn aan parlementaire 
controle. Hiermee wordt voorkomen dat reguliere uitgaven de 
investeringen in het verdienvermogen verdringen. 

5. Het beleidsdepartement is verantwoordelijk voor de uitvoering. 
• Welk type instituut bij deze doelen hoort zal de komende tijd worden 

onderzocht. Mogelijkheden zijn een zbo, een staatsdeelneming of een 
investeringsfonds met begrotingsmiddelen. De resultaten van het onderzoek 
zullen in Q1 aan de kamer worden verzonden. 

Afgrendeling_ 
Hoe wordt getoetst of investeringen van toegevoegde waarde zijn voor 
het verdienvermogen? 
• De volgende elementen noodzakelijk voor de inhoudelijke afgrendeling. 

o Helder gedefinieerd mandaat  
■ Een nauwe definiëring van het mandaat van het fonds nodig is nodig 

om te waarborgen dat de link tussen investeringsprojecten en het doel 
van het fonds niet erodeert. 

■ Daarnaast helpt een duidelijke taakopdracht/mandaat bij het op 
afstand plaatsen van de dagelijkse besluitvorming. 

o Toetsingskader projecten.  
■ Een toetsingskader moet toegevoegde waarde van een 

investeringsproject op het verdienvermogen waarborgen. 



Een toetsingskader maakt liet idealiter oo< mogelijk om een integrale 
afweging te maken tussen investeringstrajecten op verschillende 
beleidsterreinen. 

■ Dit vergt operationalisering van het begrip "verdienvermogen". 
■ Het toetsingskader moet meewegen of een investering ook privaat tot 

stand kan komen. 
o Onafhankelijke experts:  

■ Het onafhankelijke karakter van de fondsbeheerder moet niet ter 
discussie staan. Voorkomen moet worden dat de fondsbeheerder als 
verlengstuk van bestaande belangen wordt gezien. 

■ Onafhankelijkheid van het fondsbeheer vergt ook dat experts over 
voldoende middelen en capaciteit beschikken. De fondsbeheerder moet 
in staat zijn tegenwicht te bieden aan departementen. 

■ Tot slot moet in de benoemingsprocedure van de experts rekening 
worden gehouden met de onafhankelijke status van de experts. 
Benoeming moet niet leiden tot vraagtekens bij de onafhankelijkheid. 

o Evaluatie  
■ Een belangrijke les uit FES is dat tussentijdse evaluatie van belang is. 

Goede evaluatie draagt bij aan goed beleid. 
■ Daarom moeten alle projecten die vanuit het fonds worden gefinancierd 

ook evalueerbaar zijn. Daar zal streng op worden geselecteerd. 
• Al deze elementen vergen zorgvuldige reflectie en hangen bovendien samen 

met de governance en het type investeringen. 

Wat is de toegevoegde waarde ten opzichte van InvestNL? 
• Invest-NL richt zich op het ontwikkelen van projecten en bedrijven en het 

bevorderen van financiering die de markt vanwege verschillende oorzaken 
niet oppakt. Zo is er in de markt een gebrek aan aanbod van risicokapitaal, 
onder meer vanwege regulering en te hoge risicokosten voor marktpartijen. 
Projecten waar Invest-NL in investeert dienen een marktconform rendement 
te behalen. 

• Een publiek investeringsfonds richt zich op het versterken van het duurzame 
verdienvermogen van Nederland op de lange termijn. Hierbij dienen de 
maatschappelijke opbrengsten groter te zijn dan de maatschappelijke kosten, 
maar hoeft geen financieel rendement te worden behaald. 

• De Miljoenennota noemt dan ook als belangrijkste investeringscategorieën 
kennisontwikkeling, innovatie en R&D en infrastructuur. 

• Een publiek investeringsfonds heeft een bredere scope dan Invest-NL. 

Hoe wordt voorkomen dat private initiatieven worden verdrongen? 
• Het is niet de bedoeling dat dat publieke investeringen ten koste gaan van 

private investeringen. 
• Om te borgen dat projecten echt toegevoegde waarde hebben en niet ten 

koste gaan van private investeringen wordt er een toetsingskader ontwikkeld 
wat projecten hierop moet toetsen. 



- 07-  De 	van het v.:,rsdhil zit hei: onderscheid hetgeen in cie markt vanzelf tot 
stand komt, omdat het privaat rendabel is. 

Wat gebeurt er met het fonds als de macro-economische situatie 
verandert? 
• Het fonds wordt overwogen in een gunstige macro-economische context. 

Verschillende macro-economische omstandigheden kunnen deze appreciatie 
ook veranderen. 

• Indien een zeer zware recessie, in combinatie met de investeringen, de 
Nederlandse kredietwaardigheid ernstig onder druk zet en beleggers hoge 
rentes verlangen voor financiering van de Nederland schuld, kan het fonds 
worden herbezien (n.b. dit heeft wel een procyclisch effect). 

• Nederland heeft zich gecommitteerd aan de Europese begrotingsregels. Dit is 
een kader voor de maximale omvang van uitgaven. Het fonds mag er niet 
voor zorgen dat Nederland boven de 60 procent schuld of 3 procent schuld 
uitkomt. De correctieve arm is voor Nederland op dit moment niet knellend. 
In de preventieve arm van het SGP is er in 2019 circa €1,2 miljard ruimte. 

• Op dit moment is de rente laag. Het profijt dat we daar nu uithalen kan in een 
situatie met hogere rentes verdwijnen. Als de hogere rentes zwaar zouden 
gaan drukken op de overheidsfinanciën zal opnieuw naar het fonds moeten 
worden gekeken. 

Hoe ziet het proces eruit? 
• De minister van Economische Zaken zal de komende maanden gebruiken om 

de uitdagingen en knelpunten van het Nederlandse verdienvermogen in kaart 
te brengen, dit af te zetten tegen de huidige regelgeving en beleid en bezien 
wat de bijdrage kan zijn van publieke investeringen. Hier zal de Kamer eind 
dit jaar over worden geïnformeerd. 

• Daarnaast zullen de ministers van Financiën en Economische Zaken en 
Klimaat zich buigen over hoe een Investeringsfonds het verdienvermogen kan 
versterken. 

• De Kamer zal natuurlijk op de hoogte worden gehouden van de uitwerking. 
• Het is niet zo dat in januari al begonnen wordt met investeren. Het gaat in 

eerste instantie om de vraag op welke manier we het 
langetermijnverdienvermogen van Nederland het beste kunnen versterken. 
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Ven:  
Verzonden: vrijdag 20 september 2019 14:46 
Aan: @minezk.nl> 
Onderwerp: RE: Vraag FES: opnieuw tot -leven wekken 

Sorry!! Deze mail helemaal over het hoofd gezien. Ik ga eens nadenken. Is het goed als ik maandagochtend wat 
heb voor je? 

Van: ) 
Verzonden: vrijdag 20 september 2019 14:44 
Aan: @minezk.nl> 
Onderwerp: RE: Vraag FES: opnieuw tot leven wekken 

Hoi  

Ik zou graag op korte termijn een factsheetje hierover willen afronden. Kan je even laten weten of ik bij jou aan 
het juiste adres ben? 

Met vriendelijke groet, 

 

/an:  
Verzonden: dinsdag 17 september 2019 11:48 
Aan: @minezk.nl> 
Onderwerp: Vraag FES: opnieuw tot leven wekken 

Hoi , 

In het kader van het onderzoek naar het fonds zijn we alvast wat huiswerk aan het doen. Een van de vragen die 
opkwam was de volgende: 

Stel dat we een fonds oprichten; zou dit kunnen door het FES weer nieuw leven in te blazen? Kunnen de criteria 
en governance dan makkelijk aangepast worden? Wat voor doorlooptijd zou dit hebben? Welke juridische haken 
en ogen zitten hieraan? 

Weet jij hier meer misschien meer over? Op dit moment weten we het volgende: 

• De begroting van een begrotingsfonds wordt bij wet vastgesteld in een instellingswet en geeft hierbij 
inrichting aan de reikwijdte van het fonds. Bij de keuze voor een begrotingsfonds zijn er twee opties: 
1. Het opstellen van een nieuwe instellingswet voor een begrotingsfonds die de gewenste inhoud regelt 
2. Het aanpassen van de wet ter oprichting van het FES, die nu 'slapend' is. 

• Het oprichten van een nieuw begrotingsfonds door middel van een nieuwe instellingswet vergt naar onze 
inschatting qua voorbereiding en juridische afstemming een wetstraject van circa twee jaar. 

• Het activeren van het begrotingsfonds FES kan in theorie op redelijk korte termijn. Door hiervoor in 
september 2020 een begroting in te dienen wordt het fonds weer geactiveerd. De toegestane uitgaven van 
het FES-fonds bestaan op dit moment uit bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken voor 
"investeringsprojecten van nationaal belang waarmee beoogd wordt de economische structuur te versterken". 
In de wet is beschreven hoe het FES-fonds begrotingstechnisch gevoed moet worden. Het begrotingsfonds 
kan momenteel gevoed worden door inkomsten uit gas aan het fonds toe te rekenen, maar kan door een 
wetswijziging ook op een andere manier gevoed worden. Het beheer moet in samenwerking met de minister 
van EZK geschieden (mede-eigenaar van FES-fonds) en tot op heden beleidsmatig verantwoordelijk. Het is 
mogelijk om de naam van het FES-fonds te veranderen. 

Met vriendelijke groet, 

 

Directie Algemene Economische Politiek 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
Bezuidenhoutseweg 73 1 2594 AC 1 Den Haag 1 B-zuid 2 
Postbus 20401 1 2500 EK 1 Den Haag 
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