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Managementsamenvatting
Naar aanleiding van het AWTI-rapport Oppakken en doorpakken [1], de beleidsevaluatie van
de regelingen door Dialogic en SEO [2] en de wens om meters te maken rondom klimaat en
energie-innovatie, volgt de Demonstratieregeling Energie-innovatie (DEI) sinds 2019 het
principe van ‘First Come, First Served’ (FCFS) bij de toekenning van middelen aan subsidieaanvragers. In de periode daarvoor werd de tendermethode toegepast waarbij de
projectvoorstellen worden beoordeeld op volgorde van rangschikking. De FCFS-methode
houdt in dat RVO de projectvoorstellen beoordeelt op volgorde van binnenkomst. Indien de
aanvragen voldoen aan de gestelde kwalitatieve eisen van de regeling wordt subsidie verleend totdat het subsidieplafond is bereikt. De inschatting van RVO hierbij is dat een FCFSmethode door de ruimere aanvraagperiode leidt tot meer kwalitatief goede aanvragen. De
monitorcommissie van EZK, die alle subsidieregelingen beschouwt, heeft eerder haar twijfels
geuit bij de doelmatigheid en doeltreffendheid van de FCFS-methode.
Om in de toekomst afgewogen besluiten te nemen over de verdelingsmethode, heeft RVO
aan Dialogic gevraagd om onderzoek te doen naar de mogelijke effecten van de FCFS-methode versus de tendermethode op diverse aspecten (doeltreffendheid, doelmatigheid,
gebruikerservaring, uitvoering, doeltreffendheid breder beleid). De focus in dit onderzoek
ligt op de Demonstratieregeling Energie-innovatie (DEI), de regeling Hernieuwbare Energie
(HER) en de Wind op Zee R&D-projectenregeling (WoZ R&D). Bij deze drie regelingen is
namelijk de verdelingsmethode veranderd, zoals te zien is in onderstaande tabel.
DEI

HER

WoZ R&D

Tender 2014-2018

Tender: 2012-2014

Tender: 2012-2014

FCFS: 2019-heden

FCFS: 2015-heden

FCFS: 2015
Tender: 2016-heden

We richten ons op de periode vanaf 2013. Het onderzoek bestond uit een combinatie van
kwalitatieve en kwantitatieve methoden: literatuurstudie, (groeps)interviews, een survey
onder gebruikers en analyse van administratieve data.
Hieronder presenteren we de belangrijkste conclusies uit het onderzoek.
Impact van de FCFS- en tendermethode op de doeltreffendheid van EI-regelingen
Het antwoord op deze vraag hangt sterk samen met de mate waarin kwalificerende aanvragen meer subsidie aanvragen dan er beschikbaar is (“overuitputting”). We kunnen met grote
zekerheid vaststellen dat bij de regelingen die in dit onderzoek centraal staan (DEI, HER en
WoZ R&D) in de periode 2014-2019 geen of zeer beperkte overuitputting plaatsvond. Er is
slechts één voorbeeld van een sterke mate van overuitputting (WoZ R&D-regeling in 2015).
•

•

Indien er geen sprake is van overuitputting, dan is FCFS de meest doeltreffende optie. Bij een FCFS-methode kunnen aanvragers enkele maanden tot ruim
een jaar sneller aan de slag dan bij de tendermethode. Dit zorgt er niet alleen voor
dat innovaties sneller op de markt komen, het zorgt er ook voor dat het momentum
in organisaties behouden blijft. Ook voorkomt het te veel vertraging in het innovatieproces waarmee de marktpositie van een nieuw product of dienst geschaad kan
worden. Tot slot voorkomt de flexibiliteit van de FCFS-regeling dat goede aanvragen
die in eerste instantie onvolledig of onduidelijk zijn, worden afgewezen.
Indien er beperkt sprake is van overuitputting, dan is de FCFS-methode
meestal de meest doeltreffende optie. Het biedt bovenstaande voordelen
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•

(snelheid en flexibiliteit), maar tegelijkertijd bestaat het risico dat een project dat
net voldoende scoort gehonoreerd wordt ten koste van een uitstekend project. Doordat in dit scenario de overuitputting slechts beperkt is, is de kans hierop echter
gering. Daarnaast wordt dit effect gemitigeerd doordat het vaak mogelijk is om achteraf het subsidieplafond te verhogen, en zo dit uitstekende project alsnog te
honoreren. Bovendien heeft de aanvrager van het uitstekende project dat werd afgewezen door overuitputting in veel gevallen de mogelijkheid om snel in te tekenen
bij een nieuwe opstelling van de FCFS-regeling (iets wat bij de tender veel langer
duurt).
Indien er sterk sprake is van overuitputting, dan is tender evident de meest
doeltreffende optie. Met een FCFS-methode worden de kwalificerende aanvragen
die als eerst intekenen gehonoreerd, met de tendermethode worden de beste en
meest doeltreffende aanvragen gehonoreerd.

Naast het bezien van doeltreffendheid vanuit het perspectief van drie individuele subsidieregelingen, zoals hierboven gedaan is, hebben we ook gekeken naar de mate waarin de
verdelingsmethode invloed heeft op het behalen van de bredere beleidsdoelstellingen. De
verschillende energie-innovatieregelingen kennen ieder hun eigen doelstellingen en op hogere orde beogen de drie regelingen gezamenlijk bij te dragen aan de doelstellingen van het
Klimaatakkoord: het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen in Nederland in 2030
met ten minste 49 procent ten opzichte van 1990. Het Klimaatakkoord kent een duidelijk
tijdsdoel: de FCFS-methode zorgt ervoor dat middelen aanzienlijk sneller worden verstrekt
waardoor dit doel beter behaald kan worden. Een tender is doeltreffender wanneer focus en
massa van enkel de meest kansrijke oplossingen van belang is (er slechts beperkt budget
beschikbaar is). Belangrijke randvoorwaarde is dat het mogelijk is om de aanvragen enigszins objectief op kwaliteit te rangschikken.
Impact van de FCFS- en tendermethode op de doelmatigheid van EI-regelingen
Ook als het gaat om doelmatigheid staat de mate van overuitputting centraal.
•

•

Indien er geen of beperkt sprake is van overuitputting dan is FCFS de meest
doelmatige optie. Dit komt vooral omdat het de meest doeltreffende methode (zie
hierboven) is. Het verschil in uitvoeringskosten is marginaal.
Indien er sterk sprake is van overuitputting dan de tendermethode de meest
doelmatige optie. Het feit dat de tendermethode is in dit geval het meest doeltreffend is heeft een grote impact op doelmatigheid. De uitvoeringskosten zullen in dit
geval iets hoger liggen (immers alle kwalificerende aanvragen moeten worden beoordeeld en niet alleen de eerste tot het plafond is bereikt), dit is echter een
marginaal effect.

Impact van de FCFS- en tendermethode op de gebruikerservaring van EI-regelingen
Gemiddeld genomen hebben aanvragers een duidelijke voorkeur voor de FCFS-regeling: Er
kan vaker en over een langere periode worden ingediend. Dit sluit beter aan bij de interne
processen van aanvragers. Ook oordelen aanvragers positiever over de beoordelingsprocedure bij de FCFS- dan bij de tendermethode: de criteria zijn duidelijker, het proces is
transparanter en de beoordeling is beter onderbouwd. De beoordelingstermijnen worden
over de hele linie als te lang ervaren, maar men is hierover bij de FCFS-methode minder
negatief dan bij de tendermethode. Tot slot waarderen gebruikers de mogelijkheid die de
FCFS biedt om aanvullende informatie over het ingediende projectvoorstel aan te leveren.
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Impact van de FCFS- en tendermethode op de uitvoering van EI-regelingen
Er zijn verschillen in de werkbelasting tussen beide methoden. Bij de FCFS-methode is deze
beter gespreid in de tijd, waardoor er weinig pieken in aanvragen zijn. De tendermethode
heeft daarentegen als voordeel dat het veel beter te plannen is: de piek is weliswaar veel
groter, maar RVO weet wel ruim van te voren wanneer de piek zich gaat voordoen. Verder
zorgt de FCFS-methode voor een iets hogere werkbelasting omdat er meer interactie met
(potentiële) aanvragers is.
Bij beide methodes is het mogelijk om het subsidieplafond te verhogen (“bijplussen”). Echter, bij de FCFS-methode kan dat procesmatiger eenvoudigers zijn omdat eerder duidelijk
wordt dat er sprake is van een tekort. Uiteraard spelen juridische kwesties voor beide methoden pas vooral als er sprake is van afwijzing. Bij de FCFS-methode draait het vooral om
discussies over de bepaling van het moment van indienen. Bij de tender draait het vooral
om de motivatie waarom een andere inschrijving een betere beoordeling krijgt.
De geprefereerde methode voor de EI-regelingen
Wederom bepaalt de mate van overuitputting voor een groot deel de geprefereerde methode
voor de EI-regelingen. De onderstaande afbeelding toont een beslisboom dat als hulpmiddel
kan dienen om een afgewogen besluit te maken over de te prefereren verdelingsmethode:
Start

geen overuitputting

Wat is de verwachte
verhouding tussen
subsidieplafond en
aanvragen die aan
de eisen voldoen?

1
flinke overuitputting

Mogelijke of beperkte
overuitputting

2
Nee

2

Is het mogelijk de
aanvragen enigszins
objectief op kwaliteit
te rangschikken?

Is het mogelijk de
aanvragen enigszins
objectief op kwaliteit
te rangschikken?

Ja

Nee

Is het uitvoerbaar
en efficiënt om de
aanvragen op
kwaliteit te
rangschikken?

Ja

3

Is het uitvoerbaar
en efficiënt om de
aanvragen op
kwaliteit te
rangschikken?

Ja

Ja

Biedt een kortere
doorlooptijd van de
aanvraag een groot
voordeel voor de
doeltreffendheid?

Nee

3
Nee

Ja

4

4
Ja

Is een doorlooptijd
van 5 tot 18
maanden
acceptabel?

Nee

Nee

5
Gebruik de FCFSmethode
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Gebruik de tendermethode

7
Heroverweeg andere
ontwerpparameters

7

De relatie tussen ‘ontwerpparameters’ in de subsidiemethode?
Binnen allerdrie de EI-regelingen die hier onderzocht zijn, is de afgelopen jaren gebruik gemaakt van zowel de FCFS- als tendermethode. We vinden geen relatie tussen de
ontwerpparameters van de verdelingsmethode en het type regeling. Ook is er nog geen
duidelijk selectiekader om de keuze voor de FCFS-methode of de tendermethode te maken.
De geschiedenis van de regeling, het verwacht aantal aanvragen, het risico op overuitputting
en voorkeuren van beleidsmakers lijken vooral een rol te spelen.
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1 Introductie
In opdracht van het Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (hierna: RVO) heeft Dialogic
een onderzoek uitgevoerd naar de impact van de verdelingsmethode (FCFS-methode versus
tendermethode) op verschillende aspecten van de energie-innovatieregelingen.
In dit hoofdstuk staan we eerst stil bij de aanleiding van dit onderzoek (paragraaf 1.1) en
de vraagstelling (paragraaf 1.2). Vervolgens presenteren we de onderzoeksmethodes die
ingezet zijn (paragraaf 1.3). Tot slot bevat dit hoofdstuk een leeswijzer (paragraaf 1.4).

1.1 Aanleiding
Om innovatie ten behoeve van de energietransitie te bespoedigen heeft het ministerie van
Economische Zaken en Klimaat (EZK) diverse subsidieregelingen in het leven geroepen. Drie
van de subsidieregelingen die bijdragen aan de energietransitie zijn de Topsector Energieregelingen (TSE; 2012), de Hernieuwbare Energieregeling (HER; 2013) en de Demonstratieregeling Energie-innovatie (DEI; 2014). De middelen voor de zogenaamde TSE-, HER- en
DEI-regelingen worden weggezet via de Topsector Energie en zijn onderdeel van de Regeling
nationale EZK-subsidie, waarbij de TSE-middelen specifiek ook vallen binnen de verschillende programmalijnen die de Topsector kent. Onlangs werd hier de Missiegedreven
Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI) regeling aan toegevoegd, dat zich richt op de
realisatie van de missies van de Topsector Energie ten behoeve van de doelen van het Klimaatakkoord.
Naar aanleiding van het AWTI-rapport Oppakken en doorpakken [1], de beleidsevaluatie van
de regelingen door Dialogic en SEO [2] en de wens om meters te maken rondom klimaat en
energie-innovatie, volgt de DEI sinds 2019 een ‘First Come First Served’-benadering (FCFS)
bij de toekenning van middelen aan subsidieaanvragers. Voorheen werd gebruik gemaakt
van een tendermethode waarbij aanvragen worden toegekend op basis van een rankingsysteem. Ook de HER-regeling en enkele oproepen binnen de TSE-regeling werden en worden
uitgezet volgens de FCFS-methode. De inschatting van RVO hierbij is dat een FCFS-benadering door de ruimere aanvraagperiode leidt tot meer kwalitatief goede aanvragen. De
monitorcommissie van EZK, die alle subsidieregelingen beschouwt, heeft eerder haar twijfels
geuit bij de doelmatigheid en doeltreffendheid van de FCFS-methode.
Om in de toekomst afgewogen besluiten te nemen over de verdelingsmethode, heeft RVO
Dialogic gevraagd om onderzoek te doen naar de mogelijke effecten van de FCFS-benadering
versus de tendermethode op de doelmatigheid en doeltreffendheid van de energie-innovatieregelingen. Ook de voor- en nadelen van FCFS-methode versus tendermethode vanuit het
gezichtspunt van de diverse gebruikers en consequenties van de uitvoering worden hierin
meegenomen. In het bijzonder is hierbij aandacht voor de DEI+-regeling. We richten ons op
de periode vanaf 2013 tot het heden. Naast de Demonstratieregeling Energie-innovatie richt
dit onderzoek zich op de regeling Hernieuwbare Energie en de Wind op zee R&D-projectenregeling (één van de TSE-regelingen).

1.2 Vraagstelling
Doel van dit onderzoek is het formuleren van een advies ten aanzien van de voor- en nadelen
van de FCFS- versus tendermethode op diverse aspecten (doeltreffendheid, doelmatigheid,
gebruikerservaring, uitvoering, doeltreffendheid breder beleid) voor de energie-innovatieregelingen, met daarbij aandacht voor de DEI-regeling, de HER-regeling en de WoZ-regeling.
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Wij kijken in dit onderzoek naar het verschil tussen de FCFS- en tendermethode. We doen
hierbij alleen relatieve metingen en uitspraken (voorbeeld: FCFS is beter dan tender in geval
van Y). We voeren dus geen absolute metingen uit (FCFS is X; Tender is Y). De resultaten
kunnen gebruikt worden om afgewogen besluiten te nemen over de toe te passen subsidiemethode van nieuwe regelingen of de aanpassing van huidige regelingen.
Er staan drie vragen centraal in dit onderzoek:
1. Wat is de relatie tussen ‘ontwerpparameters’ in de subsidiemethode (e.g. tijd tussen
aankondiging en openstelling, duur van openstelling) en het type regeling (focus op
R&D/demonstratie [TRL-niveau], projectomvang, looptijd project, thema, etc.)?
2. Wat zijn de belangrijkste voordelen en nadelen van FCFS ten opzichte van de tendermethode?
o Op de doeltreffendheid van energie-innovatieregelingen (in het bijzonder
de DEI+-regeling)?
o Op de doelmatigheid van energie-innovatieregelingen (in het bijzonder de
DEI+-regeling)?
o Op de gebruikerservaring van energie-innovatieregelingen (in het bijzonder de DEI+-regeling)?
o Op de uitvoering van energie-innovatieregelingen (in het bijzonder de
DEI+-regeling)?
o Op de doeltreffendheid van het bredere energie-innovatiebeleid?
3. Wat is de geprefereerde methode voor de DEI+ regeling in 2021, en voor andere
Energie-innovatieregelingen voor industrieel onderzoek, ontwikkeling, pilots, demonstraties en investeringsregelingen?
Een complete lijst van onderzoeksvragen is te vinden in Bijlage 1.

1.3 Onderzoeksmethodes
Het onderzoek bestaat uit een combinatie van kwalitatieve en kwantitatieve methoden en
bestaat uit literatuurstudie, (groeps)interviews, een survey onder gebruikers en analyse van
administratieve data. We lichten de methoden hieronder toe, voor een uitgebreide methodologische verantwoording verwijzen we naar de bijlagen.

1.3.1 Literatuurstudie
We hebben de deskstudie enerzijds gebruikt om bestaande (internationale) literatuur te verzamelen over de voor- en nadelen van FCFS-methode en de tendermethode. Anderzijds is
de deskstudie ingezet om bestaande beleidsstukken en evaluatieonderzoeken over de energie-innovatieregelingen en het bredere beleid te bestuderen. Op pagina 79 (Verwijzingen) is
een lijst van gebruikte literatuur te vinden.

1.3.2 Interviews
De interviews hebben we ingezet om betrokkenen te vragen naar wat in hun ogen de vooren nadelen en effecten zijn van de verdelingsmethode. Hiervoor is gesproken met vier type
gesprekspartners:
•
•
•
•
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Interviews beleidsmakers EI-regelingen
Interviews beleidsuitvoerders DEI-regeling, HER-regeling en WoZ-regeling
Interviews aanvragers van subsidie DEI-regeling, HER-regeling en WoZ-regeling (bedrijven en kennisinstellingen)
Interviews met andere subsidieverstrekkers

Dialogic innovatie ● interactie

Er zijn twee soorten interviews gehouden, namelijk 1-op-1 interviews en groepsinterviews.
Bij de groepsinterviews hebben we in drie sessies gesproken met aanvragers van de regelingen waarbij we een mix hebben gehanteerd van aanvragers met ervaring met FCFS,
tender of beiden.
In totaal hebben we 30 betrokkenen gesproken. In Bijlage 1 staat een overzicht van alle
gesprekspartners.

1.3.3 Survey onder aanvragers
Er is een survey uitgezet onder bedrijven die in de periode 2014-2020 een aanvraag hebben
ingediend bij een of meerdere van de volgende energie-innovatieregelingen: de Demonstratieregeling Energie-innovatie, de regeling Hernieuwbare Energie en/of de Wind op zee R&Dprojectenregeling. In Bijlage 3 staat de gehanteerde vragenlijst.
De aanvragers zijn ontdubbeld op organisatieniveau.1 In totaal zijn 520 organisaties benaderd met het verzoek om de vragenlijst in te vullen. De vragenlijst is beantwoord door 117
respondenten (response rate: 22,5%). Tabel 1 toont de ervaring van de respondenten met
de verdelingsmethoden. Alleen respondenten met ervaring met één van beide of beide methoden hebben de vragenlijst volledig ingevuld. Dat maakt de totaal bruikbare respons
113.
Tabel 1. Aantal respondenten met ervaring met één of beide verdelingsmethoden.
Ervaring met

n

FCFS

45

Tender

23

Beiden

45

Geen van beiden

1

Weet ik niet

3

Totaal

117

De vragenlijst is vooral ingevuld door vertegenwoordigers van kleine- en middelgrote ondernemingen (zie Tabel 2). Van de totale populatie hebben we alleen toegang tot deze
informatie van de toegekende aanvragen. In deze populatie van aanvragers die ooit een
aanvraag toegekend hebben gekregen, zien we een vergelijkbare verdeling. We zien dus dat
de respons in grote lijnen overeenkomt met de populatie, al is er een lichte oververtegenwoordiging van 10 procentpunt van het MKB en een vergelijkbare ondervertegenwoordiging
van het grootbedrijf.
Tabel 2. Verdeling respondenten over type organisatie.

1

Type organisaties

% respondenten

Kleine onderneming (<50 werknemers)

72%

Middelgrote onderneming (51-250 werknemers)

8%

% populatie

70% (MKB)

Bij organisaties die meerdere aanvragen deden vanuit verschillende contactpersonen, is de vragenlijst
verstuurd naar de contactpersoon die de meeste aanvragen deed. Indien dit aantal gelijk was, is de
contactpersoon geselecteerd die de meest recente aanvraag deed.
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Type organisaties

% respondenten

% populatie

Grote onderneming (>250 werknemers)

15%

24% (grootbedrijf)

Onderwijsinstelling (universiteit of hogeschool)

2%

Onderzoeks- of kennisinstelling

4%

Totaal

113

4% (overig)
100% (totaal)

1.3.4 Administratieve data
Aan de hand van administratieve data van RVO hebben we inzicht kunnen krijgen in zowel
het indiengedrag van de aanvragers als de beoordelingseffecten vanuit RVO. Het gaat hier
om een lijst met aanvragen en verschillende eigenschappen van deze aanvragen. Deze set
omvat aanvragen van 2013 tot en met 2020 voor de DEI-, de HER- en de WoZ-regeling.
Voor de DEI gaat het om 575 aanvragen vanaf 2014, voor de HER om 464 aanvragen vanaf
2013 en voor de WoZ-regeling om 89 aanvragen vanaf 2015.2
Van afgekeurde projecten zijn een groot aandeel van de eigenschappen voor deze projecten
niet beschikbaar gezien hun status. Voor bepaalde uitsplitsingen in de aanvragen kunnen we
dus slechts uitspraken doen over de toegekende aanvragen. Een verdere omschrijving van
de administratieve data is terug te vinden in Bijlage 4.

1.4 Leeswijzer
In hoofdstuk 2 gaan we in op de verdeling van schaarse publieke middelen. Het hoofdstuk
is vrijwel volledig gebaseerd op literatuurstudie en we gaan van generieke literatuur over
verdelingsmethoden naar steeds specifieker toegepast op de EI-regelingen. In hoofdstuk 3
komt de impact van de verdelingsmethode op de doeltreffendheid van de EI-regelingen aan
bod. We onderscheiden hierbij vier stappen in het proces waarop de methode een impact
kan hebben: indiengedrag, kwaliteit van aanvragen, selectie van projecten en uitvoering en
resultaten van projecten. Hoofdstuk 4 gaat over de impact op doelmatigheid waarbij het
vooral gaat om verschillen in uitvoeringskosten tussen beiden verdelingsmethoden in relatie
tot de doeltreffendheid. In hoofdstuk 5 komen de voorkeuren van de aanvragers zelf aan
bod (o.a. het aanvraag- en beoordelingsproces en administratieve lasten). Hoofdstuk 7 gaat
in op de impact van de verdelingsmethode op de doeltreffendheid van het bredere energieinnovatiebeleid. In hoofdstuk 8 presenteren wij een beslisboom die als hulpmiddel kan dienen om te bepalen welke verdelingsmethode het meest geschikt is. In het afsluitende
hoofdstuk 9 wordt een antwoord gegeven op de onderzoeksvragen.
Tot slot kent dit rapport, naast de lijst met referenties aan het einde, aan aantal bijlagen:
•
•
•
•

2

Bijlage
Bijlage
Bijlage
Bijlage

1
2
3
4

geeft een volledig overzicht van de onderzoeksvragen.
toont alle interviewrespondenten te vinden.
bevat de vragenlijst onder aanvragers te vinden.
geeft een overzicht van de analyse van de administratieve data.

De projecten van de WoZ R&D regeling uit 2013 en 2014 laten we buiten beschouwing in de analyse
omdat er in 2013 sprake was van maatwerkbeschikkingen en in 2014 was er geen specifieke openstelling voor WOZ.
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2 Verdeling van schaarse publieke
goederen
2.1 Achtergrond
In dit hoofdstuk gaan we in op de verdeling van schaarse publieke middelen. Het hoofdstuk
is volledig gebaseerd op literatuurstudie en we gaan van generiek naar steeds specifieker.
Middels dit hoofdstuk schetsen we een kader voor de rest van het document. In §2.2 gaan
we in op hoe wij aankijken tegen de verdeling van schaarse publieke goederen. Dit is immers
de kern van het vraagstuk. In §2.3 behandelen we verschillende methoden die worden ingezet om deze schaarste te verdelen. In §2.4 komen definities ter sprake van specifieke
termen die in dit onderzoek worden gehanteerd. Paragraaf 2.5 behandelt vrij uitvoerig welke
voor- en nadelen op basis van de literatuur kunnen worden geïdentificeerd voor de tenderen de FCFS-methode. Tot slot behadelen we in §2.6 de manier waarop de EI-regelingen zijn
vormgegeven.

2.2 De verdeling van schaarse publieke goederen
Op het eerste gezicht lijkt het vraagstuk van de wijze waarop energie-innovatiesubsidies
door RVO worden verdeeld over aanvragers een vrij uniek en specifiek vraagstuk. Als wij
echter een breder perspectief hanteren, dan zien wij dat het feitelijk gaat om de verdeling
van schaarse publieke goederen. Dit is een vraagstuk dat zich in allerlei domeinen voordoet.
Immers, er zijn veel vormen van schaarse publieke goederen en deze behoeven een vorm
van verdeling. De verdeling van subsidies is hier een vorm van, ook het verdelen van allerlei
soorten vergunningen valt hieronder. Denk aan vergunningen voor spectrumgebruik, mijnbouw, maar ook parkeren en zelfs het gebruik van jetski’s [3]. Als we dicht bij de actualiteit
blijven, dan zouden we ook de verdeling van capaciteit op een intensive care kunnen zien
als een soortgelijk vraagstuk. Immers, er is een schaars publiek goed (IC-bedden) dat op de
één of andere manier moet worden verdeeld over patiënten. Een ander voorbeeld van verdeling van schaarse goederen zijn studies met een numerus fixus: welke studenten mogen
gebruik maken van de schaarse plekken in een opleiding? Zelfs bij invoerquota speelt het
vraagstuk van verdelingsmethoden. [4] Tot slot is het wellicht interessant om te vermelden
dat dit verdelingsvraagstuk zich ook voordoet bij faillissementen. Geruime tijd geleden was
het de usance dat de partijen die zich als eerst melden hun schulden volledig terugbetaald
kregen, terwijl de partijen die te laat kwamen niets kregen. [5]
Merk op dat in Nederland bij bovenstaande voorbeelden de meningen over welke verdelingsmethode eerlijk is verschillen. Bij de verdeling van een failliete boedel, vindt een prioritering
plaats van schuldeisers. Bij het verstrekken van schulden is duidelijk welke prioriteit er bestaat en hierdoor verschillen de rechten van partijen. Bij studenten die een studie willen
doen waarbij sprake is van een numerus fixus, vinden we het juist eerlijk dat er geloot wordt,
waarbij betere studenten meer kans maken. Bij vergunningen voor het gebruik van spectrum
voor mobiele telefonie is een veiling de eerlijke optie, terwijl bij IC-bedden een beoordeling
wordt gemaakt welke patiënt het bed het meest nodig heeft. Wat we dus een eerlijke manier
vinden, hangt van de casus af. Het is ondenkbaar dat wij in Nederland een schaars IC-bed
zouden veilen, en bij een faillissement gaan loten, et cetera.
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2.3 Verdelingsmethoden
Hierboven zijn al enkele methodes voor het verdelen van schaarse publieke middelen benoemd. Op basis van de literatuur [6] , [7] komen we tot vijf vormen:
•

•

•

•

•

First-come-first-served (of FCFS, of volgorde van binnenkomst). Bij deze methode
krijgt de partij die als eerste een beroep doet op het schaarse goed en voldoet aan
de eisen hier de beschikking over. Indien er nog iets overblijft, krijgt de tweede partij
die zich meldt een deel. Dit gaat door tot er geen aanvragers meer zijn of er niets
meer te vergeven is. In een zekere zin is dit model de default oplossing: indien er
niets wordt geregeld over de wijze van verdeling, moet ervan worden uitgegaan dat
dit de verdelingsmethode is. [8]
Vergelijkende toets (of tender, of beauty contest). Bij deze methode wordt er een
toetsingskader opgesteld waaraan aanvragen worden gemeten en onderling vergeleken. De aanvragen die het best worden beoordeeld krijgen de toegang tot de
schaarse goederen.
Loting. Bij deze methode kunnen partijen binnen een bepaalde periode aangeven dat
zij de beschikking willen krijgen over de schaarse goederen. Middels een loting wordt
aangewezen welke partij(en) toegang verleend wordt.
Veiling. Bij een veiling liggen alle inhoudelijk uitgangspunten vast en kunnen partijen
een bod uitbrengen op het schaarse goed. De partij met het beste bod krijgt de
toegang tot het goed.
Evenredige verdeling. Bij deze methode kunnen alle geïnteresseerde partijen zich
aanmelden. Het schaarse goed wordt evenredig verdeeld onder de aanvragers.

In de praktijk zijn er veel verschillende manieren om invulling te geven aan de procedure.
Hierdoor kunnen procedures soms sterk op elkaar lijken. Zo wordt over de Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie (SDE) aangegeven: “De SDE++ werkt in de praktijk
grotendeels als een tender…” maar “De regeling is ingericht volgens het first-come firstserve principe.” In de eerste fase van de regeling is er een FCFS-model waarbij alleen de
beste projecten (uitgedrukt in de hoogte van de subsidie-intensiteit) kunnen intekenen. In
de tweede fase mogen ook minder goede aanvragen meedoen. [9]
Ook een mix tussen loting en FCFS komt in de praktijk voor. Dit heeft te maken met een
inherente zwakte in de FCFS-methode: de methode gaat uit van volgorde van binnenkomst,
maar hoe is dat te bepalen? Bij een model waarbij er schriftelijke aanvragen mogen worden
ingediend kan zich de postzakproblematiek voordoen. [7] Wat als er 100 aanvragen in één
postzak zitten en er mogen er maar 50 gehonoreerd worden? En hoe gaan we om met verschillende kanalen (brief, mail, website, fax, telefonie, et cetera) die allemaal andere
eigenschappen hebben om te bepalen wanneer iets binnenkomt? Box 1 toont een concreet
voorbeeld van dergelijke problematiek.
Box 1. Ervaringen met FCFS bij de Regeling Structuurverbetering Glastuinbouw

“Er zijn echter wel knelpunten gevoeld in de procedure. Wegens overweldigende belangstelling voor het investeringsdeel van de RSG werd na opstelling van 1 minuut en 38
seconden het beschikbare subsidieplafond bereikt. Deze situatie heeft geleid tot effecten
(knelpunten) waarbij de vraag gesteld kan worden of iedereen gelijke kansen heeft gehad.
Zo werd een half uur vooropenstelling de fax bezet gehouden met behulp van blanco
aanvragen en werden de aanvragen vanaf het moment van openstellen onder toezicht van
een notaris gedeponeerd in de brievenbus. Aanvragen die op de gebruikelijke wijze via de
post werden ingediend zijn niet gehonoreerd.” [10]
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Een manier om dit probleem op te lossen is door de tijd op te delen in bepaalde blokken en
alle aanvragen binnen dit blok gelijk te behandelen. Bij FCFS wordt soms de seconde als
eenheid gebruikt, maar vaak ook de dag. [8] Dit is deels een oplossing, maar deels ontstaat
hiermee een nieuw probleem. Terug naar de honderd brieven in de postzak. In dit geval
beoordelen we alle honderd brieven als tegelijkertijd binnengekomen. Alle brieven die later
binnenkomen vallen buiten de selectie, maar we mogen er nog steeds maar vijftig selecteren.
Hiervoor moeten we dus een andere verdelingsmethode gebruiken. Vaak wordt dan de loting
gebruikt als oplossing. Hierdoor krijg je in feite een mix tussen FCFS en loting.

2.4 Definities
In dit rapport gebruiken we een aantal specifieke termen die gerelateerd zijn aan het vraagstuk van de verdelingsmethoden. Om verwarring te voorkomen definiëren we deze termen
voordat we verder de diepte in gaan.
Tabel 3. Overzicht van definities
term

toelichting

Aanvraag

een ingediend verzoek om gebruik te mogen maken van een schaars publiek goed (bijvoorbeeld een subsidie in het geval van een subsidieregeling).

Aanvrager

een organisatie of persoon die een aanvraag heeft ingediend.

Batch

een groep ingediende aanvragen waarbij dezelfde tijd van binnenkomst wordt gehanteerd. Dit komt voor bij een model waarbij geen zuivere FCFS kan worden gehanteerd,
maar de aanvragen binnen een bepaald moment als tegelijkertijd worden gezien.

Doelmatig

doelmatigheid van het beleid: de mate waarin het optimale effect tegen zo min mogelijk
kosten en ongewenste neveneffecten wordt bewerkstelligd. [11]

Doeltreffend

doeltreffendheid van het beleid: de mate waarin de beleidsdoelstelling dankzij de inzet
van de onderzochte beleidsinstrumenten wordt gerealiseerd.

Doorlooptijd

de tijd tussen het moment dat de aanvrager wil starten met het project en het ontvangen van de subsidiebeschikking.

Herindiening

een verzoek dat (in aangepaste vorm) opnieuw wordt ingediend.

Kwalificerend

een aanvraag is kwalificerend als aan alle formele en inhoudelijke eisen is voldaan. De
enige manier waarop een kwalificerend voorstel niet geselecteerd kan worden is indien
er sprake is van overuitputting (zie overuitputting), én het voorstel te laat is ingediend
(zie FCFS) of andere voorstellen hoger zijn gerangschikt (bij tender).

Onderuitputting

het geval waarin de omvang van de aanvragen die kwalificeren kleiner is dan de beschikbaarheid van het publieke goed. In dit geval hoeft er geen verdeling plaats te
vinden aangezien alle aanvragen gehonoreerd kunnen worden. In het geval van een
subsidieregeling is hier sprake van als er minder subsidie is aangevraagd door kwalificerende aanvragen, dan er beschikbaar is.

Overtekening

het geval waarin de omvang van alle aanvragen (zowel aanvragen die blijken te kwalificeren als aanvragen die dit niet doen) groter is dan de beschikbaarheid van het
publieke goed. In het geval van een subsidieregeling is hier sprake van als er meer subsidie is aangevraagd dan er beschikbaar is.

Overuitputting

het geval waarin de omvang van de aanvragen die kwalificeren groter is dan de beschikbaarheid van het publieke goed. In het geval van een subsidieregeling is hier
sprake van als er meer subsidie is aangevraagd door kwalificerende aanvragen, dan er
beschikbaar is.

Schaarste

een goed is schaars als de beschikbaarheid daarvan aan een maximum is gebonden [7].
In het geval van een subsidieregeling is dit het subsidieplafond. Merk op dat we nadrukkelijk niet met schaarste refereren aan een bepaald tekort, daarvoor lenen de
bovenstaande termen (overuitputting, overtekening) zich beter.
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2.5 Ervaringen met verdelingsvraagstukken in brede context
In de vorige paragraaf hebben we laten zien dat verdelingsvraagstukken op veel plekken in
de maatschappij voorkomen. In deze paragraaf gaan we dieper in op de voor- en nadelen
van deze methodes. Hierbij vergelijken we primair de vergelijkende toets (ofwel tender) met
FCFS. Onder deze laatste vorm valt zowel het model met en zonder het vormen van een
batch.
We hebben een aantal redenen om deze afbakening te hanteren. Ten eerste willen we niet
te ver van het primaire doel van dit onderzoek afdrijven. De focus van het onderzoek ligt op
subsidies in het algemeen, de EI-regelingen in het bijzonder en daarbinnen focussen we zelfs
nog op drie regelingen (DEI, HER en WoZ). Binnen die regelingen worden enkel deze twee
methoden gebruikt. Ten tweede spelen de andere methoden ook buiten de EI-regelingen een
beperkte rol. In de literatuur komt naar voren dat bij subsidies meestal gekozen wordt voor
verdeling middels FCFS of de vergelijkende toets. [7] Het beschikbare bedrag evenredig
verdelen over alle aanvragers komt zelden voor [7]. Ook loting komt weinig voor, zelfs buiten
subsidies. [7] Naast het voorbeeld van toelating tot studies, zien we het bij uitgifte van
unieke telefoonnummers aan telefonieaanbieders. [6]. Ook de veiling komt niet vaak voor,
omdat hier alles vastligt behalve de prijs. [6]
Op basis van de literatuur gaan we hieronder in op acht aspecten waarop de vergelijkende
toets en de FCFS-methode verschillen. Concreet proberen we op basis van de literatuur te
schetsen in welke gevallen de FCFS-methode en in welke gevallen de tendermethode het
meest geschikt is. We komen tot de volgende aspecten:
•
•
•
•
•
•
•
•

Vergelijkende toets als relatieve kwaliteit zeer belangrijk is;
FCFS als relatieve kwaliteit niet (objectief) te beoordelen is;
Vergelijkende toets als er tussen aanvragen afstemming nodig is;
FCFS met onderuitputting is logisch, FCFS met flinke overuitputting is groot risico;
FCFS is efficiënter in de uitvoering;
FCFS maakt het mogelijk om tussentijds af te stemmen;
FCFS zorgt voor meer tempo;
FCFS geeft voordeel aan usual suspects.

2.5.1 Vergelijkende toets als relatieve kwaliteit zeer belangrijk is
Een vergelijkende toets lijkt op basis van de literatuur vaak de beste optie als het vergelijken
van verschillende aanvragen een duidelijke meerwaarde oplevert. Als er niet gezocht wordt
naar een optie die aan de minimumeisen voldoet, maar naar de beste optie, dan is de vergelijkende toets de voor de hand liggende methode. Er wordt dus gekozen voor een
vergelijkende toets wanneer de relatieve kwaliteit van de aanvragers en de aanvraag zeer
relevant is voor het realiseren van de doelstelling (van de subsidieregeling). [7] Indien de
vergelijkende toets succesvol wordt ingezet leidt het tot een doeltreffende en doelmatige
invulling.
Als we kijken naar de voorbeelden die we in de literatuur vinden, veelal van beleidsevaluaties, dan wordt duidelijk dat bij een aantal instrumenten de vergelijkende toets (of tender)
succesvol wordt ingezet.
Box 2. Voorbeelden van voordelen die vergelijkende toets kan bieden bij de beoordeling

•
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Dialogic innovatie ● interactie

•

•

•

•

•

praktijk grotendeels als een tender om zo te [sic] kosteneffectiviteit van de regeling te borgen” [9]
PNO, (2018). Evaluatie Bedrijvenregeling Vierkant voor Werk: “Tot slot is onze
ervaring dat een beoordeling volgens een tenderprincipe over het algemeen leidt
tot een meer doelmatige en doeltreffende (effectieve) inzet van het subsidiebudget. Het beoordelen van aanvragen volgens een tenderprincipe moet het naar
onze mening (beter) mogelijk maken om subsidieaanvragen te honoreren die
het beste aansluiting vinden bij de doelstelling(en) van de regeling en de uitgangspunten van het achterliggende rapport van de Commissie VollebregtAlberda van Ekenstein. Dit ook in het licht van het door deze commissie geopperde ondersteunen van verdere groei van de hidden champions in de regio. Het
tenderprincipe waarborgt dat de binnen de Vierkant voor Werk regio kwalitatief
beste projecten voor subsidie in aanmerking komen. Kwaliteit derhalve boven
snelheid. [12]
Technopolis, (2014). Ex-ante evaluatie Operationele Programma’s EFRO. “Tenders
en calls zijn naar ons oordeel een goede manier om projecten onderling
te vergelijken en voorstellen meer in onderlinge concurrentie met elkaar te vergelijken.” [13]
Dialogic, (2010). Evaluatie van de regeling Innovatie Prestatie Contracten: “Nadeel is echter dat de huidige aanpak [FCFS] het niet mogelijk maakt om
de beste en meest kansrijke bedrijven te selecteren, noch te selecteren op
penvoerders die ondernemers het meest gericht (en met ervaring) kunnen
ondersteunen. We hebben vastgesteld dat die factoren (met name kwaliteit
van penvoerders) sterk bijdragen aan het benutten van de regeling door
deelnemende bedrijven.” [14]
SEO en Technopolis, (2018). Evaluatie Innovatiekrediet 2012 – 2017: “Ook wordt
er een mechanisme gemist om de middelen die er zijn optimaal te besteden. Dit
komt met name door het first-come-first-serve principe.” [15]
Bruijn, A.d. (2020). Nieuwe aanvragen Subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw
binnenkort weer mogelijk: “Het grootste verschil is de keuze om af te stappen van
het ‘first-come-first-serve’ model en te kiezen voor een tender die gedurende een
periode open staat. Alle ingediende aanvragen zullen worden beoordeeld op een
aantal concrete criteria, waarna de hoogst scorende projecten als eerste subsidie
toegewezen zullen krijgen. Hiermee is de kwaliteit van de aanvragen het eerste
en meest belangrijke selectiecriterium geworden.” [16].

2.5.2 FCFS als relatieve kwaliteit niet (objectief) te beoordelen is
Het krachtigste argument voor de tender is dat het mogelijk maakt om de beste aanvragen
te honoreren. Hier zit echter wel de impliciete aanname in dat het mogelijk is kwaliteit van
aanvragen objectief te beoordelen. Bij een tender zullen vooraf verschillende criteria opgesteld worden waarop aanvragen door een groep beoordelaars beoordeeld worden. Er zijn
verschillende argumenten waarom aanvragen niet in alle gevallen objectief beoordeeld kan
worden. Ten eerste kan er sprake zijn van criteria die vragen om een (deels) subjectief
oordeel. [7] Stel dat tien experts hun mening moeten geven over de marktpotentie van tien
verschillende innovaties. De kans is groot dat zij het onderling oneens zijn hierover, en wellicht dat een decennium later blijkt dat ze het allemaal bij het foute eind hadden. Ten tweede
kan de deskundigheid van de beoordeelaars tekortschieten om een goed oordeel te kunnen
vellen. [7] Ten derde kan er bij beoordeelaars sprake zijn van een niet volledig onafhankelijke positie. [7]. Vanuit onze eigen ervaring zouden we er graag aan toevoegen dat de
laatste twee argumenten samenhangen: van de groep experts op een onderwerp, is slechts
een klein deel volledig onafhankelijk.
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Ook in de praktijk zien we dit voorkomen. Bij de Evaluatie Innovatiekrediet 2012 - 2017 [15]
kwam het volgende naar voren: “Voor het belang voor de Nederlandse economie wordt vanuit de gesprekspartners aangegeven dat het lastig is om hier handen en voeten aan te geven.
In het verleden is geprobeerd hier een getal aan te hangen, maar dat gaf niet het gewenste
resultaat. Het operationaliseren van dit criterium is dus lastig gebleken, maar kan zeker in
het kader van mogelijke exits zeer belangrijk zijn” [15]
Indien er dus geen sprake kan zijn van een objectieve beoordeling van relatieve kwaliteit,
dan kunnen we terugvallen op FCFS. Oftewel: “De activiteiten waarvoor de subsidie bedoeld
is, zijn zodanig welomschreven in de subsidieregeling dat de beoordeling van de aanvragen vrij eenvoudig is voor het bestuursorgaan” [7]. Dat wil overigens niet zeggen dat het
probleem hier verdwenen is, het probleem wordt alleen kleiner. Immers, nu moet een beoordeling van de absolute kwaliteit plaatsvinden. Het eerder genoemde voorbeeld van het
Innovatiekrediet is een voorbeeld van een regeling met FCFS. Om terug te komen bij het
eerder voorbeeld: De experts moeten de tien innovaties niet op volgorde van marktpotentie
plaatsen, maar ze moeten de innovaties selecteren die voldoende marktpotentie hebben. Er
is dus geen discussie meer of een aanvraag een acht of een negen als rapportcijfer moet
krijgen; het gaat om een voldoende of een onvoldoende. Puur wiskundig gezien is dit een
zeer sterke inperking van het aantal mogelijke opties.3 Er kan dus simpelweg veel minder
discussie zijn. Wellicht het beste en meest actuele voorbeeld van het gebruik van FCFS zien
we bij IC-capaciteit tijdens de Corona-uitbraak, zie Box 3.
Box 3. De vergelijkende toets en FCFS bij IC-capaciteit in het geval van een pandemie

In het Draaiboek Pandemie van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care uit (2020)
wordt aangegeven hoe zou moeten worden omgegaan met schaarse IC-capaciteit in het
geval van een pandemie [17]. Interessant is dat er gekozen wordt voor een getrapte
aanpak.
•
Stap 1. Allereerst stellen ze: ”Triage4 is een laatste redmiddel en moet zo lang
mogelijk vermeden worden.” Vertaald naar de termen waar we hier over spreken
is er sprake van FCFS zolang er geen schaarste is. Zolang er IC-capaciteit beschikbaar is, krijgt de eerst volgende patiënt in de rij die behoefte heeft aan deze zorg
hier de beschikking over. Er wordt dus enkel beoordeeld of een patiënt hier behoefte aan heeft of niet.
•
Stap 2. Als er echter wel schaarste is, dan gaat men over op triage: “Triage vindt
plaats op basis van (ingeschat) grootste voordeel van IC-behandeling (“incremental probability of survival”) en niet op basis van “first-come-first-serve”. Met
“incremental probability of survival” wordt bedoeld: ‘kans op overleving met ICbehandeling’ minus ‘kans op overleving zonder IC-behandeling’. De triage vindt
plaats met inachtneming van optimaal gebruik van IC-capaciteit en met aandacht
voor kwaliteit van leven in aanvulling op overleving. Terug naar onze termen: Er
is gekozen voor een vergelijkende toets op basis van een objectief criterium, namelijk het grootst ingeschatte voordeel van IC-behandeling. In het document is
uitvoerig opgenomen hoe dit beoordeeld moet worden.
•
Stap 3. Interessant is dat men ook een voorziening heeft opgenomen als er geen
objectieve inschatting kan worden gemaakt: “Bij afwezigheid van enige

3

Er zijn 1.024 (=210) mogelijkheden om N elementen te selecteren uit 10 elementen. Er zijn 3.628.800
(=10!) mogelijkheden on N elementen te ranken uit 10 elementen.

4

Triage is “het beoordelen van slachtoffers zoals bij grote(re) ongevallen, rampen, pandemieën en de
spoedeisende-hulpafdeling in ziekenhuizen, in verschillende categorieën verdeeld naar de ernst van
de verwondingen of ziektebeeld”. [42]
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voorspelbaarheid van overleving zou “first-come-first-serve”, of behandeling op
basis van loten, een alternatief kunnen zijn in extreme situaties.”

2.5.3 Vergelijkende toets als er tussen aanvragen afstemming nodig is
In de literatuur komt het argument om te kiezen voor een vergelijkende toets naar voren
vanwege de mogelijkheid die het biedt om verschillende aanvragen met elkaar af te stemmen. Het idee is dat alleen middels de vergelijkende toets een bepaalde optimale
samenstelling van gehonoreerde projecten kan worden gekozen (‘portfoliomaangement’).
Wij vragen ons af of dit een correcte redenering is. Immers, indien er een bepaalde samenstelling gewenst is, dan moet dit in alle gevallen vooraf in objectieve criteria worden
vastgelegd. Waarom zouden deze criteria alleen bij de vergelijkende toets en niet bij FCFS
kunnen worden gehanteerd? Bovendien wordt dit bij FCFS in de praktijk opgelost door te
werken met budgetschotten. Ondanks onze scepsis geven we toch twee voorbeeld van dit
argument.
Box 4. De vergelijkende toets om afstemming te realiseren

Er worden in de literatuur verschillende voorbeelden gegeven van het (vermeende) voordeel van de vergelijkende toets ten opzicht van de tender op het gebied van onderlinge
afstemming.
•
Uit de evaluatie van de Mijnbouwwet [18] komt naar voren dat vergunningen voor
mijnbouw op de Noordzee worden toegekend op basis van FCFS: “Een dergelijke aanpak kan ertoe leiden dat de verschillende activiteiten in de Noordzee
onvoldoende op elkaar worden afgestemd…Zo kunnen bijvoorbeeld boorplatforms niet meer per helikopter worden bereikt indien windmolens te dicht
bij de platforms worden ingepland”.
•
Uit de evaluatie van de Antilliaanse Medefinancieringsorganisatie (AMFO) [19]
komt naar voren dat het FCFS-principe “de mogelijkheden voor een programmatische afweging tussen projecten” beperkt.

2.5.4 FCFS met onderuitputting is logisch, FCFS met flinke overuitputting is groot risico
Bij dit argument leggen we een relatie tussen FCFS en de mate van over- en onderuitputting.
Er zijn twee sterk verschillende situaties die we hieronder nader uitwerken.
FCFS met onderuitputting is logisch
Onze grootste blinde vlek bij het verdelen van schaarste publieke middelen is wellicht dat
(1) een situatie waarbij er géén sprake is van onderuitputting van schaarse publieke middelen zich veruit het vaakst voordoet en (2) er in deze gevallen bijna altijd wordt gekozen voor
FCFS. De voorbeelden hiervan zijn bijna oneindig. Bij alle opleidingen waarbij geen sprake
is van een numerus fixus is er sprake van FCFS. Bij IC-bedden zonder pandemie is dit ook
het geval, zoals we in Box 3 zagen, evenals bij het gebruik van (snel)wegen, gas, water,
elektriciteit, riolering, van vergunningsvrij spectrum (denk aan wifi, bluetooth), vergunningen waar weinig belangstelling voor is [20], et cetera. Sterker nog: we zouden zelf kunnen
beargumenteren dat we FCFS dermate gebruikelijk vinden dat we pas een discussie krijgen
welk model te hanteren als er ineens sprake is van overuitputting.
De eerste persoon die een product uit het schap in de supermarkt pakt, kan het kopen. Maar
wat doen we als WC-papier gehamsterd wordt? Mag je dan maar tien rollen kopen? Als je
als eerste op de weg bent, kan je er rijden. Maar wat als bepaalde stukken weg op bepaalde
momenten overbelast zijn? Gaan we rekeningrijden invoeren op de snelwegen? Bij bijna
geen enkele sportwedstrijd is het stadion uitverkocht. Maar hoe verdelen we de kaartjes voor
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de WK-finale? Een ander interessant voorbeeld doet zich voor bij frequentieruimte voor laagvermogen middengolfomroep. In de volksmond wordt dit de AM-band genoemd. Vroeger
werd deze band veel gebruikt voor radio en was er veel vraag naar. Internationaal werden
er verschillende manier gebruikt om dit te verdelen. Door ontwikkelingen in technologie en
de markt is dit echter geen interessant spectrum meer. We gaan in dit geval dus van overuitputting, naar onderuitputting. De reactie is voorspelbaar: “Per 11 mei 2019 komt een grote
hoeveelheid frequentieruimte voor laagvermogen middengolfomroep beschikbaar die, op
grond van het Nationaal Frequentieplan 2014, opnieuw zal worden verdeeld op volgorde van
binnenkomst.” [21]
FCFS met flinke overuitputting is groot risico
Situaties waarbij er sprake is van een flinke overuitputting en een FCFS-model wordt toegepast, zijn een groot risico gebleken. Het zorgt voor een suboptimale verdeling en daarnaast
voor maatschappelijke verontwaardiging. Hoe groter de overuitputting, hoe groter dit negatieve effect zich zal voordoen. Immers, als er sprake is van een flinke overuitputting dan
wordt FCFS feitelijk een loterij, aangezien een aanvrager weinig controle heeft over het eerder aanvragen dan iemand anders.
In de literatuur wordt opgemerkt dat “de ‘overvraag’ van de regeling met FCFS (significant
meer aanvragen dan beschikbare middelen) de noodzaak [kan] doen toenemen
om het toekenningsprincipe te heroverwegen.” [14]. De Raad van State [22] stelt dat:
"wie het eerst komt, het eerst maalt" niet het meest aantrekkelijke systeem voor de verdeling van subsidiegelden is, aangezien het tijdstip van indiening van een aanvraag min of
meer toevallig is. Daar komt bij dat bij de uitwerking van een dergelijke regeling rekening
moet worden gehouden met de belangen van alle betrokken partijen. […] Een budgetallocatie
waarbij wordt uitgegaan van een tendermechanisme sluit beter aan bij deze uitgangspunten
dan een mechanisme dat uitgaat van een verdeling op volgorde van binnenkomst. Het tendermechanisme geeft partijen immers de mogelijkheid gedurende een vastgestelde periode
onder gelijke voorwaarden in te schrijven. Bij verdeling op volgorde van binnenkomst kunnen
ondernemingen, na veelal aanzienlijke tijd en moeite te hebben gestoken in de onderbouwing
van een subsidieaanvraag, alsnog een afwijzend besluit ontvangen op de enkele grond dat
inmiddels het subsidieplafond is bereikt.” [22]
In de onderstaande box geven we enkele voorbeelden van regelingen waarbij een sterke
overuitputting van een instrument dat FCFS gebruikt tot kritiek heeft geleid.
Box 5. Enkele voorbeelden waarbij overuitputting van regelingen met FCFS hebben geleid tot kritiek.

MKB Innovatiestimuleringsregeling Topsectoren [23]
“Belangrijk kritiekpunt is wel dat een deel van de MIT-instrumenten veel te snel worden
overtekend. Dit geldt voor de MIT-instrumenten voor het mkb die op basis van ‘first come,
first serve’ (FCFS) worden behandeld. Voor die instrumenten is het budget inderdaad vaak
al na 1 of 2 dagen uitgeput.”
“Kijk met het oog op de groei van de totale omvang van de aanvragen en de snelle overtekening van de first come, first serve-instrumenten naar de balans tussen het MIT-budget
en de toegankelijkheid (aanscherpen voorwaarden) van de regeling.”
Besluit Rijkssubsidiëring Instandhouding Monumenten - BRIM [24]
“Ik betreur het dat het Brim door de gang van zaken bij de loting negatief in de publiciteit
is gekomen. Door de grote vraag naar subsidie is ervoor gekozen om via een systeem van
loting te bepalen welke aanvragers voor subsidie in aanmerking komen.”
“De verwachting is dat bij ongewijzigd beleid in 2012 een grote hoeveelheid subsidieaanvragen zal worden ingediend. Er zal dus een selectie moeten plaatsvinden… Indien er op
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dezelfde dag sprake is van overvraag worden criteria gehanteerd om aanvragen al dan
niet toe te kennen.”
Gelderse regeling voor monumenten [25], [26]
“De provincie Gelderland verdeelt miljoenen aan subsidiegeld voor de restauratie van Gelderse monumenten met een loting.”
“Het verloten gebeurde bij de verdeling van 13,5 miljoen euro voor de restauratie van
allerlei Gelderse monumenten. Alles bij elkaar werd voor ongeveer het dubbele aan subsidie aangevraagd, voor bijna zeventig verschillende panden. Omdat al die verzoeken op
dezelfde dag binnenkwamen bij de provincie, werd geloot om uit te maken welke projecten
in eerste instantie wel en welke niet in aanmerking kwamen voor een financiële injectie.
Dat hoort zo volgens de subsidieregels.”
“Die methode stuit op kritiek. Zowel binnen de muren van het provinciehuis in Arnhem als
daarbuiten[…] “Zo ga je niet met publiekelijk geld om’’, vindt Michiel de Vries, hoogleraar
Bestuurskunde aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. […] ,,Het systeem van loting
levert je helaas over aan een vorm van willekeur’’, zegt een woordvoerder van Heerde.
[…] D66 in Provinciale Staten is tegenstander van de methode. ,,Die geeft een bepaalde
willekeur aan. Wij gaan liever voor kwaliteit, ook al kost dat veel werk.” “
Bedrijvenregeling Vierkant voor Werk [12]
“Vooruitkijkend, is het de verwachting dat er in 2018 meer aanvragen voor de
Bedrijvenregeling Vierkant voor Werk zullen worden ingediend dan er aan budget beschikbaar is. Dit gegeven pleit ervoor om aanvragen volgens een tenderprincipe te beoordelen.
Bovendien wordt hiermee voorkomen dat de regeling zoals in 2017 vanwege budgetuitputting vroegtijdig wordt gesloten.”
De gevallen waarin er sprake is van een flinke overuitputting doen zich weliswaar niet vaak
voor, maar worden blijkbaar wel in ons collectieve geheugen gegrift. Dit is zo sterk, dat soms
de perceptie leeft dat het zich vaker voordoet. Bij de evaluatie van het Innovatiekrediet [15]
komt het volgende naar voren:” Het beeld leeft overigens dat het budget vaak op 1 januari
al vergeven is, ook al is dat in de praktijk slechts twee keer gebeurd voor de klinische budgetlijn. In dat geval wordt er met een loting gewerkt. Hierdoor zijn bedrijven bang dat, hoe
goed hun project ook is, ze alsnog veel tijd en moeite steken in een aanvraag die kan worden
afgewezen op basis van een ongelukkige loting.” Ook bij de eerdergenoemde MIT regeling
(Box 5) blijkt dat: “het overgrote deel van het MIT-budget (60% in 2016) wordt besteed aan
de R&D-samenwerkingsprojecten waarvoor het FCFS-principe niet geldt” [23]

2.5.5 FCFS is efficiënter in de uitvoering
Ten opzicht van de vergelijkende toets is FCFS efficiënter in de uitvoering. Het is een
minder arbeidsintensieve methode (vergeleken met inhoudelijke selectie). [14] Zeker
als er sprake is van een groot aantal aanvragen en een korte termijn dan is het praktisch
onhaalbaar om alle aanvragen te gaan vergelijken. “In sommige gevallen zal [FCFS] echter,
gelet op het grote aantal aanvragen en de noodzakelijkerwijs in de tijd gespreide indiening
daarvan, het enige praktisch hanteerbare systeem zijn.” [7]. “Met name bij stimuleringssubsidies die tot doel hebben een impuls te geven aan bepaalde (eenmalige) activiteiten, is
deze verdeelsystematiek de meest pragmatische” [27].
Bij het DHI-instrument van RVO is in 2016 een wijziging geweest van FCFS naar de vergelijkende toets. Het idee was dat dit zou leiden tot efficiëntievoordelen bij RVO. In de evaluatie
[28] kwam naar voren dat: “Het tendersysteem blijkens de interviews niet geleid [heeft] tot
efficiëntere interne processen.”
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2.5.6 FCFS maakt het mogelijk om tussentijds af te stemmen
Bij de FCFS-methode is het mogelijk om tussentijds communicatie te hebben tussen de subsidieverstrekker en de potentiële aanvrager. Bij een tenderprocedure is dit op zijn minst
ongebruikelijk en meestal niet toegestaan.5 Het zou namelijk betekenen dat de partij die
communiceert meer kennis van zaken krijgt dan andere aanvragers. Hiermee is er geen
sprake meer van eerlijke verhoudingen (‘level playing field’).
Bij de SDE++ is zelfs expliciet gekozen voor een FCFS-regeling omdat: "bij [een] tender veel
aanvragen moet [worden afgewezen] door onvolledigheid. Dit systeem [FCFS] heeft desondanks de voorkeur boven een formele tender, omdat bij een formele tender aanvragers geen
de [sic] mogelijkheid hebben om omissies of fouten in hun aanvraag te rectificeren binnen
dezelfde openstellingsronde. In de praktijk blijkt dat dit relatief vaak voorkomt, waardoor
kosteneffectieve projecten zouden moeten worden afgewezen vanwege onvolledigheid. [9]
Bij het DHI-instrument zorgde de wijziging van FCFS naar tender ervoor dat: “de mogelijkheid tot mondelinge communicatie tussen RVO en bedrijven vanaf 1 januari 2016
beperkt werd. Iteratie tussen RVO en aanvragers was met invoering van het tendersysteem nauwelijks meer mogelijk.” [28] Echter, doordat er hier gekozen is voor een
uitbreiding van andere formele communicatie heeft dit niet geleid tot onduidelijkheid bij
bedrijven. [28]

2.5.7 FCFS zorgt voor meer tempo
Ten opzicht van de tendermethode, zorgt FCFS voor meer tempo. Dat is uiteraard een logisch
gevolg van het feit dat aanvragers niet hoeven te wachten tot een bepaalde deadline, maar
direct de aanvraag kunnen (her)indienen. Aangezien de deadlines bij tenders typisch één of
twee keer per jaar zijn, betekent dit vaak een tijdsvoordeel van enkele maanden. Hier komt
bij dat de beoordeling bij FCFS efficiënter (en dus sneller) is.
Bij DHI is FCFS vervangen door tender in 2016. “Begunstigden geven aan dat de combinatie
van een lange beoordelingstermijn en slechts 2 tendermomenten hen voor problemen stelt.
Begunstigden geven aan dat de beslissingstermijn van 13 weken over het algemeen te lang
is, en dat de huidige twee tendermomenten in een aantal –veelal seizoensafhankelijke–sectoren te beperkt is. Het ‘ritme’ van exporterende MKB-ers ligt veelal hoger en
beslissingen over grotere bedragen worden op kortere termijnen genomen dan die
van 13 weken. Met name bij co-investeerders en partners in de doellanden roept deze
lange wachttijd vragen op. Zij interpreteren de lange wachttijd als een ‘onnodige onzekerheid
in moeilijke onderhandelingsprocessen’. [28].
Bij de Evaluatie van het Innovatiekrediet kwam weliswaar naar voren dat gesprekspartners
niet enthousiast waren over de FCFS, maar bij een tender wordt als voornaamste nadeel
genoemd dat het maar een paar keer per jaar mogelijk is om een aanvraag te doen. [15]
Vanuit de energiesector wordt er een iets ander argument gegeven: FCFS prikkelt de markt
om tempo te gaan maken omdat je eerder dan je concurrent wilt zijn. Zo moet TenneT ervoor
zorgen dat grote bedrijven worden aangesloten op het stroomnet, maar de capaciteit om dit
te realiseren is schaars. Hier komt naar voren dat: Ook stimuleert [FCFS] de onderlinge

5

Het enige voorbeeld dat we hebben gevonden is bij de kansspelsector. Hier wordt aangeven dat bij
een tender “in de gunningsfase een dialoog kan plaatsvinden op basis van vooraf opgestelde criteria
om binnen dat kader verbeteringen door te voeren.” [20]
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concurrentie tussen producenten om als eerste investeringsplannen te concretiseren, wat
een positief effect kan hebben op de marktwerking. [29]
We zouden het verschil tussen FCFS en de tendermethode ook kunnen bezien vanuit het
vakgebied van de psychologie, in het bijzonder rondom besluitvorming (decision-making).
Daar werkt men met het concept satisficers en maximizers (ook wel optimizers genoemd).
[30] De eerste groep zoekt naar een oplossing die voldoet aan de eisen en kiest deze oplossing en stopt daarna met zoeken. De tweede groep zoekt veel uitvoeriger naar de beste
oplossing en stopt niet totdat alle oplossingen zijn bekeken. Het is niet lastig om hier een
sterke parallel te zien met FCFS en tender. Dit concept is ook doorgetrokken naar de economie waar het bekend staat als bounded rationality. [30] In klassieke economische theorieën
werd er vanuit gegaan dat mensen - zeker gemiddeld gezien - zich rationeel gedragen en de
meest optimale keuze maken. Met het concept bounded rationality wordt duidelijk dat mensen niet altijd toegang hebben tot alle informatie en geen oneindige tijd kunnen steken in
het kiezen van de beste optie of de cognitieve capaciteit ontbreken om alle keuzeopties te
vergelijken. Ironisch genoeg kan dat betekenen dat de beste keuze niet altijd de meest
rationele keuze is.

2.5.8 FCFS geeft voordeel aan usual suspects
Als er sprake is van schaarste, bevoordeelt FCFS partijen die de capaciteit hebben om snel
in te schrijven. Hierdoor bestaat het risico dat de partijen die de vaardigheid hebben om snel
in te schrijven winnen, terwijl dit niet noodzakelijkerwijs de partijen zijn die de vaardigheid
hebben om de gewenste projecten uit te voeren of die het meest innovatief zijn. Het zullen
eerder de partijen zijn die goed bekend zijn met het aanvragen van subsidies: de usual
suspects.
Bij de evaluatie van de Operationele Programma’s EFRO [13] wordt gesteld dat: “[het is]
nog niet duidelijk hoe het gebruik van het ‘first come first serve’ principe de kwaliteit van
de projecten ten goede gaat komen. Ook is hiermee het risico groter dat de activiteiten
met name ten gunste zullen komen van goed ingevoerde partijen (‘usual suspects’).”

2.6 Vormgeving bij EI-regelingen
In de vorige paragrafen introduceerden we verschillende verdelingsmethoden. We constateerden hierbij dat de wijze van implementatie van deze methoden sterk kan verschillen.
Met wellicht als beste voorbeeld de passage uit de beantwoording van de Kamervragen over
de SDE: “De SDE++ werkt in de praktijk grotendeels als een tender…” maar “De regeling is
ingericht volgens het first-come first-serve principe.” [9] Echter, om in dit onderzoek een
goede analyse te maken van de verschillen tussen FCFS en tender binnen de drie EI-regelingen die in dit onderzoek centraal staan, is het belangrijk om goed duidelijk te maken wat
FCFS en tender in dit kader behelst en hoe beide methoden van elkaar verschillen. Daarom
gaan we daar in deze paragraaf dieper op in.
Als wij kijken naar de FCFS-methode, dan moeten we vaststellen dat in dit kader geen zuiver
FCFS-systeem wordt gehanteerd. Dat zou namelijk impliceren dat er één unieke time stamp
is voor elke aanvraag: aanvraag 1 komt binnen op 2 januari 2021 om 12 uur, 10 minuten,
5 seconden en 345 milliseconden, aanvraag 2 komt binnen op 2 januari 2021 om 12 uur, 10
minuten, 6 seconden en 678 milliseconden, et cetera. Hier is echter geen sprake van. Er
wordt met een frequentie van één werkdag één batch gemaakt. Alle aanvragen op die dag
krijgen dezelfde time stamp. In het geval van het voorbeeld wordt dat 2 januari 2021. Indien
een batch zorgt voor overuitputting (meer aanvragen kwalificeren dan dat er kunnen worden
toegekend), dan wordt binnen deze batch geloot om de volgorde van behandeling te bepalen.

Dialogic innovatie ● interactie

23

Bij een tenderprocedure wordt één batch gemaakt nadat de regeling formeel sluit. Dit is
typisch een of twee keer per jaar.
Voor beide verdelingsmethoden is er sprake van minimumeisen (ook wel formele afwijzingsgronden). Het is voor het begrip van dit document essentieel om te beseffen dat deze eisen
gelijk kunnen zijn. Er zijn geen inherente verschillen tussen de FCFS- en tendermethode die
bepalen dat deze eisen anders zouden moeten zijn. Voor een eerlijke vergelijking tussen de
methoden doen we dus de aanname dat deze gelijk zijn.
In het geval van de EI-regelingen is deze aanname in vrijwel alle gevallen correct. [31]. Er
zijn een aantal formele afwijzingsgronden op basis waarvan aanvragen in elk geval worden
afgewezen. De afwijzingsgronden van de EI-regelingen zijn vrijwel gelijk bij tender en FCFS,
bij tenders gelden alleen een aantal aanvullende formele afwijzingsgronden zoals het indienen na de deadline, en bij FCFS wordt afgewezen indien het subsidieplafond reeds is bereikt.
Bij beiden geldt dat een aanvraag in ieder geval wordt afgewezen als de aanvraag na sluiting
van de regeling niet compleet is.
Bij regelingen waar FCFS wordt toegepast gelden, naast de formele afwijzingsgronden die
vrijwel gelijk zijn aan die van de tender, ook inhoudelijke afwijzingsgronden zoals ‘de kwaliteit van het project is onvoldoende’6. Echter, vrijwel dezelfde inhoudelijke
afwijzingsgronden worden ook bij de tenderregelingen gehanteerd, alleen dan in de vorm
van beoordelingscriteria. Bij de tenderregelingen zijn bijvoorbeeld het ‘onvoldoende scoren
op een beoordelingscriterium’ of ‘het lager eindigen in de rangschikking dan een soortgelijk
project’ afwijzingsgronden. De beoordelingscriteria bij tenders zijn dan weer vrijwel gelijk
aan die bij FCFS, zoals ‘de kwaliteit van het project’, waarop in ieder geval minstens een
voldoende moet worden gehaald. Kortom, indien de aanvraag onvoldoende scoort op kwaliteit wordt het afgewezen, net als bij FCFS. In de praktijk betekent dit het volgende:
•

•

Indien een batch niet zorgt voor overuitputting, worden zowel voor de FCFS als
de tender alle aanvragen die kwalificeren (waarop geen formele of inhoudelijke afwijzingsgronden van toepassing zijn) gehonoreerd.
Het grote verschil tussen FCFS en tender komt naar voren als er wel sprake is van
overuitputting door een batch. Bij FCFS wordt er geloot om de volgorde van behandeling te bepalen tussen de aanvragen die die op dezelfde dag zijn ingediend en
gaat de regeling daarna dicht. Alle aanvragen die kwalificeren worden gehonoreerd
in volgorde van die loting totdat het beschikbare subsidiebudget op is. Bij tender
krijgen aanvragen die voldoende punten halen subsidie in volgorde van de rangschikking totdat het beschikbare subsidiebudget op is.

Onderstaand figuur illustreert deze procedure voor beide methoden. Hierbij is het belangrijk
te beseffen dat het doel van deze afbeelding is het duidelijk maken hoe de twee methoden
werken en hoe ze zich tot elkaar verhouden. In de praktijk worden sommige stappen iets
anders uitgevoerd, maar dit zorgt niet voor andere uitkomsten dan het model dat hier geschetst is. De afbeelding toont dan ook vooral dat beide regelingen niet verschillen als het
gaat om de toetsing op formele toegangseisen. Ook de toets op inhoudelijke eisen is gelijk.
Indien er geen uitputting is, dan zijn er ook geen verschillen. Alleen als er wel sprake is van
uitputting dan verschilt de aanpak. Bij de FCFS-regeling wordt middels loting de volgorde
van behandeling bepaald. Bij de tender-regeling wordt in dit geval gebruik gemaakt van de

6

Blijkend uit de uitwerking van aanpak en methodiek, de omgang met risico’s, de uitvoerbaarheid en
de deelnemende partijen.
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rangorde van aanvragen op kwaliteit. De aanvragen met de hoogste scores worden gehonoreerd totdat het beschikbare subsidiebudget op is.
FCFS-methode
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Open regeling

Sluit regeling

Sluit regeling
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Figuur 1. Workflow bij de FCFS-methode en de tendermethode

Verschillen tussen beide methoden zitten er in de beoordelingstermijnen. Bij een FCFS is
de beoordeling eenvoudiger en duurt het acht weken. Bij de tender gaat het om dertien
weken. Ook de uitvoering van de beoordeling verschilt. Bij FCFS is er sprake van twee
experts met specifieke kennis van het onderwerp. Deze worden geselecteerd uit een bredere
pool met experts die voor de regeling beschikbaar is. Dit kunnen interne (RVO) of externe
experts zijn. De uiteindelijke beslissing ligt echter bij RVO en vooral indien de experts geen
consensus hebben zal RVO deze rol oppakken. Bij de tender is er een beoordelingscommissie
bestaande uit vier tot acht experts die een meer generieke kennisbasis hebben. Zij moeten
immers alle aanvragen in de regeling beoordelen.
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Er zijn ook verschillen als het gaat om tussentijdse communicatie. Bij FCFS is het wel
toegestaan dat potentiële aanvragers contact hebben met RVO. Bij de tender is dit niet toegestaan. Dit laatste zou immers het level playing field kunnen verstoren. Door de korte cycli
van de FCFS, en het feit dat de regelingen over het algemeen lang openstaan, is het doen
van een herindiening eenvoudig mogelijk binnen eenzelfde openstelling, bij een tender is
dit niet mogelijk. Ook biedt de FCFS-methode de mogelijkheid om het resterende beschikbare budget te communiceren naar (potentiële) aanvragers. Bij beide methoden kan
gecommuniceerd voor welk totaalbedrag er aanvragen zijn binnengekomen of in behandeling
zijn, maar bij FCFS kan ook gecommuniceerd worden hoeveel budget er al verleend is.
Tot slot bepaalt de mate van overuitputting in grote mate in hoeverre de methoden verschillen. In beide gevallen (FCFS en tender) zien we bij de EI-regelingen bij zowel de tender
als FCFS-regeling beperkt overuitputting voorkomen. In § 3.4.1 gaan we hier dieper op in.
De onderstaande tabel geeft een beknopt overzicht van de eigenschappen van de verschillen
tussen de FCFS- en tendermethode bij EI-regelingen.
Tabel 4. Beknopt overzicht van de eigenschappen van de verschillen tussen de FCFS- en tendermethode
bij EI-regelingen
FCFS

Tender

Frequentie samenstellen batch
binnengekomen aanvragen

Elke werkdag om 17.00u gedurende openstelling

1 keer per regeling. (i.e. 1 keer
per 6 of 12 maanden)

Beoordeling als batch niet zorgt
voor overuitputting

1. Voldoen aan minimumeisen.
("Geen afwijzingsgronden")

1. Voldoen aan minimumeisen
(veelal per criterium, soms ook
voor alle criteria samen)

Beoordeling als batch wel zorgt
voor overuitputting

1. Voldoen aan minimumeisen

1. Voldoen aan minimumeisen

2. Loting

2. Ranking tot dat het budget
uitgeput is.

Beoordelingstermijn (weken)

8 weken

13 weken

Uitvoering beoordeling

Twee specifieke interne of externe experts worden
aangewezen. Indien zij niet akkoord zijn neemt RVO
beslissing

Team van 4-8 externe "generieke experts" beoordeelt de
aanvragen individueel en samen.

Tussentijdse communicatie
mogelijk tussen potentiële aanvrager en RVO

Ja

Nee

Herindiening mogelijk

Volgende werkdag gedurende
openstelling

Volgende regeling/moment

Informatie beschikbaar over
resterend budget

Grotendeels (wel overtekening,
geen overuitputting)

Nee

Sprake van een hoge mate van
uitputting

Meestal niet

Meestal niet

Op basis van de analyse van administratieve data en desk studie komt geen patroon naar
voren waarin de FCFS- of tendermethode in specifieke gevallen vaker wordt gebruikt. We
vinden dan ook geen relatie tussen de ontwerpparameters van de verdelingsmethode en het
type regeling. De geschiedenis van de regeling, het verwacht aantal aanvragen, het risico
op overuitputting en voorkeuren van beleidsmakers lijken vooral een rol te spelen.
De tabel hieronder toont de drie regelingen die in dit onderzoek centraal staan.
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Tabel 5. Kenmerken van de regelingen.
Kenmerk

DEI

HER

WoZ R&D

Verdelingsmethode

Tender 2014-2018

Tender: 2012-2014

Tender: 2012-2014

FCFS: 2019-heden

FCFS: 2015-heden

FCFS: 2015
Tender: 2016-heden

Doel

Het ondersteunen van pilot- en
demonstratieprojecten
die bijdragen aan het
kosteneffectief reduceren
van de CO2-emissies in
2030.

De HER+ richt zich op
onderzoek, ontwikkeling
en demonstratie van innovatieve oplossingen.
Het doel is dat ze leiden
tot CO2-reductie in 2030.

Richt zich op innovaties,
onderzoek en ontwikkeling en heeft als
doelstelling het op langere termijn reduceren
van de kostprijs van
windenergie op zee.

TRL

Midden/hoog

Midden

Laag

Max. subsidie/project
2020

€15.000.000, in 2019
nog €6.000.000

€6.000.000

€750.000 (2019 7)

Subsidieplafond 2020

€139.000.000

€50.000.000

€4.500.000 (2019)

Bij de WoZ R&D-regeling is in 2015 uit oogpunt van vereenvoudiging gekozen voor FCFS. In
de eerste openstellingsmaand was er echter al een forse overtekening van het beschikbare
subsidiebudget. Om de beste projecten te kunnen honoreren is daarom weer gekozen voor
tender. [32] Zoals toegelicht in hoofdstuk 1 volgt de DEI sinds 2019 de FCFS-methode. De
HER volgt al sinds 2015 FCFS. De reden hiervoor is om aanvragers de kans te geven verbeterde aanvragen in te dienen na initiële afwijzing.

7

De regeling is momenteel gesloten
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3 Impact van verdelingsmethode op
doeltreffendheid
3.1 Achtergrond
In dit hoofdstuk gaan we in op de impact van de verdelingsmethode op de doeltreffendheid
van de EI-regelingen. Uiteraard is de eerste stap het inzichtelijk krijgen van de doelstellingen
van de regelingen.
•
•
•

Doel van DEI+ is het ondersteunen van pilot- en demonstratieprojecten die bijdragen
aan het kosteneffectief reduceren van de CO2-emissies in 2030. [31]
HER heeft als doel om de energiedoelstellingen voor minder kosten te behalen met
innovatieve projecten. [33]
WoZ R&D […] heeft als specifieke doelstelling het samen ontwikkelen van nieuwe
producten, procedés of diensten […] die bijdragen aan het mogelijk maken van […]
windenergie op zee in 2030 […] tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten
[…]. [34]

Om een analyse te maken van de impact van de verdelingsmethode op de doeltreffendheid,
maken we onderscheid in vier stappen in het proces waarop deze methode een impact kan
hebben.
Inhoud
projectvoorstel

Besluit indiening

Selectie van
projecten

Project uitvoering

Als we deze vier stappen combineren met de vraag over doeltreffendheid, dan komen we tot
het onderstaand toetsingskader (Tabel 6). Merk op dat het kader generiek geformuleerd is,
voor alle drie de EI-regelingen zijn er immers andere doelen. De focus van de verschillende
fasen is als volgt:
•

•

•

•

Bij indienfase ligt de focus op additionaliteit. Bepaalt de verdelingsmethode in welke
mate er echt projecten worden ingediend die anders niet (of op een wijze die minder
bij de doelen aansluit) zouden worden ingediend?
Bij de inhoud draait het om de impact van de verdelingsmethode op de mate waarin
de inhoudelijke aanvraag aansluit bij de doelstellingen. Zorgt deze methode ervoor
dat er aanvragen worden ingediend die minder goed aansluiten bij de doelen?
De meest interessante discussie verwachten wij bij de selectie van de projecten:
in welke mate zorgt de verdelingsmethode voor een selectie van projecten die beter
aansluit bij de doelen?
Tot slot gaan we in op de uitvoering: in welke mate bepaalt de verdelingsmethode
de doeltreffendheid van de uitvoering van projecten?

Tabel 6. Doeltreffendheidtoets per fase.
Fase

Toets doeltreffendheid

Indiengedrag

In welke mate bepaalt de verdelingsmethode of er projecten die aansluiten bij de
doelen worden ingediend die anders niet (of minder goed) zouden worden ingediend?

Inhoud

In welke mate bepaalt de verdelingsmethode of aanvragen worden ingediend die het
best aansluiten bij de doelen?
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Fase

Toets doeltreffendheid

Selectie

In welke mate bepaalt de verdelingsmethode of de projecten die het best aansluiten
bij de doelen worden geselecteerd?

Uitvoering

In welke mate bepaalt de verdelingsmethode of de geselecteerde projecten worden
uitgevoerd op een manier die het best aansluit bij de doelen?

3.2 Impact van verdelingsmethode op indiengedrag
In deze paragraaf gaan we in op de vraag: in welke mate bepaalt de verdelingsmethode of
er projecten die aansluiten bij de doelen worden ingediend die anders niet (of minder goed)
zouden worden ingediend?
Op basis van ons onderzoek komt naar voren dat de verdelingsmethode een beperkte
impact heeft omdat (potentiële) aanvragers zich hierdoor beperkt laten leiden. Gebruikers
laten een voorkeur voor FCFS zien, maar dat betekent niet dat het leidt tot het indienen van
projecten die beter aansluiten bij de doelstellingen van de regeling. Uit de analyses komt
echter wel naar voren dat de beperkte flexibiliteit van de indieningsperiode bij de tendermethode ervoor kan zorgen dat goede projecten niet worden ingediend. Dit kan de
doeltreffendheid van de tender-methode negatief beïnvloeden.

3.2.1 Algemeen beeld
Over het algemeen geldt dat potentiële aanvragers hun motivatie om wel of niet in te dienen
beperkt laten afhangen van de verdelingsmethode. De meerderheid (62%) van de surveyrespondenten geeft aan dat de methode geen invloed heeft op indiengedrag. Zij geven aan
dat zij niet de luxe hebben om hun aanvraag hiervan af te laten hangen. Men wil graag een
kansrijk project uitvoeren en hiervoor is subsidie nodig. Aanvragers kiezen een regeling die
het best past bij het projectidee en passen hun aanvraag aan op de regeling. De gehanteerde
verdelingsmethode is voor veel aanvragers een gegeven. Ook uit interviews komt naar voren
dat vooral de regeling zelf (past het project bij de eisen van de regeling), timing van de
openstelling en de haalbaarheid van bijbehorende deadlines invloed hebben op de keuze om
wel of niet in te schrijven op een regeling.
Om het bovenstaande verder te toetsen is ook aan respondenten gevraagd wat zij gedaan
zouden hebben als er een andere verdelingsmethode gehanteerd zou zijn bij de regeling
waarop zij indienden. Een ruime meerderheid van de respondenten had hun projectaanvraag
óók ingediend als er sprake was geweest van een andere methode. Hoewel er verschillen
zitten in de groepen, geldt dit beeld over de hele linie. In Tabel 7 en Tabel 8 zijn de details
te vinden. Hoewel de grote lijnen duidelijk zijn, zijn er ook verschillen te zien. Van de aanvragers die op een tender inschreven, zou slechts 3% (waarschijnlijk) niet hebben ingediend
als er sprake zou zijn geweest van een FCFS-regeling. Andersom had 20% van de aanvragers
die op een FCFS-regeling intekenden (waarschijnlijk) niet ingetekend als er sprake was geweest van een tender.
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Tabel 7. Had u uw subsidieaanvraag waarbij FCFS werd gehanteerd ook ingediend als er sprake was
geweest van tender?
Ervaring met:

Wat als tender…
FCFS

Beiden

Totaal

Nee, zeker niet

7%

4%

6%

Waarschijnlijk niet

20%

7%

14%

Misschien

16%

7%

11%

Waarschijnlijk wel

36%

33%

34%

Ja, zeker wel

18%

40%

28%

Weet ik niet

4%

9%

7%

n

45

43

90

Tabel 8. Had u uw subsidieaanvraag waarbij tender werd gehanteerd ook ingediend als er sprake was
geweest van FCFS?
Ervaring met:

Wat als FCFS…
Tender

Beiden

Totaal

Nee, zeker niet

0%

0%

0%

Waarschijnlijk niet

0%

4%

3%

Misschien

14%

4%

7%

Waarschijnlijk wel

41%

47%

45%

Ja, zeker wel

23%

36%

31%

Weet ik niet

23%

9%

13%

n

22

45

67

Tot slot is ook aan respondenten gevraagd in welke mate de methode een impact had op het
opzetten van het project. Hieruit zijn geen verschillen naar voren gekomen tussen de twee
methoden, zie Tabel 9 en Tabel 10. Helaas is de vraag over het indienen gecombineerd met
het schrijven van de aanvraag. Hieruit komt naar voren dat de keuze voor een tender over
het algemeen voor minder aanvragers een negatief effect heeft op het schrijven en het indienen van een aanvraag (6% bij tender versus 16% bij FCFS). In interviews en open
antwoorden zijn hier mogelijke verklaringen voor gegeven. Sommige aanvragers geven aan
dat de deadline een mooi natuurlijk moment is om als consortium naartoe te werken, terwijl
bij FCFS tijdsdruk wordt ervaren om binnen het beschikbare budget te vallen.
Tabel 9. Welk effect heeft de gehanteerde subsidiemethode FCFS op…

8

Effect FCFS op:

(zeer) negatief

(zeer) positief

geen

n8

Het opzetten van een project (bewustwording subsidie, project formuleren,
consortium samenstellen etc.)

12%

47%

41%

78

Het schrijven en indienen van een aanvraag

16%

54%

42%

82

Vraag beantwoord door respondenten met ervaring met FCFS (n totaal=90). Exclusief antwoordcategorieën ‘weet niet’ en ‘niet van toepassing’.
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Tabel 10. Welk effect heeft de gehanteerde subsidiemethode tender op...
Effect tender op:

(zeer) negatief

(zeer) positief

geen

n9

Het opzetten van een project

13%

48%

39%

62

Het schrijven en indienen van een aanvraag

6%

61%

33%

54

3.2.2 Specifieke voor- en nadelen van de methodes
Flexibiliteit (in de tijd)
Uit alle onderzoeksmethodes komt duidelijk het beeld naar voren dat de FCFS-methode meer
flexibiliteit geeft aan aanvragers. Partijen kunnen op elk moment indienen en dit sluit beter
aan bij de interne processen van bedrijven, zeker indien er in een consortium wordt geopereerd biedt FCFS op dat aspect duidelijk een voordeel. Daarnaast krijgen aanvragers veel
sneller een beslissing en (eventueel) de beschikking over middelen. Dit kan wellicht het best
geïllustreerd worden met het antwoord van een geïnterviewde gebruiker of hij de voorkeur
gaf aan FCFS of tender: “Wij willen de methode met de kortste doorlooptijd. Bij innovatieve
ontwikkelingen is tijd doorslaggevend. Of het FCFS of tender is, dat maakt me niet uit.” Nu
kan het deze respondent niet uitmaken welke van twee methodes er gekozen wordt, in de
praktijk is de FCFS-methode evident sneller. Aanvragers hoeven niet te wachten op de deadline en ook de beoordelingstermijn is typische korter. Ook bij andere instrumenten, zie
paragraaf 2.5.7, komt dit aspect duidelijk naar voren.
Aan de groep respondenten die wel eens een aanvraag niet heeft ingediend vanwege de
verdelingsmethode, zie Tabel 11, bleek in een meerderheid de tendermethode de reden hiervan. De verklaring hiervoor is voornamelijk de gestelde deadline die niet haalbaar bleek. Dit
is een indicatie dat projecten die mogelijk bijdragen aan de doelstelling van de regeling vaker
niet worden ingediend als er sprake is van tender.
Tabel 11. Vanwege welke subsidiemethode die werd toegepast heeft u een projectvoorstel niet ingediend? n=41.
Antwoord

% respondenten

omdat FCFS werd gehanteerd

29%

omdat tender werd gehanteerd

54%

zowel vanwege tender als vanwege FCFS

17%

Uit de interviews komt ook naar voren dat het met FCFS eenvoudiger is om informele afstemming te vinden met RVO en zo te komen tot een goede aanvraag. Daarnaast is het
alleen bij FCFS mogelijk om herindieningen te doen binnen eenzelfde openstelling, wat feitelijk een meer formele route van afstemming is. Uit de administratieve data blijkt dat bij de
DEI+ energie-innovatie 2019) (FCFS) zeven afgewezen projecten opnieuw zijn ingediend in
dezelfde periode. Twee projecten hiervan zijn zelfs tweemaal afgewezen. Uiteindelijk zijn
deze 7 allen goedgekeurd. Ook in de literatuur (paragraaf 2.5.6) komt naar voren dat bij
andere regeling niet gekozen wordt voor de tenderprocedure omdat dit ertoe leidt dat

9

Vraag beantwoord door respondenten met ervaring met Tender (n totaal=68). Exclusief antwoordcategorieën ‘weet niet’ en ‘niet van toepassing’.
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(goede) aanvragen moeten worden afgewezen omdat ze niet voldoen aan de eisen. Dit is
een stevige indicatie dat de tendermethode ertoe leidt dat mogelijk interessante projecten
niet succesvol worden ingediend.
Een ander voordeel van FCFS dat naar voren kwam in de interviews is het doen van meerdere
aanvragen. Bij FCFS kan een aanvrager die meerdere goede projectvoorstellen heeft deze
achtereenvolgens indienen (mits de regeling dit toelaat). Bij een tender kunnen weliswaar
ook meerdere voorstellen tegelijkertijd worden ingediend (wederom: mits de regeling dit
toelaat). Echter, bij een tender zal de prikkel om dit te doen kleiner zijn dan bij FCFS omdat
je met jezelf concurreert: de twee aanvragen zullen ten ook opzichte van elkaar beoordeeld
worden. Bij FCFS is het de verwachting dat de beste aanvraag als eerste wordt ingediend.
Indien dit succesvol is, komt de tweede aanvraag later, et cetera. Bij de tender zal de focus
eerder liggen op één aanvraag. Wederom is dit een indicatie dat bij de tender de kans groter
is dat op zich zelf goede aanvragen niet worden ingediend.
Tot slot is er ook naar de administratieve data gekeken om te achterhalen of bij FCFS meer
aanvragen zijn dan bij de tendermethode. Uit de administratieve data is echter niet met
volledige zekerheid af te leiden of de verdelingsmethode impact heeft op het aantal aanvragen. Sinds de invoering van FCFS bij de DEI is het aantal (ook relatief) aanvragen sterk
gestegen (zie Figuur 2). Echter, het totale budget is ook gestegen. In relatieve zin steeg het
aantal aanvragen sterker (370%) dan het budget (195%) tussen van 2019 naar 2019. We
kunnen dit echter niet op één op één toewijzen op de overgang van tender naar FCFS in
2019 omdat er diverse andere factoren zijn die dit beïnvloeden.
Aanvragen DEI per maand
70

60

Aantal aanvragen

50

40

30

20

10

0

jul 2014 jan 2015 jul 2015 jan 2016 jul 2016 jan 2017 jul 2017 jan 2018 jul 2018 jan 2019 jul 2019 jan 2020 jul 2020
Indieningsmaand
Aanvragen Tender

Aanvragen FCFS

Figuur 2. Ontwikkelingen aantal aanvragen DEI. Bron: administratieve data RVO.

Inschatting slaagkans
De inschatting van de slaagkans zal tot op zekere hoogte bepalen of partijen zullen indienen.
Bij een hoge slaagkans zullen zij sneller indienen. Uit de interviews komt naar voren dat bij
FCFS, aanvragers het idee hebben beter te kunnen inschatten hoeveel kans ze maken; het
hangt namelijk af van kwaliteit van je eigen projectplan en niet van wat anderen indienen.
Bovendien is het inzichtelijk in welke mate er sprake is van beschikbaar budget. Dit maakt
dat een aanvragers bij tender wellicht minder geneigd zijn hun aanvraag in te dienen. Toch
is dit niet zomaar een argument dat FCFS zorgt voor een doeltreffender indieningsproces.
Omdat het gaat om gepercipieerde slaagkans, kan het er ook toe leiden dat vooral projecten
worden ingediend die anders ook zouden zijn uitgevoerd. Dit zou betekenen dat er projecten
worden ingediend met een relatief lage mate van additionaliteit. Bovendien bepaalt ook de
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mate waarin er sprake is van overuitputting welke methode wordt ingezet (zie hoofdstuk 3),
waarbij FCFS bij flinke overuitputting geen logische keuze is (zie ook paragraaf 2.5.4). Mogelijk kennen regelingen waarbij FCFS wordt ingezet dus per definitie een hogere slaagkans.
We zien hier dus geen argument in voor een voor- of nadeel van FCFS versus de tendermethode met betrekking tot doeltreffendheid van het indienproces.
Overuitputting
Het voordeel van het bekend zijn van de beschikbare middelen bij FCFS is dat de slaagkans
goed kan worden ingeschat. Het nadeel is dat goede aanvragen niet meer worden ingediend
als het budget (bijna) is uitgeput, vanwege de beoordelingstermijn is dat niet altijd meteen
duidelijk. Aan de respondenten die niet indienden omdat er sprake was van een FCFS-methode, zie Tabel 11, is gevraagd waarom de FCFS-methode een beperking was. Hieruit kwam
naar voren dat het budget al bijna op was in combinatie met het te laat op de hoogte zijn
van de subsidie.
Wij vragen ons echter af in welke mate dit bij de EI-regeling daadwerkelijk heeft geleid dat
er aanvragen niet zijn ingediend, maar eerder tot aanvragen die iets later worden gedaan.
Immers, we weten dat er niet tot nauwelijks sprake is geweest van overuitputting bij regelingen waar FCFS werd toegepast. Verder weten we uit de administratieve data dat het aantal
aanvragen over de loop van het jaar enigszins constant is. Dit betekent dat als een potentiële
aanvrager al constateert dat er mogelijk sprake is van overuitputting, dit logischerwijs aan
het eind van de looptijd van de regeling zal plaatsvinden. In dit geval zou het logisch om
enkele weken te wachten en de aanvraag als alsnog als eerste bij de nieuwe regeling in te
dienen. Ook voor dit argument zien wij dus geen evident voor- of nadeel van FCFS versus
de tendermethode met betrekking tot de doeltreffendheid van de indiening van aanvragen.

3.3 Impact van verdelingsmethode op kwaliteit aanvraag
In deze paragraaf gaan we in op de vraag: In welke mate bepaalt de verdelingsmethode of
aanvragen worden ingediend die het best aansluiten bij de doelen? Bij het beantwoorden
van deze vraag moeten we heel precies zijn. Wij zijn nadrukkelijk niet op zoek naar projecten
die alleen anders of beter worden opgeschreven om te voldoen aan de eisen van de regeling.
Deze window dressing heeft uiteraard geen impact op de doeltreffendheid. Wij zijn op zoek
naar de mate waarin de verdelingsmethode er voor zorgt dat de inhoudelijke kwaliteit van
het project zelf daadwerkelijk verandert.
Op basis van ons onderzoek kunnen we concluderen dat de tendermethode waarschijnlijk
leidt tot betere aanvragen door de competitie die het aanwakkert. Er is echter serieuze twijfel in welke mate dit ook leidt tot hogere doeltreffendheid. Dit wordt namelijk alleen
gerealiseerd als niet alleen de aanvraag, maar ook het project zelf beter wordt. Er zijn echter
aanwijzingen dat bij de tendermethode een deel van die verbeteringen alleen op papier bestaat en niet het uiteindelijke project betreft. Voor de FCFS-methode pleit dat er iteraties
mogelijk zijn en herindieningen eenvoudiger/sneller kunnen. Hierdoor kan de uiteindelijke
aanvraag van betere kwaliteit zijn dan het initiële. Ook kan hierdoor worden voorkomen dat
goede projecten worden uitgesloten doordat niet aan formele toegangseisen wordt voldaan.
Bij de tender zouden deze projecten wel worden uitgesloten.
Op basis van de survey kunnen we concluderen dat de meerderheid van de gebruikers van
mening is dat er geen effect is van de verdelingsmethode op de kwaliteit van de aanvraag.
Vooral de gebruikers met ervaring met beide methoden, waar we toch van genegen zijn het
meeste waarde aan hun oordeel te hechten, geven dit duidelijk aan. In Tabel 12 komt dit
duidelijk naar voren. Als we kijken naar de respondenten die aangeven dat de verdelingsmethode wél impact heeft, blijkt dat respondenten de impact van tender op de kwaliteit van
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de aanvraag positiever schatten dan FCFS. Van de groep met ervaring met beide methodes
vindt 40% dat de tendermethode de kwaliteit (zeer) positief beïnvloedt. Voor de FCFS-methode is dit maar 26%.
Tabel 12. Wat is de impact van de verdelingsmethode op de kwaliteit van de aanvraag?
Effect tender op kwaliteit

Effect FCFS op kwaliteit

Ervaring met
tender

Ervaring met
beiden

Ervaring met
beiden

Ervaring met
FCFS

(zeer) negatief

0%

8%

13%

13%

(zeer) positief

80%

40%

26%

46%

geen

20%

53%

62%

41%

20

40

39

39

n

10

Uit de interviews en uit de open antwoorden bij de survey kunnen we verklaringen halen
voor bovenstaande effecten. Het belangrijkste argument waarom de tendermethode een positiever effect heeft op kwaliteit dan FCFS, is dat de competitie bij tenders voor een prikkel
zorgt die de kwaliteit verhoogt. “Bij FCFS schrijf je de aanvraag om niet afgewezen te worden, bij tender om de beste te zijn”.
Tegelijkertijd wordt aangegeven dat bij tenders het effect zich voordoet dat aanvragen meer
naar de beoordelingscriteria worden toegeschreven (‘verkopen’ van het idee en het beter
doen dan anderen). Dit komt de inhoudelijke kwaliteit van het project zelf niet per se ten
goede. Respondenten geven aan dat er “een belangrijk verschil [is] tussen de inhoudelijke
kwaliteit van een aanvraag en de verpakking in de vorm van het voorstel.” Ook wordt gesteld
dat: “Bij tenders er een schizofrene werkelijkheid ontstaat: die van het project zelf en die
van de aanvraag. Het project wordt er niet beter van.” De vraag is dus of tenders leiden tot
een beter aanvraag op papier (niet doeltreffend) of in werkelijkheid (wel doeltreffend).
Uit de interviews komt verder naar voren dat bij FCFS de mogelijkheid bestaat dat de uiteindelijke aanvraag van hogere kwaliteit is. Door een afgewezen aanvraag aan te passen en
opnieuw in te dienen, wordt de kwaliteit verbeterd. Dit zorgt wellicht gemiddeld voor een
lager niveau van aanvragen, de uiteindelijke geselecteerde aanvraag is echter van voldoende
kwaliteit. Voorbeeld bij FCFS: versie 1 scoort een 3, versie 2 een 5 en versie 3 een 7. Gemiddelde kwaliteit is een 5, finale kwaliteit is een 7. Voorbeeld van een tender: eerste versie
is een 7. Gemiddelde kwaliteit is een 7, finale kwaliteit is een 7.
Daarnaast is het wellicht interessant om verder in te gaan op wat exact bedoeld wordt met
kwaliteit. We denken dat het vooral gezien zal worden als de inhoudelijke kwaliteit van de
aanvraag. Tegelijkertijd bestaat er ook een aantal formele eisen waaraan de aanvraag moet
voldoen, zie paragraaf 2.6. Bij een tender heeft een aanvrager geen mogelijkheid om omissies of fouten in hun aanvraag te rectificeren binnen dezelfde openstellingsronde. Hierdoor
moeten kwalitatief goede projecten worden afgewezen vanwege onvolledigheid of onduidelijkheden. Dit is (een van) de reden(en) waarom de HER sinds 2015 de FCFS-methode volgt:
om aanvragers de kans te geven verbeterde aanvragen in te dienen na initiële afwijzing. Ook
in de literatuur (paragraaf 2.2.6) wordt dit aspect benoemd. Daarnaast werd in de beleidsevaluatie van de EI-regelingen eerder geconcludeerd dat er soms licht zit tussen de bedoeling
van de aanvrager in de aanvraag en de interpretatie van de beoordelingscommissie.

10

Exclusief respondenten die antwoorden met ‘weet niet’ en ‘niet van toepassing’.
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Gesprekspartners gaven destijds aan dat het wenselijk is om aanvragen mondeling toe te
lichten, en zo onduidelijkheden te kunnen wegnemen. [2]
Tot slot, kwam uit de interviews naar voren dat het ontbreken van een vaste beoordelingsperiode bij FCFS het eenvoudiger maakt om op het moment dat voor consortiumpartners het
beste schikt, een project te laten aanvangen. Daardoor is een consortium ook makkelijker
samen te stellen. Dit kan een positief effect hebben op de kwaliteit van de aanvraag.

3.4 Impact van verdelingsmethode op selectie van projecten
In deze paragraaf gaan we in op de vraag: in welke mate bepaalt de verdelingsmethode of
de projecten die het best aansluiten bij de doelen worden geselecteerd? Uit het onderzoek
komt naar voren dat de verdelingsmethode pas een structureel verschil kan maken
als er sprake is van overuitputting. Op basis van de drie onderzochte regelingen (DEI,
HER en WoZ), komen we tot de volgende conclusies:
•
•

Bij het merendeel van de gevallen is er géén sprake overuitputting.
In één geval kunnen we met zekerheid stellen dat er sprake van een sterke overuitputting (WoZ R&D-regeling in 2015). Ook in 2016 en 2018 was er bij de WoZ R&Dregeling sprake van overuitputting, maar kon er in 2016 bijgeplust worden waardoor
in de praktijk slechts beperkt sprake is geweest van overuitputting. Ook in 2018 lijkt
de mate van overuitputting beperkt.

Als er evident geen sprake is van overuitputting dan is er geen reden om aan te nemen dat
FCFS of tender gezorgd zou hebben voor een andere, betere selectie van projecten. Enkel in
het laatste geval (sterke overuitputting) heeft de FCFS-methode ervoor gezorgd dat niet
de beste projecten geselecteerd zijn; de tendermethode was hier wat dat betreft een betere
optie geweest.
Indien er beperkte mate van overuitputting was, bestaat er een kans dat de tendermethode geleid zou hebben tot een selectie van projecten die beter zou aansluiten bij de doelen.
Dit doet zich echter alleen voor als aan alle de volgende voorwaarden van toepassing zijn:
1. Een aanvraag die kort voor het sluiten van een regeling waarin sprake is van overuitputting wordt ingediend;
2. Een aanvraag die een commissie zonder twijfel het oordeel als ‘(zeer) goed’ zou
beoordelen (en het dus beter zou doen dan andere projecten die voldoende scoren);11
3. Een aanvrager die niet de mogelijkheid heeft om na afwijzing door overuitputting
een nieuwe (vervolg)regeling te gebruiken;
4. Een regeling waarvan er (ondanks de beperkt overuitputting) door de subsidieverstrekkers niet besloten wordt tot het ophogen van het plafond (bijplussen);
Omdat het gaat om vier voorwaarden waaraan allemaal voldaan moet worden, schatten wij
in dat het zal gaan om een zeer beperkt projecten waarvoor dit speelt. In de volgende paragraaf lichten wij dit nader toe.

11

Met andere woorden het is geen ‘net-voldoende’ project.
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3.4.1 Overuitputting
De mate van overuitputting
In hoofdstuk 2 hebben we duidelijk gezien dat de tendermethode en de FCFS-methode alleen
aan andere selectie laten zien als er sprake is van overuitputting. Hoe hoger de overuitputting, hoe groter de verschillen in doelmatigheid en doeltreffendheid tussen FCFS en
tender.
Overigens voor de duidelijkheid (zie ook paragraaf 2.4 waar we deze definities introduceren):
Bij overuitputting draait het om (a) het cumulatieve bedrag dat wordt aangevraagd door
aanvragen die aan de (1) de formele toegangseisen en (2) de inhoudelijke minimale eisen
voldoen versus (b) het subsidieplafond. Indien er meer budget wordt aangevraagd door
kwalificerende aanvragen dan beschikbaar, dan is er sprake van overuitputting, anders niet.
Van overtekening is sprake als het totaalaantal ingediende aanvragen (los van of de aanvraag voldoet aan de eisen) groter is dan het beschikbaar budget.
De onderstaande tabellen (Tabel 13, Tabel 14 en Tabel 15) laten zien dat er in de meeste
gevallen de afgelopen jaren geen sprake was van overuitputting. Indien er al sprake was
van overuitputting bij de drie regelingen dan was dat dus zeer beperkt, met uitzondering
van de WoZ R&D-regeling in 2015.
Voor de analyse van de DEI geldt dat voor de onderzochte jaren 2014-2019 evident geen
overuitputting was: het gecommitteerde bedrag plus de maximale subsidie is lager dan
het subsidieplafond. Mogelijk is in 2020 voor het eerste sprake van overuiputting bij de DEI+,
er is op dit moment in ieder geval sprake van overtekening (zie Figuur 3).

Figuur 3. Budgetoverzicht DEI+ op 5 oktober 2020 [35]

Ook bij de HER is er evident géén sprake van overuitputting in de periode 2013-2018.
De HER volgt dan ook sinds 2015 de FCFS-methode om aanvragers de kans te geven binnen
dezelfde indienperiode verbeterde aanvragen in te dienen na initiële afwijzing. Uit het eerdere onderzoek dat Dialogic uitvoerde is voor de HER, DEI en WoZ R&D in de periode 20122016 onderzocht in welke mate er sprake van overuitputting. [2] Hieruit kwam naar voren
dat de mate van overuitputting niet kon worden vastgesteld, maar dat onderuitputting wel
kan worden gedefinieerd. Er werd in dat onderzoek duidelijk dat met name de HER-regeling
flinke onderuitputting kent. In 2019 was echter voor het eerst wel sprake van overuitputting
bij de HER, maar is besloten het subsidieplafond te verhogen (bijplussen) waardoor uiteindelijk geen overuitputting was. Ook voor de HER in 2020 is er een indicatie dat er sprake
kan zijn van overuitputting (en in ieder geval overtekening). [36] Het gaat echter over aanvragen die zijn ingediend, maar waarvan nog niet bekend is in welke mate ze ook voldoende
aan de formele en minimale eisen. Bovendien is het artikel gepubliceerd op enkele dagen
voor de sluitingsdatum en is de overtekening beperkt.
Alleen bij de WoZ R&D was er in 2015 sprake van sterke overuitputting; dat is ook de reden
dat de WoZ R&D sindsdien de tendermethode volgt. ”In 2015 is er uit oogpunt van vereenvoudiging voor Wind op zee R&D-projecten gekozen voor verdeling op volgorde van
binnenkomst. […] In de eerste openstellingsmaand was er echter al een forse overtekening
van het beschikbare subsidiebudget.”. [32] Ook in 2016 was er sprake van overuitputting
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bij de WoZ R&D. Er is daarop besloten om het subsidieplafond te verhogen zodat extra projecten gehonoreerd konden worden. We kunnen echter niet uit de data herleiden of er ook
daarna alsnog méér aanvragen waren die kwalificeren dan dat er budget beschikbaar is. We
verwachten dat áls er al sprake was van overuiputting na het bijplussen in 2016, deze uiteindelijk beperkt was. Tot slot was ook in 2018 bij de WoZ R&D sprake van overuitputting;
op basis van de rankinggegevens blijkt dat de overuitputting heeft geleid tot slechts één
project dat is afgewezen terwijl het wel voldoende punten scoorde op de beoordelingscriteria.
Tabel 13. Analyse van overuitputting bij DEI-regeling
Jaar

Subsidieplafond

2014

€ 24.300.000

2015

€ 34.000.000

2016

Max subsidie
per project

Gecommitteerd

Methode

Overuitputting

€ 20.900.000

Tender

Niet

€ 4.000.000

€ 27.500.000

Tender

Niet

€ 36.000.000

€ 6.000.000

€ 34.500.000

Tender

Niet

2017

€ 40.000.000

€ 6.000.000

€ 35.200.000

Tender

Niet

2018

€ 40.000.000

€ 6.000.000

€ 24.645.781

Tender

Niet

2019

€ 118.000.000

€ 6.000.000

€ 75.128.357

FCFS

Niet

Tabel 14. Analyse van overuitputting bij HER-regeling
Jaar

Subsidieplafond

Max subsidie
per project

Gecommitteerd

Methode

Overuitputting

2013

€ 50.000.000

€ 6.000.000

€ 21.500.000

Tender

Niet

2014

€ 50.000.000

€ 6.000.000

€ 19.800.000

Tender

Niet

2015

€ 50.000.000

€ 6.000.000

€ 40.100.000

FCFS

Niet

2016

€ 50.000.000

€ 6.000.000

€ 20.400.000

FCFS

Niet

2017

€ 50.000.000

€ 6.000.000

€ 34.000.000

FCFS

Niet

2018

€ 50.000.000

€ 6.000.000

€ 44.000.000

FCFS

Niet

2019

€ 50.000.000

€ 6.000.000

€ 51.000.000

FCFS

Bijplussen 12

Tabel 15. Analyse van overuitputting bij WoZ R&D-regeling
Jaar

Subsidieplafond

Max subsidie
per project

Gecommitteerd

Methode

Overuitputting

2013

-

-

-

Maatwerk

-

2014

-

-

-

Geen openstelling

-

2015

€ 4.500.000

€ 1.000.000

€ 5.213.047

FCFS

Ja, in 1e maand

2016

€ 4.500.000

€ 1.000.000

€ 5.300.000

Tender

Bijplussen 13

2017

€ 4.700.000

€ 500.000

€ 3.859.373

Tender

Nee

2018

€ 4.800.000

€ 750.000

€ 4.452.788

Tender

Ja

2019

€ 4.500.000

€ 750.000

€3.351.944

Tender

Nee

12

In 2019 waren dermate veel kwalitatief goede HER-projecten dat besloten is het budget te verhogen
van €50 miljoen naar €51 miljoen zodat een extra project gehonoreerd kon worden. Er zijn geen
projecten door gebrek aan budget afgewezen.

13

In 2016 waren dermate veel kwalitatief goede projecten dat besloten is het budget te verhogen zodat
extra projecten gehonoreerd konden worden. We kunnen echter niet uit de data herleiden of er ook
daarna alsnog méér aanvragen waren die kwalificeren dan dat er budget beschikbaar is.
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In de interviews wordt het beeld bevestigd dat indien er geen sprake is van overuitputting
er nauwelijks tot geen verschil zal zijn in de selectie van projecten. Er is consensus over het
volgende model:
1. Zowel bij de tender- als de FCFS-methode gaan goede projecten altijd door.
2. Zowel bij de tender- als de FCFS-methode gaan slechte projecten nooit door.
3. Bij matige projecten zouden er verschillen kunnen liggen tussen de tender- en FCFSmethode in welk geval ze net boven of onder de streep worden geplaatst. Er zijn
echter geen argumenten waarom er een structureel selectie-effect zou zijn. De visie
van de personen die de beoordeling doen is leidend.
Er is een effect dat verstorend kan werken op het vaststellen van overuitputting. Potentiële
aanvragers bij een FCFS-regeling hebben inzicht in welke mate er sprake is van overtekening. Als zij constateren dat een regeling zwaar overtekend is, dan betekent het
waarschijnlijk dat niet zullen gaan intekenen. Gezien het feit dat naast RVO, ook bureaus dit
actief communiceren [36], is het waarschijnlijk dat dit effect zich zal voordoen. Op dit moment is dat bij de DEI+ het geval (zie Figuur 3) .
Extreem gesteld zouden we kunnen zeggen dat bij FCFS-regelingen waarbij het mogelijk is
om te communiceren tussen RVO en de aanvragers 14 over de mate van overtekening er
nooit sprake zullen hebben van een flinke overuitputting omdat potentiële aanvragers geen
moeite zullen steken in aanvragen die sowieso kansloos zijn. Een goede manier om te onderzoeken of dit effect zich werkelijk voordoet is te kijken naar patronen over de tijd.
Immers, als dit effect zich voordoet, dan verwachten we een patroon van geruime tijd een
flink aantal aanvragen en een sterk dalend patroon richting het eind van de looptijd. Daarnaast verwachten we dat als een nieuwe regeling open gaat de latente vraag wordt
ingehaald. Immers, als een bedrijf weet dat in januari de nieuwe regeling open gaat, waarom
zou men het in december indienen op een regeling die overtekend is en waarschijnlijk uitgeput.
Als we kijken naar de data van de DEI-regeling, dan is dat niet het geval. Twee thema’s
lopen van 15-01-2020 tot en met 07-02-2021. [37] Een ander thema loopt van 1-8-2019
tot en met 22-09-2020 [37]. Voor beide gevallen zien we nauwelijks een patroon.

14

Een voorbeeld waarbij dit niet kan, zijn de regelingen die op de eerste dagen al overtekend zijn. In
dit geval is de vertragingstijd van de communicatie over de mate van overtekening te hoog. Deze
cijfers worden immers niet real time gepubliceerd, maar op dagelijkse of wekelijkse basis.
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Figuur 4. Aantal aanvragen bij de DEI-regeling per maand

Als we kijken naar de HER aanvragen per maand, dan lijkt ook hier geen structureel patroon
in het aantal aanvragen op te treden.
Aanvragen HER per maand
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Figuur 5. Aantal aanvragen bij de HER-regeling per maand

Gedragseffecten bij overuitputting
Bij een situatie waarin geen overuitputting is, komt een tweede orde gedragseffect naar
voren: Het feit dat na eventuele afwijzing door overuitputting er vaak bij een nieuwe regeling
een nieuwe, aangepaste aanvraag kan worden ingediend. Dit kan ervoor zorgen dat goede
projecten alsnog doorgang vinden. Het is waarschijnlijker dat dit gebeurt bij een FCFS-methode, omdat in dit geval het moment van herindiening vaak eerder komt dan bij een tender.
Bij een FCFS met beperkte overuitputting worden alleen projecten die laat in de openstellingstermijn worden ingediend geconfronteerd worden met een lege pot. In veel gevallen
duurt het dan niet meer lang voordat een nieuwe regeling beschikbaar komt. Sterker nog:
het is best mogelijk dat de nieuwe regeling al open is als de beoordeling binnenkomt. Bij een
tender moet eerder gedacht worden aan een periode vaneen half jaar of één jaar waarin het
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weer mogelijk wordt om kans te maken op subsidie. Ergo, de negatieve effecten van FCFS
op de doeltreffendheid in het geval van een beperkt overuitputting worden deels gemitigeerd
door dit gedragseffect.
Een ander gedragseffect dat zich kan voordoen ligt aan de kant van de RVO en EZK. Indien
duidelijk wordt dat er sprake is van overuitputting van een regeling, kan er worden gekozen
voor het ophogen van het subsidieplafond. We zien dat dit minimaal twee keer is uitgevoerd:
in 2016 bij de WoZ R&D en in 2019 bij de HER. Het ontstaan van overuitputting zorgt er zo
voor dat de overuitputting zo goed als verdwijnt. Er zijn aanwijzingen dat bij een FCFS-model
het bijplussen eenvoudiger is omdat de subsidieverstrekkende partij eerder op de hoogte is
van overuitputting. Hierdoor kan eerder het traject worden ingezet om meer middelen te
mobiliseren. Bij de tendermethode is het uiteraard pas op het einde bekend in welke mate
er sprake is van overuitputting.

3.4.2 Wijze van beoordelen
Alleen als er sprake is van overuitputting, kan de wijze van beoordelen een verschil maken.
Bij FCFS worden de eerste projecten die voldoen aan de kwaliteitseisen gehonoreerd, bij
tender de beste.
Als wij kijken naar de interviews dan komt naar voren dat er zeer sterk wisselende opinies
zijn over het effect op doeltreffendheid van de wijze waarop projecten worden geselecteerd
door de expertcommissie (tender) versus twee experts (FCFS). Het argument komt naar
voren dat juist de breedte van de commissie er voor zorgt dat er beter onderbouwde beslissingen worden genomen. Maar er komt ook een argument naar voren dat brede commissie
zichzelf overschat en er personen zijn die buiten hun specialisatie een sterke maar beperkt
onderbouwde mening hebben. Ook als het gaat om het secuur volgen van de processen dan
komen twee sterk contrasterende opinies naar voren.
De meest interessante discussie gaat echter over de mate waarin een commissie een goede
(relatieve) beoordeling kan maken doordat het alle aanvragen tegelijkertijd beoordeelt.
Enerzijds zorgt het naast elkaar leggen van de aanvragen er voor dat je als beoordelaar een
beter zicht krijgt (1) welke aanvragen aan de minimumeisen voldoen en (2) welke aanvragen
beter of slechter zijn dan andere aanvragen. Anderzijds werkt dit alleen als het aantal aanvragen relatief beperkt is; op een gegeven moment zie je door de bomen het bos niet meer.
Zie ook paragraaf 2.5.7 waarin we ingaan op het concept bounded rationality.
De meest fundamentele vraag is echter in welke mate beoordelaars in staat zijn om binnen
de set aanvragen die aan de minimale eisen voldoen de aanvragen te rangschikken op de
mate waarin deze aan de doelstellingen zullen voldoen. Immers, alleen als deze vraag met
ja kan worden beantwoord, dan heeft draagt rangschikken bij aan het verhogen van de
doeltreffendheid.
Om dit te toetsen kunnen wij kijken naar de spreiding van de scores die gegeven worden bij
de WoZ R&D voor 2017, 2018 en 2019. Op basis hiervan kunnen we concluderen dat er
projecten zijn die duidelijk veel beter beoordeeld worden dan andere projecten. De beste
projecten die aan de eisen voldeden scoorden in deze jaargangen 15,4; 15,3 en 16,6. De
slechtste projecten die aan de eisen voldeden scoorden respectievelijk 13,2; 12,3 en 13,5.
Twee vragen zijn hierbij van belang:
•

Zou een andere groep experts tot een ander oordeel komen en de slechtste projecten
beter waarderen dan de beste projecten? Dat is onwaarschijnlijk. De scores liggen
ver uiteen. Dat betekent dat er ook binnen de groep consensus moet zijn geweest
over welke projecten goed en slecht zijn. Het is onwaarschijnlijk dat een groep van
andere experts zou komen tot de tegenovergestelde consensus.

Dialogic innovatie ● interactie

41

•

En zouden de beste projecten meer bijdragen aan doeltreffendheid van de regeling
dan de slechte projecten? Dit is wat lastiger te beoordelen zonder diep in de projecten te kijken, maar we moeten aannemen dat dit meestal het geval zou zijn. De
beoordelingscriteria sluiten aan bij de doeltreffendheid (een van de criteria is letterlijk ‘de mate waarin het project bijdraagt aan de doelstelling van de regeling’) en de
experts hanteren deze criteria.

Als we echter kijken naar projecten aan de onderkant van de lijst (“hakken over de sloot”)
dan zien we heel weinig spreiding in de uitkomsten. In 2017 scoorde het slechtste nog voldoende project een 13,2; het project hier net boven 13,1. Twee paren projecten hoger op
de ranglijst hadden toen exact dezelfde score. In 2018 zien we zelfs dat de onderste helft
van de projecten die een voldoende scoren slechts binnen één punt verschil [12,3-13,3]
liggen. Ook krijgen twee projecten dezelfde score. In 2019 is de spreiding groter, maar ook
nu zien we projecten die maar 0,2 punt verschillen. Laten we ons dezelfde vragen stellen als
hiervoor:
•

•

Zou een andere groep experts tot een andere ranking komen? In onze visie is dit
zeer waarschijnlijk. Ten eerste zijn er veel projecten die (bijna) dezelfde score krijgen. Het is goed mogelijk dat andere experts net andere scores geven. Ten tweede
is het aantal mogelijke rankings dermate groot15 dat het bijna onwaarschijnlijk wordt
dat twee groepen tot dezelfde ranking komen.
En zou een project dat marginaal hoger scoort dan een ander project meer bijdragen
aan doeltreffendheid van de regeling dan de slechte projecten? In onze visie is de
kans hierop 50%-50%. Met andere woorden, als de projecten bijna dezelfde score
krijgen van de expertcommissie, dan zien we geen reden om aan te nemen dat een
bepaald project meer doeltreffend is dan andere. Hiervoor zijn twee redenen: ten
eerste het feit dat een andere commissie wellicht een ander oordeel zou vellen. (Stel
je voor dat we honderd verschillende commissie hebben en 50 vinden project A marginaal beter dan project B en de andere 50 exact andersom. In dit geval zouden we
onze 50/50 verdeling al hebben.) Ten tweede moeten we erkennen dat bij de “vertaling van de doeltreffendheid naar beoordelingscriteria” er ruis ontstaat. Met andere
woorden: het is niet volledig mogelijk om vooraf goed in te schatten in welke mate
projecten bijdragen aan de doeltreffendheid. Innovatie gaat gepaard met onzekerheid en dat is met een criterium lastig te vangen.

3.5 Impact van verdelingsmethode op uitvoering en resultaten van
projecten
In deze paragraaf gaan we in op de vraag: In welke mate bepaalt de verdelingsmethode of
de geselecteerde projecten worden uitgevoerd op een manier die het best aansluit bij de
doelen?16 Wij schatten in dat FCFS beter aansluit bij de doelen omdat er simpelweg
veel sneller gestart kan worden. Bij de tender kan de doorlooptijd dermate lang
zijn dat technologie niet meer state-of-the-art is bij toekenning van de middelen

15

In 2018 waren en 9 gehonoreerde projecten. Wiskundig gezien kunnen hiermee (9!=) 362.880 verschillende rangordes gemaakt worden. In 2019 waren en 10 gehonoreerde projecten. Wiskundig
gezien kunnen hiermee (10!=) 3.628.800 verschillende rangordes gemaakt worden.In 2020 waren en
7 gehonoreerde projecten. Wiskundig gezien kunnen hiermee (7!=) 5040 verschillende rangordes gemaakt worden.

16

Merk op dat we in deze paragraaf de verschillen in het voorstel niet meer behandelen. Dat is eerder
in dit hoofdstuk aan bod gekomen. Ergo, we kijken naar hoe het voorstel wordt uitgevoerd en accepteren dat er mogelijk verschillen zijn tussen FCFS en tender in de voorstellen.
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(het ontvangen van de subsidiebeschikking). Bovendien zorgt een snellere uitvoering
er voor dat de doelen om de kosten te laten dalen in 2030 beter behaald worden.
Er zijn twee aspecten die de doorlooptijd bepalen: de beoordelingstermijn en de tijd tussen
het indienen van de aanvraag en het moment dat de aanvraag beoordeeld wordt. Ter illustratie geven we een voorbeeld van een regeling die loopt van 1 januari 2020 tot en met 31
december 2020. Indien er sprake is van een tender worden alle aanvragen op de deadline
op 31/12/2020 om 17.00u opgehaald. Vervolgens vindt er een beoordeling plaats. Deze
duurt regulier 13 weken, maar zoals we in hoofdstuk 5 gaan zien wordt deze periode vaak
overschreden. Dit betekent dat de beoordelingstermijn wordt verlengd met nog eens maximaal 13 weken. Vaak is niet de hele termijn nogmaals nodig en wordt er na circa vier weken
alsnog beschikt. Zou er sprake zijn geweest van een FCFS-methode dan zou de eerste set
aanvragen op 1 januari 2020 om 17.00u zijn opgehaald (mits deze dag een werkdag zou
zijn). De beoordelingstermijn is 8 weken, maar ook hier wordt de termijn vaak overschreden
en dus verlengd met maximaal 8 weken (waarvan in de praktijk ongeveer 4 weken worden
gebruikt). De tweede set aanvragen zou binnen FCFS op 2 januari worden opgehaald, et
cetera.
De uitkomst van het bovenstaande voorbeeld is te zien in Figuur 6. In het meest extreme
scenario (indienen in eerste dag van week 1 met een dubbele beoordelingstermijn) leidt de
FCFS-methode ertoe dat de aanvraag op de eerste dag van week 17 van 2020 is beoordeeld.
Was er sprake geweest van een tender dan zou de aanvraag zijn beoordeeld in week 26 van
2021. In dit geval leidt de tender ertoe dat er een vertraging in de uitslag optreedt van 61
weken ten opzichte van FCFS. Zouden we redeneren vanuit het minst extreme scenario (indienen FCFS op 31/12/2020; reguliere beoordelingstermijn), dan is het voordeel van de
FCFS-methode 5 weken.
Als we dit model ook gebruiken om een gemiddeld voordeel van de FCFS-methode te bepalen
dan komen uit de 31 tot 36 weken eerdere beoordeling bij een regeling die een jaar
open staat. Immers, op basis van Figuur 4 en Figuur 5 zouden we de aanname kunnen doen
dat er weinig structurele tijdspatronen zitten in het indienen van FCFS-aanvragen. Met andere woorden: de gemiddelde aanvraag komt halverwege binnen in week 26. Omdat zowel
de enkele als de dubbele termijn voorkomen gebruiken we dit als interval. Wanneer een
regeling een half jaar
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Aantal weken voordeel voor de aanvrager in de FCFS-methode

Mate waarin de FCFS-methode zorgt voor een snellere toekenning
van middelen als functie van de week waarin de aanvraag wordt
ingediend uitgaande van een regeling van 52 weken
70
Meest extreme scenario:
voordeel FCFS 61 weken
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Minst extreme scenario:
voordeel FCFS 5 weken
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Week van indiening
Voordeel FCFS bij reguliere beoordelingstermijn
Voordeel FCFS bij dubbele beoordelingstermijn

Figuur 6. Tijdsvoordeel dat de FCFS-methode biedt ten opzichte van de tendermethode

Uit de interviews komt zeer sterk naar voren dat een korte doorlooptijd essentieel is voor
bedrijven. Dit is veruit het belangrijkste punt dat onze gesprekspartners gemaakt hebben.
Er worden verschillende argumenten aangegeven waarom tijd zo belangrijk is:
•

•

•
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Er wordt aangegeven dat snel aan de slag kunnen een belangrijk aspect is voor
aspecten waar innovatie een grote rol speelt. Een project dat één jaar later moet
starten heeft een jaar achterstand op (buitenlandse) concurrenten die wel al aan de
slag zijn gegaan. Zoals gezegd werd in een interview: “Over één jaar is dit geen
innovatie meer”. Er kan zich het effect voordoen dat de aanvraag op papier een
goede aanvraag was, maar tegen de tijd dat het uitgevoerd kan worden geen goede
aanvraag meer is.
Daarnaast geven partijen aan dat te lang wachten het momentum uit het project
haalt. Er is positieve energie in een bedrijf en bij de projectpartners. Als er te lang
moet worden gewacht zijn er allerlei andere projecten die van start zijn gegaan. Het
momentum van het initiële project is deel verdwenen. Dit heeft een negatief effect
op de uitvoering.
Ook wordt door -vooral de kleinere- partijen aangegeven dat het verkrijgen van liquiditeit voor hen een voorwaarde is om te kunnen innoveren. Indien dit lang op zich
laat wachten, is het voor hen lastig om het hoofd boven water te houden.
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In de survey hebben we gevraagd of de verdelingsmethode een impact heeft op de uitvoering
en resultaten van het project. Hier komt geen uitgesproken beeld naar voren: de meerderheid ziet geen effect en bij de resterende groep zijn we geen duidelijk patroon. We hebben
geen harde verklaring waarom we dit patroon hier niet zien, maar we denken dat het komt
door de formulering van de vraag. Bovendien zijn er andere vragen geweest waar wel naar
de lengte van de indienperiode en beoordelingstermijn werd gevraagd, en waar wel een
uitgesproken voorkeur voor snelle processen uit naar voren kwam, zie hiervoor Figuur 10 en
Tabel 19.
Tot slot is het wellicht goed om terug te blikken op de doelen van de drie EI-regelingen:
•
•
•

Doel van DEI+ is het ondersteunen van pilot- en demonstratieprojecten die bijdragen
aan het kosteneffectief reduceren van de CO2-emissies in 2030.
HER heeft als doel om de energiedoelstellingen voor minder kosten te behalen met
innovatieve projecten.
WoZ R&D […] heeft als specifieke doelstelling het samen ontwikkelen van nieuwe
producten, procedés of diensten […] die bijdragen aan het mogelijk maken van […]
windenergie op zee in 2030 […] tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten
[…].

In alle gevallen gaat het om de verlagen van de kosten van duurzame energie. Als wij kijken
naar de prijsontwikkeling van energietechnologie over de tijd dan zien wij een duidelijk patroon. Zie Figuur 7 (wind), Figuur 8 (PV) en Figuur 9 (stoom). In alle gevallen nemen de
prijzen spectaculair af over de tijd. Dit is een direct gevolg van incrementele innovaties. Het
doel van deze regelingen is bijdragen aan deze prijsdaling. In dit kader is het relevant om
nieuwe innovaties zo snel mogelijk te realiseren. Zo kunnen we de kostencurve verder naar
beneden drukken en maken we de grootste kans dat we de doelen in 2030 halen. Deze
prijsontwikkelingen onderstrepen verder het argument van sommige ondernemers dat een
jaar extra moeten wachten de marktkansen van innovaties sterk beperkt. Immers, als de
markt dan op een prijspeil zit wat aanzienlijk lager is, dan is je concurrentiepositie als ondernemer een stuk zwakker.

Figuur 7. Prijsontwikkeling van windenergie [38]
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Figuur 8. Prijsontwikkeling van PV-zonne-energie [39]

Figuur 9. Efficiëntie van stoommachines [40]

3.6 Conclusie impact op doeltreffendheid
In dit hoofdstuk is de doeltreffendheid in vier elementen opgedeeld: Indiengedrag, inhoud,
selectie en uitvoering. In deze laatste paragraaf proberen we dit te integreren tot één element en gaan we in op doeltreffendheid in brede zin. In de onderstaande tabel hebben we
het bovenstaande proberen samen te vatten.
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Tabel 16. Samenvatting van de deelconclusies
Fase

Impact verdelingsmethode op
doeltreffendheid

Nuancering

Indien

Beperkt

• Tender mist goede aanvragen door inflexibiliteit

Inhoud aanvraag

Beperkt

• Tender zorgt voor hogere kwaliteit projectvoorstellen, maar
dat vertaalt zich beperkt in een betere kwaliteit van het project.
• FCFS keurt veel minder vaak inhoudelijke goede projecten
af die een aanvraag indienen dat administratief onvoldoende
is.

Selectie: Geen
overuitputting

Geen

• Geen reden om aan te nemen dat een methode leidt tot betere selectie

Selectie: kleine
overuitputting

Beperkt

• In beperkt aantal specifieke gevallen kan zal de FCFS-methode een goed project niet selecteren (en de tender wel)

Selectie: Grote
overuitputting

Groot

• Tender zorgt voor veel betere selectie

Uitvoering

Middelgroot

• FCFS zorgt dat ondernemers gemiddelde ruim 30 weken
eerdere aan de slag kunnen waardoor momentum in organisaties wordt behouden
• Tender zorgt voor vertraging van gemiddeld ruim 30 weken
in innovatieproces waardoor de marktpositie van nieuwe producten of diensten geschaad wordt.
• FCFS zorgt ervoor dat de doelen van de regelingen sneller
gerealiseerd worden.

Op basis van de deelconclusies komen we tot de volgende hoofdconclusies:
•

•

•

Indien er geen sprake is van overuitputting, dan is FCFS de meest doeltreffende
optie. Door de flexibiliteit worden er geen goede aanvragen gemist en kunnen ondernemers enkele maanden tot ruim een jaar sneller aan de slag.
Indien er beperkt sprake is van overuitputting, dan is FCFS waarschijnlijk de meest
doeltreffende optie. Beide modellen hebben het risico goede aanvragen te missen,
maar de snellere doorlooptijd bij FCFS is een aanzienlijk voordeel.
Indien er sterk sprake is van overuitputting, dan is tender evident de meest doeltreffende optie. Met FCFS bestaat het risico dat de beste projecten niet worden
gehonoreerd.

Op basis van de huidige data concluderen we dat er meestal sprake is van geen of zeer
beperkt mate van overuitputting bij de drie onderzochte EI-relingen waardoor FCFS de meest
doeltreffende optie zal zijn. Enkel bij de WoZ R&D regeling (waar tender wordt gehanteerd)
is sprake geweest van overuitputting de afgelopen jaren.
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4 Impact van verdelingsmethode op
doelmatigheid
4.1 Achtergrond
Wij voeren in dit onderzoek geen absolute meting uit van doelmatigheid, maar kijken naar
de verschillen tussen de twee verdelingsmethoden. Bij het vaststellen van de doelmatigheid
wegen we de effecten (c.q. opbrengsten) en kosten van de regeling tegen elkaar af. Met
andere woorden: in hoeverre staan de ingezette middelen in verhouding tot het resultaat?
Doelmatigheid is in dit kader een relatief begrip (er bestaan hier geen standaardnormen) en
het is daarom moeilijk om absolute uitspraken te doen over doelmatigheid. Theoretisch kan
de verdelingsmethode de doelmatigheid op verschillende manier beïnvloeden:
•
•

De inzet van beleidsmiddelen verschilt. De inzet van beleidsmiddelen bestaat uit:
uitvoeringskosten en verstrekte subsidies.
Effecten van de regeling verschilt (zie vorig hoofdstuk)

In dit hoofdstuk gaan we eerst in op het eerste aspect. Het tweede aspect is in het vorige
hoofdstuk aan bod gekomen. Op basis hiervan trekken we in paragraaf 4.3 de conclusies
over de impact op doelmatigheid.

4.2 Inzet beleidsmiddelen
4.2.1 Gecommitteerde subsidies
We zien geen reden om aan te nemen dat de verdelingsmethode een invloed heeft op de
totale omvang van het beschikbaar budget van een regeling.17 Of de verdelingsmethode
invloed heeft op de omvang van gecommitteerde subsidies hangt af of er sprake is van
overuitputting. Indien er wel overuitputting is, zal de omvang van de gecommitteerde subsidies gelijk zijn aan het subsidieplafond (bij zowel FCFS als tender). Als er geen sprake is
van overuitputting, dan hangt dit van een aantal factoren af:
•

17

Het aantal aanvragen dat wordt gehonoreerd. Uit de administratieve data is echter
niet goed af te leiden of de verdelingsmethode impact heeft op het aantal aanvragen
en de toekenningen. Sinds de invoering van FCFS bij de DEI is het aantal (ook relatief) aanvragen sterk gestegen. We kunnen dit echter niet op één op één toewijzen
op de overgang van tender naar FCFS in 2019. Uit interviews en survey blijkt bovendien dat de verdelingsmethode zeer beperkt invloed heeft op of er überhaupt wordt
ingediend (en dus het aantal aanvragen). Wel zijn er bij FCFS mogelijk meer herindieningen wat het aantal aanvragen doet toenemen (wat we vanwege beperkingen
in de data, niet uit de data kunnen herleiden). Daarnaast werkt FCFS mogelijk positief op de slagingskans; er is meer mogelijkheid tot iteraties, daar waar bij tender

Andersom kan de mate waarin er sprake is van overuitputting of wanneer dat verwacht wordt, bepalen
welke methodiek wordt toegepast. Zo is er met het beschikbaar komen van extra middelen uit de
klimaatenveloppe bij DEI (waardoor er geen sprake meer was van schaarste) gekozen om FCFS toe
passen. Andersom is bij de WOZ R&D de keuze gemaakt om juist weer terug te keren naar tender
omdat er in de eerste openstellingsmaand al een forse overtekening van het beschikbare subsidiebudget was.
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•

een aanvraag wordt afgewezen als deze incompleet is. Kortom, we verwachten bij
FCFS iets meer aanvragen dat gehonoreerd wordt.
De gemiddelde omvang van de gehonoreerde aanvragen. In de administratieve data
vinden we geen trend in de gemiddelde omvang van aanvragen. We weten alleen de
omvang van toegekende aanvragen. De gemiddelde toegekende subsidie per aanvraag voor de DEI is in 2019 gedaald t.o.v. 2018. Echter, in 2020 is er al weer sprake
van een stijging (op basis van de tot dusver toegekende aanvragen) en bovendien
schommelde het gemiddelde bedrag ook in de jaren ervoor, toen er sprake was van
tender. Kortom, we kunnen hier geen uitspraken over doen.

4.2.2 Uitvoeringskosten
Onder uitvoeringslasten van de Energie-Innovatieregelingen vallen de middelen (personeel
en financiën) die RVO moet inzetten om de regelingen uit te voeren. Deze vallen uiteen in
twee posten: externe kosten en interne (loon)kosten. De uitvoeringskosten van FCFS zijn
lager dan bij tender:
•

•

De externe kosten bij FCFS zijn lager omdat er twee externe experts worden vergoed
versus circa zes bij een tender. Dit scheelt ruim €500-600. Het gemiddelde toegekende subsidiebedrag per aanvraag bij de DEI ligt rond de €1 miljoen. Dit verschil is
dus slechts een zeer klein deel van de totale kosten.
Interne kosten van FCFS zijn lager omdat RVO geen vergaderingen hoeft te organiseren en verslagen hoeft te schrijven. Dit verschil is ook marginaal.

Hoe groot het absolute verschil in uitvoeringskosten is, hangt af van het aantal aanvragen.
Hoe groter het aantal aanvragen, hoe groter het verschil in uitvoeringskosten tussen FCFS
en tender. Relatief gezien is dit verschil echter marginaal wanneer we de situatie van de DEIregeling als uitgangspunt nemen (0,1%)18, Tabel 17 illustreert dit.
Tabel 17. Uitvoeringslasten t.o.v. beschikbaar budget en gecommitteerde subsidie bij DEI in 2016 (waar
sprake was van tender) en situatie als er sprake was geweest van FCFS.
Tender

FCFS

(werkelijke situatie)

(fictieve situatie)

Uitvoeringslasten per aanvraag

€19.849

€19.299

Totale uitvoeringslast

€1.052.000

€1.022.850

Uitvoeringskosten t.o.v. inzet
beleidsmiddelen

3,7%

3,6%

Wanneer er sprake is van overuitputting zal het verschil in uitvoeringskosten groter zijn; bij
FCFS sluit de regeling als het plafond is bereikt en worden aanvragen die daarna worden
ingediend niet beoordeeld (tenzij de regeling op één dag wordt overtekend, wat bij de EIregeling niet het geval is). Hierdoor hoeven minder aanvragen beoordeeld te worden. Als er
geen overuitputting is kan er sprake zijn van een verschil in aantal aanvragen (FCFS mogelijk
meer aanvragen). Eerder concludeerden we al dat dit niet uit de data te herleiden is. Wel
zijn er bij FCFS mogelijk meer herindieningen en meer iteratieslagen, wat de kosten voor
RVO doen toenemen. Hierdoor wordt het verschil wellicht weer kleiner.

18

Mogelijk is het verschil iets groter omdat RVO bij FCFS de aanvragen die worden ingediend als het
subsidieplafond is bereikt niet worden beoordeeld. Hier was in 2014 echter geen sprake van. Andersom
zou bij FCFS mogelijk het aantal aanvragen hoger zijn evenals het gecommitteerde budget.
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4.3 Conclusie impact op doelmatigheid
In het vorige hoofdstuk over doelmatigheid concludeerden we al dat de mate van overuitputting een bepalende factor is voor de impact op doeltreffendheid. Ook bij doelmatigheid is
dit een factor die de impact van de verdelingsmethode beïnvloedt. Onderstaande tabel vat
het verschil samen tussen FCFS en tender op de verschillende kostenposten waarbij we een
scenario schetsen waar wel sprake is van overuitputting en een scenario waarbij dat niet zo
is. In deze scenario’s laten we mogelijke en zeer beperkte effecten van de verdelingsmethode
op de omvang van het gemiddeld aangevraagde subsidiebedrag buiten beschouwing.
Tabel 18. Verschil tussen FCFS en tender op de verschillende kostenposten
Kostenpost

Situatie
Wel overuitputting: aantal aanvragen dat beoordeeld moet
worden hoger bij tender en lager bij FCFS

Geen
overuitputting:
aantal
aanvragen dat beoordeeld moet
worden is gelijk bij FCFS en
Tender

Interne kosten

FCFS goedkoper omdat:
•
RVO hoeft geen vergaderingen
te organiseren en verslagen te
schrijven.
•
Als het plafond bereikt is, wordt
de regeling gesloten.

Verschil is marginaal:
•
FCFS is goedkoper want RVO
hoeft geen vergaderingen te
organiseren en verslagen te
schrijven.
•
Wellicht
bij
FCFS
meer
(her)aanvragen en iteraties
dus meer kosten.

Externe kosten

FCFS is goedkoper omdat:
•
Er twee externe experts worden
vergoed versus 4 tot 8 bij tender. Dit scheelt circa 500-600
euro per aanvraag
•
Als het plafond bereikt is, wordt
de regeling gesloten. Er hoeven
geen/minder aanvragen beoordeeld te worden dan wanneer
overmatig op een tender wordt
ingeschreven.

FCFS is goedkoper omdat er twee
externe experts worden vergoed
versus 4 tot 8 bij tender. Dit scheelt
circa 500-600 euro per aanvraag.
Aan de andere kant nemen de herindieningen bij FCFS een deel van
het verschil in kosten weg.

Gecommitteerde subsidies

Gelijk, gecommitteerde subsidies
zijn gelijk aan het subsidieplafond

We verwachten bij FCFS iets meer
goedgekeurde aanvragen omdat
(1) qua flexibiliteit beter aansluit bij
de processen van aanvragers en (2)
door herindieningen aanvragen met
formele of inhoudelijke tekortkomingen toch succesvol kunnen
indienen.

Als er geen sprake is van overuitputting, zal de doelmatigheid van FCFS hoger zijn dan
bij een tender:
•
•

FCFS is meer doeltreffend dan tender wanneer er géén sprake is van overuitputting
(zie hoofdstuk 3).
FCFS kent in principe lagere uitvoeringskosten dan tender. Echter, dit verschil is
slechts een zeer klein deel van de totale inzet van beleidsmiddelen.

Zowel de teller (doeltreffendheid) als de noemer (kosten) van doelmatigheid zijn voor FCFS
dus gunstiger als bij tender.
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Als er in hoge mate sprake is van overuitputting, zal de doelmatigheid van tender hoger
zijn dan bij FCFS omdat er doeltreffendheid van de tender veel hoger is. Dit komt omdat in
dit geval de tender veel betere projecten selecteert dan de FCFS-methode. Dit zal nooit
opwegen tegen de gering verschillen in uitvoeringskosten.
Als er beperkte mate van overuitputting is, dan kunnen we niet bepalen welke methode
het meest doeltreffend is. Dit zal per case kunnen verschillen, maar de verschillen in doelmatigheid zullen beperkt zijn. De mate van uitputting zal sterk bepalend zijn: hoe hoger dit
is, hoe sterker de tendermethode doelmatiger is.
Wederom komen we dus terug naar op vraag in welke mate is er sprake geweest van overuitputting. Op basis van de huidige data komen we tot de conclusie dat bij veel regelingen er
geen overuitputting speelde. Alleen bij de WoZ R&D regeling was in een aantal jaren sprake
van overuiputting. We kunnen dus stellen dat bij de meeste regelingen de FCFS-methode de meest doelmatige optie was.
Het voorgaande wil niet zeggen dat FCFS daarom gezien moet worden als de meest doelmatige methode. Immers, het zou goed kunnen dat de relatief kleine voordelen die FCFS in veel
gevallen biedt op het gebied van doelmatigheid van tafel worden geveegd door een grote
voordeel wat de tender biedt in enkele gevallen: Penny-wise, pound foolish. We kunnen
lastig een meting uitvoeren, maar in de gevallen waarin er sprake was van een flinke overuitputting is de doeltreffendheid flink omlaag gegaan. De totale verliezen in doelmatigheid
die de FCFS-methode in de beperkte gevallen van overuitputting heeft laten zien,
liggen in dezelfde ordegrote als de voordelen in doelmatigheid die het in een groot
aantal gevallen zonder overuitputting heeft opgeleverd.
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5 Impact van verdelingsmethode op
gebruikerservaring
5.1 Achtergrond
In dit hoofdstuk naar de ervaring van gebruikers met betrekking tot de verdelingsmethode.
De antwoorden zijn vooral gebaseerd op surveyresultaten en (groeps)gesprekken met gebruikers. Er is sprake van enige overlap met het hoofdstuk over doeltreffendheid (hoofdstuk
4) waar we ook ingingen op effecten op gebruikers. In dit hoofdstuk ligt de focus meer op
ervaringen in plaats van het daadwerkelijke gedrag van aanvragers. We gaan eerst in op de
ervaren verschillen in het aanvraagproces, vervolgens komt de beoordelingsprocedure aan
bod en tenslotte op de voorkeur van gebruikers.

5.2 Aanvraagproces
Indienen van aanvragen
Uit de survey blijkt dat het aanvraagproces bij FCFS gemiddeld positiever wordt beoordeeld
dan tender, zowel in isolatie (aanvragers die ervaring hebben met één van beiden) als door
aanvragers die ervaring hebben met beiden. Vooral het aantal momenten waarop aanvragen
kunnen worden ingediend wordt bij FCFS positiever beoordeeld, maar ook de lengte van de
indienperiode wordt bij FCFS positiever beoordeeld. De flexibelere indienperiode van FCFS
biedt meer flexibiliteit in de planning waardoor het veel beter af te stemmen is met interne
processen, andere subsidieregelingen en consortiumpartners.
Tabel 19. Beoordeling aanvraagproces (1 = zeer negatief; 10 = zeer positief), n=113.
Oordeel tender
Ervaring met:

Alleen tender

Oordeel FCFS

Beiden

Beiden

Alleen FCFS

De duidelijkheid van de te volgen procedure 7,1

6,9

7,2

6,7

De lengte van de indienperiode

6,8

6,3

7,2

7,3

Het aantal momenten waarop u kunt indie- 5,7
nen

5,3

7,0

7,3

Administratieve lasten
De verdelingsmethode heeft beperkt impact op de ervaren administratieve lasten voor gebruikers. Uit de survey blijkt dat de administratieve lasten bij tender als iets hoger worden
ervaren (zie Tabel 20). Met name respondenten met ervaring met beiden ervaren de administratieve lasten van het schrijven bij projectplan bij een tender hoger (7,6) dan bij FCFS
(6,8). Uit de gegeven toelichting blijkt dit echter vooral met de regeling zelf te maken te
hebben. Aspecten zoals de complexiteit van de regeling en bijbehorende aanvragen, de verhouding van inspanningen tot de omvang van het mogelijk te ontvangen subsidiebedrag en
de (lage) slaagkans spelen hierbij een rol. Met name dat laatste aspect kan verklaren waarom
de lasten bij tender als hoger worden ervaren: mogelijk wordt de tender eerder ingezet bij
regelingen met lagere slaagkans (en waar dus sprake is overuitputting), terwijl FCFS de
logische keuze is bij onderuitputting en waar de slaagkans dus hoger is.
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Tabel 20. Oordeel respondenten over administratieve lasten (1=zeer laag; 10=zeer hoog).
Oordeel tender

Oordeel FCFS

Ervaring met:

Alleen tender

Beiden

Beiden

Alleen FCFS

Schrijven projectplan

7,1

7,6

6,9

7,1

Aanleveren documenten

7,2

6,8

6,8

6,6

5.3 Beoordelingsprocedure
Over de beoordelingsprocedure bestaan bij aanvragers zeer uiteenlopende meningen blijkend uit de gesprekken. Uit de surveyresultaten blijkt ook dat de verschillende aspecten van
het beoordelingsproces vrij negatief worden beoordeeld door zowel aanvragers met ervaring
met tender als FCFS (zie Tabel 21). Verder oordelen gebruikers met ervaring met beide
methoden aanzienlijk negatiever over de beoordelingstermijn, de duidelijkheid van de beoordelingscriteria, de transparantie van het beoordelingsproces en de onderbouwing van de
beoordeling bij tender (zie gearceerde cellen in Tabel 21).
Tabel 21. Beoordeling beoordelingsprocedure (1 = zeer negatief; 10 = zeer positief), n=113.
Oordeel tender

Oordeel FCFS

Ervaring met:

Alleen tender

Beiden

Beiden

Alleen FCFS

Beoordelingstermijn (tijd tussen indienen
voorstel en uitslag beoordeling)

5,0

5,0

5,5

5,7

Duidelijkheid van de beoordelingscriteria

5,7

5,9

6,6

6,3

Transparantie van het beoordelingsproces

5,1

5,3

6,2

5,9

Onderbouwing van de beoordeling van de
subsidiebeschikking

5,8

5,5

6,4

6,4

Uit interviews en open antwoorden blijken deze negatieve ervaringen met name voort te
komen uit de onduidelijkheid omtrent het scoren en vergelijken bij tenders. Gebruikers geven hierbij aan dat bij regelingen waarin projecten kunnen inschrijven die heel verschillend
zijn, er een subjectief oordeel wordt geveld. Zoals beschreven in paragraaf 3.4.2 zijn er dan
ook zeer sterk wisselende opinies of de expertcommissie in staat is aanvragen objectief te
beoordelen, onderling te vergelijken en te ranken. Ook de afhankelijkheid van wat anderen
indienen maakt een tender voor aanvragers meer onzeker, daar waar bij FCFS aanvragers
zelf meer sturing hebben.
Tegelijkertijd zijn er ook aanvragers (ongeveer een kwart) die juist pleiten vóór ranking bij
tenders. Aanvragers merken hierbij op dat het ranken meer voelt alsof de aanvraag serieus
wordt genomen; je wordt beoordeeld op kwaliteit en niet op snelheid. In §2.5.4 hebben we
gezien dat dit argument ook bij heel andere projecten naar voren komt. Bovendien kunnen
aanvragers een goede uitslag in de ranking gebruiken om zich te profileren. Andersom, wordt
door anderen juist weer aangegeven dat tenders een loterij zijn (want overgeleverd aan
voorkeuren van expertcommissie) en dat ranken juist een negatief effect heeft omdat men
zich moet verantwoorden wanneer het project niet bovenaan de ranking is geëindigd.
Kortom, woordelijk dezelfde argumenten worden gebruikt om een voorkeur aan FCFS of
tender aan te geven. Veelal zijn deze opinies gebaseerd op ervaringen met specifieke regelingen (bijvoorbeeld de MIT waar FCFS werd toegepast en er geloot moest worden).
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5.4 Voorkeur gebruikers
Gebruikers die uitsluitend ervaring hebben met FCFS geven een sterke voorkeur om via FCFS
worden beoordeeld. Gebruikers die uitsluitend ervaring hebben met de tender geven een
sterke voorkeur om via tender worden beoordeeld (Wat de boer niet kent…). Het is daarom
interessant om te kijken naar groep gebruikers die ervaringen met beide methoden. De helft
van deze aanvragers wordt liever beoordeeld door middel van een FCFS-verdelingsmethode
(zie Tabel 22), dan tender (24%), zie de onderstaande tabel.
Tabel 22. Wordt u bij een projectaanvraag liever beoordeeld op basis van…
Ervaring met:
FCFS

Tender

Beiden

Totaal

Voorkeur beoordeling via tender

9%

52%

24%

24%

Voorkeuring beoordeling via FCFS

56%

4%

51%

43%

Geen voorkeur

29%

26%

22%

26%

Weet ik niet

7%

17%

2%

7%

Gebruikers hebben een zeer uitgesproken voorkeur voor snelle processen en flexibiliteit. Bij
kleinere bedrijven ligt de focus van de voorkeur meer op snelheid, bij de grote bedrijven
meer op flexibiliteit. FCFS sluit hier het best op aan om de volgende redenen:
•
•
•

Lange doorlooptijd belemmert innovatie. Vooral kleine bedrijven hebben een behoefte om snel middelen (liquiditeit) te krijgen;
FCFS biedt de mogelijkheid om aanvragen snel te verbeteren en opnieuw in te dienen;
Door de open inschrijving is meer flexibiliteit in de planning waardoor het veel beter
af te stemmen is met interne processen, andere subsidieregelingen en consortiumpartners.

In generieke zin geven gebruikers aan dat beoordelingstermijnen, zowel bij tenders als FCFS,
vaak (lang) niet gehaald worden. Deze beoordelingstermijnen worden als lang ervaren door
aanvragers, in het bijzonder bij tenders. Juist in de weken dat de aanvraag geschreven
wordt, is er bij partners binnen een consortium momentum en enthousiasme opgebouwd.
Lange/vertraagde besluitvorming kan eraan bijdragen dat het momentum verdwijnt.
In de survey is aan respondenten een aantal potentiële voordelen van de tender en FCFS
voorgelegd. Hierbij is respondenten gevraagd een score toe te kennen aan de aspecten die
voor hun organisatie het meest van belang zijn. Hieruit blijkt ook een duidelijke voorkeur
voor de aspecten die kenmerkend zijn voor FCFS (zie Figuur 10), namelijk:
•
•
•

Een methode moet gepaard gaan met een korte beoordelingstermijn (8 weken);
Een methode moet het hele jaar mogelijkheid geven tot indiening, zodat ik kan indienen op het moment dat het voor het project/mijn organisatie goed uitkomt;
Een methode moet de mogelijkheid geven om aanvullende informatie aan te leveren
wanneer de aanvraag niet volledig is.

Deze kenmerkende aspecten van FCFS sluiten dus goed aan bij de voorkeuren van aanvragers.
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Een methodiek moet gepaard gaan met een
korte doorlooptijd van de beoordeling (8 weken)
Een methodiek moet het hele jaar mogelijkheid
geven tot indiening, zodat ik kan indienen op het
moment dat het voor het project/mijn
organisatie goed uitkomt
Een methodiek moet de mogelijkheid geven om
aanvullende informatie aan te leveren wanneer
de aanvraag niet volledig is
Een methodiek moet gelegenheid geven om snel
een nieuwe aanvraag in te dienen na afwijzing
Een methodiek moet de mogelijkheid geven aan
een beoordelingscommissie om
projectvoorstellen onderling te vergelijken
Een methodiek moet een duidelijke deadline
kennen voor het indienen van projectvoorstellen

Een methodiek moet inhoudelijke concurrentie
tussen aanvragers stimuleren
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Relatieve verdeling punten over aspecten
Ervaring met beiden

Alleen ervaring met Tender

Alleen ervaring met FCFS

Figuur 10. Welke van onderstaande aspecten ten aanzien van de subsidiemethode zijn voor uw organisatie van belang?

Op andere dimensies komt een minder uitgesproken beeld. Zo zijn er zeer uiteenlopende
meningen over ranking bij tenders:
•

•
•

Tenders zouden gepaard gaan met meer onzekerheid, omdat aanvragers afhankelijk
zijn van de aanvragen van anderen. Aan de andere kant voelt gerankt worden wel
alsof de projecten serieus worden genomen (beoordeeld worden op kwaliteit en niet
op snelheid). In geval bij overuitputting wordt er bij FCFS geloot wat leidt tot een
perceptie van willekeur;
Of er andere projecten zijn die 'beter' zijn is subjectief (zeker bij nieuwe technologieën) en is daarom evengoed een loterij;
Ranken is goed, want een goede beoordeling kunnen we gebruiken om te profileren,
maar ook ranken is slecht, want we moeten ons verantwoorden als we geen eerste
worden.

5.5 Conclusie impact gebruikerservaring
We concluderen dat potentiële aanvragers over het algemeen liever beoordeeld worden op
basis van FCFS. FCFS sluit namelijk het best aan op de uitgesproken voorkeur van aanvragers voor snelle processen en flexibiliteit. De langere looptijd bij tenders belemmert
innovatie. Bij FCFS hoeven aanvragers niet te wachten op de deadline en ook de beoordelingsperiode is typische korter. Dit houdt het momentum en enthousiasme gaande. Vooral
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kleine bedrijven hebben een behoefte om snel middelen (liquiditeit) te krijgen. Door de langere indienperiode is meer flexibiliteit in de planning waardoor de aanvraag veel beter af te
stemmen is met interne processen, andere subsidieregelingen en consortiumpartners. Bovendien biedt FCFS de mogelijkheid om voorstellen snel te verbeteren en opnieuw in te
dienen. We vinden geen impact van de toekenningsmethodiek op de ervaren administratieve
lasten voor gebruikers. Op andere dimensies komt een minder uitgesproken beeld naar voren. Zo zijn er uiteenlopende meningen over de ranking bij tenders.
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6 Impact van verdelingsmethode op
uitvoeringspraktijk
6.1 Achtergrond
In dit hoofdstuk gaan we in op de impact van de verdelingsmethode op de uitvoeringspraktijk
van de EI-regelingen. Dit is vooral gebaseerd op administratieve data en gesprekken met
RVO. Er komen drie aspecten aan bod: werkbelasting, bijplussen en juridische vraagstukken.

6.2 Werkbelasting
Met betrekking tot werkbelasting hebben beide methoden voor- en nadelen:
•

•
•

Het verdelen van het beschikbaar subsidiebudget middels FCFS werkt positief uit op
de werkbelasting als de aanvragen enigszins gespreid in de tijd binnenkomen. FCFS
zorgt dan over het algemeen voor een meer gelijkmatige belasting. Bij een regeling die maanden open staat, kan bij een FCFS regeling “het net dagelijks of
wekelijks” worden opgehaald. Bij de tender worden op het eind alle aanvragen tegelijkertijd behandeld.
Bij de FCFS-methode is er meer mate interactie tussen de aanvrager en RVO. Ook
zijn er herindieningen. Dit zorgt voor een iets hogere werkbelasting.
Tender zorgt voor een beter planbare belasting vanwege de vaste indienperiodes
en deadlines waardoor RVO weet wanneer aanvragen binnenkomen.

De onderstaande afbeelding kan de bovenstaande punten goed illustreren. Bij de tender
komt er op vooraf bepaalde tijden een flinke set aan aanvragen binnen. We kunnen er vanuit
gaan dat de blauwe hoge balken de maanden zijn waarin de deadlines vielen. Bij de FCFS
zien we een gelijkmatiger patroon. Merk op dat de groene balken op het niveau van een
maand zijn. Het is mogelijk om deze balk op te knippen in vier (weken) of ruim twintig
(werkdagen) stukken.
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Aanvragen DEI per maand
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Figuur 11. Indieningsmomenten DEI per maand van indiening.

6.3 Bijplussen
De mogelijkheid voor het bijschakelen van middelen (‘bijplussen’) is voor beide methoden in
principe gelijk. Echter, bij FCFS is de mogelijkheid tot bijplussen eenvoudiger omdat sneller
bekend is wanneer er sprake is van overuitputting. Als er extra middelen beschikbaar komen
die in eenzelfde jaar nog uitbesteed moeten worden, komt de inzet van FCFS beter van pas.

6.4 Juridische kwesties
Er is in de literatuur veel aandacht voor juridische aspecten van de verdeling van schaarse
publieke middelen.
Bij tenders spelen vooral kwesties omtrent transparantie van de besluitvormingsprocedure
en de juistheid van de uitkomsten daarvan. [7] Transparantie van het beoordelingsproces is
dan ook een aspect dat aanvragers in de survey negatiever beoordelen bij tenders dan bij
FCFS. De tender heeft, zoals al eerder aangehaald, als voordeel dat aanvragen onderling
vergeleken kunnen worden waardoor de beoordeling beter zou worden. Dit werkt alleen als
het aantal aanvragen redelijk beperkt is én gelijksoortig (anders appels met peren). Met
betrekking tot de gelijksoortigheid roept een tender vaak twijfels op ten aanzien van de
vraag of een objectieve vergelijking van aanvragen in de praktijk eigenlijk wel mogelijk is.
Zeker wanneer de beoordeling gebaseerd is op subjectieve criteria: “Subjectieve criteria onderscheiden zich van objectieve verdeelcriteria zoals de hoogte van het bod (veiling) of het
lotnummer (loting), doordat hun toepassing vergt dat de beoordelaar een waardeoordeel
geeft. (p. 142)” [41] Dit maakt de resultaten van een tender minder inzichtelijker. Ook bij
FCFS vindt (althans in de praktijk van de hier onderzochte EI-regelingen) een inhoudelijke
beoordeling plaats op kwaliteit. De afwijzing van een aanvraag die op zichzelf positief wordt
beoordeeld binnen een FCFS-procedure kan echter eenvoudiger gemotiveerd worden. Bij
FCFS kan de subsidieverstrekker zich beroepen op het feit dat het plafond is bereikt, iets wat
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objectief valt vast te stellen. Bij tender moet de subsidieverstrekker in zo’n situatie kunnen
aantonen waarom een project minder goed scoort dan de ander. Zowel de beoordeling van
het eigen project als dat van een ander project (dat beter scoort) zijn dan van invloed op
ranking en uitkomst. Hoe lastiger het hard te maken is waarom een project afgewezen wordt,
hoe sterker een aanvrager staat om hier tegen in te gaan. Dit maakt de tender complexer
en gevoeliger voor bezwaarprocedures, hoewel bij FCFS ook hard moet worden gemaakt
waarom een project niet voldoet aan de inhoudelijke kwaliteitseisen. Bezwaren en wat daar
verder bij komt kijken zijn niet de grootste kostenpost in de uitvoering, maar leveren wel
ongewenste druk op de doelmatigheid.
Bij FCFS spelen vooral kwesties omtrent loting (wanneer regeling op één dag overtekend
wordt en er meer aanvragen kwalificeren dan budget beschikbaar) en het exacte moment
van indienen. Zie hiervoor ook paragraaf 2.1. Jurisprudentie over FCFS heeft dan ook vooral
betrekking op deze aspecten. Hierbij geldt dat deze kwesties alleen spelen als er sprake is
van sterke overtekening. Met betrekking tot onvolledige aanvragen geldt dat bij de EI-regelingen de datum dat de aanvraag compleet is, bepalend is voor de volgorde. Met betrekking
tot aanvragen die nog gewijzigd worden, is dit vaak minder duidelijk. Volgens artikel 4:5 van
de Algemene wet Bestuursrecht is de consequentie van wijziging van een aanvraag dat ook
de datum van ontvangst van de aanvraag wordt gewijzigd. Dit is ook de procedure die RVO
hanteert: de datum dat de aanvraag compleet is geldt. Omdat RVO iedere dag om 17.00 de
batch ‘binnenhaalt’ zijn kwesties omtrent het exacte indienmoment minder relevant. Wanneer blijkt dat de regeling overtekend is, wordt er geloot.

6.5 Conclusie impact uitvoeringspraktijk
We concluderen dat beide methoden voor- en nadelen kennen voor de uitvoering door RVO,
maar over het algemeen lijkt FCFS minder arbeidsintensief. Bij de drie onderzochte EI-regelingen, zorgt FCFS in de praktijk duidelijk voor een meer gelijkmatige belasting. Tender kent
daarentegen een piekbelasting, die weliswaar wel beter planbaar is (RVO weet wanneer alle
aanvragen binnenkomen). Bij de FCFS-methode is er meer mate interactie tussen de aanvrager en RVO. Ook zijn er herindieningen. Dit zorgt voor een iets hogere werkbelasting voor
RVO. De tendermethode is echter complexer in de uitvoering. Dit heeft vooral te maken met
de (on)mogelijkheden om voorstellen objectief te kunnen rangschikken. De typische juridische kwesties bij FCFS spelen bij de EI-regelingen nauwelijks een rol. RVO haalt namelijk
iedere dagdagelijks de ‘batch’ binnen (en niet op de seconde) en er is in de praktijk nauwelijks sprake van overtekening (en dus hoeft er ook niet geloot te worden om de volgorde van
behandeling te bepalen).
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7 Impact van verdelingsmethode op
doeltreffendheid breder beleid
7.1 Achtergrond
We kijken in dit onderzoek niet enkel naar de invloed van de verdelingsmethoden op instrumenten in splendid isolation, maar ook naar de interactie van de verschillende instrumenten
en hoe dit bijdraagt aan een hoger doel. In dit geval is dat de doelstelling van het Klimaatakkoord: het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen in Nederland in 2030 met ten
minste 49 procent ten opzichte van 1990. In 2050 moet de energievoorziening bijna helemaal duurzaam en CO2-neutraal zijn.
Innovaties zijn nodig om de mogelijkheden voor CO2-reductie te vergroten zodat de transitie
op een kostenefficiënte wijze gerealiseerd kan worden. Zeker zolang prijzen voor CO2-emissies nog onvoldoende hoog zijn om duurzame innovaties financieel aantrekkelijk te maken,
is overheidsinzet nodig. Drie van de instrumenten die innovatie stimuleren en hiermee beogen bij te dragen aan de energietransitie zijn de DEI-regeling, de HER-regeling en de TSEregelingen. De verschillende energie-innovatieregelingen kennen ieder hun eigen doelstellingen (zie paragraaf 3.1) en op hogere orde dragen de drie regelingen gezamenlijk bij aan
het breder beleid. De beoogde gezamenlijke werking van de EI-regelingen is als volgt: [2]
•

•

•

Verdienvermogen: Onder andere vanwege de inbedding in de Topsectorenaanpak
is een belangrijke doelstelling dat de regelingen bijdragen aan het Nederlandse verdienvermogen (TSE) en de exportpositie (DEI). Bedrijven dienen dankzij de
versterkte subsidies meer te investeren in onderzoek en ontwikkeling, waardoor er
meer energie-innovaties tot stand zouden kunnen komen. Het gevolg hiervan kan
weer zijn dat bedrijven deze innovaties gaan exporteren of wegzetten op de binnenlandse markt. Hierdoor zullen bedrijven groeien in FTE en omzet, wat ten goede
komt aan werkgelegenheid, toegevoegde waarde en het algehele verdienvermogen.
Kennis- en ecosystemen: Ingegeven vanuit het missiegedreven innovatiebeleid
wordt met de EI-regelingen beoogd om kennis- en ecosystemen te ontwikkelen en
te versterken om bij te dragen aan de realisatie van het Klimaatakkoord. Voor het
ontwikkelen van innovatieve oplossingen voor de grote maatschappelijke uitdagingen zijn sterke kennis- en innovatie-ecosystemen nodig
Energiesysteem: Vanuit haar dubbele mandaat proberen EZK en de Topsector
Energie de regelingen ook ten goede te laten komen aan het ontwikkelen en toepassen van innovatieve energie-technologie, zodat deze een plaats krijgt binnen het
energiesysteem. De technologieën kunnen leiden tot verduurzaming van de energieproductie (doelstelling HER) en besparingen in het energieverbruik. Op kortere
termijn kan dit bijdragen aan het zo efficiënt mogelijk halen van de nationale en
Europese doelen, en op langere termijn kan dit bijdragen aan de op CO2-reductie
gerichte energietransitie.

Op basis van dit onderzoek kunnen we geen uitspraken doen over in hoeverre de regelingen
bijdragen aan het bredere beleid. Dat vergt immers inzicht in de mate waarin beleidsdoelstellingen behaald worden. Wij kijken in dit onderzoek naar de mate waarin de
verdelingsmethode invloed heeft op het behalen van de bredere beleidsdoelstellingen.
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7.2 Impact verdelingsmethode op breder beleid
Bij FCFS ligt het tempo hoger waardoor het doel van breder beleid sneller gehaald
wordt. Het Klimaatakkoord kent een duidelijk tijdsdoel: in 2030 een reductie van tenminste
49% ten opzichte van 1990 en in 2050 een reductie van 95%. Het is dus van belang om
innovaties zo snel mogelijk te realiseren zodat het tijdsdoel beter behaald kan worden. Bij
een FCFS-methode kunnen aanvragers enkele maanden tot ruim een jaar sneller aan de slag
dan bij de tendermethode. Dit zorgt ervoor dat innovaties sneller op de markt komen. Zie
ook paragraaf 3.5 waar we uitgebreid op dit punt ingaan. Vanwege de ambitie om de transitie
naar een CO2-arme, duurzame economie te versnellen is de DEI in 2019 overgestapt naar
een FCFS-methode. De DEI-regeling heeft als doel om de ‘etalage’ van energie-innovaties te
versterken, en is vooral gericht op het vermarktbaar maken van beschikbare kennis en de
demonstratie van innovatie met het oog op commercialisering. [2]. Bij FCFS kunnen consortia sneller aan de slag met hun project. Hierdoor komen innovaties sneller in een volgende
fase van volwassenheid waarmee de stap naar de markt vergemakkelijkt wordt.
Daarnaast zijn innovaties nodig om de mogelijkheden voor CO2-reductie te vergroten zodat
de transitie op een kostenefficiënte wijze gerealiseerd kan worden. Ook in dit kader is het
van belang om nieuwe innovaties zo snel mogelijk te realiseren. Zo kunnen we de kostencurve verder naar beneden drukken en maken we de grootste kans dat we de doelen in
2030 halen. Uit dit onderzoek blijkt inderdaad dat FCFS een aanzienlijk hoger tempo kent
waarmee het ervoor zorgt dat de doelen van de regelingen (realiseren van kostenreductie
van duurzame energie) sneller gerealiseerd worden. Tot slot is van belang op te merken dat
FCFS beter werkt vanuit de gedachte dat alle oplossingen (die voldoen aan de kwaliteitseisen) nodig zijn om de mogelijkheden voor CO2-reductie te vergroten, en de overheid dus
juist niet te selectief wil of kan zijn. Met andere woorden: falen mag en budget is geen sterk
beperkende factor. Wanneer de onzekerheid over het potententieel van een techniek hoog
is, is het beter om diversiteit te behouden om ‘lock-in’ van een technologie te voorkomen.
Falen kan daarom juist worden gezien als een noodzakelijk onderdeel van het innovatieproces, en er bestaat mogelijkheid tot bijplussen als blijkt dat de vraag het aanbod sterk
overtreft.
Dit roept de vraag op: wanneer is tender de te prefereren methode? Ten eerste concludeerden we in hoofdstuk 3 al dat de tendermethode veel doeltreffender is wanneer er sprake is
van sterke overuitputting omdat tender dan voor een betere selectie zorgt.19 Ten tweede
werkt een tender doeltreffender wanneer focus en massa van enkel de meest kansrijke oplossingen van belang is. Om op kostenefficiënte wijze tot de toepassing van innovaties ten
behoeve van CO2-reductie te komen, is schaal nodig om tot schaalvoordelen (zoals kostenreductie) te leiden. Voorwaarde hierbij is dat je wel goed moet kunnen specificeren op welke
criteria je de beste plannen gaat beoordelen. Het selecteren van enkel de meest kansrijke
oplossingen hangt ook samen met het eerste punt: er is slechts budget beschikbaar voor de
‘beste’ oplossingen. Tender heeft dan het voordeel dat het de kwaliteit van het aanbod verhoogt middels het competitie-element. Kanttekening hierbij is dat te veel competitie
kennisdeling en samenwerking in de weg kan zitten. Dit heeft negatieve invloed op het innovatiesysteem.
Tot slot is naast het verbeteren en commercialiseren van beschikbare technologieën, ook
behoefte aan de ontwikkeling van nieuwe ideeën die nog erg risicovol zijn maar veel potentie
hebben om te voldoen aan de bredere beleidsdoelstellingen. Hiervoor is het niet evident

19

Zie paragraaf 3.4: als er geen sprake is van overuitputting zal er nauwelijks tot geen verschil zijn in
de selectie van projecten. Zowel bij de tender- als de FCFS-methode gaan goede projecten altijd door.
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welke verdelingsmethode het meest geschikt is. We signaleren dat het bij zeer jonge technologieën (TRL 2 tot 4) en/of radicale innovaties meestal nog niet vast te stellen valt aan
welke minimale kwaliteitseisen zij kunnen voldoen, en vaak al helemaal niet tegen welke
prijs. Kortom, de overheid weet nog niet wat haalbaar is. Dit maakt het erg moeilijk om
vooraf goede criteria vast te stellen. Dit argument geldt zowel voor FCFS als tender: in beide
gevallen moet er ergens een ‘lat’ worden vastgesteld waaraan de projecten minimaal moeten
voldoen. Bij FCFS kan dit gedaan worden door de lat heel hoog te leggen, maar dat kan
alleen als er al voldoende inzicht is in hoe hoog die lat zou moeten liggen. In beide gevallen
is het dus lastig om de minimale kwaliteitsvereisten vast te leggen. Bij tender is daarnaast
van belang hoe goed je kunt vaststellen welke voorstellen beter zijn dan andere. Als die
criteria heel lastig vast te stellen zijn en de beoordeling en onderlinge vergelijking van projecten daarmee subjectief wordt, bestaat het risico dat er voorkeur wordt gegeven aan
plannen die enkel op korte termijn het best zijn, of dat lijken.
In dit scenario zijn wellicht andere methoden meer geschikt dan stimulering door middel van
directe subsidies. Denk hierbij aan fiscale maatregelen als de WBSO. Dit instrument maar
ook subsidieregelingen zijn georiënteerd op het aanjagen van het aanbod van innovaties.
Daarnaast is er ook een arsenaal aan interventies dat juist ingezet kan worden om de vraag
naar innovaties aan te jagen. Beleid voor de vraagzijde van innovatie is nodig als innovaties
nog dermate pril zijn dat er zich geen commerciële markt vormt. Om de ontwikkeling van
die innovaties te bevorderen kunnen overheden vanuit hun inkoopkracht zelf ook proberen
een eerste markt te vormen voor veelbelovende innovaties (‘launching customership’), met
als doel dat die innovaties getest en gedemonstreerd worden en zo de aandacht trekken. Dit
wordt ook wel pre-commercieel inkopen genoemd. Een voorbeeld in het energie-innovatiedomein is het Programma Groene Technologie van het Rijksvastgoedbedrijf dat werd opgezet
om een bijdrage te leveren aan de doestellingen van het Klimaatbeleid. Het programma
probeert kansrijke technologische ontwikkelingen te identificeren en te ondersteunen die
bijdragen aan energiebelasting en CO2-reductie, zodat zij kunnen doorgroeien richting innovaties waarvan de toepassingsmogelijkheden reeds in een pilot verkend zijn. [42]

7.3 Conclusie impact breder beleid
De verschillende energie-innovatieregelingen kennen ieder hun eigen doelstellingen en op
hogere orde beogen de drie regelingen gezamenlijk bij te dragen aan de doelstellingen van
het Klimaatakkoord: het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen in Nederland in
2030 met ten minste 49 procent ten opzichte van 1990. Het Klimaatakkoord kent een duidelijk tijdsdoel en de FCFS-methode zorgt ervoor dat middelen aanzienlijk sneller worden
verstrekt waardoor dit doel beter behaald kan worden. Ook werkt de FCFS werkt goed vanuit
de gedachte dat alle oplossingen (die voldoen aan de kwaliteitseisen) nodig zijn om te doelstellingen van de energietransitie te halen en de overheid niet te selectief hierin wil zijn. Een
tender is juist doeltreffender wanneer focus en massa van enkel de meest kansrijke oplossingen van belang is. Er is slechts beperkt budget beschikbaar en de overheid wil juist wél
selectief zijn. Belangrijke randvoorwaarde is dat het mogelijk is om de aanvragen enigszins
objectief op kwaliteit te rangschikken.
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8 Geprefereerde verdelingsmethode
8.1 Achtergrond
In dit hoofdstuk gaan we in op de geprefereerde verdelingsmethode. We presenteren een
beslisboom die als hulpmiddel dient om te bepalen welke verdelingsmethode het meest geschikt is. Allereerst tonen we de beslisboom die doorlopen kan worden om tot de beste
methode te komen. In §8.3 werken we de stappen in de beslisboom nader uit.

8.2 De beslisboom
Figuur 12 toont de beslisboom dit kan worden ingezet om de meest geschikte verdelingsmethode te selecteren. In deze paragraaf gaan we op hoofdlijnen in op de verschillende
bouwblokken. Verder in dit hoofdstuk werken we deze specifiek uit.
Start

geen overuitputting

Wat is de verwachte
verhouding tussen
subsidieplafond en
aanvragen die aan
de eisen voldoen?

1
flinke overuitputting

Mogelijke of beperkte
overuitputting

2
Nee

2

Is het mogelijk de
aanvragen enigszins
objectief op kwaliteit
te rangschikken?

Is het mogelijk de
aanvragen enigszins
objectief op kwaliteit
te rangschikken?

Ja

Nee

Is het uitvoerbaar
en efficiënt om de
aanvragen op
kwaliteit te
rangschikken?

Ja

3

Is het uitvoerbaar
en efficiënt om de
aanvragen op
kwaliteit te
rangschikken?

Ja

Ja

Biedt een kortere
doorlooptijd van de
aanvraag een groot
voordeel voor de
doeltreffendheid?

Nee

3
Nee

Ja

4

4
Ja

Is een doorlooptijd
van 5 tot 18
maanden
acceptabel?

Nee

Nee

5
Gebruik de FCFSmethode

6
Gebruik de tendermethode

7
Heroverweeg andere
ontwerpparameters

Figuur 12. Beslisboom om te komen tot de meest geschikte verdelingsmethode
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De beslisboom fungeert als hulpmiddel om de meest geschikte verdelingsmethode te selecteren tijdens het ontwerp van een instrument. De beslisboom start met de vraag (1) of er
naar verwachting sprake zal onder- en overuitputting. Indien er geen overuitputting zal zijn,
is de FCFS-methode de meest geschikte optie. Indien er een flinke overuitputting zal zijn, is
de FCFS-methode zeker niet meest geschikte optie. In de tweede stap wordt onderzocht of
een objectieve ranking mogelijk is, dit is immers een voorwaarde voor een werkbare tenderregeling. In de derde stap wordt gekeken naar de praktische haalbaarheid en efficiëntie van
een tender. Hierbij gaat het zowel om het perspectief van RVO (uitvoering) als de gebruikers
(gebruikerservaring). De vierde stap heeft betrekking op de tijdsdimensie. Dit kan een relatieve toets zijn om te bepalen of er gekozen moet worden tussen de FCFS- en de
tendermethode. Maar het kan ook een harde toets zijn indien de FCFS-methode al eerder
afviel. Stap 5 (FCFS) en 6 (tender) zijn duidelijk, maar stap 7 (heroverweeg andere ontwerpparameters) vergt meer toelichting. Als het beslisschema hier uitkomt dan is er sprake
van een instrument waarbij zowel de FCFS- als tendermethode niet geschikt zijn. In dat
geval moet worden gekeken naar de andere onderwerpparameters. Moet het subsidieplafond
wellicht omhoog? Moet de aantrekkelijkheid van het instrument omlaag? Moeten we überhaupt wel werken met een verdelingsmethode?20

8.3 De stappen in de beslisboom
8.3.1 Stap 1: Wat is de verwachte verhouding tussen subsidieplafond en aanvragen die
aan de eisen voldoen?
De eerste stap is wellicht meteen de voornaamste. Hier moet bepaald worden wat de verwachte verhouding is tussen het voorgenomen subsidieplafond en aanvragen die aan de
eisen voldoen.
Er wordt nadrukkelijk verwezen naar verwachtingen, dus er moet vooruit gekeken worden.
Op het eerste gezicht lijkt het wellicht lastig om deze inschattingen vooraf te kunnen bepalen.
Echter, in veel gevallen is er sprake van een evolutionaire doorontwikkeling van beleidsinstrumenten. Er zijn dus eerdere of bestaande instrumenten die in meer of minder mate lijken
op het voorgenomen instrument dit kan gebruikt worden om deze inschatting te maken. Bij
het beantwoorden van deze vraag zou hier dus ook nadrukkelijk gebruik van gemaakt moeten worden.
Bij het bepalen van het voorgenomen subsidieplafond kan uiteraard gebruik gemaakt worden van achterliggende beleidsdocumenten. Er kan sprake zijn dat het subsidieplafond nog
niet vaststaat. In dat geval kan deze beslisboom gebruikt worden om het plafond te bepalen.
Er kan bijvoorbeeld een plafond gekozen worden waardoor er naar verwachting geen overuitputting zal optreden. Ook kan er gebruik gemaakt worden van de optie om later bij te
plussen. In dit kader zien wij dit als een plafond dat in een bepaalde mate variabel is.
Bij de vraagstelling wordt nadrukkelijk beschreven dat het gaat om aanvragen die aan de
eisen voldoen. Hierbij gaat het zowel om de formele toegangseisen als de inhoudelijke

20

Het is wellicht ook aardig om deze boom te leggen naast het pandemiedraaiboek voor IC-capaciteit.
[16] Hier zijn er sterke parallellen. In de regulier situatie zonder pandemie is er geen schaarste (geen
overuitputting) en krijgt een patiënt die een IC-bed op dat moment nodig heeft hier de beschikking
over (FCFS). Is er sprake van tekorten op de IC (overuitputting) dan vindt er triage (tender) plaats.
Echter deze triage kan maar tot een bepaald niveau inschatten in welke mate de ene patiënt meer
rechten heeft dan een andere (objectief rangschikken). Lukt dat niet meer, dan krijgt de eerstkomende
patiënt voorrang (FCFS) of worden er andere methoden, zoals loting, ingezet (andere ontwerpparameters).
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minimumeisen. Alle aanvragen die hier niet aan voldoen kunnen buiten beschouwing worden
gelaten aangezien deze bij beide methoden niet geselecteerd zouden worden. Wellicht dat
nog niet volledig vast ligt wat de minimumeisen zijn. Wederom kan dit model gehanteerd
worden om deze beslissing te maken. Bijvoorbeeld: als we de minimumeisen hoger leggen,
dan ontstaat er naar verwachting geen overuitputting en dan kunnen we gebruik maken van
de FCFS-methode.
Laten we kijken naar verschillende uitkomsten:
•

•

•

Als het antwoord op deze vraag is dat er naar verwachting sprake zal zijn van een
flinke overuitputting dan is de FCFS-methode niet te prefereren. Het zal leiden tot
een race tussen gebruikers om zo snel mogelijk in te tekenen, met alle chaos en
ophef van dien. Zie §2.5.4 voor verschillende voorbeelden.
Als het antwoord op deze vraag is dat er naar verwachting geen overuitputting
voordoet (en er dus onderuitputting plaatsvindt), dan is de tendermethode niet de
goede methode. Waarom zou er een proces moeten plaatsvinden om aanvragen te
ranken terwijl elke aanvraag die voldoet gehonoreerd wordt? Het is veel sneller en
efficiënter om FCFS te hanteren.21
Als er sprake is van een mogelijke of beperkte overuitputting dan zouden zowel
de tender als de FCFS-methode geschikt kunnen zijn.

8.3.2 Stap 2: Is het mogelijk de aanvragen enigszins objectief op kwaliteit te rangschikken?
Bij deze tweede stap draait het erom of het mogelijk is om rangschikking te maken die
objectiveerbaar is. Met andere woorden, de rangschikking die gemaakt wordt, plaatst daadwerkelijk de aanvraag die het best voldoet aan de doelstelling van het instrument als hoogste
in de rangschikking, de aanvraag die daarna het best voldoet als tweede, et cetera.
Alleen als aan de volgende eisen kan worden voldaan is hier sprake van:
1.
2.
3.

Het criterium is objectief toetsbaar;
Er is voldoende spreiding in de aanvragen;
De beoordelaars moeten voldoende kennis van zaken hebben.

Er moet sprake zijn van criteria die objectief toetsbaar zijn. Dat wil zeggen dat het onafhankelijk is van de waarneming of voorkeuren van de beoordelaar en er geen interpretatie
bij nodig is. In de praktijk zijn er heel weinig criteria die echt volledig objectief zijn, zeker
als het aan moet sluiten bij breed geformuleerde beleidsdoelen. Daarnaast is subjectiviteit
en objectiviteit geen discussie van zwart-wit. Er zijn meer schakeringen mogelijk. Maar onderaan de streep moet het gaan om een criterium dat tot op zeker hoogte te objectiveren
is.
Ten tweede moet er sprake zijn van voldoende spreiding in de aanvragen. Hierboven hebben we gezien dat perfecte objectiviteit niet haalbaar is, dus we zullen enige mate van
subjectiviteit moeten accepteren. Dat betekent echter wel dat er enige spreiding in de aanvragen moet zitten, alleen dan kan een ranking leiden tot een nuttige uitkomst. Wellicht laat
dit zich het best toelichten met een voorbeeld: Zou het criterium iets objectiefs als gewicht
zijn, dan zouden we met een hele goede weegschaal aanvragen met een heel kleine spreiding
kunnen onderscheiden. Als aanvraag A een nanogram zwaarder is dan B, dan is A beter want
lichter. Als het criterium is hoe zwaar iets aanvoelt, dan moeten we door de subjectiviteit

21

Als er meer stoelen dan personen zijn, dan mag iedereen gaan zitten waar hij of zij wil. Een stoelendans met meer stoelen dan personen is onzinnig.
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meer spreiding hebben. Doen we dat niet, dan wordt het onderscheid tussen A en B op basis
van willekeur gemaakt. Het werkt dus alleen als het verschil in A en B bijvoorbeeld één kilo
is.
Ten derde moeten de beoordelaars voldoende kennis van zaken hebben. Ze moeten heel
goed begrijpen waar het over gaat, maar tegelijkertijd ook onafhankelijke positie hebben.
Dit soort experts is vaak lastig te vinden als het gaat om specifieke, innovatieve onderwerpen. Wellicht dat het bovenstaande zich het best laat illustreren met een voorbeeld. In de
onderstaande box tonen we een fictief voorbeeld. Ook in de literatuur (zie paragraaf 2.5.2)
komt de discussie over objectiveerbaarheid naar voren.
Box 6. Illustratie van objectiveerbaarheid

Om de mate van objectiveerbaarheid te illustreren gebruiken we zes wielen als voorbeeld.
Concreet gaat het om achterwielen van racefietsen. Deze zijn in Figuur 13 weergegeven.
Laten we aannemen dat er een regeling bestaat die de ontwikkeling van dit soort nieuwe
wielen voor racefietsen wil stimuleren en dat er zes aanvragen komen voor de ontwikkeling van deze zes wielen.
1

2

3

4

5

6

Figuur 13. Zes soorten wielen voor een racefiets 22

De vraag wordt gesteld of het mogelijk is om een objectieve ranking van de wielen te
geven. Welk wiel is het best? Of deze vraag kan worden beantwoord hangt af van drie
voorwaarden:
1. Het criterium is objectief toetsbaar;
2. Er is voldoende spreiding in de aanvragen;
3. De beoordelaars moeten voldoende kennis van zaken hebben
Feitelijk gaan alle drie de criteria over meetbaarheid. Het eerste criterium kunnen we zien
als de aanwezigheid van een standaard. Aan welke standaard toetsten we de projecten?
Is dat bijvoorbeeld gewicht, dan moeten we een weegschaal hanteren. Het tweede criterium gaat over verschillen tussen projecten. Deze moeten voldoende groot zijn om waar
te kunnen nemen. Op gevoel kan een persoon wellicht tot op het niveau van 100 gram
nauwkeurig meten, maar zeker geen grammen. Het derde criterium gaat erover in welke
mate de personen die de weegschaal hanteren hier ook echt mee kunnen omgaan. Je hebt
een bepaalde kennis nodig om dit goed te gebruiken.

22

Bron afbeeldingen 1, 2 en 3: Futurumshop.nl. De andere afbeelding zijn uiteraard bewerkingen hiervan.
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Allereerst zal de toets plaatsvinden of de wielen aan de minimale eisen voldoen. In alle
gevallen vallen de wielen 4, 5 en 6 buiten de selectie omdat ze niet bruikbaar zijn: Een
(dermate) ovaal wiel onder een racefiets is objectief gezien geen goed idee. Iedereen die
dat wel beweert heeft geen kennis van zaken en zou eens een dermate ovaal wiel moeten uitproberen in de praktijk.
Welk oordeel de beoordelaars met kennis van zaken zouden geven met betrekking tot de
rangschikking van wiel 1, 2 en 3 is onbekend. Voor alle wielen kan een beoordelaar een
goed argument geven waarom dat wiel het beste is. Het is duidelijk subjectief. Als het
criterium dus het beste wiel is, dan is de ranking (bij een tender) feitelijk een loting geworden. De beoordelaars selecteren het wiel wat in hun ogen het beste is. Er is immers
geen objectief verschil tussen de wielen 1, 2 en 3 als het gaat om “beste”.
Een manier om het op te lossen is door het criterium specifieker en dus beter objectiveerbaar te maken, bijvoorbeeld het beste achterwiel voor een tijdrit in een wielerwedstrijd.
Alleen als de beoordelaars kennis van zaken hebben, dan zullen ze wiel 1 niet selecteren.
Wielen 2 en 3 hebben immers een betere aerodynamica dan 1. Maar omdat de verschillen
tussen wiel 2 en 3 klein zijn, komt ook hier vorm van willekeur naar boven. Wellicht dat
één wiel iets lichter is, maar dat is niet vast te stellen met de hand. Alleen als het mogelijk
is om het criterium nog scherper te maken, dan is het mogelijk om het beste wiel te
selecteren, bijvoorbeeld: Het beste achterwiel voor een tijdrit op vlak terrein in een wielerwedstrijd waar geen wind staat. In dat geval is wiel 3 objectief de beste keuze.

Indien het lastig is om objectiveerbare criteria op te stellen, zou ook de vraag gesteld kunnen
worden of dit wel nodig is. Als we niet objectief kunnen definiëren welke aanvragen beter
zijn dan andere, zou het logischer zijn om bepaalde harde voorwaarden te stellen. Hiermee
verdwijnt het probleem van objectiveerbaarheid niet. We moeten immers nog steeds toetsen
of het boven of onder de norm wordt. Echter, in veel gevallen zal deze toetst veel eenvoudiger zijn. Om het voorbeeld van een weegschaal aan te halen: Stel we leggen als harde
grens op dat iets maximaal één kilo mag wegen. Van veel inschrijvingen is snel duidelijk of
ze erboven of eronder liggen. Voor sommige rond de grens is het lastiger. Echter, alle inschrijvingen rangschikken op gewicht is veel moeilijker. In §2.5.1 gaan we hier nader op in.

8.3.3 Stap 3: Is het praktisch haalbaar en efficiënt om de aanvragen op kwaliteit te
rangschikken?
Praktisch haalbaar
De eerste vraag die gesteld zou moeten worden heeft betrekking op de praktische haalbaarheid. Dit is ook een aspect dat in de literatuur (§2.5.5) duidelijk naar voren komt. Bij
sommige regelingen is er simpelweg sprake van een zeer groot aantal aanvragen. In dit
geval zou men zich moeten afvragen of het mogelijk is om een beoordelingscommissie te
vinden die in staat is om op een grondige manier tientallen aanvragen te beoordelen. Het
bovenstaande wordt uiteraard versterkt doordat bij een tender alle aanvragen tegelijkertijd
binnenkomen. Er moet dus niet alleen een meer uitvoerige toets plaatsvinden, alle toetsen
moeten ook nog eens in een korte periode worden uitgevoerd. De vraag die we ons zouden
moeten stellen is: Is het bij een tender mogelijk om een commissie in te stellen die in staat
is om het verwachte aantal aanvragen binnen de gestelde termijn te beoordelen?
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Efficiënt
Een ander aspect waar aandacht voor zou moeten zijn is de efficiëntie. Dit valt uiteen in twee
aspecten: de uitvoeringskosten en de gebruikerservaring.
Als we kijken naar de uitvoeringskosten, dan zijn de verhouding tussen uitvoeringskosten
per aanvraag en de waarde van de subsidie per aanvraag relevant. Tender is een duurdere
methode dan FCFS, simpelweg omdat de beoordeling grondiger moet gebeuren. Uiteraard is
het voor grote subsidiebedragen goed te verantwoorden om een duurdere methode te gebruiken als dit leidt tot een betere selectie. Echter, als het gaat om relatief kleine bedragen
wordt een FCFS-methode steeds logischer. Anders ontwikkelen we een instrument dat wellicht doeltreffender is, maar zeker niet doelmatig is.
Voor wat betreft de gebruikerservaring moet rekening worden gehouden dat gebruikers gemiddeld gezien een voorkeur hebben voor FCFS omdat dit meer flexibiliteit in de tijd biedt.
Indien dit een belangrijke voorwaarde is voor een bepaalde regeling, dan zou dit pleiten voor
FCFS.

8.3.4 Stap 4: Doorlooptijd
De doorlooptijd van de twee methoden is een essentieel verschil. De doorlooptijd wordt bepaald door de tijd tussen het openstellen van de regeling en het moment dat de aanvraag
beoordeeld wordt en de beoordelingstermijn. Zoals eerder in dit stuk aangegeven duurt het
bij de tendermethode gemiddeld ruim 30 weken langer voordat middelen worden verstrekt,
maar er zitten ook uitschieters naar boven (meer dan één jaar langer) en naar beneden
(enkele maanden langer) bij.
De essentiële vraag die we ons zouden moeten stellen er sprake is van mogelijk of beperkte
overuitputting is: Biedt een kortere doorlooptijd een groot voordeel voor de doeltreffendheid?
Als het gaat om processen waarbij innovatie centraal staat, dan zijn we geneigd hier met ja
op te antwoorden. Echter, als het bijvoorbeeld gaat om meer fundamenteel onderzoek (lagere TRL’s) dan lijkt “30 weken vertraging” veel minder relevant.
Indien er sprake is van flinke overuitputting valt FCFS sowieso af, dus dan zouden we ons
moeten afvragen of de gehele doorlooptijd van de tenderregeling (dus niet het verschil met
FCFS) überhaupt leidt tot een werkbaar model. Bij een regeling die twee maanden open staat
(wat bijvoorbeeld bij de MOOI-regeling het geval is) bestaat de doorlooptijd uit 5 maanden
uitgaande van een reguliere beoordelingstermijn van 13 weken. Bij regelingen die langer
open staan loopt de doorlooptijd al snel op tot een maximum van 18 maanden in het meest
extreme scenario (12 maanden openstelling en dubbele beoordelingstermijn van 26 weken).
In sommige gevallen is het compleet zinloos om een dermate lange termijn te nemen om de
beste optie aan te wijzen simpelweg omdat er haast bij geboden is. Tegen de tijd dat de
middelen worden toegekend is elke optie waardeloos geworden.23

8.3.5 Stap 5: Gebruik de FCFS-methode
Indien hier wordt uitgekomen, dan zou de FCFS-methode moeten worden gehanteerd. In
§2.3 is toegelicht hoe deze methode eruit ziet.

23

Denk aan de patiënten die wachten op een behandeling op de IC. Als de triage (tender) te lang duurt
-bijvoorbeeld omdat de verschillen heel klein zijn- dan wordt uiteindelijk wellicht de patiënt aangewezen die er het meeste recht op heeft, maar dan zijn beide patiënten al overleden: operatie geslaagd,
patiënt overleden. Dan is het wellicht beter om de eerste patiënt te kiezen of te loten.
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8.3.6 Stap 6: Gebruik de tendermethode
Indien hier wordt uitgekomen, dan zou de tendermethode moeten worden gehanteerd. In
§2.3 is toegelicht hoe deze methode eruit ziet.

8.3.7 Stap 7: Heroverweeg andere ontwerpparameters
Bij deze laatste stap komen we alleen uit als zowel de FCFS- als de tendermethode ongeschikt zijn. We zouden ons moeten beraden hoe we de regeling dan wel moeten vormgeven
en de regeling zou wellicht anders ontworpen moeten worden. Dit kan bijvoorbeeld liggen in
het verhogen van het subsidieplafond waardoor er geen (of minder) overuitputting zal zijn.
In de praktijk is dit (weliswaar achteraf) gebeurd bij regelingen waar een flinke mate van
overuitputting was, zie hoofdstuk 2. Een andere optie het minder aantrekkelijk maken van
de regeling, ook dan is de kans op overuitputting aanzienlijk lager. Ook hiervan vinden we
in de praktijk voorbeelden en ook hier weer achteraf.
Sommige problemen laten zich echter niet oplossen door te kijken naar overuitputting. Wat
als er geen objectieve standaarden zijn om te meten of iets voldoet aan de doelstelling? Dan
zijn er nog maar twee opties mogelijk: iedereen of niemand kan er gebruik van maken. We
zouden kunnen beargumenteren dat gefiscaliseerde maatregelen, zoals de WBSO, een voorbeeld zijn van een instrument dat iedereen kan gebruiken. Een ander interessant element
van gefiscaliseerde maatregelen in dit kader is dat er geen subsidieplafond is en dus van
overuitputting geen sprake kan zijn.

8.4 Conclusie geprefereerde verdelingsmethode
De uiteindelijk geprefereerde methode voor de EI-regelingen start met de vraag of er naar
verwachting sprake zal onder- en overuitputting. Indien er geen overuitputting zal zijn, dan
is de FCFS-methode de geprefereerde methode. Indien er een flinke overuitputting zal zijn,
is de FCFS methode niet meest geschikte optie en is tender te prefereren. Hiervoor is van
belang of er objectieve ranking mogelijk is, dit is immers een voorwaarde voor een werkbare
tenderregeling. Als er beperkte mate van overuiputting is, bepaalt de mate waarin objectieve
ranking mogelijk is, praktische haalbaarheid, efficiëntie en de mate waarin de doorlooptijd
van belang is de uiteindelijk keuze voor FCFS of tender.
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9 Conclusies
Op basis van de resultaten, zoals gepresenteerd in voorgaande hoofdstukken, komen we tot
de volgende conclusies.
Impact van de FCFS- en tendermethode op de doeltreffendheid van EI-regelingen
Het antwoord op deze vraag hangt sterk samen met de mate waarin kwalificerende aanvragen meer subsidie aanvragen dan er beschikbaar is (“overuitputting”). We kunnen met grote
zekerheid vaststellen dat bij de regelingen die in dit onderzoek centraal staan (DEI, HER en
WoZ R&D) in de periode 2014-2019 geen of zeer beperkte overuitputting plaatsvond. Er is
slechts één voorbeeld van een sterke mate van overuitputting (WoZ R&D-regeling in 2015).
•

•

•

Indien er geen sprake is van overuitputting, dan is FCFS de meest doeltreffende optie. Bij een FCFS-methode kunnen aanvragers enkele maanden tot ruim
een jaar sneller aan de slag dan bij de tendermethode. Dit zorgt er niet alleen voor
dat innovaties sneller op de markt komen, het zorgt er ook voor dat het momentum
in organisaties behouden blijft. Ook voorkomt het te veel vertraging in het innovatieproces waarmee de marktpositie van een nieuw product of dienst geschaad kan
worden. Tot slot voorkomt de flexibiliteit van de FCFS-regeling dat goede aanvragen
die in eerste instantie onvolledig of onduidelijk zijn, worden afgewezen.
Indien er beperkt sprake is van overuitputting, dan is de FCFS-methode
meestal de meest doeltreffende optie. Het biedt bovenstaande voordelen (snelheid en flexibiliteit), maar tegelijkertijd bestaat het risico dat een project dat net
voldoende scoort gehonoreerd wordt ten koste van een uitstekend project. Doordat
in dit scenario de overuitputting slechts beperkt is, is de kans hierop echter gering.
Daarnaast wordt dit effect gemitigeerd doordat het vaak mogelijk is om achteraf het
subsidieplafond te verhogen, en zo dit uitstekende project alsnog te honoreren. Bovendien heeft de aanvrager van het uitstekende project dat werd afgewezen door
overuitputting in veel gevallen de mogelijkheid om snel in te tekenen bij een nieuwe
opstelling van de FCFS-regeling (iets wat bij de tender veel langer duurt).
Indien er sterk sprake is van overuitputting, dan is tender evident de meest
doeltreffende optie. Met een FCFS-methode worden de kwalificerende aanvragen
die als eerst intekenen gehonoreerd, met de tendermethode worden de beste en
meest doeltreffende aanvragen gehonoreerd.

Naast het bezien van doeltreffendheid vanuit het perspectief van drie individuele subsidieregelingen, zoals hierboven gedaan is, hebben we ook gekeken naar de mate waarin de
verdelingsmethode invloed heeft op het behalen van de bredere beleidsdoelstellingen. De
verschillende energie-innovatieregelingen kennen ieder hun eigen doelstellingen en op hogere orde beogen de drie regelingen gezamenlijk bij te dragen aan de doelstellingen van het
Klimaatakkoord: het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen in Nederland in 2030
met ten minste 49 procent ten opzichte van 1990. Het Klimaatakkoord kent een duidelijk
tijdsdoel: de FCFS-methode zorgt ervoor dat middelen aanzienlijk sneller worden verstrekt
waardoor dit doel beter behaald kan worden. Een tender is doeltreffender wanneer focus en
massa van enkel de meest kansrijke oplossingen van belang is (er slechts beperkt budget
beschikbaar is). Belangrijke randvoorwaarde is dat het mogelijk is om de aanvragen enigszins objectief op kwaliteit te rangschikken.
Impact van de FCFS- en tendermethode op de doelmatigheid van EI-regelingen
Ook als het gaat om doelmatigheid staat de mate van overuitputting centraal.
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•

•

Indien er geen of beperkt sprake is van overuitputting dan is FCFS de meest
doelmatige optie. Dit komt vooral omdat het de meest doeltreffende methode (zie
hierboven) is. Het verschil in uitvoeringskosten is marginaal.
Indien er sterk sprake is van overuitputting dan de tendermethode de meest
doelmatige optie. Het feit dat de tendermethode is in dit geval het meest doeltreffend is heeft een grote impact op doelmatigheid. De uitvoeringskosten zullen in dit
geval iets hoger liggen (immers alle kwalificerende aanvragen moeten worden beoordeeld en niet alleen de eerste tot het plafond is bereikt), dit is echter een
marginaal effect.

Impact van de FCFS- en tendermethode op de gebruikerservaring van EI-regelingen
Gemiddeld genomen hebben aanvragers een duidelijke voorkeur voor de FCFS-regeling: Er
kan vaker en over een langere periode worden ingediend. Dit sluit beter aan bij de interne
processen van aanvragers. Ook oordelen aanvragers positiever over de beoordelingsprocedure bij de FCFS- dan bij de tendermethode: de criteria zijn duidelijker, het proces is
transparanter en de beoordeling is beter onderbouwd. De beoordelingstermijnen worden
over de hele linie als te lang ervaren, maar men is hierover bij de FCFS-methode minder
negatief dan bij de tendermethode. Tot slot waarderen gebruikers de mogelijkheid die de
FCFS biedt om aanvullende informatie over het ingediende projectvoorstel aan te leveren.
Impact van de FCFS- en tendermethode op de uitvoering van EI-regelingen
Er zijn verschillen in de werkbelasting tussen beide methoden. Bij de FCFS-methode is deze
beter gespreid in de tijd, waardoor er weinig pieken in aanvragen zijn. De tendermethode
heeft daarentegen als voordeel dat het veel beter te plannen is: de piek is weliswaar veel
groter, maar RVO weet wel ruim van te voren wanneer de piek zich gaat voordoen. Verder
zorgt de FCFS-methode voor een iets hogere werkbelasting omdat er meer interactie met
(potentiële) aanvragers is.
Bij beide methodes is het mogelijk om het subsidieplafond te verhogen (“bijplussen”). Echter, bij de FCFS-methode kan dat procesmatiger eenvoudigers zijn omdat eerder duidelijk
wordt dat er sprake is van een tekort. Uiteraard spelen juridische kwesties voor beide methoden pas vooral als er sprake is van afwijzing. Bij de FCFS-methode draait het vooral om
discussies over de bepaling van het moment van indienen. Bij de tender draait het vooral
om de motivatie waarom een andere inschrijving een betere beoordeling krijgt.
De geprefereerde methode voor de EI-regelingen
Wederom bepaalt de mate van overuitputting voor een groot deel de geprefereerde methode
voor de EI-regelingen. De onderstaande afbeelding toont een beslisboom dat als hulpmiddel
kan dienen om een afgewogen besluit te maken over de te prefereren verdelingsmethode:
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Start

geen overuitputting

Wat is de verwachte
verhouding tussen
subsidieplafond en
aanvragen die aan
de eisen voldoen?

1
flinke overuitputting

Mogelijke of beperkte
overuitputting

2
Nee

2

Is het mogelijk de
aanvragen enigszins
objectief op kwaliteit
te rangschikken?

Is het mogelijk de
aanvragen enigszins
objectief op kwaliteit
te rangschikken?

Ja

Nee

Is het uitvoerbaar
en efficiënt om de
aanvragen op
kwaliteit te
rangschikken?

Ja

3

Is het uitvoerbaar
en efficiënt om de
aanvragen op
kwaliteit te
rangschikken?

Ja

Ja

Biedt een kortere
doorlooptijd van de
aanvraag een groot
voordeel voor de
doeltreffendheid?

Nee

3
Nee

Ja

4

4
Ja

Is een doorlooptijd
van 5 tot 18
maanden
acceptabel?

Nee

Nee

5
Gebruik de FCFSmethode

6
Gebruik de tendermethode

7
Heroverweeg andere
ontwerpparameters

De relatie tussen ‘ontwerpparameters’ in de subsidiemethode?
Binnen allerdrie de EI-regelingen die hier onderzocht zijn, is de afgelopen jaren gebruik gemaakt van zowel de FCFS- als tendermethode. We vinden geen relatie tussen de
ontwerpparameters van de verdelingsmethode en het type regeling. Ook is er nog geen
duidelijk selectiekader om de keuze voor de FCFS-methode of de tendermethode te maken.
De geschiedenis van de regeling, het verwacht aantal aanvragen, het risico op overuitputting
en voorkeuren van beleidsmakers lijken vooral een rol te spelen.
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Bijlage 1. Onderzoeksvragen
1. Wat is de relatie tussen ‘ontwerpparameters’ in de subsidiemethode (e.g. tijd tussen
aankondiging en openstelling, duur van openstelling) en het type regeling (focus op
R&D/demonstratie [TRL-niveau], projectomvang, looptijd project, thema, etc.)?
2. Wat zijn de effecten van de FCFS-methode:
a. Op de doeltreffendheid van energie-innovatieregelingen (in het bijzonder de
DEI+-regeling)?
b. Op de doelmatigheid van energie-innovatieregelingen (in het bijzonder de
DEI+-regeling)?
c. Op de gebruikerservaring van energie-innovatieregelingen (in het bijzonder
de DEI+-regeling)?
d. Op de uitvoering van energie-innovatieregelingen (in het bijzonder de DEI+regeling)?
e. Op de doeltreffendheid van het bredere energie-innovatiebeleid?
3. Wat zijn de effecten van de tendermethode:
a. Op de doeltreffendheid van energie-innovatieregelingen (in het bijzonder de
DEI+-regeling)?
b. Op de doelmatigheid van energie-innovatieregelingen (in het bijzonder de
DEI+-regeling)?
c. Op de gebruikerservaring van energie-innovatieregelingen (in het bijzonder
de DEI+-regeling)?
d. Op de uitvoering van energie-innovatieregelingen (in het bijzonder de DEI+regeling)?
e. Op de doeltreffendheid van het bredere energie-innovatiebeleid?
4. Wat zijn de belangrijkste voordelen (ten aanzien van doeltreffendheid, doelmatigheid, gebruikerservaring, uitvoering en doeltreffendheid van het breder beleid) van
FCFS ten opzichte van de tendermethode?
5. Wat zijn de belangrijkste nadelen (ten aanzien van doeltreffendheid, doelmatigheid,
gebruikerservaring, uitvoering en doeltreffendheid van het breder beleid) van FCFS
ten opzichte van de tendermethode?
6. Wat is de geprefereerde methode voor de DEI+ regeling in 2021, en voor andere
Energie-innovatieregelingen voor industrieel onderzoek, ontwikkeling, pilots, demonstraties en investeringsregelingen?
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Bijlage 2. Overzicht interviewrespondenten
Interviews intern
Naam

Organisatie

Functie/regeling

Martine Roza

EZK

Clusterleider Energie, Directie Energiemarkt & Innovatie

Peter Besseling

EZK

Beleidsadviseur sustainable industry

Fred van den Brink

RVO

Coördinator DEI

Marco Kolkman

RVO

Cöordinator HER

Andre de Boer

RVO

Cöordinator WoZ

Angela Juliaans

RVO

Adviseur energie innovatie

Hans van der Spek

FME

Expert adviescommissie DEI

Interviews gebruikers
Naam

Organisatie

David de Jager

Grow Consortium

Chris Hendriks

Grow Consortium

Jan van der Tempel

Ampelman en DOT

Groepsgesprekken gebruikers
Sessie 1: 14 september
Naam

Organisatie

Marijke van Hooijdonk

Cosun

Menno Broers

BT Projects

Dirk van Deursen

CBM

Nadeche Seugling

Kenniscentrum Papier en Karton

Ton Runneboom

Cellicon

Sessie 2: 15 september
Naam

Organisatie

Martijn Koelers

LM Wind Power

Jasper Winkes

C1 Connections

Ronald den Boogert

Radial Drilling

Floris Geeris

Integrated Green Energy Solutions

Ellart de Wit

HyGear

Dieter Castelein

Greener power solutions
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Sessie 3: 16 september
Naam

Organisatie

Jan Peter Born

HVC

Kees Biesheuvel

DOW

Marco Verzijl

WCooliT

Gjalt Lindeboom

Seaqualize

Bert Bosman

SABIC

Wilco Stavenuiter

Tetrahedron

Interviews externe experts
Naam

Organisatie

Ronald Boelhouwer

Provincie Gelderland

Dicky van Keulen

Provincie Overijssel

Anthony van de Ven

Gemeente Eindhoven
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Bijlage 3. Vragenlijst survey
Introductie
1. Heeft u de afgelopen jaren ervaring opgedaan met het indienen van een subsidieaanvraag binnen de First-Come-First-Served methode of binnen de
tendermethode?
De tabel hieronder toont welk van de subsidiemethoden wanneer op de regelingen
van toepassing waren.
o First Come First Served (FCFS)
o Tender
o Beiden
o Geen van beiden --> einde vragenlijst
o Weet ik niet --> einde vragenlijst
Subsidiemethode

Demonstratieregeling
Energie-innovatie
(DEI)

Hernieuwbare Energie regeling (HER)

Wind op zee R&Dprojecten regeling
(WoZ)

Tender

2014-2018

2012-2014

2012-2014
2016-2019

FCFS

2019-heden

2015-heden

2015

2. Heeft u nog ervaring met het aanvragen van subsidie bij andere energie innovatie-regelingen, buiten de DEI, HER of WoZ om?
o Ja, met …
o Nee

3. Hoeveel subsidieaanvragen voor energie innovatie-regelingen heeft u de afgelopen drie jaar ingediend en hoeveel zijn er daarvan toegekend?
a. Aantal ingediend: ..
b. Aantal toegekend: ..

4. Tot welk type behoort uw organisatie?
o Kleine onderneming (<50 werknemers)
o Middelgrote onderneming (51-250 werknemers)
o Grote onderneming (>250 werknemers)
o Subsidie-adviesbureau
o Onderzoeks- of kennisinstelling
o Overheid
o Onderwijsinstelling
Administratieve lasten
5. Hoe heeft u de administratieve lasten van uw subsidieaanvraag/subsidieaanvragen waarbij de <tender/FSFC> is gehanteerd ervaren op een schaal van 110?
1=zeer laag en 10=zeer hoog. Vergelijk hierbij de omvang van de lasten met het
mogelijk te ontvangen subsidiebedrag.
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FCFS

Tender

[Tonen indien FCFS of
beiden]

[Tonen indien tender of
beiden]

Score

Score

De tijd/energie die benodigd
is voor het schrijven van het
projectplan
De tijd/energie die benodigd
is voor het aanleveren van
de vereiste documenten.

Indien ervaring met één van beiden:
6. Licht uw score toe:
….
Indien ervaring met beiden:
7. Hoe verklaart u een eventueel verschil? Heeft dit met de subsidie verdeelmethodiek te maken of hebben andere aspecten (bijv. type regeling of inhoudelijk
projectvoorstel) hier invloed op?
…
8. Hoe zou u de volgende aspecten van het aanvraagproces van uw subsidieaanvraag/subsidieaanvragen beoordelen waarbij de <tender/FSFC> is gehanteerd
op een schaal van 1-10? 1=zeer negatief, 10=zeer positief
Beoordeling FCFS (score
1-10)
[Tonen indien FCFS of
beiden]
Score

Beoordeling Tender (score 110)
[Tonen indien tender of beiden]
Score

De duidelijkheid van de te volgen procedure (informatievoorziening RVO)
De lengte van de indienperiode
Het aantal momenten waarop u kunt indienen
Beoordelingstermijn (tijd tussen indienen
voorstel en uitslag beoordeling)
Duidelijkheid van de beoordelingscriteria
Transparantie van het beoordelingsproces
Onderbouwing van de beoordeling van de
subsidiebeschikking

Indien ervaring met één van beiden:
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9. Licht toe, wat vond u goed aan de manier waarop de subsidieaanvraag/aanvragen werd(en) beoordeeld en wat vond u minder goed?
…
Indien ervaring met beiden:
10. Hoe verklaart u een eventueel verschil in beoordeling? Heeft dit met de subsidie
verdeelmethodiek te maken of hebben andere aspecten (bijv. type regeling of
inhoudelijk projectvoorstel) hier invloed op?
…
Beoordeling aspecten subsidiemethodiek
11. Welke van onderstaande aspecten ten aanzien van de subsidiemethodiek zijn
voor uw organisatie van belang? U kunt dit aangeven door punten toe te kennen
op basis van hoeveel belang u aan het aspect hangt.
U kunt 70 punten verdelen over deze zeven aspecten. Als u alle aspecten even belangrijk
vindt, kent u dus 10 punten toe aan ieder aspect. Het is ook mogelijk/toegestaan dat u
alle 70 punten toekent aan één aspect dat voor u heel belangrijk is.
Aspect

Score

Een methodiek moet inhoudelijke concurrentie tussen aanvragers stimuleren

…

Een methodiek moet de mogelijkheid geven om aanvullende informatie aan te
leveren wanneer de aanvraag niet volledig is

…

Een methodiek moet het hele jaar mogelijkheid geven tot indiening, zodat ik
kan indienen op het moment dat het voor het project/mijn organisatie goed
uitkomt

…

Een methodiek moet een duidelijke deadline kennen voor het indienen van projectvoorstellen

…

Een methodiek moet gepaard gaan met een korte doorlooptijd van de beoordeling (8 weken)

…

Een methodiek moet gelegenheid geven om snel een nieuwe aanvraag in te
dienen na afwijzing

…

Een methodiek moet de mogelijkheid geven aan een beoordelingscommissie
om projectvoorstellen onderling te vergelijken

…

12. Licht uw antwoord toe:
…
13. Welke andere aspecten zijn voor uw organisatie van belang?
Effecten toekenningsmethode
14. Heeft u wel eens een projectvoorstel niet ingediend vanwege de subsidiemethodiek die werd toegepast?
Meerdere antwoorden mogelijk.
 Ja, omdat FCFS werd toegepast
 Ja, omdat Tender werd toegepast
 Nee
15. Licht uw antwoord hieronder eventueel toe:
…
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16. Had u uw subsidieaanvraag/subsidieaanvragen waarbij <de FCFS-methodiek/de Tender-methodiek> werd gehanteerd ook ingediend als er sprake was
geweest van een andere methodiek <FCFS/TENDER>?
o Nee, zeker niet
o Waarschijnlijk niet
o Misschien
o Waarschijnlijk wel
o Ja, zeker wel
o Weet ik niet
17. Kunt u uw antwoord toelichten? Waarom wel/niet?
…
18. Wordt u bij een projectaanvraag liever beoordeeld op basis van de tender of
FCFS methodiek?
o Tender
o FCFS
o Geen voorkeur
o Weet ik niet
19. U kunt hieronder uw antwoord eventueel toelichten:
…
20. Welk effect heeft de gehanteerde subsidiemethode (<tender/FCFS>) op:
Zeer
negatief

Negatief

Geen

Positief

Zeer
positief

Weet
ik
niet

Het opzetten van een project (bewustwording subsidie, project
formuleren, consortium samenstellen etc.)
Het schrijven en indienen van een
voorstel
Uw reactie bij toekenning of afwijzing
De kwaliteit van het projectvoorstel
De uitvoering en verantwoording
van het project
De resultaten van het project

21. U kunt hieronder uw antwoord eventueel toelichten:
…
Aanbevelingen
22. Heeft uw nog opmerkingen of aanbevelingen ten aanzien van de voor- en nadelen van de FCFS- versus tendermethode voor energie-innovatieregelingen?
..

90

Dialogic innovatie ● interactie

N.v.t.

Bijlage 4. Administratieve data
De administratieve data betreft een lijst welke afkomstig is uit de administratie van RVO.
Hierin worden aanvragen bijgehouden met verschillende eigenschappen van deze aanvragen. De selectie uit de administratieve data die voor dit onderzoek zijn gebruikt omvat
aanvragen van 2013 tot en met 2020 voor de DEI-, de HER- en de WoZ-regeling. Aangezien
het jaar 2020 tijdens dit onderzoek nog loopt, zijn de uitkomsten van 2020 niet volledig te
vergelijken met de jaren daarvoor. Wel kunnen absolute aantallen voor 2020 al een indicatie
geven ten opzichte van de andere jaren.
In deze bijlage geven wij eerst een overzicht van de geanalyseerde eigenschappen. Daarna
geven we een overzicht van beschrijvende statistieken rondom deze eigenschappen voor
verschillende uitsplitsingen op de data. Dit zijn voornamelijk tellingen en draaitabellen.
Overzicht eigenschappen
Hieronder volgt een overzicht van de verschillende eigenschappen die per aanvraag beschikbaar waren. Gezien de status van afgekeurde projecten zijn een groot aandeel van de
eigenschappen voor afgekeurde aanvragen niet beschikbaar. Hieronder wordt dus ook de
beschikbaarheid per geanalyseerde eigenschap aangegeven.
De eigenschappen die hier worden weergegeven zijn in de meeste gevallen een bewerking
op de door RVO aangeleverde data. Bewerking die moesten worden uitgevoerd om tot de
huidige set te komen zijn: het opschonen van kolommen, het hercategoriseren van classificaties, het interpreteren van categorieën en het corrigeren van foutieve informatie die door
het exportprogramma van RVO in de data is geïntroduceerd.
Beschikbaarheid
Eigenschap

Toegekende aanvraag

Afgewezen aanvraag

Regeling

✓

✓

Status aanvraag

✓

✓

Indieningsdatum

✓

✓

Budgetjaar

✓

✖

TRL

✓

✖

Kosten:
-

Projectkosten

✓

✖

-

Subsidiekosten

✓

✖

Organisaties:
-

Aanvragersnaam

✓

✓

-

Partners

✓

✖

o

Organisatienaam

✓

✖

o

Organisatietype

✓

✖

o

Uitsplitsing kosten

✓

✖
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Beschrijvende statistieken
Aantallen aanvragen
Hieronder wordt per regeling het aantal aanvragen gegeven per budgetjaar. Dit is overigens
niet gelijk aan het aantal aanvragen per jaar van indiening, omdat een regeling is gekoppeld
aan een budgetjaar en er regelingen (zoals de DEI) zijn die over de grens van een jaar heen
lopen. In alle andere uitsplitsingen die volgen zal er dus worden uitgesplitst naar budgetjaar
wat telkens qua scheiding overeenkomt met de uitgezette regelingen. Op die manier zijn
wijzigingen in de regeling ook per jaar te vergelijken.
Tabel 23. Aantal aanvragen per regeling en budgetjaar
Regeling

2013

DEI
HER

75

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Totaal

66

58

53

60

41

235

62

575

87

106

54

58

36

48

464

21

16

14

21

15

89

WoZ

Het figuur hieronder splitst de aanvragen uit naar de verschillende statussen.
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Tender

Tender

Tender

Tender

FCFS
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FCFS

FCFS

FCFS

FCFS

FCFS
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Tender

Tender

Tender

Tender

2014

2015
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2019
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2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2015

2016

2017

2018
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DEI

HER
Afgekeurd

Goedgekeurd

In behandeling

Ingetrokken

WOZ
Onbekend

Figuur 14. Aanvragen per regeling, methode en budgetjaar uitgesplitst naar status

De tabel met aantal aanvragen laat een grote piek zien in het absoluut aantal aanvragen
voor de DEI in 2019 (toen werd geswitcht naar FCFS). Dit kan echter het gevolg zijn van een
hoger budget. Daarom geven we hieronder ook het aantal aanvragen relatief aan het budget
van de regeling in dat budgetjaar.
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Aantal aanvragen per €100k verleende subsidie
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Figuur 15. Aantal aanvragen per €100k verleende subsidie

Spreiding aanvragen
Hieronder geven we per regeling het aantal aanvragen per maand weer. Hier gaan we uit
van de indieningsmaand van de aanvraag om zo een beeld te geven van het verloop van de
drukte dat dit creëert bij RVO.
Figuur 16. Aantal aanvragen per €100k verleende subsidie
Aanvragen DEI per maand
70
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Aantal aanvragen
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0
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Indieningsmaand
Aanvragen Tender

Aanvragen FCFS

Figuur 17. Aantal aanvragen DEI per maand van indiening
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Aanvragen HER per maand
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Figuur 18. Aantal aanvragen HER per maand van indiening
Aanvragen WoZ per maand
25

Aantal aanvragen
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5

0

Indieningsmaand
Tender

FCFS

Figuur 19. Aantal aanvragen WoZ per maand van indiening

Kosten
Hieronder worden de gemiddelde subsidie en de gemiddelde projectomvang per project
weergegeven voor projecten die niet afgewezen zijn.
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Gemiddelde subsidie per niet afgewezen project
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Figuur 20. Gemiddelde subsidie per project dat niet afgewezen is
Gemiddelde projectomvang per niet afgewezen project
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Figuur 21. Gemiddelde projectomvang per project dat niet afgewezen is

TRL-niveaus
Hieronder wordt per budgetjaar en methode aangegeven wat de verdeling van de TRL-niveaus is onder de niet afgekeurde aanvragen. Hier lijkt de verdeling vooral te verschillen
tussen de regelingen en lijkt er over de tijd een verschuiving te zijn naar hogere TRL-niveaus.
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Aandeel (niet afgekeurde) aanvragen voor TRL-niveaus per regeling
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Figuur 22. Aandeel niet afgekeurde aanvragen met een bepaald TRL-niveau per regeling

Organisaties
Er is rondom de organisaties die in projecten zitten enkel informatie voor niet afgekeurde
aanvragen beschikbaar. Daarom gaan de volgende analyses enkel over aanvragen die niet
zijn afgekeurd.
Hieronder wordt er per regeling en budgetjaar weergegeven voor hoeveel van de niet afgekeurde aanvragen er een organisatie van een bepaald type (als partner) aan het project
meedoet. Deze aantallen per type zijn niet per jaar op te tellen, omdat er overlap tussen zit.
Als er binnen één aanvraag twee organisaties van hetzelfde type meedoen, dan wordt dit als
één aanvraag voor dat type gerekend. Doen er bijvoorbeeld twee mkb’s aan hetzelfde project
mee, dan telt dit maar als één aanvraag voor het type mkb.
Aantal (niet afgekeurde) aangvragen met een specifiek type organisatie
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Figuur 23. Aantal niet afgekeurde aanvragen met een specifiek type organisatie als partner

Hieronder wordt het aandeel aanvragen met een bepaald aantal partners weergegeven.
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Aandeel (niet afgekeurde) aanvragen voor aantal projectpartners per regeling
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Figuur 24. Aandeel niet afgekeurde aanvragen per aantal projectpartners

Terwijl er bij de WoZ een trend lijkt te zijn naar lagere aantallen projectpartners bij een
project, lijkt er bij de DEI en HER een lichte stijging op te treden.
Gemiddeld aantal projectpartners per (niet afgekeurde) aanvraag
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Figuur 25. Gemiddeld aantal projectpartners per (niet afgekeurde) aanvraag
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