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Samenvatting 

Agentschap NL (AgNL) laat jaar jaarlijks in opdracht van het ministerie van Economische Zaken (EZ) 

de monitor publiek gefinancierd energieonderzoek uitvoeren. De monitor geeft inzicht in de omvang 

van publieke geldstromen naar energieonderzoek, de financiers en ontvangers van deze geldstro-

men, en de thema’s waar de middelen aan besteed worden. Resultaten uit de monitor zijn van be-

lang voor de verdere ontwikkeling van overheidsbeleid op het gebied van energieonderzoek en zijn 

tevens input voor de database van het Internationaal Energieagentschap (IEA). Dit rapport geeft de 

resultaten weer van deze monitor voor het jaar 2012. 

 

S1 Overzicht van de belangrijkste conclusies 

 In 2012 zijn de geldstromen uit het topsectorenbeleid naar Topsector Energie op gang gekomen. 

Dit heeft voor een impuls gezorgd in de overheidsinvesteringen in energieonderzoek. De publie-

ke financiering van energieonderzoek is gestegen van 163 miljoen euro in 2011 naar 210 mil-

joen euro in 2012 (excl. universitair onderzoek gefinancierd met de eerste geldstroom). Daar-

naast heeft het topsectorenbeleid gezorgd voor een aantal verschuivingen in geldstromen en 

aandachtspunten in het subsidiebeleid van energieonderzoek ten opzichte van de tot en met 

2010 geldende Innovatieagenda Energie. Deze verschuivingen worden hieronder uiteengezet.   

 Door de start van het topsectorenbeleid zijn vooral de geldstromen van EZ die via Agentschap 

NL lopen toegenomen. In 2011 waren de AgNL-programma’s die zich richtten op energieonder-

zoek bijna volledig stopgezet als gevolg van de overgang naar dit nieuwe beleid. De subsidiepro-

gramma’s voor de Topsector Energie kwamen pas in de tweede helft van 2012 op gang. Hier-

door is 80 miljoen van het totale budget van 120 miljoen in 2012 gebruikt.  

 De geldstromen naar energieonderzoek via de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk 

Onderzoek (NWO) zijn met 40 procent gedaald ten opzichte van vorig jaar naar 24 miljoen euro. 

Dit is het gevolg van het feit dat NWO wel op onderwerp stuurt, maar dit in minder mate kan 

doen dan bijvoorbeeld Agentschap NL. NWO is afhankelijk van de wetenschappelijke waarde van 

de aanvragen voor subsidies die binnenkomen. Op het moment dat er minder aanvragen bin-

nenkomen op energiegebied die aan de eisen van NWO voldoen, nemen de subsidies af. Hier-

door kunnen grote fluctuaties in de bestedingen ontstaan.  

 Het ministerie van EZ is met 148 miljoen euro de grootste financier (70 procent van de totale 

publieke financiering). Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) financierde 

met een bijdrage van 40 miljoen euro in 2012 ongeveer evenveel energieonderzoek als in 2010 

en 2011 (excl. de eerste geldstroom). De bijdrage van BZK aan energie-innovaties in de ge-

bouwde omgeving is gehalveerd, wat (voor een groot deel) te maken heeft met de crisis in de 

bouwsector.  

 Het aandeel duurzame energie is nog niet eerder zo groot geweest in het publiek gefinancierde 

energieonderzoek. In totaal gaat 45 procent van de publieke financiering naar duurzame ener-

gie: met name het onderwerp biomassa heeft veel aandacht gekregen. Het aandeel van publiek 
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gefinancierd onderzoek naar energiebesparing (25 procent van de totaalsom) is in de afgelopen 

niet zo laag geweest.  

 Ongeveer de helft van het publiek gefinancierde energieonderzoek wordt door de Topconsortia 

voor Kennis en Innovatie (TKI’s) uit de Topsector Energie uitgevoerd. Daarnaast past ongeveer 

een kwart van het overige publiek gefinancierde onderzoek binnen de thema’s die de TKI’s aan-

snijden en valt een kwart van het publiek gefinancierde energieonderzoek niet binnen de the-

ma’s van de topsector Energie. De thema’s Biobased Economy, Zon en Gas zijn meest omvang-

rijke thema’s in de Topsector Energie.  

 Een belangrijke wijziging in het topsectorenbeleid ten opzichte van de Innovatieagenda Energie 

is dat er meer wordt ingezet op industrieel en fundamenteel onderzoek en minder op demon-

stratieprojecten. Daarmee nemen de geldstromen van Agentschap NL naar kennisinstituten en 

universiteiten toe. Het bedrijfsleven heeft een kleiner aandeel in de ontvangen publieke finan-

ciering dan in de voorgaande jaren. Aan de andere kant dienen kennisinstituten meer in te spe-

len op de vraag van de markt: de hoogte van de subsidies worden in grotere mate afhankelijk 

van de cofinanciering van het onderzoek door het bedrijfsleven. Marktpartijen krijgen subsidies 

voor onderzoek dat zij laten uitvoeren door of gezamenlijk uitvoeren met kennisinstituten en 

universiteiten in de Topconsortia voor Kennis en Innovatie.  

 Voor onderzoek dat zelfstandig wordt uitgevoerd door marktpartijen worden de fiscale regelin-

gen als de WBSO en RDA+ en kredietregelingen als SEED-capital en innovatiekredieten belang-

rijker ten opzichte van de reguliere subsidies. Deze instrumenten om R&D (mede op energiege-

bied) te stimuleren maken geen onderdeel uit van de monitor.   

 

S2 Publiek gefinancierd energieonderzoek in 2012 

Na een dip in 2011 waarin veel subsidieprogramma’s waren stopgezet als gevolg van de overgang 

naar het topsectorenbeleid, is in 2012 goed te zien dat de subsidiestromen uit dit nieuwe beleid op 

gang zijn gekomen. Hoewel deze pas vanaf tweede helft van 2012 zijn gestart en nog niet het gehele 

budget van 2012 is gecommitteerd, liggen de publieke investeringen in energieonderzoek met een 

totaalbedrag van 210 miljoen euro weer op het niveau van 2007 en 2009.  
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Figuur S.1 Jaarlijkse overheidsuitgaven aan energieonderzoek 1995 – 2012 (in miljoen euro, bo-

venste rode staaf geeft geschatte additionele uitgaven door methodiekwijziging weer) 

 

 

Alleen de gelabelde budgetten voor energieonderzoek vanuit de ministeries en intermediairs zijn 

meegenomen in bovenstaand overzicht (Figuur S.1). Cijfers van universitair onderzoek gefinancierd 

uit de eerste geldstroom maken hier geen deel van uit, evenals de fiscale voordelen via de WBSO en 

RDA+ en financiering via overheidskredieten die moeten worden terugbetaald.   

 

S3 Financiers, intermediairs en uitvoerders 

Het ministerie van EZ is al jaren de grootste overheidsfinancier van energieonderzoek en dit is ook 

het geval in 2012 (zie Figuur S.2). Door het topsectorenbeleid is met name de geldstroom via Agent-

schap NL toegenomen.  
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Figuur S.2 Geldstromen van publiek gefinancierd energieonderzoek tussen financiers, intermediairs 

en uitvoerders in 2012 (in miljoen euro) 

 

 

Leeswijzer bij figuur S.2 

In het algemeen geldt: hoe dikker de pijl hoe groter de geldstroom. De grootste geldstroom wordt gegenereerd 

door de directe financiering vanuit EZ aan agentschap NL van 94 miljoen euro. Datzelfde ministerie stelt daar-

bij 51 miljoen euro beschikbaar voor energieonderzoek direct aan bedrijven (13 miljoen) en kennisinstellingen 

(38 miljoen) en geeft 2 miljoen euro aan het Productschap Tuinbouw en een miljoen aan NWO. 
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Tabel S.1 Totaaloverzicht energieonderzoek 2008 - 2012 (in miljoen euro).  

     2008 2009 2010 2011 2012 

Financiers 148 207 350 163 210 

EZ 117 181 306 92 148 

OCW 18 20 42 44 41 

I&M 0 1 3 3 0 

BZK* 11 4 0 24 11 

Overige ministeries/ Anders 2 0 0 0 10** 

Waarvan via Intermediairs 78 85 228 70 120 

Agentschap NL 63 66 183 28 94 

NWO/STW/FOM 15 15 42 40 24 

Productschap Tuinbouw (PT) 0 4 4 3 2 

Onbekend/anders 0 0 0 0 0 

Uitvoerders 148 207 350 163 210 

Kennisinstituten 70 93 92 63 92 

Universiteiten 40 35 72 36 51 

Bedrijven 38 70 176 45 56 

Onbekend/anders 0 9 11 19 11 

* Weergegeven middelen in 2008 – 2009 zijn van het oude VROM. 

** Samenwerkingsverbanden van verschillende ministeries en inleg in TKI’s door gemeenten 

 

Financiers 

EZ is met 148 miljoen euro de grootste financier van publiek gefinancierd energieonderzoek (zie 

Tabel S.1). OCW volgt met een budget van 41 miljoen euro dat bestemd is voor energieonderzoek. 

Onderzoek door universiteiten gefinancierd vanuit de eerste geldstroom blijven buiten beschouwing 

(op de inleg van 10 miljoen van universiteiten in de TKI’s na). De geldstromen van BZK naar energie-

innovaties in de gebouwde omgeving zijn (grotendeels) als gevolg van de crisis in de bouwsector 

meer dan gehalveerd ten opzichte van 2011.  

 

Intermediairs 

Agentschap NL is de grootste intermediair als het gaat om energieonderzoek. Met 94 miljoen euro 

zijn  de geldstromen via Agentschap NL naar energieonderzoek verdrievoudigd ten opzichte van 

2011 en liggen deze ook boven het niveau van 2008 en 2009 (zie Tabel S.1). Alleen in 2010 was 

het bedrag hoger als gevolg van een aantal grote programma’s uit de Innovatieagenda Energie. NWO 

financierde in 2012 minder energieonderzoek dan in de voorgaande twee jaar doordat er minder 

aanvragen binnenkwamen op energiegebied die voldeden aan de wetenschappelijke criteria waar 

NWO op toetst, of doordat onderzoeksvoorstellen op andere terreinen een hogere kwaliteit hadden. 

Het Productschap Tuinbouw (PT) is geen echte intermediair, maar een publieksrechtelijke 

bedrijfsorganisatie die zelfstandig onderzoek laat uitvoeren door kennisinstituten en daarvoor een 

bijdrage van het ministerie van EZ van 50 procent ontvangt en op die manier als intermediair 

functioneert.  
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Uitvoerende organisaties 

Kennisinstituten zijn de grootste uitvoerende organisatie van publiek gefinancierd energieonderzoek. 

Het aandeel van de subsidies dat naar de bedrijven gaat is klein in vergelijking met voorgaande 

jaren. Universiteiten hebben een grotere geldstroom ontvangen vanuit het ministerie van 

Economische Zaken als gevolg van het topsectorenbeleid. Daarnaast is ten opzichte van eerdere 

jaren 10 miljoen euro extra in beeld gebracht, doordat universiteiten middelen inleggen in de TKI’s.  

Ander onderzoek dat universiteiten uitvoeren met hun eigen middelen, oftewel gefinancierd via de 

eerste geldstroom van OCW, is niet meegenomen in de monitor. 

 

S4 Onderwerpen en onderzoekstypen 

IEA 

Het internationaal energieagentschap (IEA) gebruikt de cijfers uit deze monitor voor haar database. 

Tabel S.2 toont de geldstromen gecategoriseerd naar de thema’s die het IEA hanteert. ‘Energiebe-

sparing’ en ‘duurzame energiebronnen’ zijn al jaren de belangrijkste onderwerpen in publiek gefi-

nancierd energieonderzoek. In 2012 is dat nog steeds het geval, maar is het aandeel duurzame 

energie (vooral biomassa) sterk toegenomen en onderzoek naar energiebesparing juist afgenomen. 

Net als in 2011 zet de overheid niet in op waterstof en brandstofcellen, maar is het onderzoek naar 

opwekking en opslag (met name Smart Grids) relatief omvangrijk.  

 

Tabel S.2 IEA themaverdeling uitvoerders (in miljoen euro en in percentages) 

 Thema’s 2008  2009  2010  2011  2012  

 Mln. € % Mln. € % Mln. € % Mln. € % Mln. € % 

Energiebesparing 44 29% 76 43% 145 41% 60 37% 53 25% 

Fossiele brandstoffen 14 10% 19 11% 31 9% 9 6% 14 7% 

Duurzame energiebronnen 47 32% 46 26% 138 40% 54 33% 94 45% 

Kernenergie 17 11% 12 7% 18 5% 14 8% 13 6% 

Waterstof en brandstofcellen 9 6% 11 6% 4 1% 0 0% 0 0% 

Overige technieken voor op-

wekking en opslag 9 6% 7 4% 4 1% 17 11% 19 9% 

Overig energieonderzoek 9 6% 6 4% 10 3% 10 6% 16 8% 

Totaal 148 100% 177 100% 350 100% 163 100% 210 100% 

% van totaal   100%   86%   100%   100%   100%  

 

TKI’s 

In de Topsector Energie werken het bedrijfsleven, kennisinstituten en onderwijsinstellingen in top-

consortia voor kennis en innovatie (TKI’s) samen aan energieonderzoek. Elk TKI heeft haar eigen 

onderzoekthema. In totaal zijn er zeven TKI’s (zie Figuur S.3). Ongeveer 100 miljoen euro van alle 

publieke financiering gaat naar onderzoek dat wordt uitgevoerd binnen de TKI’s. Dit bedrag bestaat 

voor het grootste deel uit EZ-subsidies maar ook ‘inleg’ van universiteiten en kennisinstellingen en 

dus gefinancierd met hun basisfinanciering, programmafinanciering, of eerste geldstroom. Buiten de 
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TKI’s om wordt ook onderzoek uitgevoerd gefinancierd met publieke middelen dat past binnen de 

thema’s van de TKI’s. Daarmee valt 75 procent van al het publiek gefinancierde energieonderzoek 

binnen de thema’s waar de Topsector Energie zich op richt. Iets meer dan 50 miljoen euro past niet 

binnen deze thema’s, zoals onderzoek naar kernenergie of energiebesparing in de agro-sector.  

 

Figuur S.3 Publieke financiering energie onderzoek naar TKI-thema in 2012 

 

* ISPT (energie besparing in de industrie) kent waarschijnlijk een kleine dubbeltelling waarvoor niet 

gecorrigeerd kon worden binnen de uitvoeringstermijn van deze monitor.  

 

Typen onderzoek 

Het aandeel demonstratieprojecten is als gevolg van het topsectorenbeleid fors afgenomen. Indu-

strieel en fundamenteel zijn de belangrijkste onderzoekstypen in het topsectorenbeleid. Vooral het 

aandeel fundamenteel energieonderzoek dat via subsidieregelingen wordt gefinancierd is groter dan 

in voorgaande jaren.  

 

Tabel S.3 Verdeling type onderzoek (in miljoen euro en in percentages) 

 

2008   2009   2010   2011   2012   

 

Mln. € % Mln. € % Mln. € % Mln. € % Mln. € % 

Demonstratie 22 15% 66 34% 102 29% 45 28% 25 12% 

Experimentele ontwikkeling 9 6% 7 3% 44 13% 14 8% 32 15% 

Industrieel onderzoek 78 54% 80 41% 168 48% 71 44% 88 42% 

Fundamenteel onderzoek 32 22% 37 19% 27 8% 21 13% 55 26% 

Kennisoverdracht en ondersteuning 4 3% 7 4% 8 2% 12 7% 10 5% 

Totaal 145 100% 197 100% 350 100% 163 100% 210 100% 
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1 Inleiding 

Met behulp van een groot pakket aan stimuleringsmaatregelen bevordert de Nederlandse overheid 

onder aanvoering van het ministerie van Economische Zaken (EZ) energieonderzoek bij bedrijven, 

kennisinstituten en universiteiten. Om inzichtelijk te maken hoe de publieke geldstromen naar ener-

gieonderzoek zich jaarlijks ontwikkelen en aan welke onderwerpen deze middelen worden besteed, 

laat Agentschap NL (in opdracht van EZ) jaarlijks een monitor uitvoeren naar publiek gefinancierd 

energieonderzoek. In deze rapportage over het jaar 2012, worden de overheidsinvesteringen en 

ontwikkelingen in het publiek gefinancierde energieonderzoek in beeld gebracht.  

 

De monitor richt zich op de rol van Nederlandse overheidsbestedingen in het energieonderzoek. 

Onderzoek gefinancierd uit private of niet-Nederlandse overheidsmiddelen valt buiten de focus van 

deze monitor. De bijdrage van het bedrijfsleven speelt echter een steeds belangrijkere rol in het 

innovatiebeleid. Generieke fiscale regelingen, overheidsleningen en garantstellingen breiden zich uit 

ten opzichte van de reguliere subsidies gericht op enkele onderwerpen. Zo bepaalt de marktvraag 

sterker waar publieke middelen en fiscale voordelen worden ingezet en neemt de rol van de ‘sturen-

de overheid’ in het innovatiebeleid af. Bijdragen van private partijen zijn ook expliciet opgenomen als 

doelstelling in het topsectorenbeleid dat in 2012 van start is gegaan. De in 2013 gestarte TKI-

toeslag, waarbij het Rijk 25 tot 40 procent1 legt bovenop de financiële bijdrage van bedrijven in 

onderzoek dat zij uit laten voeren door kennisinstellingen, is een uitwerking hiervan.  

 

Er is dus een toenemend belang van de bijdragen van private partijen in het innovatiebeleid en de 

overheidsbijdragen aan energieonderzoek. Hoewel de focus in deze monitor op publieke middelen 

ligt, geven we om deze redenen ook aandacht aan de private bijdrage aan het energieonderzoek dat 

mede met publieke middelen is gefinancierd. Ook de inzet van nieuwe financieringsmethodieken en 

generieke fiscale regelingen krijgen aandacht in deze versie van de monitor.  

 

Topsectorenbeleid2 

In negen topsectoren bundelen bedrijven en onderzoekers hun krachten om tot innovatie te komen en de 

Nederlandse topsectoren sterker te maken. Deze topsectoren zijn: Tuinbouw en Uitgangsmaterialen, 

Agri&Food, Water, Life sciences & Health, Chemie, High Tech, Energie, Logistiek en tot slot Creatieve Industrie. 

Deze topsectoren hebben voorstellen ingediend bij EZ met plannen en afspraken, die uiteindelijk zijn vastge-

legd in innovatiecontracten. Daarin is per topsector onder andere afgesproken wat de investeringen door de 

overheid- en het bedrijfsleven bedragen. In 2012 en 2013 investeert het bedrijfsleven in totaal ongeveer 1,8 

miljard euro in de topsectoren en draagt de overheid met bijna een miljard euro bij via de NWO en kennisinsti-

tuten als TNO, ECN, et cetera. Samen met subsidies, innovatiefondsen en fiscale maatregelen loopt de over-

heidsbijdrage op tot twee miljard euro per jaar.  

 

In 2012 wordt volgens het innovatiecontract in totaal voor circa 500 miljoen euro geïnvesteerd in de topsector 

Energie, waarvan 166 miljoen een overheidsbijdrage is. In 2013 draagt de overheid 154 miljoen euro bij en is 

het totale budget van de topsector Energie bijna 600 miljoen euro.  

 

                                                        
1 Het MKB ontvangt over de eerste € 20 duizend een toeslag van 40 procent.  
2 Bron: rijksoverheid.nl 
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Binnen de topsector zijn Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI’s) opgezet die zich richten op een of 

meerdere specifieke onderwerpen binnen de topsector Energie. De Topconsortia zijn samenwerkingsverban-

den tussen universiteiten, kennisinstituten en het bedrijfsleven. Ieder consortium heeft haar eigen programma-

lijnen waar zij op in wil zetten. Een overzicht van de TKI’s en programmalijnen van de topsector energie wordt 

in paragraaf 3.2 gegeven. De overheidsbijdrage bestaat uit subsidies aan deze TKI’s, maar ook uit de inleg (“in-

kind”) van publiek gefinancierde kennisinstituten en universiteiten en de inleg van lokale en regionale overhe-

den in de TKI’s.  

 

Tot slot heeft het topsectorenbeleid ervoor gezorgd dat de aandachtspunten in het energieonder-

zoeksbeleid zijn gewijzigd. Tot en met 2010 was de EOS-regeling (Energie Onderzoek Subsidie) in 

werking, waarin in overeenstemming met de Innovatieagenda Energie een aantal thema’s en speer-

punten was benoemd waar de subsidieregeling zich op richtte. Uit de evaluatie van het EOS-

programma bleek dat de sturing vanuit de overheid op thema’s in de praktijk beperkt heeft plaats-

gevonden omdat de thema’s dusdanig breed waren geformuleerd dat bijna elk onderzoek onder een 

van de thema’s kon vallen3. Daardoor bepaalde uiteindelijk de markt (bedrijven en kennisinstellin-

gen) op welke thema’s onderzoek werd uitgevoerd. In het topsectorenbeleid hebben de kennisinstel-

lingen en bedrijven vanaf het begin af aan gezamenlijk de onderzoeksthema’s geformuleerd waar 

subsidie voor zal worden aangevraagd en voeren zij dit uit in een Topconsortium voor Kennis en 

Innovatie. Verder krijgen fundamenteel en industrieel onderzoek meer aandacht onder het topsecto-

renbeleid dan onder de Innovatieagenda Energie die sterk gericht was op demonstratieprojecten.  

1.1 Publiek gefinancierd onderzoek 

Deze monitor brengt het publiek gefinancierd energieonderzoek in Nederland in kaart. De definitie 

van "publiek gefinancierd energieonderzoek" is opgenomen in het onderstaande kader. 

 

Kader 1.1 Definitie publiek gefinancierd energieonderzoek4 

Energie Energie in de breedste zin van het woord van energieopwekking tot ener-

giebesparing en van windenergie via olie- en gaswinning tot kernenergie. 

Onderzoek Strategisch en toegepast onderzoek ten behoeve van ontwikkeling en 

demonstratie van producten en diensten. Naast industrieel valt ook fun-

damenteel onderzoek zonder een praktijkgerichte toepassing op het oog te 

hebben onder de definitie. Kennisoverdracht met als doel verspreiding van 

de onderzoeksresultaten wordt ook meegerekend. 

Publiek gefinancierd Gefinancierd met middelen van het Rijk. Deze middelen kunnen direct aan 

uitvoerende organisaties worden betaald of via intermediairs zoals Agent-

schap NL en NWO. Financiering van de Europese Unie en lagere overheden 

valt in dit onderzoek niet onder de noemer publieke financiering. 

 

                                                        
3 Ecofys (2012), Ex-post evaluatie DEN-A en EOS 
4 Voor overige definities zie Bijlage C. 
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1.2 Doelstelling 

Het doel van deze rapportage is tweeledig. Ten eerste worden de resultaten van deze monitor ge-

bruikt voor de database van het Internationaal Energie Agentschap (International Energy Agency, 

IEA). Daarnaast is deze monitor bedoeld om EZ meer inzicht te geven in de geldstromen van publiek 

gefinancierd energieonderzoek. Hierbij spelen de thema’s van de topsector energie een belangrijke 

rol.  

 

1.3 Aanpak en uitvoering 

Conform het patroon in voorgaande edities van deze monitor hebben wij ons bij het in kaart brengen 

van de geldstromen gericht op de grootste financiers, intermediairs en uitvoerders (zie Figuur 1.1). 

Hiervoor zijn in eerste instantie de respondenten uit voorgaande jaren benaderd en is in samenwer-

king met Agentschap NL een inventarisatie gemaakt van ontwikkelingen in geldstromen in 2012. 

Voor een uitgebreide beschrijving van de onderzoeksaanpak zie Bijlage D. 

 

Figuur 1.1 Overzicht van geraadpleegde bronnen en vragen voor dataverzameling 

 

 

1.3.1 Gehanteerde indelingen 

In de monitor worden drie thematische indelingen van energieonderzoek gevolgd (zie Tabel 1.1): 
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Tabel 1.1 Gevolgde indelingen monitor  

IEA-thema’s  TKI’s Topsector Energie Type onderzoek 

Energiebesparing ISPT (energiebesparing in de industrie) Demonstratie 

Fossiele brandstoffen Gebouwde Omgeving  Experimentele ontwikkeling 

Duurzame energiebronnen Gas Industrieel onderzoek 

Kernenergie Zon Fundamenteel onderzoek 

Waterstof en brandstofcellen Wind op Zee Ondersteuning en kennisover-

dracht 

Technieken voor opwekking en 

opslag 
BBE (bio-energie)  

Overig energieonderzoek Smart Grids  

 

In Bijlage A worden de categorieën van het Internationaal Energieagentschap (IEA) nader uitgewerkt 

in subcategorieën en de bijbehorende detaillering van de onderzoeksonderwerpen. De TKI-thema’s 

zijn volledig uitgewerkt in Bijlage B. Waar de IEA-thema’s alle onderwerpen van energieonderzoek 

omvatten, gaan de TKI-thema’s alleen over de onderwerpen waar de Topsector Energie haar aan-

dacht op richt.  

 

In de derde indeling wordt onderscheid gemaakt naar fundamenteel en industrieel onderzoek en 

experimentele ontwikkeling. Daarnaast wordt onderscheid gemaakt in demonstratie(projecten) en 

kennisoverdracht (publicaties van artikelen, workshops, etc.). 
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Type onderzoek Omschrijving 

Demonstratie Grootschalige projecten die op zichzelf niet (aangetoond) economisch rendabel zijn 

en nog een zeker technisch of economisch risico inhouden. De projecten demon-

streren de toepassing van een voor Nederland nieuwe of vernieuwende technolo-

gie, een nieuw systeem, een nieuwe functie (met bestaande technologie), een 

nieuwe aanpak of een combinatie van nieuwe en bestaande technologie. 

Experimentele ontwikke-

ling 

Het verwerven, combineren, vormgeven en gebruiken van bestaande wetenschap-

pelijke, technische, zakelijke en andere relevante kennis en vaardigheden voor 

plannen, schema's of ontwerpen van nieuwe, gewijzigde of verbeterde producten, 

procedés of diensten. Het ontwikkelen van prototypes, zolang zij niet voor com-

mercieel gebruik zijn bestemd, valt onder de definitie. Oftewel het laatste onder-

zoek tot het moment van daadwerkelijke implementatie van innovaties in produc-

tieprocessen of op de markt brengen van nieuwe producten en diensten.     

Industrieel onderzoek Planmatig of kritisch onderzoek dat is gericht op het opdoen van nieuwe kennis en 

vaardigheden met het oog op de ontwikkeling van nieuwe producten, procedés of 

diensten, of om bestaande producten, procedés of diensten aanmerkelijk te verbe-

teren. Onderzoek is gericht op een vooraf vastgesteld op te lossen vraagstuk.  

Fundamenteel onder-

zoek 

Experimentele of theoretische activiteiten die voornamelijk worden verricht om 

nieuwe kennis te verwerven over de fundamentele aspecten van verschijnselen en 

waarneembare feiten, zonder dat hiermee een rechtstreekse praktische toepas-

sing of gebruik wordt beoogd. 

Ondersteuning en ken-

nisoverdracht 

Activiteiten ten behoeve van de verspreiding van energieonderzoeksresultaten 

(bijvoorbeeld publicatie van artikel of workshops). Daarnaast valt het opzetten van 

samenwerkingsverbanden en kennisuitwisseling tussen marktpartijen, onderzoe-

kers en financiers om tot nieuwe ontwikkelingen te komen onder deze definitie.  

 

1.4 Leeswijzer 

Hoofdstuk 2 presenteert een algemeen overzicht van de geldstromen tussen financiers, intermedi-

airs en uitvoerders. In Hoofdstuk 3 gaan we vervolgens in op de verdeling van het onderzoek over 

energiethema's en de verschillende typen onderzoek. In de bijlagen zijn gedetailleerde overzichten 

van de cijfers te vinden en worden de onderzoeksmethodiek, definities en conversieschema’s toege-

licht. In de laatste bijlage wordt gekeken naar R&D en energieonderzoek in bredere zin, inclusief de 

niet publiek gefinancierde componenten.  
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2 Geldstromen  

In dit hoofdstuk gaan we in op de ontwikkeling en verdeling van geldstromen tussen de financiers 

aan de ene kant en de intermediairs en uitvoerders aan de andere. In paragraaf 2.1 t/m 2.3 be-

schrijven we de ontwikkeling van het publiek gefinancierde energieonderzoek in de periode 1995 – 

2012, de publieke financieringsbronnen die geen onderdeel van de monitor uitmaken en de onder-

linge geldstromen tussen financiers, intermediairs en uitvoerende organisaties. In de paragrafen 2.4 

t/m 2.6 gaan we uitgebreider in op de rol van de financiers, intermediairs en uitvoerders. In 2.7 

hebben we aandacht voor de rol van private bijdragen in energieonderzoek.  

 

2.1 Ontwikkeling van het totale budget in de tijd 

2.1.1 Chronologische ontwikkeling 

Na een dip in 2011 waarin veel subsidieprogramma’s waren stopgezet als gevolg van de overgang 

naar het topsectorenbeleid, is in 2012 goed te zien dat de subsidiestromen uit dit nieuwe beleid op 

gang zijn gekomen. Hoewel deze pas vanaf tweede helft van 2012 zijn gestart, liggen de publieke 

investeringen in energieonderzoek met een totaalbedrag van 210 miljoen euro weer op het niveau 

van 2007 en 2009.  

  

De dip in 2011 lijkt sterk op de daling in 2004 en 2008 toen ook een omschakeling naar nieuwe 

subsidieregelingen plaatshad: in 2004 betrof dat de omzetting van oude programma’s naar de EOS-

regeling en in 2008 is in diezelfde EOS-regeling nieuwe thema-indeling gemaakt om deze aan te 

laten sluiten op de Innovatieagenda Energie. Na 2008 zijn de publieke investeringen niet meer on-

der de 150 miljoen euro gekomen en lijkt de aandacht voor energieonderzoek in het publieke do-

mein structureel te zijn toegenomen.  

 

Figuur 2.1 Jaarlijkse overheidsuitgaven aan energieonderzoek 1995 - 2012 (in miljoen euro, boven-

ste rode staaf geeft geschatte additionele uitgaven door methodiekwijziging vanaf 2010 weer) 
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Verbeterde monitormethodiek vanaf 2010 

Door een beter inzicht in de uitgaven van de divisie ‘Innovatie’ van Agentschap NL zijn vanaf 2010 

met behulp van een vernieuwde meetmethode extra uitgaven aan energieonderzoek in kaart ge-

bracht die tot dat jaar buiten beeld zijn gebleven (zie de rode gedeeltes in Figuur 2.1). Tot 2010 zijn 

de geldstromen van AgNL Energie&Klimaat structureel in beeld gebracht en de geldstromen van de 

afdeling Innovatie op incidentele basis voor de regelingen waarvan de benodigde informatie eenvou-

dig voor handen was. Vanaf 2010 zijn de geldstromen van de afdeling Innovatie structureel in beeld 

gebracht. In 2010 ging het om een bedrag van 60 miljoen euro dat door deze wijziging extra in beeld 

is gebracht.  

 

In 2011 is het aantal subsidieregelingen dat door Agentschap NL werd uitgevoerd afgenomen, 

waardoor de additioneel in beeld gebrachte geldstromen ook beperkt waren. In 2012 zijn subsidie-

regelingen van Agentschap NL Innovatie minder voor energieonderzoek gebruikt en wordt het mees-

te energieonderzoek via de afdeling Energie&Klimaat gefinancierd. Dit is mede het gevolg van het 

topsectorenbeleid, waarbij alle subsidiestromen van EZ naar de topsector Energie in de portefeuille 

van de afdeling Energie&Klimaat van AgNL zitten. Daarnaast is in het kader van deze monitor niet 

specifiek gekeken naar het eventuele energieonderzoek dat wordt uitgevoerd door de andere top-

sectoren. De additionele geldstroom is daardoor niet op het niveau van 2010. Wel is het aantal ge-

nerieke fiscale regelingen en kredietregelingen dat wordt ingezet voor energieonderzoek toegeno-

men, maar dat valt buiten de primaire focus van deze monitor.  

 

De in 2012 additioneel in beeld gebrachte geldstromen ten opzichte van eerdere jaren bestaan voor 

een groot deel uit de inleg in TKI’s door publieke partijen als universiteiten, gemeenten en andere 

door de overheid gefinancierde organisaties. Voorheen werd deze inleg niet centraal geadmini-

streerd en waren de meeste van deze partijen te klein om individueel te benaderen. Nog steeds is 

niet hun volledige bijdrage aan energieonderzoek in beeld, maar het deel dat in de TKI’s terecht 

komt wel. Universiteiten leveren een belangrijke bijdrage aan energieonderzoek, maar kunnen op 

basis van hun administratie geen jaarlijkse inschatting van hun inspanningen op het gebied van 

energieonderzoek maken. De inleg van universiteiten in de TKI’s van circa 10 miljoen euro, is wel in 

beeld en wordt meegenomen in de monitor. 

 

1995 – 2008 

Tussen 1995 en 2006 fluctueerden de overheidsuitgaven aan energieonderzoek tussen circa 100 

en 150 miljoen euro per jaar. In 2004 lagen de overheidsuitgaven aan energieonderzoek op het 

laagste punt. In dat jaar vond er tevens een omzetting plaats van de diverse oude subsidieregelingen 

naar de EOS-regelingen. De daaropvolgende jaren namen de uitgaven weer geleidelijk toe. De EOS-

programma's speelden een belangrijke rol in deze toename. 

 

In 2007 kwamen de uitgaven voor het eerst boven de 200 miljoen euro uit. Deze piek werd voorna-

melijk veroorzaakt door een eenmalige additionele impuls via de Unieke Kansen Regeling (UKR) die 

tot en met het 1e kwartaal van 2008 doorliep. 
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2008 – 2012 

In 2008 is de Innovatieagenda Energie door het Rijk opgesteld met als doel een versnelling in de 

energietransitie teweeg te brengen. Dit leidde in 2009 bij het starten van de eerste programma’s 

meteen tot een impuls in overheidsuitgaven aan energieonderzoek naar 207 miljoen euro (zie Figuur 

2.1) en in 2010 naar een historisch hoge 350 miljoen euro. Een groot deel van deze stijging in de 

periode 2008 – 2010 is toe te schrijven aan de steeds groter wordende aandacht voor de energie-

problematiek, zowel in de politiek als in de wetenschappelijke wereld5. Het feit dat ondanks de dip 

in 2011 de publieke bijdrage aan energieonderzoek niet onder de 150 miljoen euro komt bevestigt 

dit beeld. Net als na de beleidswijzigingen in 2004 en 2008, volgt ook het jaar na de dip in 2011 

een stijging van de overheidsbudgetten in 2012 doordat het vernieuwde subsidiebeleid ook daad-

werkelijk in werking treedt. Doordat de meeste regelingen behorend bij de topsector Energie pas in 

het najaar van 2012 zijn gestart, is ongeveer twee derde van het budget voor 2012 voor de topsec-

tor Energie gecommitteerd. Dat betekent dat een deel wordt overgeheveld en terug zal komen in de 

budgetten voor 2013.  

 

2.2 Ontwikkeling van overheidsfinanciering buiten de scope van de monitor 

De overheid investeert ook in energieonderzoek via andere instrumenten dan subsidies en financie-

ring van kennisinstituten. In deze paragraaf gaan we in op de geldstromen die niet in de financiële 

gegevens van deze monitor terugkomen, maar wel een rol spelen in de overheidsbijdrage op het 

gebied van energieonderzoek.  

 

2.2.1 Bijdrage universiteiten eerste geldstroom  

De Nederlandse universiteiten worden grotendeels gefinancierd door het ministerie van Onderwijs, 

Cultuur en Wetenschap (OCW). OCW zelf stuurt niet op energieonderzoek (behalve via NWO6). OCW 

stelt budgetten via de eerste geldstroom beschikbaar aan universiteiten die niet geoormerkt zijn 

voor een bepaald onderzoeksthema. De universiteiten bepalen zelf hoe zij het geld over hun facultei-

ten en onderzoeksvelden verdelen. Deze middelen worden standaard niet meegenomen in deze 

monitor (behalve het deel dat in de TKI’s terecht komt, circa 10 miljoen euro). 

 

In 2010 hebben alle universiteiten voor het eerst gezamenlijk een inschatting gemaakt. Hieruit bleek 

dat naar schatting 156 miljoen euro uit de eerste geldstroom aan energieonderzoek is besteed. In 

2011 was dit bedrag naar inschatting van de universiteiten niet sterk veranderd, maar verwachtten 

zij voor 2012 wel een aantal wijzigingen.7 Omdat een inschatting van de bestede middelen aan 

                                                        
5 Zowel de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) als het ministerie van EZ hebben 

in 2010 aanzienlijk meer budget vrijgemaakt voor energieonderzoek. 

6 De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) financiert toponderzoekers aan univer-

siteiten en kennisinstituten en geeft sturing aan de Nederlandse wetenschap via subsidies. 
7 Het maken van deze inschatting vergt een grote inspanning van de meeste universiteiten, aangezien hun 

administratie niet is ingericht op het achterhalen van deze gegevens. In 2011 hebben zij daarom deze in-
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energieonderzoek niet eenvoudig uit de administratie van universiteiten te halen is, is besloten voor 

2012 geen hernieuwde inventarisatie te doen. De cijfers uit 2010 laten wel zien, dat het universitai-

re onderzoek van bijna eenzelfde omvang is als het overige publiek gefinancierde energieonderzoek.  

  

2.2.2 Fiscale maatregelen   

De Wet Bevordering Speur en Ontwikkelingswerk (WBSO) is een omvangrijke fiscale maatregel om 

R&D te stimuleren. Bijna alle bedrijven die R&D-werkzaamheden uitvoeren in Nederland maken 

gebruik van deze regeling. Een deel van de loonkosten gemaakt voor R&D- (of S&O, speur- en ont-

wikkelings-)werkzaamheden, mag worden afgetrokken van de te heffen loonbelasting. Daarnaast is 

in 2012 de RDA+-regeling (Research&Development Aftrek) in werking getreden. Hiermee wordt een 

extra aftrekpost gecreëerd voor de kosten voor materiaal, installaties, etc. gebruikt voor R&D. In 

totaal is naar schatting 125 miljoen euro fiscaal voordeel via deze regelingen terechtgekomen bij 

energieonderzoek (zie bijlage F).  

 

2.2.3 Garantstellingen en kredietverstrekking 

Naast de traditionele subsidieverstrekking om innovatie te stimuleren, springt de overheid ook 

steeds vaker in het gat aan de onderkant van de kapitaalmarkt voor zeer risicovolle projecten die 

moeilijk hun financiering rond krijgen. Via deze regelingen worden steeds meer innovatieve projecten 

gefinancierd. Een voorbeeld is het MKB+-fonds (bestaande uit de SEED-capital, innovatiekredieten 

en Fund of Funds regeling), dat is opgezet in het kader van het topsectorenbeleid en waar 500 mil-

joen euro voor beschikbaar is gesteld tot 2015.  

 

In tegenstelling tot de subsidieregelingen, is het de bedoeling dat de overheid (een deel van) de 

geïnvesteerde middelen terugverdient, zodat deze geherinvesteerd kunnen worden. Hoewel deze 

investeringen volgens de definitie van het IEA deels onder de noemer publieke financiering van 

energieonderzoek kunnen vallen8, beschouwen we ze hier apart. Ze wijken immers af van de regu-

liere subsidies en zijn bovendien moeilijker in beeld te brengen, doordat de regelingen meer getoetst 

worden op hun financiële prestaties (worden de investeringen terugverdiend?), dan op de onderwer-

pen waar de middelen aan besteed worden.  

 

We nemen hieronder alleen de SEED-Capital-regeling en innovatiekredieten in beschouwing. Andere 

garantie- en investeringsregelingen van de overheid, zoals groeifaciliteit, garantie ondernemingsfi-

nanciering, Fund of Funds, BMKB, investeringen die plaatsvinden via de Regionale Ontwikkelings-

maatschappijen, maar ook de garantieregeling Aardwarmte, bespreken we verder niet. Deze laatst-

genoemde regelingen betreffen investeringen in bedrijven die zich met meer bezighouden dan alleen 

                                                                                                                                                                   

schatting niet opnieuw gemaakt. Een rondgang langs de drie TU’s leert ons dat de onderzoeksprogramma’s 

tussen 2010 en 2011 niet sterk zijn veranderd.   
8 OECD (2002), Frascati manual. Staatsbedrijven die investeren in onderzoek dienen meegenomen te worden 

in de statistieken, ook als dit onderzoek betreft met het doel dat processen en producten kunnen worden ver-

beterd of ontwikkeld zodat goedkopere of betere producten kunnen worden verkocht in de toekomst. In die 

zin wijken overheidsparticipaties in en leningen voor innovatieve projecten en bedrijven niet af.  
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onderzoek&ontwikkeling of projecten die we niet als onderzoeksproject kunnen betitelen omdat het 

om commercieel exploiteerbare technologieën gaat.   

 

SEED-Capital 

Via de SEED-capital-regeling investeerde de overheid in 2012 voor 16 miljoen euro in fondsen die 

gericht zijn op investeringen in technostarters (ook op andere terreinen dan energie). De technostar-

ters zijn jonge ondernemingen die een product ontwikkelen dat, of technologie die, nog (lang) niet 

marktrijp is. Een fonds kan een overheidsbijdrage van 4 miljoen euro ontvangen, maar daar dient 

een even groot bedrag aan private financiering bij te zitten (veelal banken). De overheid draagt 

daarbij een hoger risico doordat bij winst de private investeerders als eerste hun investering terug-

verdienen. De fondsen worden verder niet beheerd door de overheid en zijn er net als reguliere in-

vesteringsfondsen op gericht om winst te maken. Behalve de eis dat fondsen in technostarters moe-

ten investeren, heeft er geen verdere overheidsbemoeienis plaats en bepalen de fondsen autonoom 

in welke bedrijven ze investeren. De overheid financiert dus de financiers, maar niet direct de bedrij-

ven waar de fondsen in investeren.  

  

Een deel van de technostarters waar de  fondsen in investeren richt zich op energietechnologie. 

Omdat de helft van het fondsbudget bestaat uit overheidsbijdragen en de onderneming zich volledig 

richt op onderzoek en ontwikkeling, investeert de overheid via deze route in (industrieel) energieon-

derzoek. Ook winsten die de fondsen herinvesteren vallen volgens de definitie van het Internationaal 

Energie Agentschap onder de noemer overheidsinvesteringen. De overheid participeert immers in 

deze fondsen en de fondsen investeren in energie-innovatie. Omdat de fondsen autonoom functio-

neren en vooral financiële verantwoording en in mindere mate inhoudelijke verantwoording afleggen, 

is niet bekend welk bedrag in 2012 in technostarters op energiebied is geïnvesteerd.  

 

Innovatiekredieten 

Een stap verder op de innovatieladder dan de SEED-regeling, zijn de projecten die gebruik maken 

van innovatiekredieten. Via deze regeling worden innovatieve projecten van MKB-bedrijven gefinan-

cierd die bijna gereed zijn voor marktintroductie of commerciële toepassing (fase van experimentele 

ontwikkeling). De overheid neemt het risico voor technologisch falen op zich: als het project tech-

nisch niet slaagt, hoeft de lening niet terugbetaald te worden. Als het project technisch slaagt, moet 

de lening worden terugbetaald ook als project het commercieel faalt. De doelstelling van de regeling 

is dat twee derde van de projecten slaagt en tachtig procent van het geïnvesteerde geld terugvloeit. 

In 2012 is voor 8,2 miljoen euro in duurzame energieprojecten geïnvesteerd via de innovatiekredie-

ten. Dat is circa dertien procent van het totale bedrag dat in 2012 is verstrekt aan innovatiekredie-

ten.   

 

2.3 Overzicht energieonderzoek 2012 

De keten van financiering tot uitvoering van energieonderzoek kent drie schakels: 
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1. Financiers: ministeries die de middelen voor onderzoek beschikbaar stellen. Dit betreft voorna-

melijk de ministeries EZ, OCW en BZK; 

2. Intermediairs: organisaties die de beschikbaar gestelde middelen van de financiers uitzetten bij 

de uitvoerende onderzoekers, bijvoorbeeld op basis van subsidieregelingen (Agentschap NL en 

NWO-STW-FOM); 

3. Uitvoerders: organisaties die het energieonderzoek uitvoeren en op deze wijze de beschikbaar 

gestelde middelen inzetten (bedrijven, kennisinstituten en universiteiten). 

 

Tabel 2.1 geeft een overzicht van de verdeling van de middelen voor energieonderzoek voor deze 

organisaties. Van de 201 miljoen euro die wordt besteed aan energieonderzoek, loopt 113 miljoen 

euro via intermediairs. De resterende 88 miljoen euro gaat rechtstreek vanuit de ministeries naar de 

uitvoerende organisaties.  

 

Tabel 2.1 Totaaloverzicht energieonderzoek 2008 - 2012 (in miljoen euro).  

     2008 2009 2010 2011 2012 

Financiers 148 207 350 163 210 

EZ 117 181 306 92 148 

OCW 18 20 42 44 41 

I&M 0 1 3 3 0 

BZK* 11 4 0 24 11 

Overige ministeries/ Anders 2 0 0 0 10** 

Waarvan via Intermediairs 78 85 228 70 120 

Agentschap NL 63 66 183 28 94 

NWO/STW/FOM 15 15 42 40 24 

Productschap Tuinbouw (PT) 0 4 4 3 2 

Onbekend/anders 0 0 0 0 0 

Uitvoerders 148 207 350 163 210 

Kennisinstituten 70 93 92 63 92 

Universiteiten 40 35 72 36 51 

Bedrijven 38 70 176 45 56 

Onbekend/anders 0 9 11 19 11 

* Weergegeven middelen in 2008 – 2009 zijn van het oude VROM. 

** Samenwerkingsverbanden van verschillende ministeries en inleg in TKI’s door gemeenten 

 

Vanwege de samenvoeging van diverse ministeries in 2010 zijn cijfers uit de periode 2008 – 2009 

vertaald naar de nieuwe ministeries9. De bijdrage aan energieonderzoek door het ministerie van 

Volkshuisvestiging, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) in de periode 2008 – 2009 zijn 

                                                        
9 LNV en het oude EZ vallen nu samen onder het nieuwe EZ. Het oude V&W is opgegaan in I&M. VROM is opge-

splitst over de ministeries BZK, EZ en I&M.  
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toebedeeld aan het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK)10. In paragraaf 2.3 gaan we dieper in 

op de ontwikkeling van de uitgaven van financiers.  

 

Figuur 2.2 geeft een schematisch overzicht hoe de geldstromen vanuit de financiers al dan niet via 

de intermediairs bij de uitvoerende organisaties terechtkomen.  

 

Figuur 2.2 Geldstromen van publiek gefinancierd energieonderzoek tussen financiers, intermediairs 

en uitvoerders in 2012 (in miljoen euro) 

 

 

Leeswijzer bij figuur 2.2 

In het algemeen geldt: hoe dikker de pijl hoe groter de geldstroom. De grootste geldstroom wordt gegenereerd 

door de directe financiering vanuit EZ aan agentschap NL van 94 miljoen euro. Datzelfde ministerie stelt daar-

bij 51 miljoen euro beschikbaar voor energieonderzoek direct aan bedrijven (13 miljoen) en kennisinstellingen 

(38 miljoen) en geeft 2 miljoen euro aan het Productschap Tuinbouw en een miljoen aan NWO. Daarmee komt 

het totaal bedrag uit op de 148 miljoen euro zoals genoemd in Tabel 2.1.  

 

Tabel 2.2 is de tabelvorm van het schema in Figuur 2.2. Deze tabel laat tevens de sommen van de 

verschillende geldstromen zien.  

 

                                                        
10 Hierbij dient te worden opgemerkt dat Unieke Kansen Programma (UKP) voor energiebesparing in de ge-

bouwde omgeving in 2010 geheel door EZ is uitgevoerd, waar dit voorheen door VROM en EZ gezamenlijk 

werd gedaan. In 2011 heeft BZK met de programma’s Energiesprong en Gebieden Energie Neutraal weer fors 

geïnvesteerd in energie-innovatie in de gebouwde omgeving.   
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Tabel 2.2 Geldstromen publiek gefinancierd energieonderzoek in miljoen euro (tabel van Figuur 2.1) 

  
   Van ministeries   EZ   OCW*   BZK   Overig   Totaal  

 
  

   Naar Intermediairs:   98  22  -   0   120  

  
   Agentschap NL  94   -   -   -   94  

   

 Productschap Tuin-

bouw (PT)  
2   -   -   -   2  

       NWO/STW/FOM  1   22   -  0   24  

 Van inter-

mediairs  

 Agent-

schap NL  
 PT 

 

NWO/FO

M/ STW  

 Directe financiering 

min. naar:  
 50  19   11   10   90  

 44  44  -   -   Bedrijven  13   -   -   -   13  

 27  20   1  5   Kennisinstellingen  38   10   11  7   65  

 41  23  -  18   Universiteiten   -   10   -   -   10  

 8  8  1   -   Overig   -   -   -  3   3  

 120   94  2   24   Totaal   148  41   11   10   210  

* OCW stuurt niet op energieonderzoek. Middelen uit de eerste geldstroom naar universiteiten (naar schatting 

156 miljoen) zijn niet opgenomen in deze figuur.  

 

Leeswijzer bij tabel 2.2 

Rechtsboven in Tabel 2.2 is uitgesplitst hoe de financiers van energieonderzoek (ministeries en overig) hun 

middelen verdelen over de verschillende intermediairs. In 2012 ontving Agentschap NL bijvoorbeeld 94 miljoen 

euro van EZ. Vervolgens zien we linksonder in de tabel hoe de intermediairs hun beschikbare middelen van in 

totaal 94 miljoen euro verdelen over de uitvoerders (bedrijven, universiteiten en de categorie ‘overige’). Zo ging 

er 44 miljoen euro van Agentschap NL naar de bedrijven toe. Rechtsonder in de tabel wordt de directe financie-

ring van uitvoerders vanuit financiers uitgesplitst. Bedrijven ontvingen bijvoorbeeld 13 miljoen euro aan directe 

financiering vanuit EZ (in 2012), omdat zij verder geen directe financiering van ministeries ontvingen, is dit ook 

de totale directe financiering. 

 

2.4 Financiers 

2.4.1 Ministerie van EZ 

Het ministerie van EZ is de grootste overheidsfinancier van energieonderzoek wanneer universitair 

onderzoek gefinancierd met de ongeoormerkte eerste geldstroom niet wordt meegerekend. In totaal 

heeft dit ministerie in 2012 voor 148 miljoen euro beschikbaar gesteld voor energieonderzoek. 

Daarmee heeft EZ een aandeel van 70 procent in de totale publieke financiering van energieonder-

zoek (excl. eerste geldstroom OCW).  

 

Ten opzichte van 2011 is het budget met circa 56 miljoen euro toegenomen. Dit is vooral toe te 

schrijven aan het feit dat de overgang naar het topsectorenbeleid er in 2011 voor zorgde dat bijna 

alle subsidieprogramma’s voor energieonderzoek bij Agentschap NL waren stopgezet en de nieuwe 

programma’s in 2012 op gang zijn gekomen. De geldstromen via Agentschap NL zijn daardoor ver-

drievoudigd ten opzichte van een jaar eerder.  
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De directe financiering van EZ gaat volledig naar onderzoek van de kennisinstituten ECN en NRG en 

bedrijven die gebruik maken van de MEI-regeling (Marktintroductie Energie-Innovaties)11.  

 

Tabel 2.3 Financiering energieonderzoek EZ (in miljoen euro) 

Financiering vanuit EZ 2008 2009 2010 2011 2012 

Rechtstreekse financiering kennisinstituten 44 47 58 42 38 

      

Financiering via intermediairs 65 62 195 34 98 

Agentschap NL 55 61 183 28 94 

Productschap Tuinbouw  4 4 3 2 

NWO/FOM/STW 11 1 9 3 1 

      

Overig rechtstreekse financiering 1 29 53 16 13 

Totaal EZ 110 138 306 92 148 

 

2.4.2 Overige ministeries 

De grootste geldstroom van het ministerie van OCW  naar energieonderzoek loopt via de ongeoor-

merkte eerste geldstroom (zonder label ‘energie’). Er is geen compleet zicht op de onderwerpen van 

dit onderzoek en de omvang van de geldstroom, maar in 2010 en 2011 is ingeschat dat dit bedrag 

rond de 156 miljoen euro moest liggen. Van dit bedrag hebben we 10 miljoen euro in kaart, doordat 

universiteiten ook bijdragen aan de TKI’s van de topsector Energie. Daarnaast financiert OCW voor 

32 miljoen euro aan energieonderzoek binnen de onderzoekprogramma’s van NWO/STW/FOM en 

TNO.  

 

Het ministerie van BZK financiert het project ‘Energiesprong’ uitgevoerd door Platform31, waarin via 

demonstratieprojecten en kennisoverdracht innovaties voor energiebesparing in de gebouwde om-

geving worden ontwikkeld. De financiering van de energie-innovaties in de gebouwde omgeving is 

meer dan gehalveerd ten opzichte van 2011, wat voor een groot deel het gevolg is van dalende vo-

lumes in de bouwsector en financiële reserves van bijvoorbeeld woningbouwcorporaties. Hierdoor 

daalt ook het aantal projecten dat gebruik kan (en wil) maken van innovatieve energiebesparende 

maatregelen, die (ook met subsidie) gepaard gaan met hogere investeringskosten.  

 

Tot slot is er een aantal samenwerkingsverbanden van ministeries dat programma’s van NWO finan-

ciert en dragen lagere overheden bij aan onderzoeksprojecten van de TKI’s. Zij vallen onder de cate-

gorie ‘overige financiers’.  

  

                                                        
11 Deze regeling wordt uitgevoerd door Dienst Regelingen van EZ. De Dienst Regelingen, van oudsher onder-

deel van het voormalige ministerie van LNV, is niet als aparte intermediair opgenomen maar net als in de 

voorgaande jaren beschouwd als integraal onderdeel van het ministerie (evenals RWS als integraal onderdeel 

van het ministerie van I&M is beschouwd). Een fusie met Agentschap NL is een van de voornemens van het 

huidige kabinet, waarna ook deze middelen aan Agentschap NL toegekend zullen worden in te toekomst (12,5 

miljoen euro in 2012).   
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2.5 Intermediairs 

De belangrijkste intermediairs voor publiek gefinancierd energieonderzoek zijn Agentschap NL en 

NWO-STW-FOM12.  

 

Het Productschap Tuinbouw (PT) staat in de schema’s als intermediair benoemd, maar dit is geen 

volledig juiste omschrijving omdat PT een publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie is die haar eigen 

belastingen heft. Met deze belastingheffing besteedde PT 2 miljoen euro in 2012 aan energieonder-

zoek in de tuinbouw. EZ heeft voor eenzelfde bedrag bijgedragen aan deze projecten13 en omdat 

deze geldstroom niet direct naar de uitvoerende organisatie gaat is PT als intermediair aangemerkt.  

 

2.5.1 Agentschap NL  

Agentschap NL wordt gefinancierd door het ministerie van EZ en voerde in 2012 verschillende rege-

lingen uit waarbij in totaal 94 miljoen euro besteed is aan energieonderzoek (zie Tabel 2.4 voor een 

overzicht van alle regelingen). Dit is met name te danken aan de financiering van de TKI’s via de 

SDE+-regeling en overige EZ middelen die worden ingezet in het kader van het topsectorenbeleid. In 

de afgelopen vijf jaar lag alleen in 2010 het budget hoger. Een kanttekening is dat tot en met 2009 

de meeste geldstromen van de afdeling ‘Innovatie’ niet in beeld zijn gebracht. 

 

Agentschap NL kent twee divisies die subsidieregelingen uitvoeren waarmee energieonderzoek 

wordt gefinancierd, namelijk de divisie ‘Energie en Klimaat’ en de divisie ‘Innovatie’. De divisie Ener-

gie en Klimaat voert regelingen uit die specifiek op energieonderzoek zijn gericht. In 2012 betrof dat 

de uitvoering van de subsidies ten behoeve van de Topsector Energie. De regelingen die de divisie 

Innovatie uitvoert zijn op bredere innovatie gericht, maar ook onder deze regelingen wordt energie-

onderzoek uitgevoerd. Dit zijn bijvoorbeeld de Innovatie Prestatie Contracten (IPC) en het Point One 

programma.  

 

Agentschap NL Energie en Klimaat 

In 2011 zijn de budgetten van de EOS-regelingen stopgezet. Hetzelfde geldt voor de meeste pro-

gramma’s die Agentschap NL uitvoerde voor de Innovatie Agenda Energie die in het jaar ervoor op 

gang was gekomen. In 2012 is de financiering van de TKI’s uit Topsector Energie in de plaats geko-

men voor de oude EOS-regeling en Innovatieagenda Energie. De subsidies van de afdeling Energie 

en Klimaat zijn daardoor gestegen van 17 miljoen euro in 2011 naar ruim 82 miljoen euro in 2012.  

 

Daarmee is nog niet het gehele budget van 120 miljoen euro dat het ministerie van EZ voor de top-

sector Energie beschikbaar heeft gesteld via AgNL-subsidies gecommitteerd. Bijna 40 miljoen euro 

zal worden meegenomen naar 2013.   

                                                        

12 De Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) met Stichting voor de Technische 

Wetenschappen (STW) en Stichting voor Fundamenteel onderzoek der Materie (FOM) als onderdeel van NWO. 
13 Aangezien de tuinbouwsector zelf 2 miljoen euro heeft betaald voor onderzoek in de eigen sector is in deze 

monitor alleen de 2 miljoen euro van EZ opgenomen.  
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Agentschap NL Innovatie 

Sinds 2010 kan de financiering van energieonderzoek door Agentschap NL Innovatie via de ‘overige 

regelingen’ uit Tabel 2.4 op een nauwkeurigere wijze in kaart worden gebracht. Deze ‘overige rege-

lingen’ zijn meestal niet specifiek op energieonderzoek gericht en bleven om de reden lange tijd 

buiten beschouwing, ook als ze wel projecten bevatten die energie gerelateerd waren. Alleen rege-

lingen van de afdeling Innovatie die volledig op energie gericht waren, of energieonderzoekspro-

jecten bevatten waarbij subsidiebedragen van enkele miljoenen euro’s per project gemoeid waren, 

zijn tot en met 2009 opgenomen in de monitor.  

 

In 2010 zorgde een methodiekverbetering, waarbij alle projecten binnen deze regelingen op project-

niveau werden beschouwd, ervoor dat circa 60 miljoen euro van deze overige regelingen extra in 

beeld was gebracht.  

 

In 2011 daalden de geldstromen naar Energieonderzoek over heel Agentschap NL, dus ook bij de 

afdeling Innovatie. In 2012 blijven de geldstromen naar energieonderzoek bij Agentschap NL Innova-

tie achter bij de stromen van Energie en Klimaat. Subsidiestromen uit grote programma’s met een 

aanzienlijk deel energieonderzoek zoals Be-Basic, HTAS of Point one, namen af of verdwenen hele-

maal. Een verklaring ligt in het feit dat een groot aantal subsidiestromen op de topsectoren gericht is 

en daarmee is de ruimte voor generieke innovatieprogramma’s en andere subsidieprogramma’s 

buiten de topsectoren beperkt (naast de Topsector Energie, zijn geen gegevens over energieonder-

zoek bij de andere topsectoren opgevraagd). Financieringsstromen naar energieonderzoek die geen 

subsidie zijn, zoals via de regeling innovatiekredieten (totaal 8 miljoen euro) en de SEED-capital 

regeling (bedrag onbekend), zijn niet meegenomen in het onderstaande overzicht.  
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Tabel 2.4 Energieonderzoek gefinancierd met Agentschap NL regelingen (in miljoen euro) 

  2008 2009 2010 2011 2012 

EOS 46,4 36,9 29,9 0,0 0,0 

EOS Nieuw Energie Onderzoek 1,8 1,7 1,5 
  

EOS Energie en Samenwerkingsprojecten (Innovatie-
subsidie Samenwerkingsprojecten) 

12 
    

EOS Demonstratie 11,5 8,2 7,2 
  

EOS Lange Termijn 21,1 17,3 12,4 
  

EOS KTO   9,7 8,8     

Innovatieagenda Energie 
  

75,7 17,1 0,6 

SBIR Programma's* 0,4 3,5 3,8 
 

0,6 

Unieke Kansen Regeling 7,3 
  

0,9 
 

Unieke Kansen Programma 
 

10,5 26,8 
  

Vergassingstechniek 
  

12,2 
  

Vergistingstechniek 
  

7,0 
  

Wind op land 
  

0,5 
  

Wind op zee 
  

9,0 
  

Duurzame biomassa import 
  

6,3 
  

TERM bioraffinage 
  

10,0 
  

IPIN 
   

16,2 
 

Bijdragen EZ en SDE+ aan TKI's 
    

82,5 

ISPT 
    

6,7 

Gebouwde Omgeving 
    

3,7 

Gas 
    

11,6 

Zon 
    

15,6 

Wind op Zee 
    

7,3 

BBE 
    

26,2 

Smart Grids         11,4 

Overige regelingen 
  

77,3 10,5 11,4 

IOP's 4,3 
 

2,2 0,4 
 

Besluit Subsidies Investeringen Kennisinfrastructuur 

BSIK 
0,8 

    
Technologische Top Instituten (TTI) 1,3 6,1 8,2 2,5 

 
High Tech Automotive Systems (HTAS) 2 

 
22,1 

  
Eureka / internationaal innoveren 

 
0,9 0,6 0,5 0,7 

Pieken in de Delta 
 

3,1 2,7 4,1 
 

Point One 
 

3,8 14,6 
 

6,3 

Biosolar (FES) 
  

2,0 
  

Be-basic (FES) 
  

12,2 
  

Chemie 
  

0,3 
  

Industriële warmtebenutting 
  

7,2 
  

IPC 
  

2,1 2,9 4,5 

Innowator     3,1     

Totaal 62,6 64,8 182,8 27,6 94,4 

* Energiegerichte SBIR-programma’s vielen in 2009 en 2010 onder de innovatie-agenda energie. 

Inmiddels maken deze geen onderdeel meer uit van de innovatieagenda.  
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2.5.2 NWO-STW-FOM 

De Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) bevordert fundamenteel we-

tenschappelijk onderzoek. Duurzame energie is een van de thema’s waar de NWO onderzoeksbud-

getten voor beschikbaar stelt. Daarnaast zijn de technologiestichting STW en Stichting voor Funda-

menteel onderzoek der Materie (FOM) onderdeel van NWO en subsidieverleners voor onderzoek. 

FOM is naast subsidieverlener ook zelf uitvoerder van wetenschappelijk onderzoek op onder meer 

energiegebied.  

 

NWO ontvangt een basisfinanciering van het ministerie van OCW. Daarnaast financiert EZ onder-

zoeksprogramma’s van NWO, STW en FOM en is er een aantal maatschappelijk verantwoord innove-

ren (MVI) programma’s waar vijf ministeries gezamenlijk aan bijdragen. Ook het bedrijfsleven draagt 

bij aan een aantal onderzoeksprogramma’s. In 2012 was dit bedrag bijna 21 miljoen euro, wat ove-

rigens voor het grootste deel te danken was aan het NWO-Shell programma Computational Sciences 

for Energy Research, met een private bijdrage van ruim 19 miljoen euro.   

 

Energieonderzoek krijgt de laatste jaren een steeds prominentere rol in het onderzoek dat NWO 

subsidieert, maar in 2012 is de bijdrage via NWO met 40 procent gedaald ten opzicht van 2011 van 

40 naar 24 miljoen euro. Dit heeft te maken met het feit dat NWO wetenschappelijk onderzoek fi-

nanciert. Op het moment dat NWO geen (goede) voorstellen voor wetenschappelijk onderzoek op 

energiegebied ontvangt, zal er geen subsidie naar energieonderzoek gaan. In 2010 en 2011 is een 

aantal programma’s op energiegebied met een grote bijdrage van NWO gestart en in 2012 was dit 

niet het geval. De sturing op onderwerp (zoals energie) neemt toe vanuit NWO, maar is (nog) niet 

dusdanig dat grote fluctuaties in geldstromen naar energieonderzoek uitblijven.  

 

Tabel 2.5 Financiering via NWO 

      2008 2009 2010 2011 2012 

NWO/STW/FOM 15 15* 42 40 24 

* Tot 2009 leverde NWO gegevens aan op basis van jaarlijkse uitgaven. Vanaf 2009 zijn gegevens aangeleverd 

op basis van jaarlijks gecommitteerde bedragen voor energieonderzoek, conform de methodiek die Agentschap 

NL hanteert. Dit zorgt voor een trendbreuk.  

 

2.6 Uitvoerders 

Net als in 2011 waren ook in 2012 de kennisinstituten de grootste groep ontvangers van subsidies 

voor energieonderzoek. De omvang van de overheidsbijdragen aan hun onderzoek ligt weer op het 

niveau van 2009 en 2010 voor de omschakeling naar het topsectorenbeleid. Ook universiteiten en 

bedrijven hebben in 2012 meer ontvangen dan in 2011.  
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Tabel 2.6 Ontvangen publieke middelen voor energieonderzoek door uitvoerders (in miljoen euro) 

Uitvoerders 2008 2009 2010 2011 2012 

Kennisinstituten 70 93 92 63 92* 

Universiteiten 40 35 72 36 51* 

Bedrijven 38 70 176 45 56 

Overig 0 9 11 19 11 

Totaal uitvoerders 148 207 350 163 210 

* Waarschijnlijk dienen deze getallen licht te worden bijgesteld en is er een kleine dubbeltelling in de geldstro-

men van kennisinstituten als gevolg van een late levering van gegevens uit het TKI ISPT. In totaal hebben uni-

versiteiten en kennisinstituten 2,4 miljoen euro ingelegd in dit TKI. Onbekend is wat de verdeling is en welk 

bedrag van deze inleg kan worden toegekend aan de kennisinstituten TNO en/of ECN (stromen die ook direct bij 

deze instituten worden opgevraagd en waarvoor moet worden gecorrigeerd, zie bijlage D). Op basis van de an-

dere TKI’s is ervan uitgegaan dat universiteiten 1,4 miljoen euro hebben ingelegd en de kennisinstituten 1 

miljoen euro. Gezien de onzekerheid en de kleine foutmarge (minder dan 1 procent van de totaalsom van pu-

bliek gefinancierd energieonderzoek) heeft op dit bedrag geen correctie voor dubbeltellingen plaatsgevonden 

met een eventuele inleg van ECN en TNO.  

 

Onder de categorie ‘overige uitvoerders’ vallen voornamelijk publieke instellingen als overheden en 

stichtingen (bijvoorbeeld woningbouw of bibliotheken) en samenwerkingsverbanden die niet onder 

een enkele categorie in te delen zijn.  

 

2.6.1 Kennisinstituten 

Kennisinstituten als TNO, ECN en NRG ontvangen jaarlijks een onderzoeksbudget van EZ of OCW 

waar zij zelf invulling aan geven. Daarnaast krijgen ze voor specifieke overheidsopdrachten budget, 

maken ze deel uit van grote onderzoeksprogramma’s of maken ze gebruik van reguliere subsidiere-

gelingen. In 2011 waren de geldstromen via deze laatste twee routes zijn afgenomen, maar deze zijn 

in 2012 weer aanzienlijk gestegen.  

 

EZ is de belangrijkste financier van de kennisinstituten met een totaal bedrag van 58 miljoen euro, 

waarvan 38 miljoen euro direct en 20 miljoen euro via Agentschap NL. Daarmee is EZ verantwoorde-

lijk voor ruim 60 procent van de publieke geldstromen naar de kennisinstituten. De resterende 40 

procent is afkomstig uit directe bijdragen van BZK, OCW en subsidies via de NWO en het Product-

schap Tuinbouw.  

 

De directe geldstromen naar de kennisinstituten van EZ zijn in 2012 met 4 miljoen euro afgenomen 

ten opzichte van 2011, maar de toename van de indirecte geldstromen via AgNL met 20 miljoen 

compenseert dit ruimschoots.  

 

2.6.2 Universiteiten 

De Nederlandse universiteiten spelen een belangrijke rol in het energieonderzoek en maken hierbij 

gebruik van verschillende geldstromen. De eerste geldstroom is de Rijksbijdrage die universiteiten 

ontvangen vanuit OCW. Daarnaast maken universiteiten aanspraak op subsidies van NWO en Agent-

schap NL en nemen ze deel aan onderzoekprogramma’s van ministeries. Tot slot betaalt ook het 

bedrijfsleven regelmatig mee aan universitair energieonderzoek.  
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De eerste geldstroom is in omvang het grootst, maar valt buiten de scope van deze monitor voor 

zover deze niet is ingezet in een van de TKI’s. De inleg van de universiteiten in de TKI’s bedroeg circa 

10 miljoen euro. Daarnaast ontvingen de universiteiten 41 miljoen euro in 2012 via Agentschap NL 

en NWO. Dit bedrag is ongeveer gelijk gebleven ten opzichte van 2011, maar waar in 2011 NWO 

bijna geheel verantwoordelijk was voor de geldstromen via intermediairs, had in 2012 Agentschap 

NL ook een aandeel van 50 procent. Het topsectorenbeleid heeft dus voor een aanzienlijke geld-

stroom van EZ naar de universiteiten via de TKI’s gezorgd en heeft gecompenseerd voor de gedaalde 

NWO budgetten voor energieonderzoek. 

 

2.6.3 Bedrijven 

Bedrijven zijn de grootste ontvanger van subsidies van Agentschap NL. Ze ontvingen in 2012 onge-

veer de helft van de middelen uit de regelingen die Agentschap NL beheert. Dat is een lager aandeel 

dan in de afgelopen twee jaren, maar komt overeen met het beeld dat universiteiten en kennisinsti-

tuten meer middelen ontvangen via regelingen van Agentschap NL. De verschuiving van demonstra-

tieprojecten in de Innovatieagenda Energie naar een focus in het topsectorenbeleid die meer gericht 

is op fundamenteel en industrieel onderzoek ligt hieraan ten grondslag.  

 

Alle geldstromen naar bedrijven (zowel direct als via AgNL) zijn afkomstig van EZ. Met een stijging 

van 10 miljoen euro ten opzichte van 2011, is de publieke bijdrage aan energieonderzoek uitge-

voerd door het Nederlandse bedrijfsleven 56 miljoen euro in 2012. Dit is exclusief de financierings-

instrumenten als SEED en innovatiekredieten. 

 

Naast de ontvangen subsidies voor energieonderzoek dragen bedrijven zelf ook een groot deel van 

de kosten van het energieonderzoek. Subsidies dekken over het algemeen hooguit de helft van de 

onderzoekskosten van het bedrijfsleven. Ook in grote onderzoekstrajecten waarbij de overheid cofi-

nancier is, wordt een bijdrage van het bedrijfsleven gevraagd. In de volgende paragraaf gaan we 

uitgebreider in op deze bijdragen van het bedrijfsleven.  

 

2.7 Bijdrage bedrijfsleven en buitenlandse overheden aan publiek gefinancierd 

onderzoek 

In de vragenlijst aan gegevensleveranciers voor deze monitor is gevraagd naar de bijdrage van het 

bedrijfsleven en buitenlandse overheden aan het onderzoek dat mede wordt gefinancierd met mid-

delen van de Nederlandse overheid. Hieronder volgt een korte uiteenzetting van de bevindingen. Het 

overzicht is niet compleet, maar geeft wel een goede indicatie van de bijdragen aan het publiek gefi-

nancierde energieonderzoek dat in deze monitor in beeld is gebracht: 

 Allereerst neemt het bedrijfsleven deel aan de TKI’s van de topsector energie. In totaal legt het 

bedrijfsleven circa 80 miljoen euro in de TKI’s.  

 De bijdrage van het bedrijfsleven aan NWO projecten bedraagt ruim 20 miljoen euro.  
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 De subsidies aan het bedrijfsleven via overige regelingen van AgNL, EZ en BZK (buiten de TKI’s 

om), subsidiëren een deel van de onderzoekskosten. Bedrijven dragen hier naar inschatting ook 

40 tot 50 miljoen euro aan bij.  

 De kennisinstituten TNO, ECN en NRG ontvangen ruim 45 miljoen euro aan private bijdragen en 

circa 7 miljoen euro aan EU-subsidies voor het onderzoek dat mede met publieke middelen (o.a. 

de basisfinanciering en overheidsopdrachten) is gefinancierd. Buiten deze opdrachten voeren 

deze kennisinstituten ook onderzoek uit dat geheel met private middelen wordt gefinancierd of 

in opdracht van de EU wordt uitgevoerd. Op energiegebied bedraagt de omzet hiervan naar in-

schatting tussen de 40 en 50 miljoen euro14. 

 

De totale bijdrage van het bedrijfsleven en buitenlandse overheden aan het publiek gefinancierde 

energieonderzoek dat in deze monitor in kaart is gebracht bedraagt daarmee circa 200 miljoen euro. 

Deze is dus van ongeveer eenzelfde omvang als de overheidsbijdrage aan deze projecten.  

 

Bedrijven en de EU investeren ook in energieonderzoek dat niet in beeld is gebracht in deze monitor. 

Denk daarbij aan hun bijdrage aan universitair onderzoek en onderzoek uitgevoerd door het Neder-

landse bedrijfsleven zelf. Bedrijven voeren naar schatting in totaal voor 875 miljoen euro uit aan 

energieonderzoek inclusief de publiek gefinancierde componenten (zie bijlage F).  

                                                        
14 Schatting op basis van jaarrekeningen TNO en ECN.  
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3 IEA en TKI indelingen 

In hoofdstuk 3 beschrijven we een aantal inhoudelijke aspecten van het energieonderzoek. Aller-

eerst wordt ingegaan op de thema's waarbinnen het energieonderzoek is uitgevoerd. Hierbij maken 

we onderscheid naar de thema-indeling die door het International Energieagentschap (IEA) wordt 

gehanteerd en naar de thema’s van de TKI’s uit de Topsector Energie. Vervolgens gaan we in op de 

onderzoektypen.  

 

3.1 Onderzoek binnen de IEA-thema’s 

Jaarlijks licht EZ het IEA in over de omvang van het publiek gefinancierde energieonderzoek en over 

de thema's waarop dit onderzoek betrekking heeft. Op basis van de gegevens van ministeries, inter-

mediairs en uitvoerders is in Tabel 3.1 een overzicht opgesteld van de bestedingen naar thema. 

 

Tabel 3.1 IEA themaverdeling uitvoerders (in miljoen euro) 

 Thema’s 2008  2009  2010  2011  2012  

 Mln. € % Mln. € % Mln. € % Mln. € % Mln. € % 

Energiebesparing 44 29% 76 43% 145 41% 60 37% 53 25% 

Fossiele brandstoffen 14 10% 19 11% 31 9% 9 6% 14 7% 

Duurzame energiebronnen 47 32% 46 26% 138 40% 54 33% 94 45% 

Kernenergie 17 11% 12 7% 18 5% 14 8% 13 6% 

Waterstof en brandstofcellen 9 6% 11 6% 4 1% 0 0% 0 0% 

Overige technieken voor op-

wekking en opslag 9 6% 7 4% 4 1% 17 11% 19 9% 

Overig energieonderzoek 9 6% 6 4% 10 3% 10 6% 16 8% 

Totaal 148 100% 177 100% 350 100% 163 100% 210 100% 

% van totaal   100%   86%   100%   100%   100%  

 

De publieke financiering van bijna alle onderzoeksthema’s is gestegen in 2012, met uitzondering 

van onderzoek naar energiebesparing en kernenergie. Met name de daling voor onderzoek naar 

energiebesparing is opvallend aangezien sinds 2009 het aandeel in de publieke middelen rond de 

40 procent lag en nu slechts 25 procent bedraagt. Door de omslag naar het topsectorenbeleid is in 

de financiering van de TKI’s duidelijk de focus verlegd van energiebesparing naar duurzame ener-

gieopwekking met een groot aandeel bio-energie. Energiebesparing wordt nu nog voornamelijk gefi-

nancierd uit middelen van BZK, NWO en de generieke regelingen van Agentschap NL als Point One 

en IPC (Innovatie Prestatie Contracten). Het aandeel duurzame energie in de publieke financiering 

van energieonderzoek is met 45 procent nog niet eerder zo groot geweest. 

 

Figuur 3.1 geeft de verdeling van publieke financiering over de verschillende onderzoeksthema’s 

weer voor de verschillende uitvoerders (bedrijven, kennisinstituten en universiteiten).  
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Figuur 3.1 Verdeling onderzoeksthema's voor bedrijven, kennisinstituten en universiteiten (2011) 

 

 

Het publiek gefinancierde energieonderzoek door bedrijven richtte zich in 2012 voornamelijk op 

energiebesparing en duurzame energie. Ook de ‘Technieken voor opwekking en opslag’, waar onder-

zoek naar Smart Grids onder valt, heeft een aanzienlijk aandeel. Universiteiten en kennisinstellingen 

richtten zich vooral op duurzame energiebronnen, maar daarnaast zijn de onderwerpen redelijk di-

vers. Dit komt overeen met het beeld uit de voorgaande jaren.  

 

3.2 Onderzoek naar thema’s TKI’s Topsector Energie 

De topsector Energie bestaat uit een aantal TKI’s met ieder hun eigen programmalijnen. De onder-

staande figuur geeft een overzicht van de TKI’s en de programmalijnen.  
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Figuur 3.2 Topsector Energie 

 

Bron: Ministerie van Economische Zaken (2012) 

 

3.2.1 Van EOS naar TKI 

Door de wijziging naar het topsectorenbeleid zijn de oude thema’s van de EOS-regeling (energie 

onderzoek subsidie) komen te vervallen als relevante onderwerpen voor het energieonderzoeksbe-

leid van EZ. De nieuwe TKI’s nemen in grote lijnen een deel van EOS-de thema’s wel over zoals Tabel 

3.2 laat zien.  
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Tabel 3.2 EOS en TKI thema’s  

EOS-thema’s (vanaf EOS 2008) TKI-thema’s 

Groene Grondstoffen TKI BBE 

Deel van TKI Gas 

Nieuw Gas  Grotendeels vervallen 

(waterstof en brandstofcel-

len), deel van TKI gas 

Duurzame Elektriciteitsvoorziening TKI Wind op Zee 

TKI Zon 

TKI Smart Grids 

Deel van TKI BBE 

Ketenefficiency TKI ISPT 

Gebouwde Omgeving TKI Gebouwde Omgeving 

Duurzame Mobiliteit Grotendeels vervallen 

Deel van TKI BBE 

Carbon Capture and Storage Grotendeels vervallen 

Deel van TKI Gas 

Kas als Energiebron Vervallen 

 

TKI’s Wind op Zee, Smart Grids en Zon vallen grotendeels onder het oude EOS-thema duurzame 

elektriciteitsvoorziening. BBE en de programmalijn Groen Gas uit het TKI GAS, overlappen voor een 

groot deel met het oude thema Groene Grondstoffen. De TKI’s ISPT en Gebouwde omgeving komen 

volledig overeen met de oude EOS tegenhangers. Omdat een aantal thema’s is komen te vervallen 

en deze niet meer beleidsrelevant zijn, is geen vertaalslag van het energieonderzoek in 2012 naar 

de oude EOS-thema’s gemaakt.  

 

3.2.2 Financiering TKI-thema’s 

De TKI’s worden gefinancierd door het bedrijfsleven, door de overheid via subsidies van EZ en door 

inleg van middelen door kennisinstituten en universiteiten (indirect ook een overheidsfinanciering). 

Ieder TKI richt zich op een bepaald thema. Bijna de helft van het publiek gefinancierde energieon-

derzoek (ruim 100 miljoen euro) wordt uitgevoerd onder de vlag van een TKI.  

 

Buiten de TKI’s om wordt ook onderzoek gefinancierd met publieke middelen dat wel een raakvlak 

heeft met de thema’s van de TKI’s. Circa 75 procent van het publiek gefinancierde energieonder-

zoek, past binnen de thema’s waar de TKI’s zich op richten. Iets meer dan 50 miljoen euro past niet 

binnen de thema’s van de TKI’s. Denk daarbij aan nucleair onderzoek en onderzoek naar energiebe-

sparing in de glastuinbouw.  

 

Figuur 3.3 geeft een overzicht van de TKI thema’s en het deel van het publiek gefinancierde onder-

zoek dat door de TKI’s wordt uitgevoerd. De private bijdrage van het bedrijfsleven aan de TKI’s van 

circa 80 miljoen euro is niet meegenomen in het onderstaande overzicht.  
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Figuur 3.3 Publieke financiering energieonderzoek naar TKI-thema in 2012 

 

* Voor het ISPT thema kan het zijn dat er een kleine dubbeltelling is tussen “publieke financiering buiten de 

TKI’s om” en “overige inleg publieke middelen in TKI’s” als  gevolg van een late levering van de ISPT gegevens 

en beperkte mogelijkheden om deze te corrigeren met eventuele inleg van ECN en TNO in dit TKI in 2012.  

 

Met name voor de thema’s ISPT (energiebesparing in de industrie), gebouwde omgeving, gas en zon, 

is het aandeel van de publieke financiering buiten de TKI’s om (nog) relatief groot. Het publiek gefi-

nancierde energieonderzoek naar wind op zee, bio-energie en smart grids, heeft bijna volledig bin-

nen de TKI’s plaats.  

 

3.3 Verdeling naar onderzoekstypen 

Het energieonderzoek is niet alleen in te delen naar thema, maar ook naar type onderzoek. Ten 

opzichte van de voorgaande versies van de monitor, is de indeling licht gewijzigd zodat deze aansluit 

bij de door de EU gedefinieerde categorieën voor staatsteun. In plaats van korte- en lange termijn-

onderzoek (waar het EOS-programma zich op richtte), is nu de onderverdeling gemaakt naar funda-

menteel, industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling. Demonstratie en kennisoverdracht 

blijven bestaan als categorie. Tabel 3.3 toont de verdeling van het publiek gefinancierde onderzoek 

over deze categorieën. 

 

Kennisoverdracht komt vaker voor dan uit de monitor blijkt. Het maakt vaak onderdeel uit van pro-

jecten en is daarmee niet altijd apart in beeld te brengen. De aangegeven bedragen voor deze cate-

gorie mogen dus worden geïnterpreteerd als een ondergrens, maar de totaalsom van publieke finan-

ciering blijft gelijk, waarmee een hoger bedrag voor kennisoverdracht ten koste gaat van een andere 

categorie. Vanaf 2011 is het aandeel kennisoverdracht fors toegenomen, als gevolg van BZK pro-
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gramma’s waarin kennisopbouw en overdracht over processen en concepten om tot energiebespa-

ring in de gebouwde omgeving te komen centraal staan. Doordat deze programma’s in 2012 in om-

vang afnamen, is het aandeel kennisoverdracht ook kleiner geworden.  

 

Het aandeel publieke financiering van demonstratieprojecten is in 2012 fors afgenomen. Dit hangt 

samen met de afname van projecten op het gebied van energiebesparing, die traditioneel voor een 

groot deel uit demonstratieprojecten bestonden. Het fundamentele onderzoek daarentegen is juist 

gestegen. Dit heeft grotendeels te maken met de focus in het topsectorenbeleid die meer is ver-

schoven richting fundamenteel onderzoek15.  

 

Tabel 3.3 Verdeling type onderzoek (in miljoen euro en in percentage) 

 

2008   2009   2010   2011   2012   

 

Mln. € % Mln. € % Mln. € % Mln. € % Mln. € % 

Demonstratie 22 15% 66 34% 102 29% 45 28% 25 12% 

Experimentele ontwikkeling 9 6% 7 3% 44 13% 14 8% 32 15% 

Industrieel onderzoek 78 54% 80 41% 168 48% 71 44% 88 42% 

Fundamenteel onderzoek 32 22% 37 19% 27 8% 21 13% 55 26% 

Kennisoverdracht en ondersteuning 4 3% 7 4% 8 2% 12 7% 10 5% 

Totaal 145 100% 197 100% 350 100% 163 100% 210 100% 

 

Verdeling type onderzoek over uitvoerders 

Figuur 3.4 toont de verdeling van publieke middelen over de onderzoekstypes voor de drie verschil-

lende uitvoerders.  

 

                                                        
15 Daarnaast kan een deel het gevolg zijn van gewijzigde definities. Het aandeel fundamenteel onderzoek is tot 

2012 nooit expliciet gemaakt en is een inschatting op basis van het “lange termijnonderzoek” dat deels indu-

strieel en deels fundamenteel onderzoek omvat.  
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Figuur 3.4 Verdeling onderzoekstypen over bedrijven, kennisinstituten en universiteiten (2011) 

 

 

Het publiek gefinancierde fundamentele onderzoek wordt voor een groot deel door de universiteiten 

uitgevoerd. De subsidies waar bedrijven gebruik van maken gaan voor meer dan de helft naar expe-

rimentele ontwikkeling en demonstratieprojecten. Kennisinstituten voeren het grootste deel van het 

industriële energieonderzoek uit.  
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Bijlage A  IEA-tabel 

    Jaar 2008 2009 2010 2011 2012 Waarvan Demo. 

A   Energiebesparing 44 76 145 60 53 17 

1 1 Energiebesparing in de industrie 15 21 42 7 17 0 

1 2 Energiebesparing in de gebouwde omgeving 17 14 34 26 13 5 

1 3 Energiebesparing in transport  3 2 23 2 1 0 

1 4 Overige energiebesparing 8 39 45 25 21 13 

1 0 Energiebesparing niet uit te splitsen 0 0 0 0 0 0 

                  

B   Fossiele brandstoffen 14 19 31 9 14 0 

B 1 Olie en Gas 8 7 3 6 11 0 

1 1 Verhoogde olie en gaswinning 4 3 2 3 2 0 

1 2 Raffinage, transport en opslag van olie en gas 2 1 0 1 0 0 

1 3 
Onconventionele olie en gasproductie (olie uit 

leisteen en teerzanden, diepwater) 
0 0 0 1 1 0 

1 4 Olie- en gasverbranding 1 0 0 1 1 0 

1 5 Olie- en gasconversie 0 0 0 0 1 0 

1 6 Overig olie en gas  0 2 0 0 1 0 

1 0 Olie en Gas niet uit te splitsen 0 0 0 0 6 0 

B 2 Kolen 1 0 0 0 0 0 

2 1 Kolen winning, bewerking en transport  0 0 0 0 0 0 

2 2 Kolenverbranding 0 0 0 0 0 0 

2 3 Kolenconversie (excl. IGCC) 0 0 0 0 0 0 

2 4 Kolen overig 0 0 0 0 0 0 

2 0 Kolen niet uit te splitsen 0 0 0 0 0 0 

B 3 CO2 afvang en opslag 6 13 29 4 3 0 

3 1 CO2 afscheiding 5 6 9 2 1 0 

3 2 CO2 transport 0 0 5 1 0 0 

3 3 CO2 opslag 1 6 8 1 1 0 

3 0 CO2 afvang en opslag niet uit te splitsen 0 0 7 0 1 0 

B 0 Fossiele brandstoffen niet uit te splitsen 0 0 0 0 0 0 
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    Jaar 2008 2009 2010 2011 2012 Waarvan Demo. 

C   Duurzame energie bronnen 47 46 139 54 94 6 

C 1 Zonne-energie 15 21 30 30 29 0 

1 1 Zonneverwarming en -koeling 0 1 0 0 0 0 

1 2 Photovoltaïsche zonne-energie 15 20 28 29 29 0 

1 3 
Elektriciteitsproductie uit thermische zonne-

energie 
0 0 0 0 0 0 

1 0 Zonne-energie niet uit te splitsen 0 0 1 1 0 0 

C 2 Windenergie 6 6 31 11 13 0 

2 0 Windenergie  6 6 31 11 13 0 

C 3 Golf- en getijde-energie 0 0 1 0 0 0 

3 0 Golf- en getijde-energie 0 0 1 0 0 0 

C 4 Bio-energie 26 18 66 8 49 6 

4 1 Vloeibare biobrandstoffen 1 1 2 0 1 0 

4 2 Vaste biobrandstoffen 11 10 6 3 0 0 

4 3 Biogassen         9 2 

4 4 Biomassa voor warmte/elektriciteit 4 5 31 2 0 0 

4 5 Overig biomassa energie 10 1 26 2 0 0 

4 0 Bio-energie niet uit te splitsen 0 0 0 1 38 4 

C 5 Geothermische energie  0 0 1 1 0 0 

5 0 Geothermische energie  0 0 1 1 0 0 

C 6 Waterkracht 0 0 0 0 0 0 

6 1 Waterkracht (> 10 MW capaciteit) - - - - 0 0 

6 2 Waterkracht (< 10 MW capaciteit) - - - - 0 0 

6 0 Waterkracht niet uit te splitsen - - - - 0 0 

C 7 Overig duurzaam 0 0 10 4 2 0 

7 0  Overige duurzame energiebronnen 0 0 10 4 2 0 

C 0 Duurzame energie niet uit te splitsen 0 1 0 0 1 0 
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    Jaar 2008 2009 2010 2011 2012 Waarvan Demo. 

D   Kernenergie  17 12 18 14 13 1 

D 1 Kernsplitsing 10 8 9 8 9 1 

1 1 Lichtwaterreactor 0 0 2 2 2 0 

1 2 Overige reactoren 2 0 2 2 2 0 

1 3 Brandstof cyclus 2 0 1 1 1 0 

1 4 Ondersteunende technieken 1 0 1 1 2 0 

1 5 Nuclear breeder 0 0 0 0 0 0 

1 6 Overige kernsplitsing 4 0 4 3 2 0 

1 0 Kernsplitsing niet uit te splitsen 0 8 0 0 0 0 

D 2 Kernfusie 7 5 9 5 5 0 

2 0 Kernfusie 7 5 9 5 5 0 

D 0 Kernenergie niet uit te splitsen 0 0 0 0 0 0 

                  

E   Waterstof en brandstofcellen  9 11 4 0 0 0 

E 1 Waterstof 2 5 1 0 0 0 

1 1 Waterstof productie 0 2 0 0 0 0 

1 2 Waterstof opslag 1 0 1 0 0 0 

1 3 Waterstof transport en distributie 0 3 0 0 0 0 

1 4 Ander infrastructuur en systemen R&D 0 0 0 0 0 0 

1 5 
Waterstofeindgebruikers (incl. verbranding, 
excl. brandstofcellen) 

0 0 0 0 0 0 

1 0 Waterstof niet uit te splitsen 0 0 0 0 0 0 

E 2 Brandstofcel 7 6 3 0 0 0 

2 1 Brandstofcellen stationaire toepassing 0 0 0 0 0 0 

2 2 Brandstofcellen mobiele toepassing 0 0 1 0 0 0 

2 3 Brandstofcellen overige toepassing 0 0 0 0 0 0 

2 0 Brandstofcel niet uit te splitsen 7 6 1 0 0 0 

E 0 
Waterstof en brandstofcellen niet uit te split-
sen 

0 0 0 0 0 0 
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    Jaar 2008 2009 2010 2011 2012 Waarvan Demo. 

F   Technieken voor opwekking en opslag 9 7 4 17 19 1 

1 0 Electric power conversie 0 1 0 0 0 0 

2 0 Elektriciteit transport/distributie 7 5 3 17 16 1 

3 0 Energie opslag 2 1 1 0 3 0 

0 0 
Technieken voor opwekking en opslag niet uit 

te splitsen 
0 0 1 0 0 0 

                  

G   Overig Energie onderzoek 9 36 10 10 16 0 

1 0 Systeemanalyse 1 1 4 1 1 0 

2 0 Overig energieonderzoek  8 6 6 9 15 0 

0 0 Geen nadere uitsplitsing 
 

30         

                  

Totaal 148 208 350 163 210 25 
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Bijlage B  Overzicht bijdrage TKI-thema’s 

Hieronder geven wij een overzicht van de thema’s die worden aangesneden door de TKI’s uit de 

topsector Energie. Zoals in hoofdstuk 3 is uitgewerkt, behandelt ieder TKI één thema en werkt het 

daarbinnen een aantal programmalijnen uit. Het onderstaande overzicht geeft de totaalsommen 

weer van de publieke middelen die het bedrijfsleven, universiteiten, kennisinstituten en overige or-

ganisaties (bijvoorbeeld woningbouw) hebben ontvangen en ingezet op de thema’s en programmalij-

nen die door de TKI’s worden behandeld. Dit is dus de totaalsom van de publieke bijdrage binnen de 

TKI’s en de publieke bijdrage buiten de TKI’s om, die naar de onderwerpen gaan die door TKI’s on-

derzocht worden.  
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Programmalijn Bedrijven Kennisinstituten Universiteiten Overig Totaal 

            

ISPT 2,4 6,9 8,1 0,0 17,5 

Bio Fast Track to Bulk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Thermische regeneratie van katalysatoren 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Process Intensification 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Gas Separation and Treatment 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Energy Efficient Bulk Liquid Separation 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Utilities & Optimal Use of Heat 0,0 0,0 1,5 0,0 1,5 

Process System Engineering en Advanced Process Control 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Sustainable Business Models 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Overig / niet toe te delen 2,4 6,9 6,6 0,0 16,0 

            

Gebouwde Omgeving 3,0 12,9 1,8 0,1 17,8 

Installaties en binnenmilieu 1,1 0,6 0,6 0,0 2,4 

Gebouw 0,4 4,9 0,0 0,0 5,3 

Gebied als energiesysteem 0,5 0,2 1,1 0,0 1,8 

Financiering en implementatie 0,2 0,0 0,0 0,1 0,3 

Overig / niet toe te delen 0,8 7,1 0,1 0,0 8,0 

            

Gas 7,8 6,4 9,7 3,1 26,9 

Upstream 0,0 1,7 0,7 0,0 2,4 

Gasrotonde 0,4 0,0 0,0 0,0 0,4 

Small Scale LNG 0,9 0,8 1,3 0,0 3,0 

Power to Gas / Gas to Energy 0,4 1,4 0,0 0,0 1,8 

Groen Gas 5,7 0,0 0,5 3,1 9,4 

Maatschappelijke Inbedding 0,2 0,0 0,4 0,0 0,6 

Overig / niet toe te delen 0,1 2,5 6,7 0,0 9,3 

            

Zon 2,5 21,2 3,6 3,0 30,3 

Thin-film PV technologies 0,0 2,4 0,5 0,0 2,9 

Wafer-based silicon PV Technology 0,5 5,9 0,0 0,0 6,5 

Toepassing PV Systemen 1,7 1,6 0,8 3,0 7,1 

Overig / niet toe te delen 0,3 11,3 2,3 0,0 13,8 
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Programmalijn Bedrijven Kennisinstituten Universiteiten Overig Totaal 

            

Wind op Zee 2,0 8,1 3,2 0,0 13,3 

Ondersteuningconstructies 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Windcentrales 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Windcentrales, transport en logistiek en beheer en onderhoudsystemen 2,0 5,9 2,6 0,0 10,6 

Beheer en onderhoud 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Windpark ontwikkeling 0,0 0,0 0,2 0,0 0,2 

Overig / niet toe te delen 0,0 2,1 0,4 0,0 2,6 

            

BBE 10,8 7,7 14,8 4,0 37,2 

Productie van geavanceerde transportbrandstoffen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Bioraffinage 0,7 0,6 1,2 0,2 2,7 

Hoogwaardige energiedragers 4,0 0,0 0,0 0,0 4,0 

Aquatische biomassa 0,5 0,0 2,7 1,5 4,7 

Chemische en biologische conversietechnologie   5,6 1,8 9,5 1,6 18,4 

Hoge percentages bij- en meestook 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Energie, Beleid en Duurzaamheid 0,0 0,0 1,0 0,7 1,7 

Overig / niet toe te delen 0,0 5,3 0,5 0,0 5,8 

            

Smart Grids 6,7 2,4 6,1 0,1 15,4 

Producten en diensten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Virtuele infrastructuur 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Fysieke infrastructuur 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Samengevoegde programmalijn 6,7 2,4 6,0 0,1 15,3 

Overig / niet toe te delen 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 

            

Totaal TKI thema's 35,3 65,5 47,3 10,3 158,4 

Geen TKI thema's 21,1 26,6 3,3 0,6 51,6 

Totaal publiek gefinancierd energieonderzoek 56,4 92,1 50,7 10,9 210,0 
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Bijlage C  Definities 

 

Basisfinanciering 

Overheidsfinanciering aan kennisinstituten dat naar eigen inzicht kan worden ingezet ter onderhoud 

en versterking van de positie. Niet outputgericht. 

  

Directe uitbesteding 

Uitbesteding van energieonderzoek aan uitvoerende organisaties waarbij de (lagere) overheid het 

directe management van het onderzoek voert (dus zonder tussenkomst van een intermediaire organi-

satie en niet vallend onder basis- of doelfinanciering). 

  

Doelfinanciering 

Overheidsfinanciering aan kennisinstituten dat ten behoeve van een door de financier (overheid) 

vastgesteld doel of thema dient te worden besteed.  

  

Eerste geldstroom 

Financiering van een ministerie (OCW en LNV) aan universiteiten ten behoeve van de instandhouding 

van de wetenschappelijke onderwijs- en onderzoeksinfrastructuur. 

  

Tweede geldstroom  

Financiering van het NWO (incl. FOM/STW) aan universiteiten ter stimulering van onderzoek geba-

seerd op hoge wetenschappelijke kwaliteit en voor een deel op maatschappelijk belang. 

  

Derde geldstroom 

Contractonderzoek van universiteiten in opdracht van derden. 

  

Intermediair 

Uitvoerende organisatie van overheidsregelingen (Agentschap NL, NWO). 

 

Kennis-onderzoeksinstituut 

Zelfstandige onderzoeksorganisatie niet gekoppeld aan een commercieel bedrijf. 

  

Kennisoverdracht 

Activiteiten ten behoeve van de verspreiding van energieonderzoeksresultaten (bijvoorbeeld publica-

tie van artikel of workshops). 

  

Fundamenteel onderzoek 

Experimentele of theoretische activiteiten die voornamelijk worden verricht om nieuwe kennis te ver-

werven over de fundamentele aspecten van verschijnselen en waarneembare feiten, zonder dat hier-
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mee een rechtstreekse praktische toepassing of gebruik wordt beoogd. 

 

Industrieel onderzoek 

Planmatig of kritisch onderzoek dat is gericht op het opdoen van nieuwe kennis en vaardigheden met 

het oog op de ontwikkeling van nieuwe producten, procedés of diensten, of om bestaande producten, 

procedés of diensten aanmerkelijk te verbeteren. Het omvat de vervaardiging van onderdelen van 

complexe systemen, die noodzakelijk is voor industrieel onderzoek, met name voor algemene valide-

ring van technologieën, met uitzondering van prototypes als bedoeld bij experimentele ontwikkeling. 

  

Toegepast onderzoek 

Onderzoek dat is gericht op het verkrijgen van direct bruikbare kennis om een vooraf bepaald vraag-

stuk op te lossen. 

  

Experimentele Ontwikkeling (development)  

Het verwerven, combineren, vormgeven en gebruiken van bestaande wetenschappelijke, technische, 

zakelijke en andere relevante kennis en vaardigheden voor plannen, schema's of ontwerpen van 

nieuwe, gewijzigde of verbeterde producten, procedés of diensten. Hieronder kan tevens de concep-

tuele formulering en het ontwerp van alternatieve producten, procedés of diensten worden verstaan. 

Deze activiteiten kunnen tevens het maken van ontwerpen, tekeningen, plannen en andere documen-

tatie omvatten, mits zij niet voor commercieel gebruik zijn bestemd.). 

  

Demonstratie (demonstration) 

Grootschalige projecten die op zichzelf niet (aangetoond) economisch rendabel zijn en nog een zeker 

technisch of economisch risico inhouden. De projecten demonstreren de toepassing van een voor 

Nederland nieuwe of vernieuwende technologie, een nieuw systeem, een nieuwe functie (met be-

staande technologie), een nieuwe aanpak of een combinatie van nieuwe en bestaande technologie. 

  

Overheidsregeling 

Financieringsfaciliteit van de overheid die wordt uitgevoerd door een intermediaire organisatie. 

 

Publiek gefinancierd 

Gefinancierd met middelen van het Rijk of lagere overheden. Deze middelen kunnen direct aan uit-

voerende organisaties (bedrijven, kennisinstituten of universiteiten) worden betaald of via intermedi-

airs (bijvoorbeeld Agentschap NL en NWO). Contrafinanciering van EU-projecten uit Nederlandse pu-

blieke middelen behoort ook tot de definitie. Directe bijdragen van de EU tellen niet mee. 

  

Uitvoerders 

Uitvoerders van energieonderzoek, zoals bedrijven, kennisinstituten en universiteiten. 

  

Werkelijke uitgaven 
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Daadwerkelijk bedragen gecommitteerd aan energieonderzoek in het betreffende jaar voor perso-

neelskosten van onderzoekers en materieel. Administratie en overheadkosten vallen hierbuiten. 

  

Samenwerkingsverband 

(Op innovatie gerichte) clustervorming tussen bedrijven, universiteiten en/of kennisinstellingen. 

 

Topsector 

Sectoren door het ministerie van EZ aangewezen sectoren en waar het innovatiebeleid op wordt afge-

stemd. 

 

TKI (Topconsortium voor Kennis en Innovatie) 

Topconsortium voor Kennis en Innovatie. Een TKI is een rechtspersoon zonder winstoogmerk dat be-

stemd is voor het tot stand brengen en doen uitvoeren van een meerjarig TKI-programma, waarin 

ondernemers, publiekrechtelijke rechtspersonen en publiek gefinancierde onderzoeksorganisaties 

participeren.  

 

TKI-programma 

Op onderzoek en innovatie gericht meerjarig programma, houdende de samenwerkingsprojecten en 

de innovatie-activiteiten van het TKI. 

 

EOS (Energie Onderzoek Subsidie) 

Programma dat tot en met 2010 het subsidie instrument was van het ministerie van Economische 

Zaken om energieonderzoek te stimuleren.  
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Bijlage D  Methodologie dataverzameling 

Voor deze monitor zijn de belangrijkste uitvoerders, intermediairs en financiers van publiek gefinan-

cierd energieonderzoek betrokken. De selectie van organisaties is gemaakt op basis van deelnemers 

in de voorgaande jaren van de monitor, leemtes die in de voorgaande jaren zijn gevonden en inter-

views met betrokkenen. Uiteindelijk hebben de volgende partijen data geleverd voor de monitor: 

 

Ministeries: 

 Economische Zaken; 

 Binnenlandse Zaken; 

 Infrastructuur en Milieu en haar uitvoerende orgaan Rijkswaterstaat; 

 OCW heeft geen data geleverd. Zij laat zelf beperkt onderzoek direct uitvoeren. Het onderzoek 

dat gebeurt, gaat via intermediairs of via organisaties die (deels) zelf hun onderzoeksprogramma 

bepalen (Universiteiten, ECN, TNO).  

 

Intermediairs: 

 Agentschap NL; 

 NWO; 

 STW; 

 FOM; 

 Productschap Tuinbouw (is feitelijk geen intermediair, maar ze zetten wel onderzoek uit waar EZ 

de helft aan meebetaalt). 

 

Uitvoerende organisaties: 

 FOM; 

 ECN; 

 NRG; 

 TNO; 

 Nederlandse Universiteiten (bij elkaar gebracht via de VSNU). 

 

De grote organisaties als EZ en Agentschap NL hebben meerdere programma’s en regelingen met 

verschillende verantwoordelijken. Binnen deze organisaties zijn er meerdere contactpersonen die 

data hebben geleverd voor de monitor.  

 

De cijfers in deze monitor zijn tot stand gekomen een de hand van de volgende drie stappen: 

1. Voorbereiding: overleggen, gesprekken, deskresearch en vooraankondiging dataverzameling; 

2. Dataverzameling; 

3. Samenvoegen data en analyse. 
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D1 Voorbereiding 

Alle deelnemende organisaties aan de monitor 2011 hebben na afloop de rapportage ontvangen 

met de mogelijkheid om te reageren. In de aanloop van de monitor 2012 zijn deze deelnemers tele-

fonisch en per e–mail benaderd voor de aankondiging van monitor 2012 met daarbij de vraag om 

suggesties en verbeterpunten aan te dragen. Vanwege de grote wijzigingen als gevolg van het top-

sectorenbeleid zijn ook gesprekken gevoerd met belangrijke bestaande gegevensleveranciers als 

TNO, NWO en ECN en nieuwe gegevensleveranciers binnen Agentschap NL. Op basis van de ge-

sprekken is een vernieuwd dataformat ontwikkeld dat aansluit bij de gegevensvraag vanuit de top-

sector. Daarnaast is op basis van de gesprekken en deskresearch gezamenlijk met Agentschap NL 

Energie&Klimaat een selectie gemaakt van programma’s, projecten en regelingen die mogelijk rele-

vant waren voor de monitor. Op basis van deze selectie en het ontwikkelde dataformat is de verdere 

dataverzameling van start gegaan.  

 

D2 Dataverzameling 

Financiers, intermediairs en uitvoerende organisaties zijn gevraagd mee te werken aan de dataver-

zameling. De dataverzameling moest inzicht geven in de volgende financiële aspecten van publiek 

gefinancierd energieonderzoek: 

 Bronnen van publieke financiering; 

 Bestemming van publieke financiering en route van geldstroom (direct, via intermediair, type 

uitvoerende organisatie); 

 Verdeling van geldstromen naar IEA-themaindeling; 

 Verdeling van geldstromen verder gespecificeerd naar TKI-thema en programmalijn (voor de 

conversie van TKI-programma naar IEA zie bijlage E); 

 Verdeling van geldstromen over demonstratie, kennisoverdracht, experimentele ontwikkeling, 

industrieel en fundamenteel onderzoek; 

 Optioneel: bijdrage vanuit het bedrijfsleven en de EU aan publiek gefinancierd energieonder-

zoek. 

 

Omdat vele honderden organisaties betrokken zijn bij de uitvoering van energieonderzoek hebben 

we ons bij de dataverzameling met name op de financiers en intermediairs gericht, oftewel “top-

down”. TNO, ECN, NRG en de Nederlandse Universiteiten zijn als grote spelers binnen de uitvoeren-

de organisaties ook benaderd. Hun bestedingen van publieke middelen aan energieonderzoek wor-

den “bottom-up” in kaart gebracht. Dit is nodig omdat een deel van hun budget niet gelabeld is van-

uit de ministeries op het detailniveau benodigd voor deze monitor. Daarnaast kan een aantal checks 

worden uitgevoerd door de data van de ministeries, intermediairs en de grootste uitvoerders met 

elkaar te matchen.  

 

Om aan deze cijfers te komen, hebben de betrokken organisaties een format ontvangen waarin de 

volgende financiële gegevens met betrekking tot publiek gefinancierd energieonderzoek moesten 
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worden ingevuld. Per project of onderzoekprogramma hebben de volgende partijen de volgende 

informatie geleverd: 

 

Financiers: 

 Directe financiering van energieonderzoek (gecommitteerde bedragen en eventuele private/EU-

bijdragen); 

 Type uitvoerende organisatie; 

 Totale overheidsfinanciering/subsidiëring aan energieonderzoek uitgesplitst naar IEA en TKI-

thema en type onderzoek (kennisoverdracht, demonstratie, kortetermijn-, langetermijn- en fun-

damenteel onderzoek) en daarnaast per thema de eventuele private en EU bijdragen; 

 Programma uitgevoerd door een TKI ja/nee.  

 

Intermediairs: 

 Bronnen van publieke financiering voor energieonderzoek dat de intermediair subsidieert; 

 Regelingen waaronder financiering valt (en daarbij eventuele private of EU bijdragen); 

 Bestemming van financiering uitgesplitst naar kennisinstellingen, universiteiten en bedrijven; 

 Totaal uitgegeven subsidies aan energieonderzoek uitgesplitst naar IEA- en TKI-thema en type 

onderzoek (kennisoverdracht, demonstratie, kortetermijn-, langetermijn- en fundamenteel on-

derzoek) en daarnaast per thema de eventuele private en EU-bijdragen; 

 Programma/project uitgevoerd door een TKI ja/nee. 

 

Voor de EZ-geldstromen naar de TKI’s en de inleg van overige publieke middelen door gemeenten, 

universiteiten en kennisinstellingen in de TKI’s is aangesloten bij de voorjaarsrapportage en de pro-

grammalijnen per TKI. Deze zijn geconverteerd naar IEA-thema en alleen waar nodig voor conversie 

zijn programma’s op projectniveau bekeken (zie bijlage E voor de conversietabel). Voor de overige 

regelingen van Agentschap NL is een uitdraai uit het centrale systeem gemaakt met daarin alle pro-

jecten binnen regelingen die een raakvlak met energieonderzoek hebben en in 2012 budget aan 

projecten hebben gecommitteerd. Na een eerste selectie hebben de opdrachtmanagers van deze 

regelingen alle mogelijk relevante projecten in een format met meerdere keuzemenu’s gekregen en 

daarmee aangegeven welke projecten in welke categorie van energieonderzoek thuishoorden. Op 

deze wijze (voor het eerst toegepast in de monitor 2010) konden de regelingen van de divisie Inno-

vatie van Agentschap NL beter dan voorheen in kaart worden gebracht. In de voorgaande edities van 

de monitor zijn bij Agentschap NL Innovatie alleen de regelingen meegenomen die geheel op energie 

waren gericht en werd incidenteel op projectniveau naar regelingen van gekeken.  

 

De methode met keuzemenu’s is ook bij NWO, Productschap Tuinbouw en het ministerie van Binnen-

landse zaken toegepast maar dan op programmaniveau in plaats van op projectniveau. Voor de 

uitvoerende organisaties ECN en TNO werkt deze methodiek nog niet doordat programma’s meerde-

re thema’s aansnijden en het aantal projecten te groot is om ze individueel na te lopen. Zij hebben 

een doorsnede van al hun programma’s gemaakt met daarin de onderstaande verdeling.  

 

Uitvoerende organisaties: 
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 Ontvangen publieke financiering uitgesplitst naar regelingen van intermediairs en basisfinan-

ciering, doelfinanciering en uitbesteding van opdrachten van de verschillende ministerie; 

 Totale ontvangen overheidsfinanciering/subsidiëring van energieonderzoek uitgesplitst naar 

IEA en TKI-thema en type onderzoek (kennisoverdracht, demonstratie, korte termijn, lange ter-

mijn en fundamenteel onderzoek) en daarnaast per thema de eventuele private en EU bijdra-

gen. 

 

Aandachtspunten dataverzameling 

 Het detailniveau van de aangeleverde data is niet gelijk voor alle dataleveranciers. In een aan-

tal gevallen worden veronderstellingen gedaan om verdeling naar onderwerp en uitvoerende 

organisatie mogelijk te maken.  

 Een deel van de data wordt top-down verzameld een ander deel bottom-up. Hiervoor moet wor-

den gecorrigeerd (met name waar het gaat om ECN en TNO dubbeltellingen met inleg in TKI’s 

en ontvangen subsidies via TKI’s). 

 De universiteiten hebben vanwege de gevergde inspanning voor 2012 geen gezamenlijke 

nieuwe inschatting gemaakt zoals zij in 2010 voor het eerst wel hebben gedaan.  

 Data worden bij financiers en intermediairs verzameld op basis van het jaar van committering. 

Uitvoerende organisaties leveren meestal op basis van het jaar van besteding.  

 

De dataverzameling en verdeling van middelen over IEA en TKI-thema’s is grotendeels gebaseerd op 

basis van de gegevens die zijn aangeleverd door de verschillende organisaties. Het detailniveau 

waarop de data is geleverd is daardoor niet in alle gevallen gelijk. In een aantal gevallen heeft Deci-

sio na overleg met de leverancier van de gegevens wijzigingen aangebracht of vormen van opscha-

ling toegepast om de gewenste cijfers te genereren. Wanneer bijvoorbeeld bekend is dat binnen een 

programma 30 procent naar onderzoeksthema X gaat en 20 procent van het totaalprogramma wordt 

uitgevoerd door universiteiten, dan is er in de monitor van uitgegaan dat deze 20 procent ook van 

toepassing is op onderzoeksthema X.  

 

Ministeries houden zelf niet altijd bij welk bedrag er van hun subsidies en overige financiering bij 

energieonderzoek terechtkomt. Het ministerie van OCW verdeelt middelen over universiteiten en 

hogescholen, maar stuurt niet op de inzet van middelen. Alleen via NWO lopen programma’s waar-

mee op onderwerp wordt gestuurd. Aangezien OCW zelf niet stuurt op energieonderzoek kunnen zij 

ook geen data leveren. Vanuit het ministerie van EZ loopt een aantal programma’s dat zich duidelijk 

richt op energieonderzoek. Voor een groot deel worden deze uitgevoerd door Agentschap NL. Agent-

schap NL levert dan ook de data.  

 

TNO richt zich binnen haar organisatie op een twaalftal thema’s. Binnen veel van deze thema’s komt 

energieonderzoek in meer of mindere mate aan bod. Doordat energieonderzoek vaak een deel van 

een groter project is of één van de honderden projecten binnen een thema is het achterhalen van de 

exacte financier per project niet haalbaar. Daarom is per thema bepaald hoeveel er aan energieon-

derzoek is besteed en zijn financiers (publiek, privaat, subsidieregelingen) bepaald op basis van de 
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gemiddelde verhouding van financiers voor het gehele thema. Energieonderzoek binnen een thema 

wordt altijd voor minimaal 25 procent gefinancierd met de Rijksbijdrage die TNO ontvangt. 

 

Conform de methodiek van Agentschap NL is het jaar van beschikking van de overheidsfinanciering 

leidend. Als in 2011 een subsidie voor energieonderzoek is vastgesteld die een looptijd van meerde-

re jaren kent, wordt het gehele bedrag toegerekend aan het jaar 2011. Eveneens wordt subsidie die 

in 2011 wordt uitgekeerd, maar in 2010 of eerder was beschikt niet meegenomen in de dataverza-

meling van 2011. Omdat de boekhouding van uitvoerende organisaties niet is gebaseerd op basis 

van het jaar van beschikking, maar op basis van het jaar van inkomsten en uitgaven, bestaat er 

enige inconsistentie tussen de cijfers die zij leveren en de cijfers in intermediairs en financiers leve-

ren.  

 

D3 Analyse en samenvoegen data 

Doordat van bij financiers niet altijd op het gewenste detailniveau bekend is waar middelen aan 

worden besteed en doordat de uitvoerende organisaties een andere boekhouding kennen dan in-

termediairs en ministeries, bleek het niet altijd mogelijk om de bestede middelen van financiers en 

uitvoerende organisaties met elkaar te matchen. De data van uitvoerende organisaties was vaker 

een aanvulling dan een “check-moment”.  

 

Dubbeltellingen dienen te worden voorkomen. Doordat bekend is via welke kanalen en regelingen de 

uitvoerende organisaties middelen hebben ontvangen en welke van deze kanalen en regelingen ook 

van bovenaf in kaart zijn gebracht, kunnen dubbeltellingen worden voorkomen. De bedragen die 

vanuit een intermediair of ministerie naar de uitvoerende organisatie gaan die zelf gegevens heeft 

aangeleverd, worden afgetrokken van de bedragen die de uitvoerende organisatie heeft aangegeven 

te besteden aan energieonderzoek.   

 

Aan de hand van een voorbeeld met ECN data, geven we hieronder aan hoe de data is samenge-

voegd met de gegevens die door AgNL worden geleverd. Het samenvoegen van TNO data met AgNL 

gegevens gebeurt op eenzelfde wijze. Figuur D1 geeft schematisch weer welke informatie we ont-

vangen:  

1) Bestedingen naar onderwerp (A t/m D) van ECN en de totaal som van de publieke financie-

ring van ECN (maar niet welke financier welk onderwerp financiert). 

2) Gecommitteerde bedragen van AgNL naar onderwerp (A t/m D) en uitvoerende organisatie. 

Daarnaast de gecommitteerde inleg van organisaties in de TKI’s. Voor zover deze organisa-

ties met publieke middelen gefinancierd zijn (zoals universiteiten, ECN en TNO) worden deze 

gegevens meegenomen in de monitor.  

 

De inleg in de TKI’s en de subsidie van Agentschap NL is een dubbeltelling met de uitvoerende werk-

zaamheden door ECN die deels binnen een TKI worden uitgevoerd en deels worden gefinancierd met 

AgNL-subsidies. ECN voert ook onderzoek uit dat niet in de boekhouding van AgNL voorkomt en dus 

ook geen onderdeel uitmaakt van een van de TKI’s, maar wel met publieke middelen (zoals de basis-
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financiering en onderzoeksopdrachten van overheden) wordt gefinancierd. Om de dubbeltelling te 

verwijderen met als resultaat het resterende ECN onderzoek (niet met AgNL subsidies gefinancierd) 

te bereken, wordt een aantal correctiestappen uitgevoerd (zie figuur D2 en D3) 

 

Figuur D1: Overzicht ontvangen informatie en dubbeltelling bestedingen (jaar van besteding) en 

committeringen met als voorbeeld ECN. 

 

 

De basis is dat wordt aangesloten bij de AgNL gegevens die ook in voorjaarsrapportage van de TKI’s 

worden gepresenteerd. De ECN data wordt dus zo aangepast dat de geldstromen uit de voorjaars-

rapportage per onderwerp en type onderzoek naar ECN (en de inleg van ECN in de TKI’s) overeen-

komen met de gegevens in deze monitor publiek gefinancierd energieonderzoek.  

 

In figuur D2 wordt gecorrigeerd voor de door ECN ontvangen subsidies van AgNL. Omdat niet bekend 

is voor welke onderwerpen ECN subsidies heeft ontvangen (alleen de totaalsom is bekend), wordt dit 

bedrag verdeeld over de onderwerpen waaraan AgNL subsidie heeft gecommitteerd. Dit gaat in 

meerdere stappen doordat de verhouding gecommitteerde subsidies, niet altijd aansluit bij de ver-
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houding in bestedingen per thema door ECN (committering is immers een grote som geld in één jaar 

die over meerdere jaren kan worden uitgesmeerd).  

 

Figuur D2 Correctie door ECN bestede AgNL subsidies vs. subsidies gecommitteerd door AgNL 

 

 

 

Nadat deze correctie heeft plaatsgevonden, moet gecorrigeerd worden voor de (gecommitteerde) 

ingelegde middelen in de TKI’s. Deze worden afgetrokken van het budget en wederom geldt dat 

wanneer ingelegde middelen voor een thema groter zijn dan de daadwerkelijke bestedingen, de 

correctie in meerdere stappen plaatsvindt.  
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Figuur D3 Correctie door ECN gecommitteerde inleg in TKI’s 

 

 

De bovenstaande correctiestappen is een sterk vereenvoudigde weergave van de volledige correctie. 

Immers zijn er niet 4 onderwerpen van onderzoek, maar 7 IEA thema’s met ieder hun sub- en sub-

subthema’s (niveau 1, 2 en 3: bijvoorbeeld 1. Duurzame energie  2. Zonne-energie  3. Photo-

voltaïsche zonne-energie). En daarnaast 7 TKI-thema’s met meer dan 30 programmalijnen (niveau 1 

en 2). Ook is er nog het onderscheid naar type onderzoek (fundamenteel, industrieel onderzoek, 

experimenten ontwikkeling, kennisoverdracht en demonstratie).  

 

De correcties hebben twee keer plaatsgevonden, een keer voor IEA-thema en een keer voor TKI-

thema. De prioritering daarbij was als volgt: 

1) Het eerste niveau van onderzoeksthematiek  

2) Het tweede niveau van onderzoeksthematiek 

3) Het derde niveau van onderzoeksthematiek 

4) Het onderzoekstype 

 

De correctie op hoofd-onderzoeksthema was dus het belangrijkste, op de onderliggende niveaus en 

het type onderzoek hebben meer verschuivingen plaatsgehad: een “restbudget” (zie figuur D2 en 

D3) op een onderzoektype werd eerst binnen hetzelfde thema opgelost en daarna pas doorgescho-

ven naar een volgend thema. Een “restbudget” op een tweede niveau, werd eerst opgelost binnen 

het bovenliggende niveau (dus “duurzame energie” in stand houden en “uitruil” tussen wind- en 
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zonne-energie). Pas in het laatste geval werd met budgetten op het hoogste niveau geschoven om 

“restbudget” uit de correctie de verdelen.  

 

Omdat de correctie naar thema losstaand op IEA en TKI niveau heeft plaatsgevonden, maar deze 

thema’s wel deels (maar niet volledig) onderling gerelateerd zijn, is de relatie tussen de thema’s in 

een enkel geval niet meer volledig correct na de correctieslag. Dit gaat om afwijkingen van slechts 

enkele procenten, waarmee dit probleem op het totaalniveau van de monitor wegvalt.   
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Bijlage E Conversietabel TKI naar IEA 

Agentschap NL hanteert standaard een indeling naar TKI’s en hun programmalijnen. Om deze te 

vertalen naar de categorieën van het internationaal energieagentschap (IEA), is de onderstaande 

conversietabel gebruikt. 

 

TKI thema Programmalijn Conversie naar IEA 

hoofdcategorie  

IEA subcate-

gorie 

IEA sub-sub-

categorie 

ISPT Bio Fast Track to Bulk Energiebesparing Energiebe-

sparing in de 

industrie 

n.v.t. 

ISPT Thermische regeneratie van kataly-

satoren 

Energiebesparing Energiebe-

sparing in de 

industrie 

n.v.t. 

ISPT Process Intensification Energiebesparing Energiebe-

sparing in de 

industrie 

n.v.t. 

ISPT Gas Separation and Treatment Energiebesparing Energiebe-

sparing in de 

industrie 

n.v.t. 

ISPT Energy Efficient Bulk Liquid Separa-

tion 

Energiebesparing Energiebe-

sparing in de 

industrie 

n.v.t. 

ISPT Process System Engineering en 

Advanced Process Control 

Energiebesparing Energiebe-

sparing in de 

industrie 

n.v.t. 

ISPT Utilities & Optimal Use of Heat Energiebesparing Energiebe-

sparing in de 

industrie 

n.v.t. 

Gebouwde 

Omgeving 

Installaties en binnenmilieu Maatwerk Maatwerk Maatwerk 

Gebouwde 

Omgeving 

Gebied als energiesysteem Maatwerk Maatwerk Maatwerk 

Gebouwde 

Omgeving 

Gebouw Maatwerk Maatwerk Maatwerk 

Gas Upstream Fossiele brandstoffen Olie en gas Maatwerk 

Gas Gasrotonde Fossiele brandstoffen Olie en gas Raffinage, 

transport en 

opslag van 

olie en gas 

Gas Small Scale LNG Fossiele brandstoffen Olie en gas Maatwerk 

Gas Power to Gas / Gas to Energy Fossiele brandstoffen Olie en gas Olie- en 

gasconversie 

Gas Maatschappelijke Inbedding Fossiele brandstoffen Olie en gas Maatwerk 

Gas Groen Gas Duurzame energie Bio-energie Biogassen 

Zon Toepassing PV Systemen Duurzame energie Zonne-

energie 

Photovolta-

ische zonne-

energie 

Zon Thin-film PV technologies Duurzame energie Zonne-

energie 

Photovolta-

ische zonne-
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energie 

Zon Wafer-based silicon PV Technology Duurzame energie Zonne-

energie 

Photovolta-

ische zonne-

energie 

Wind op Zee Ondersteuningconstructies Duurzame energie Windenergie n.v.t. 

Wind op Zee Windcentrales Duurzame energie Windenergie n.v.t. 

Wind op Zee Intern elektrisch netwerk en aanslui-

ting op hoogspanningsnet 

Duurzame energie Windenergie n.v.t. 

Wind op Zee Windcentrales, transport en logis-

tiek en beheer en onderhoudsys-

temen 

Duurzame energie Windenergie n.v.t. 

Wind op Zee Beheer en onderhoud Duurzame energie Windenergie n.v.t. 

Wind op Zee Windpark ontwikkeling Duurzame energie Windenergie n.v.t. 

BBE Productie van geavanceerde trans-

portbrandstoffen 

Duurzame energie Bio-energie Productie 

biobrand-

stoffen voor 

transport 

BBE Bioraffinage Duurzame energie Bio-energie Maatwerk 

BBE Hoogwaardige energiedragers Duurzame energie Bio-energie Maatwerk 

BBE Aquatische biomassa Duurzame energie Bio-energie Maatwerk 

BBE Chemische en biotechnologische 

conversietechnologie 

Duurzame energie Bio-energie Maatwerk 

BBE Energie, beleid en duurzaamheid Duurzame energie Bio-energie Maatwerk 

BBE ISPT Bioraffinage Duurzame energie Bio-energie Maatwerk 

BBE Raffinagetechnologie voor aquati-

sche biomassa 

Duurzame energie Bio-energie Maatwerk 

BBE Hoge percentages bij- en meestook Duurzame energie Bio-energie Biomassa 

voor warm-

te/elektricite

it 

Smart Grids Producten en diensten Technieken voor op-

wekking en opslag 

Elektriciteit 

transport/dis

tributie 

n.v.t. 

Smart Grids Virtuele infrastructuur Technieken voor op-

wekking en opslag 

Elektriciteit 

transport/dis

tributie 

n.v.t. 

Smart Grids Fysieke infrastructuur Technieken voor op-

wekking en opslag 

Elektriciteit 

transport/dis

tributie 

n.v.t. 

Smart Grids Samengevoegde programmalijn Technieken voor op-

wekking en opslag 

Elektriciteit 

transport/dis

tributie 

n.v.t. 

 

De andere kant op (van IEA naar TKI) is het aantal standaardconversies beperkter: 

Zonne-energie wordt automatisch opgenomen in het TKI-thema Zon, ‘Energiebesparing in de indu-

strie’ gaat naar ISPT en ‘Energiebesparing in de gebouwde omgeving’ valt onder het thema van TKI 

Energo/Gebouwde omgeving.  
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Bijlage F Energieonderzoek in perspectief 

In de voorgaande versie van de monitor, de monitor publiek gefinancierd energieonderzoek 2011, is 

een uitgebreide beschouwing te vinden over de redenen voor overheden om in R&D te investeren en 

de hefboomwerking. In deze bijlage wordt een korte update gegeven van de belangrijkste wijzigingen 

ten opzichte van de monitor 2011 en gaan we in op de totale investeringen in energieonderzoek in 

Nederland inclusief de bijdrage door het bedrijfsleven.  

 

F1 R&D in Nederland 

Nederlandse bedrijven, universiteiten en onderzoeksinstellingen voeren jaarlijks (als totaal in alle 

onderzoeksvelden) in 2011 voor ruim 12,1 miljard euro uit aan R&D16. Dit is ongeveer 2 procent 

van het BBP. Dat is 0,2 procentpunt meer dan in de vijf jaar daarvoor, maar dat heeft deels met een 

(EU-brede) definitiewijziging in 2011 te maken. Volgens de nieuwe definitie liggen de uitgaven van 

Nederland als percentage van het BBP exact op het EU-gemiddelde17, maar blijven de uitgaven ver 

achter bij West-Europese landen als Denemarken (3,1 procent), Zweden (3,4 procent), Duitsland en 

Oostenrijk (beiden 2,8 procent van het BBP). Ook in landen als de VS (2,9 procent) en Japan (3,4 

procent) wordt een groter deel van het BBP geïnvesteerd in R&D dan in Nederland.  

 

Het hoger onderwijs speelt een erg belangrijke rol in de Nederlandse R&D (zie Figuur F.1). Meer dan 

35 procent van alle R&D in Nederland wordt uitgevoerd in het hoger onderwijs. In geen enkel ander 

West-Europees land heeft het hoger onderwijs een dergelijk groot aandeel. Het Nederlandse bedrijfs-

leven voert ongeveer de helft van de R&D uit wat relatief laag is ten opzichte van andere landen. 

Gemiddeld ligt het aandeel van het bedrijfsleven in de EU op ruim zestig procent, maar in landen als 

Duitsland, Zweden en de VS, voert het bedrijfsleven zeventig procent van de R&D uit.  

 

                                                        

16 Cijfers CBS. Demonstratieprojecten, die wel in deze monitor energieonderzoek zijn meegenomen, 

vallen niet onder de noemer R&D en blijven verder buiten beschouwing in deze paragraaf. Cijfers 2012 
nog onbekend. 
17 Bron: Eurostat (2013), onder de oude definitie investeerde Nederland 0,2 procent lager dan het EU-

gemiddelde. Het EU-gemiddelde is niet gewijzigd als gevolg van de definitiewijziging, maar de Nederlandse 

bijdrage wel.  
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Figuur F.1 Uitvoerende organisaties van R&D (uitgedrukt in procenten van het BBP) 

 

Bron: Eurostat, 2013 (Cijfers Japan en VS 2009, EU-landen 2011) 

 

Door het grote aandeel van het hoger onderwijs in R&D is de Nederlandse overheid ook een relatief 

belangrijke financier (zie Figuur F.2). Universiteiten voeren veel onafhankelijk onderzoek uit in een 

vroeg stadium waardoor de financiële bijdrage van het bedrijfsleven relatief laag is en die van de 

overheid hoog. Ruim 41 procent van het onderzoek wordt door de overheid gefinancierd, 45 procent 

door het bedrijfsleven en de rest door de non-profit sector en het buitenland.  

 

Figuur F.2 Financieringsbronnen van R&D uitgevoerd in Nederland 

 

Bron: Eurostat (o.b.v. meest recente beschikbare cijfers per land, 2009 – 2011) 
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Binnen de verschillende type uitvoerders ligt de overheidsbijdrage niet boven het Europese gemid-

delde: 80 procent van het universitaire onderzoek wordt gefinancierd door de overheid zowel in Ne-

derland als gemiddeld in de EU. Alleen in landen met hogere collegegelden, zoals de VS, is de over-

heidsbijdrage substantieel lager aan het universitaire onderzoek. De overheidsbijdrage aan R&D 

uitgevoerd door het bedrijfsleven en overheidsorganisaties (inclusief door de overheid gefinancierde 

kennisinstituten als TNO en ECN), ligt onder het Europese gemiddelde. In de EU draagt de overheid 

bij in 6 procent van de R&D uitgaven van bedrijven en ruim 80 procent in de R&D van overheidsor-

ganisaties. In Nederland zijn deze overheidsbijdragen op respectievelijk 4 en 50 procent. Nederland-

se bedrijven zijn relatief goed is het aantrekken van buitenlandse R&D-investeringen ten opzichte 

van overige Europese landen.  

 

Figuur F.3 Financiers van drie typen uitvoerende organisaties van R&D in de EU en Neder-

land(uitgedrukt in procenten van het BBP) 

 

 

Als de overheidsbijdrage wordt afgezet tegen de totale uitgaven aan R&D in Nederland, resulteert dit 

in een verhouding van 1 : 2,81. Tegenover elke euro aan overheidsuitgaven staat dus 1,81 euro 

afkomstig uit het bedrijfsleven, de non-profit sector en het buitenland.  

 

F2 WBSO en RDA+ en het aandeel energieonderzoek 

Via de WBSO ontvangen bedrijven een fiscaal voordeel door een vermindering van de af te dragen 

loonheffing over een deel van de loonkosten die gemaakt worden voor onderzoek en ontwikkeling. 

Dit onderzoek kunnen zij zelf uitvoeren, maar ze kunnen dit voordeel ook realiseren via de loonhef-

fing van onderzoekers aan bijvoorbeeld universiteiten of onderzoeksinstellingen die onderzoek in 
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opdracht van het bedrijf uitvoeren. Onderzoek dat gebruik maakt van de energieonderzoeksubsidies 

kan nog steeds gebruik maken van de WBSO. Omdat de WBSO wettelijk geen subsidie maar een 

fiscale maatregel is, telt deze in subsidieregelingen (en voor EU-regelgeving) niet als cumulatie van 

subsidies. Al het energieonderzoek dat in deze monitor door bedrijven is uitgevoerd en medegefi-

nancierd (demonstratieprojecten uitgezonderd) kan gebruik maken van de WBSO-aftrek. Bijna hon-

derd procent van alle R&D in Nederland dat wordt uitgevoerd en betaald door bedrijven in Nederland 

maakt gebruik van de WBSO18. Daarmee kan met WBSO-cijfers een goede inschatting gemaakt 

worden van het totale energieonderzoek dat in Nederland door bedrijven wordt uitgevoerd. De RDA+ 

is een nieuwe regeling waarmee ook investeringen in R&D (bijvoorbeeld materialen, apparatuur en 

overige benodigdheden) kunnen worden afgetrokken van de af te dragen winst- of inkomstenbelas-

ting.  

 

Door een verandering in de regeling (verlaging van de plafonds en aftrekpercentages) is de S&O 

afdrachtsvermindering in 2012 gezakt met ruim 20% ten opzichte van 201119. In 2011 werd nog 

een fiscaal voordeel van 922 miljoen euro verzilverd, in 2012 is dat 735 miljoen euro (het toege-

kende bedrag bedraagt 853 miljoen, maar wordt nooit volledig verzilverd). Het aantal S&O-

arbeidsjaren dat is toegekend is gestegen met 6 procent en bijna 80 duizend arbeidsjaren. Dit staat 

gelijk aan een loonsom van 3,9 miljard euro. Daarnaast is 2 miljard euro aan uitgaven vrijgesteld 

van winst- en inkomstenbelasting via de RDA+-regeling, het fiscale voordeel bedraagt minimaal 13,5 

(voor vennootschappen) en maximaal 28 procent (voor zelfstandigen). De totale R&D som die ge-

bruik heeft gemaakt van de WBSO en RDA+ regeling bedraagt dus 5,9 miljard euro. Het fiscale voor-

deel via deze twee regelingen bedraagt minimaal 1 miljard euro. De vraag is echter welk deel hier-

van terecht komt bij energieonderzoek.  

 

In 2011 heeft Agentschap NL de inschatting gemaakt dat 7,5 procent van de toegekende S&O-

arbeidsjaren in de topsector Energie plaatshad, oftewel totaal 5.659 arbeidsjaren20. Echter is de 

definitie die werd gehanteerd afwijkend van de CBS definitie. Waar volgens het CBS 95 procent van 

alle R&D uitgaven door het bedrijfsleven in de topsectoren gebeurt21, was dit volgens de in 2011 

gehanteerde AgNL-definitie ongeveer twee derde van alle R&D. De topsector Energie is met 645 

miljoen euro in 2010 volgens het CBS goed voor 12,5 procent van alle R&D investeringen in Neder-

land. In 2011 betekent een aandeel 12,5 procent dat het bedrijfsleven voor circa 875 miljoen euro 

                                                        
18 In 2011 is voor ruim 75 duizend arbeidsjaren aan WBSO  S&O-arbeidsjaren toegekend. Hiervan vallen er 

bijna vijfduizend onder de publieke sector. Dat houdt in dat het bedrijfsleven  voor ruim 70 duizend S&O jaren 

heeft aangevraagd terwijl er in 2011 in totaal 73 duizend arbeidsjaren aan S&O-werkzaamheden werden ver-

richt bij bedrijven volgens het CBS. Oftewel, meer 95% van de R&D-inspanning uitgevoerd door bedrijven 

maakt gebruik van de WBSO.  
19 Agentschap NL (2013), Focus op speur en ontwikkelingswerk 2012 
20 Agentschap NL (2012), Focus op speur en ontwikkelingswerk 2011 
21 CBS (2012), Monitoring topsectoren 
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aan energieonderzoek uitvoert22. Het CBS heeft veel maatwerk moeten verrichten, aangezien ener-

gieonderzoek niet in één specifieke sector plaatsvindt23. Daarmee is er een mate van onzekerheid 

rond deze getallen.  

 

De inschatting van 12,5 procent leidt ertoe dat het bedrijfsleven voor circa 125 miljoen euro aan 

fiscaal voordeel via de WBSO en RDA+-regeling heeft genoten. Dit komt in de buurt van eerdere 

schattingen in vorige versies van de monitor die lagen in de bandbreedte van 80 tot 150 miljoen 

euro.  

 

F3 Inschatting totale omvang van energieonderzoek in Nederland.  

Bedrijven investeren naar schatting 875 miljoen euro in energieonderzoek (exclusief demonstratie-

projecten, die in deze monitor ook als onderzoek zijn betiteld). De overheid draagt via subsidierege-

lingen en de financiering van kennisinstellingen voor 210 miljoen euro bij, zoals blijkt uit deze moni-

tor. Daarnaast zijn er de universiteiten die voor meer dan 150 miljoen euro investeren in Energieon-

derzoek vanuit de eerste geldstroom van OCW, zoals in 2010 is ingeschat24. Daarmee bedragen de 

totale investeringen in energieonderzoek in Nederland circa 1,2 miljard euro. Dat is ongeveer 10 

procent van alle R&D die door bedrijven, kennisinstituten en onderzoeksinstellingen in Nederland 

wordt uitgevoerd.  

                                                        
22 Gegevens 2012 zijn nog niet beschikbaar bij het CBS. De door het CBS gehanteerde definities voor R&D zijn 

tussen 2010 en 2011 gewijzigd, waardoor meer activiteiten tot R&D worden gerekend. Dit verklaart een deel 

van de grote stijging tussen 2010 en 2011.   

23 Een analyse van de alle bedrijven die energieonderzoeksubsidies in het verleden hebben aangevraagd, laat 

zien dat 25 procent van alle SBI-codes die bestaan (op 4 digit-niveau) vertegenwoordigd is onder de aanvra-

gers.  
24 Decisio (2011), Monitor publiek gefinancierd energieonderzoek 2010 


