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1 Directieverslag
Terugblik 2020
De Nederlandse industrie speelt een belangrijke rol in onze economie en samenleving. Tegelijk
is zij verantwoordelijk voor ongeveer 40% van de uitstoot van broeikasgassen in ons land. Het
is de maatschappelijke opgave om te transformeren naar een duurzame en inclusieve industrie,
die een brede maatschappelijke welvaart levert en zo bijdraagt aan de kwaliteit van leven,
werkgelegenheid en de concurrentiepositie van Nederland, nu en in de toekomst. Het
Klimaatakkoord zet voor 2030 een tussenstation met een indicatieve CO 2-reductieopgave van
14,3 Mton. De industrie gaat naar bijna nul emissie in 2050.
Voor de transitie naar een duurzame procesindustrie en versterking van de economische
bijdrage zijn innovaties essentieel. TKI Energie en Industrie (TKI E&I) faciliteert en ontwikkelt
deze in nauwe samenwerking met ISPT, de bedrijven en kennisinstellingen. Hiermee versterkt
het op een duurzame manier de economische concurrentiekracht en geeft invulling aan de
maatschappelijke opgave Energie en Klimaat.
In 2020 heeft TKI E&I veel aandacht besteed aan het begeleiden van consortia bij de
subsidietenders MOOI en TSE-industrie. Daarvoor zijn gesprekken gevoerd met meer dan 30
consortia in een eerste ronde, en daarna diverse vervolggesprekken om verbindingen te leggen
tussen consortia en projecten aan te scherpen. De MOOI-regeling heeft veel nieuwe partijen
getrokken, waardoor het innovatie-ecosysteem rond de industrie is verbreed. Daarnaast is
gewerkt aan de voorbereiding van een eerste tender voor klimaat neutrale brandstoffen, samen
met Missies D+ (mobiliteit) en E (landbouw en landgebruik).
Namens de Topsector Energie is TKI E&I partner geworden in Wind meets Industry, een coalitie
van ontwikkelaars van offshore wind en procesindustrie. In 2020 is de actieagenda gelanceerd,
en zijn initiatieven gestart om de sectoren rond het thema elektrificatie dichter bij elkaar te
brengen. In het najaar van 2020 heeft TKI E&I de opdracht gekregen om de routekaart
elektrificatie in de industrie te coördineren, in samenwerking met de werkgroep power-toindustry. Het uitvoeringsoverleg Industrie en Elektriciteit zullen de ontvangers zijn van deze
routekaart.
Communicatie is in 2020 sterker aangezet, en daarmee is de lijn van 2019 doorgezet. Dit is
gedaan door de frequentie van de nieuwsberichten op de website te verhogen en door actiever
gebruik te maken van LinkedIn. De relatie tussen TKI-communicatie en de TSE persvoorlichter
heeft gezorgd voor grotere zichtbaarheid en meer scherpte in de communicatie uitingen.
De relatie met ISPT als bedrijvenplatform en spil in het industrie netwerk is in 2020 nog steeds
van groot belang. Op het gebied van MKB-ondersteuning worden de krachten gebundeld, en
ISPT is aanjager geweest van de vorming van een aantal project-consortia voor de MOOIregeling. De PPS-toeslag die via ISPT is aangebracht wordt in brede consortiumprojecten in
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samenwerking met ISPT uitgezet. Dit heeft ook in 2020 geleid tot een extra projectenstroom
van ca. M€ 10 (waarvan ca. 5 M€ PPS-toeslag).

Doelstelling van TKI Energie en Industrie
De Topsector Energie is de aanjager van innovaties die nodig zijn voor de transitie naar een
betaalbaar, betrouwbaar en duurzaam energiesysteem. De missies voor energietransitie en
duurzaamheid bepalen de prioriteiten van de Topsector Energie.
TKI Energie en Industrie werkt daarom samen met partners aan een duurzame en inclusieve
industrie die binnen de klimaat- en milieuruimte van de aarde opereert. Deze industrie levert
brede maatschappelijke welvaart, en draagt zo bij aan de kwaliteit van leven, werkgelegenheid
en de concurrentiepositie van Nederland. De industrie doet dat door producten te maken zonder
CO2-emissie en levert diensten die in de productketen of elders in het energiesysteem CO2emissie verlagen. Deze kernboodschap is de basis onder onze werkzaamheden.
Het TKI Energie en Industrie heeft daarbij als belangrijkste taak het organiseren van het
innovatie ecosysteem, en dat richting geven met innovatieprogramma’s. De rollen en
belangrijkste relaties zijn hieronder schematisch weergegeven.
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Organisatie
Het TKI E&I is eind december 2015 opgericht. Dhr. R. Kreiter is sinds medio 2019 directeur van
de stichting.
De raad van Toezicht van de Stichting TKI E&I bestond in 2020 uit de volgend personen:
•
Colette Alma Algemeen Directeur VNCI
•
Ernst Worrell, Professor "Energy, Resources & Technological Change" Universiteit
Utrecht
•
Cas König, CEO van Groningen Seaports NV.
TKI E&I is één van de TKI’s onder de Topsector Energie. Deze TKI’s vormen gezamenlijk het
bestuur van TKI-Energie, de overkoepelende stichting. Binnen TKI-Energie worden steeds meer
generieke activiteiten ondergebracht. Dit betreft nu de aanvraag van de POA
(bureaukostensubsidie), administratie van de PPS-toeslag, inhuur van de programmamanagers
van de doorsnijdende thema’s, MKB ondersteuning (MIT regeling en innovatiemakelaars),
generieke communicatie.
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Monitoring van de innovatieprogramma’s
Vanaf 2020 wordt de programmastructuur ingevuld vanuit Missie C onder de Integrale Kennis
en Innovatie Agenda (IKI)A klimaat en energie, en de bijbehorende Meerjarige Missiegedreven
Innovatieprogramma’s (MMIP’s).
Missie C: Een klimaat neutrale industrie met hergebruik van grondstoffen en producten in 2050
•
MMIP 6: Sluiten van industriële kringlopen
•
MMIP 7: CO2-neutraal industrieel warmtesysteem
•
MMIP 8: Elektrificatie en radicaal vernieuwde processen
Het complete overzicht van de IKIA is weergegeven in bijlage 1. Op de website van Topsector
Energie is meer informatie te vinden over de MMIP’s.
Eind 2019 is het Missie-Innovatie-team (MI-Team) voor Missie C gevormd. Manon Janssen is
daar namens de Topsector Energie de voorzitter, en het secretariaat ligt bij TKI E&I. Het MIteam geeft sturing aan Missie C, en TKI E&I stemt inhoudelijk af en rapporteert aan het MIteam. De volledige samenstelling van het MI-team Industrie is als volgt.
Naam
Manon Janssen
Ed Buddenbaum
David Pappie
Gertjan Lankhorst
Marco Waas
Marcel Wubbolts
Gert Jan Kramer
Richard van de Sanden
Marinke Wijngaard
Oscar van den Brink
Rob Kreiter
Marco Kavelaars

Organisatie, Rol
Topteam Energie, Ecorys, Voorzitter
Topteam Energie
EZK, Rijksvertegenwoordiging
VEMW
Nouryon
Corbion
Universiteit Utrecht
DIFFER / TU/e
TNO
TKI Chemie
TKI Energie en Industrie, secretariaat
RVO

Voor de brede innovatie-agenda van de industrie wordt samengewerkt met TKI Chemie, en met
TKI Nieuw Gas voor de onderwerpen Geothermie, CCS en Waterstof. Daarnaast wordt regulier
overlegd met partners in het innovatiesysteem: NWO, toegepaste kennisinstellingen (voor TNO
en WUR), universiteiten, RVO en andere Topsectoren (naast Chemie ook HTSM, Logistiek, en
Water).
De trekkers van de MMIPs onder Klimaat en Energie (Missie A-E) hebben een MMIP-overleg
om knelpunten in de uitvoering te bespreken en af te stemmen over de grensvlakken tussen de
missies. In 2020 speelde dit overleg een centrale rol om de uitvoering van de Missies op te
starten. De MI-teams hebben inmiddels de strategie en programmering onder de Missies onder
hun hoede. Het MMIP-overleg blijft relevant voor operationele zaken, zoals kennisuitwisseling,
afstemming met EZK over gezamenlijke knelpunten, of oplossen van knelpunten tussen
MMIP’s.
Bij de start van de Missies en MMIP’s is afgesproken om een 2-jaarlijkse cyclus aan te houden
voor het actualiseren van de teksten en innovatiedoelen. Per 4 jaar worden de MMIP’s meer
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grondig tegen het licht gehouden en worden bijvoorbeeld ook deelprogramma’s opnieuw
beoordeeld. De projectenschouw en de inventarisatie van prioriteiten vanuit de clusters vormen
samen de basis voor de actualisatie.
In 2019 zijn de MMIP’s geschreven als meerjarige innovatieprogramma’s. Op basis van deze
MMIP’s is een selectie aan onderwerpen gemaakt door TKI E&I in samenspraak met
vertegenwoordigers vanuit de industrie, kennisinstellingen en overheid. Deze selectie is als
voorstel voorgelegd aan het MI-team industrie als voorstel voor de programmering voor 2020.
Dit inhoudelijke voorstel is gekoppeld aan een budget voorstel voor de diverse middelen: private
middelen, de rijksbijdrage van de onderzoeksorganisaties, NWO-middelen, Europese subsidies,
PPS-toeslag en de TSE-middelen. De belangrijkste subsidiemiddelen voor het
onderzoeksprogramma van TKI E&I zijn de TSE-middelen en de PPS-toeslag.

1.4.1

TSE middelen

TKI E&I is intensief betrokken bij de regelingen Missie gedreven Onderzoek, Ontwikkeling en
Innovatie (MOOI) en de TSE-studies industrie.
De voorselectie voor onderwerpen voor de regeling vindt 2-jaarlijks plaats. Tussentijds zal een
update van de MMIP’s worden gemaakt. Het MI-team is verantwoordelijk voor deze cyclus. Het
topteam Energie besluit na advies van de MI-teams over de definitieve inzet van de TSEsubsidiemiddelen (december).
TKI E&I stelt vervolgens de programmateksten op voor de te publiceren TSE-regelingen (om de
2 jaar in december-januari). In 2020 was de vooraanmelding in april en in september de
definitieve indiening. De volgende MOOI regeling zal in 2022 worden opengesteld. De
tendervoorstellen worden vervolgens beoordeeld en gerankt door een adviescommissie die
door de minister van EZK is benoemd. De samenstelling gebeurt op voorstel van TKI E&I, RVO
en EZK en in goedkeuring door het MI-team industrie. Het proces van indiening verloopt via
RVO.
De regeling voor TSE-studies industrie komt jaarlijks terug.

1.4.2

PPS toeslag

Met de PPS toeslag stimuleert de overheid privaat-publieke samenwerking. Voor elke euro (de
grondslag) die de private sector investeert in R&D bij een onderzoeksorganisatie, ontvangt het
TKI € 0,30 (de toeslag). De toeslag wordt uitgekeerd aan het TKI dat in het betrokken gebied
actief is en niet aan het bedrijf.
Partijen kunnen de grondslag aanleveren bij TKI-Energie. Deze TKI coördineert het
administratieve proces van de PPS toeslag. De toeslag die zo wordt gegenereerd op het gebied
van Missie C wordt op voordracht van TKI E&I toegekend aan nieuwe R&D projecten.
Een aantal keer per jaar komt de adviescommissie bij elkaar om nieuwe projectvoorstellen te
bespreken. Deze commissie adviseert de TKI-directeur inzake de nieuwe voorstellen. De
uiteindelijke toekenning verloopt via TKI-Energie.
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TKI E&I bespreekt minimaal twee keer per jaar de voortgang van de projecten met de
penvoerder. Deze voortgangsrapportages zijn onder andere input voor de rapportage over de
resultaten (de terugblik). Deze terugblik wordt jaarlijks in het voorjaar opgesteld t.b.v. het
topteam Energie. De behaalde resultaten zijn eveneens input voor het bijwerken van MMIP’s en
de nieuwe subsidieregelingen.

Resultaten 2020
1.5.1

Ontwikkeling van de onderzoeksprogramma’s

2020 stond in het teken van de eerste ronde van de MOOI-regeling voor de meerjarige
missiegedreven innovatieprogramma’s (MMIP’s) 6, 7 en 8. TKI E&I heeft een belangrijke rol
gespeeld bij het onderbouwen van de innovatie ambities van de Industrietafel (missie C) en was
in 2020 aan zet om consortia te begeleiding bij het twee-staps indieningsproces. In februari
2020 zijn de programmamanagers van de TKI E&I nauw betrokken geweest bij de invulling van
de door RVO georganiseerde MOOI bijeenkomst. Vervolgens kregen alle gevormde consortia
de mogelijkheid voor een of meerdere gesprekke met TKI-programmamanagers. Vrijwel alle
consortia hebben daarvan gebruik gemaakt.
De bedoeling was om industrieclusters en een aantal individuele bedrijven te bezoeken. Na de
eerste lockdown als gevolg van de COVID-19 besmettingen in maart 2020 is dit plan
aangepast. In Q2 2021 is nu een ronde langs alle clusters gepland. Rond specifieke regelingen
en onderwerpen zijn wel diverse gesprekken gevoerd met bedrijven. Daarnaast was TKI E&I
regelmatig deelnemer aan de klankbordgroep innovatie industrie, het ISPT warmteplatform, de
werkgroep power-to-industry, en medeorganisator van de Wind meets Industry coalitie.
De volgende resultaten van studies en werkgroepen zijn opgeleverd:
•
Actieagenda Wind meets Industry – samen met NWEA, Energie-Nederland, VEMW.
•
Innovatieprogramma klimaat neutrale vloeibare brandstoffen - een inventarisatie van
innovatiebehoeften in de brandstofketen voor lucht- en scheepvaart, REBEL. Deze
studie was voorbereiding voor een tender klimaat neutrale brandstoffen.
•
Analyse monitoring circulaire kunststoffen Nederland, StudioGearup. Deze studie was
bedoeld om inzicht in data beschikbaarheid van en over de keten van circulair plastics
te verkrijgen.
•
Studie naar MKB-matchmaking m.b.v. Findest zoekmachine Igor AI, op basis van de
teksten van MMIP8. Deze is in 2020 gestart in februari 2021 opgeleverd.

Projecten in 2020 gestart
De 3 MMIP’s beslaan de complete innovatie-uitdaging, over alle TRL’s en over alle typen
innovaties. De sociale, juridische en businessmodel innovaties worden nadrukkelijk
meegenomen in de integrale aanpak van deze innovatieprogramma’s. Per MMIP wordt
hieronder aangegeven welke projecten in 2020 zijn gestart.
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MMIP 6 - sluiting van industriële ketens
Binnen MMIP6 zijn voor MOOI in de eerste ronde 11 projecten ingediend op circulaire plastics
en 6 projecten op CCU. Uiteindelijk hebben niet al deze consortia een tweede ronde indiening
gedaan maar dit geeft wel aan dat er veel initiatieven en innovatieve ideeën leven binnen dit
veld.
Om zicht te krijgen op de brede opgave om koolstof van lineair naar circulair gebruik te komen
is in 2020 het Carbon Transition Model project gestart. In dit project wordt de koolstof
huishouding van de vijf industrie clusters in kaart gebracht en worden transities in de
verschillende bedrijven en sectoren in samenhang geëvalueerd. Het CTM project is
ondersteund door 6 grote industriebedrijven en mede gefinancierd met PPS toeslag.
Demonstratieprojecten binnen de scope van Missie C zijn voor meer dan de helft toe te
schrijven aan MMIP 6. Meer dan de helft van de DEI+ projecten valt binnen dit MMIP, waarvan
4 op het gebied van kunststof recycling (mechanisch en chemisch), 3 op het gebied van
matrassen en autobanden. Twee voorstellen richten zich op biobased grondstoffen als
vervanger van fossiele grondstoffen.
MMIP7 - Een CO2-vrij industrieel warmtesysteem
Binnen de DEI+ zijn 5 projecten toegekend onder het thema van MMIP7. Daarvan zijn 3
projecten gericht op demonstraties van warmtepompen en warmte-integratieconcepten. De
andere twee projecten zijn gericht op verhogen van procesefficiency.
Binnen MMIP7 zijn 7 consortia ontstaan die voor de MOOI-regeling projecten hebben
ontwikkeld, waarvan de helft op procesefficiency en de helft op warmte-integratie. In februari
2020 is dit gestart met een matchmaking event, en daarna opgevolgd met een aantal
projectconsortia op het gebied van warmtepompen en –integratie, en consortia rond
scheidingstechnologie en droogprocessen. Binnen de TSE-industrie waren 3 aanvragen op
warmte-integratie, waarvan 1 project is verleend. Voor het 6e cluster is apart een bijeenkomst
georganiseerd rond warmte-integratie. Vanuit onze kennispositie is een bijdrage geleverd aan
de RES en CES van Zuid-Holland.
MMIP 8 - Maximale elektrificatie en radicaal vernieuwde processen
In de DEI+ is een project toegekend binnen MMIP 8, een pilot van een waterstoffabriek ter
balancering van het elektriciteitsnet.
In aanvulling op het lopende Megawatt Testcenter project is onder PPS-toeslag een project
rond Advanced Process Control for Electrolysis aangevraagd en toegekend. Daarbinnen zullen
modellen gebouwd worden en advanced process control strategieën ontwikkeld worden.
Onder MMIP 8 zijn in de MOOI-regeling 6 aanvragen ingediend voor waterstof en
elektrochemie, en daarnaast een aanvraag op het gebied van elektrische kraakfornuizen. Er is
o.a. een groot consortium ontwikkeld in een samenwerking van ISPT en TNO voor ontwikkeling
van elektrolyse technologie en voor de versnelde ontwikkeling van een Nederlandse
maaksector voor elektrolyse technologie. Het project is een samenspel van startups, MKB,
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grootbedrijf en onderzoekspartners. Naast deze aanvraag is er nog zeker één ander consortium
voor waterstof technologie op basis van plasma’s ingediend.

1.6.1

MKB ondersteuning

In 2020 is een start gemaakt met de inzet van AI om MKB-bedrijven te matchen met
innovatievragen uit de MMIP’s. De eerste scans op basis van de programmateksten zijn
gemaakt. Deze leveren al een longlist aan potentiele matches op. In 2021 wordt deze pilot
afgerond en wordt de stap gemaakt naar het daadwerkelijke matchen van bedrijven.

1.6.2

Doorsnijdende thema’s

Human Capital Agenda:
Vanuit TKI E&I is deelgenomen aan het HCA-team van de Topsector Energie. Daarbinnen zijn
de volgende activiteiten uitgevoerd:
• Begeleidingscommissie digital learning uitgevoerd door Cinop: Om de LCs succesvol te
maken en leren, werken en innoveren met elkaar te verbinden, is digital learning een
belangrijk ondersteunend proces.
• Opzetten van uitvraag en deelname in begeleidingscommissie Ontwikkeling en
implementatie volgsysteem op koppeling MMIPs en LCs voor de Topsector, uitgevoerd door
Dialogic. Het gaat hier om een instrument en een aanpak om reflectieve monitoring binnen
learning Communities mogelik te maken.
• Review en advies van het HCA gedeelte van national ECCM agenda.
• Deelname als expert aan course smart Asset Management (vastgelegd in video)
• Talent program HBO process technology (PTTP). Door de corona-maatregelen was een
nieuwe opzet nodig naar volledig online modules. De inhoud is in lijn gebracht met de
thema’s uit de MMIP’s.
• Matchmaking richting HBO’s om deelname te stimuleren in Learninig communities van
MOOI aanvragen (7 groepen zijn aangesloten zoals nu bekend in maart 2021).
Maatschappelijk Verantwoord Innoveren (MVI)
TKI E&I zet zelf in op MVI-projecten, in samenwerking met ISPT, en werkt samen met het MVIteam van de Topsector Energie aan doorsnijdende thema’s:
• Een cross-over tussen het (TSE) Waterstoflab en het RIConfigure project heeft als resultaat
gezamenlijke activiteiten op maatschappelijke impact van waterstof-innovaties.
• Rond de resultaten van het Greenwedge project is breed gecommuniceerd, waardoor
nieuwe activiteiten in 2021 zullen starten.
• Een bijdrage geleverd aan de online TSE conference, op het gebied van sociale acceptatie
van AI.
• Matchmaking to use social product handbook approach as possibility to evaluate impact on a
low threshold manner (Pre-sustainability)
• Een pilot gedraaid met social listening op het thema van regionale energie coöperaties.
Hieruit zijn nog geen resultaten beschikbaar.
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Digitalisering
TKI E&I heeft deelgenomen aan de AI Coalitie in de werkgroepen Impact en Innovatie (als
voorzitter). Een Tech-in-a-day sessie is georganiseerd om AI te introduceren bij de industrie en
energiesectoren. Tenslotte is een matchmaking voor startup pilots binnen de AI coalitie
georganiseerd. Voor 2021 staat een versterking van de activiteiten op digitalisering gepland.
Internationale activiteiten
In 2020 is door TKI E&I bijgedragen aan de internationale agenda van EZK. Van onze kant is
met name gezocht naar de aansluiting van de Nederlandse agenda, de MMIP’s, op
internationale agenda’s, en naar opties voor internationale R&D samenwerking. Op een aantal
specifieke plekken heeft TKI E&I input geleverd, zoals via IEA IETS annexen, rond gigawatt
schaal elektrolyse met de FCH-JU, en met EZK in bilaterale en trilaterale samenwerking met
Vlaanderen en Duitsland.

1.6.3

Communicatie

Externe communicatie: vanuit de missie
In 2020 is de externe communicatie van TKI Energie en Industrie verder geprofessionaliseerd
op de eerder ingeslagen weg. Een belangrijke wijziging was het communiceren vanuit Missie C
voor de industrie en bijbehorende MMIP’s.
De communicatiedoelstellingen van 2020 omvatten het informeren van industrie, MKB, kennisen onderwijsinstellingen, bestaande consortia en het brede publiek over innovaties in de
industrie, gevormde consortia en kansen voor industrie. Daarnaast was communicatie gericht
op het activeren van de industrie om deel te nemen aan consortia en innovaties in gebruik te
nemen.
Meer structuur en synergie in communicatie
Aan deze doelstellingen is in 2020 gewerkt door de communicatiestructuur en -proces van TKI
Energie en Industrie naar een hoger level te brengen. Tweede speerpunt was nog meer de
synergie op te zoeken tussen de communicatie-inspanningen van TKI Energie en Industrie met
de Topsector Energie, RVO en Institute for Sustainable Process Technology.
In de praktijk betekende dit een nauwere samenwerking met de andere TKI’s van de Topsector
Energie. Voor de PR heeft de PR-adviseur van de Topsector Energie ons nieuws naar
relevante media gebracht, zoals Energeia.
Daarnaast maakten we gebruik van de eigen
website en is er een LinkedIn bedrijfspagina gestart
met eind 2020 200 volgers.
Events in 2020
TKI Energie en Industrie heeft deelgenomen aan
veel events in 2020, wat de naamsbekendheid en
verspreiding van de boodschap ten goede is
gekomen. Belangrijk selectiecriterium voor events
was de mate waarin we relevante inhoud konden
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delen én ophalen bij onze doelgroepen. Springtij, de European Industry & Energy Summit en
webinars over onder andere CCUS en subsidieregelingen zijn hier voorbeelden van. Daarnaast
organiseerde TKI Energie en Industrie zelf events, waaronder een matchmaking event in
februari en een onderdeel van de Topsector Energie Werkconferentie in november.
Interne communicatie: online en wekelijkse check-ins
Covid-19 dwong TKI Energie en Industrie in 2020 ook voor wat betreft communicatie te
versnellen op de online route. Naast het verleggen van fysieke events naar online events, werd
2020 ook gekenmerkt door een andere vorm van interne communicatie. Vergaderingen vonden
vanaf maart online plaats en bij gebrek aan bijpraatmomenten aan het bureau of bij de
koffiemachine hebben we wekelijkse check-ins met het team geïntroduceerd.

1.6.4

PPS-toeslag

De aanvraag en inzet van de PPS-toeslag loopt vanaf 2016 via TKI-Energie. Deze niet
zichtbaar in de jaarrekening van TKI Energie en Industrie. Tot 2016 liep de PPS-toeslag voor
het programma van Energie en Industrie via ISPT.
Vanaf 2017 bestaat de mogelijkheid een deel van de toeslag in te zetten voor dekking van de
bureaukosten. TKI Energie en Industrie heeft in 2020 257.946 euro overgeheveld van de
toeslag naar de bureaukosten. In 2020 is via TKI-Energie een toeslag toegekend aan TKI
Energie en Industrie van 5,8 mln. euro. De totale PPS-toeslag over de jaren 2016 tot en met
2020 komt hiermee op 28,0 mln. euro. Ultimo 2020 is in totaal 21,0 mln. euro ingezet in
projecten. Begin 2010 is voor 1,9 mln. euro aan nieuwe projecten gecontracteerd via TKIEnergie.
Toegekend Additioneel en
verschuiving
Toeslagjaar 2016
Toeslagjaar 2017
Toeslagjaar 2018
Toeslagjaar 2019

5.806.386
5.554.301
5.554.016
5.308.525

Toeslagjaar 2020

5.822.756
28.045.984

120.000
1.480.784
-1.480.784

120.000

Ingezet

Nog
beschikbaar

5.926.386
6.990.964
4.073.232
4.017.472

44.121
1.291.053

19.995

5.802.761

21.028.049

7.137.935

In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van de via TKI-Energie gecontracteerde projecten tot
ultimo 2020.

Vooruitblik 2021 en verder
1.7.1

Ontwikkeling van de onderzoekprogramma’s
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De IKIA en MMIPs zijn geschreven in samenwerking tussen industrie eindgebruikers,
technologieleveranciers, regio-organisaties en kennispartijen. Dit heeft tot veel dynamiek in het
innovatiesysteem geleid en tot vruchtbare discussies over prioriteiten. Vanuit eindgebruikers is,
mede door het klimaatakkoord een veel actievere vraag om innovaties gekomen, en vanuit
technologieleveranciers een scherpere focus op die innovaties die nodig zijn voor CO 2emissiereductie. In de eerste ronde van de nieuwe MOOI-regeling kwamen mede door dit
proces veel nieuwe partijen in de consortia voor.
TKI E&I wil deze dynamiek levend houden, door actief het gesprek aan te blijven gaan met de
industrie over innovatievragen en barrières. Deze worden gebruikt om lopende project-consortia
mee te voeden, om nieuwe prioriteiten te stellen, en om (via het MI-team) terug te leggen bij
Topteam en overheid. Daarvoor zijn twee concrete acties voorzien:
1. In Q2 wordt een projectenschouw gehouden, die gericht is op kennisuitwisseling tussen
consortia per programmalijn, en op het ophalen van de voortgang in projecten. Deze
voortgang vormt de basis voor de volgende ronde van de programmering.
2. De programmamanagers zullen voor de 3 MMIPs contact hebben met bedrijven via de
5 industrieclusters en het 6e cluster. In deze gesprekken, zullen lopende initiatieven
worden gedeeld en wordt daarnaast gevraagd om de accenten die de clusters zelf
willen leggen.
Vanuit het uitvoeringsoverleg (opvolger van de klimaattafels) voor Industrie en Elektriciteit is
gevraagd om een Routekaart elektrificatie in de industrie. TKI Energie en Industrie is
coördinator van deze routekaart, met betrokkenheid van een stuurgroep vanuit alle relevante
stakeholders. De routekaart zal een technisch maximum potentieel voor elektrificatie
beschrijven, en de randvoorwaarden en belemmeringen die het behalen van dat potentieel
bepalen. Op basis van deze informatie, zal de routekaart ook acties benoemen, als knoppen om
aan te draaien om elektrificatie te versnellen. De routekaart zal eind Q1 worden opgeleverd,
zodat deze gedeeld kan worden met (medewerkers van) de formateur van een nieuw kabinet
en met PBL voor de nieuwe ronde van de SDE++.
Tussen de Missies onder de IKIA zijn cross-overs ontstaan, voor onderwerpen die breder zijn
dan een enkele Missie. TKI Energie en Industrie is betrokken bij de volgende cross-overs:
• Wind meets Industry (WmI), een initiatief van Energie-Nederland, VEMW, NWEA en
Topsector Energie op het grensvlak van Missie A en C van de IKIA klimaat en energie. WmI
heeft als hoofddoel om de elektriciteitssector en industrie samen te laten oplopen in de
doorgroei van wind op zee en elektrificatie in de industrie. Daarvoor worden in 2021
kennissessies georganiseerd, waar TKI E&I ondersteuning aanlevert. WmI is ook
ondersteunend aan de routekaart elektrificatie in de industrie.
• Klimaatneutrale brandstoffen, een initiatief tussen de Missies C, D+ (mobiliteit) en E
(landbouw)
• Restwarmte-uitkoppeling van industrie naar gebouwde omgeving, tussen Missies B
(gebouwde omgeving) en C.
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Deze cross-overs zijn geen doel op zich. Elk missieteam zoekt in de samenwerking een
versterking van de eigen missie en kansen om blinde vlekken in te vullen. De doelstellingen van
Missie C blijven daarbij voor ons centraal staan.

1.7.2

Voorbereiding en uitvoering subsidietenders

In 2020 is de nieuwe subsidieregeling Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie
(MOOI) van start gegaan met een budget voor Industrie van 29 M€. In 2022 zal een nieuwe
ronde van de MOOI worden uitgevoerd door RVO. TKI E&I zal de prioriteiten voor de 2022ronde in Q2 2021 voorbereiden.
De tender op klimaat neutrale brandstoffen die in 2020 is voorbereid, wordt ondergebracht bij
de TSE-industrie. Deze tendertekst wordt door RVO en TKI E&I in Q1 samengesteld. De DEI+
is in overleg met TKI E&I vanaf 2021 meer geschreven op de Missies en is reeds gepubliceerd.
De TSE-studies en HER+ zijn ongewijzigd t.o.v. 2020.

1.7.3

Aansluiting Internationale Agenda’s

De aansluiting bij internationale agenda’s wordt primair door het ministerie van EZK getrokken.
In 2020 is door EZK in overleg met TKI E&I en RVO een internationaliseringsagenda opgesteld.
Doel van deze agenda is tweeledig, het brengen van de nationale prioriteiten naar de
internationale (EU) agenda’s, en het ophalen van kansen voor Nederlandse bedrijven in
internationale programma’s en netwerken. Resultaat was een vrij strategische agenda die voor
innovatie nog onvoldoende richting geeft.
Samen met EZK en RVO zal TKI E&I in 2021 een actiegerichte aanvulling maken, die meer
insteekt op internationale samenwerkingsverbanden waar vanuit de Missie op aangesloten kan
worden. Specifiek gaat het dan om:
• Inbreng nationale agenda in Horizon Europe programma
De trekkende TKI’s sluiten zo goed mogelijk aan bij national contact points (NCP's) vanuit
RVO. TKI E&I levert prioriteiten aan, en de NCP’s bepalen welke inbreng gewenst is.
• Bilaterale en trilaterale samenwerking
EZK maakt gebruik van bestaande overlegstructuren op ministerieel niveau om de Missies in
te brengen. De Topsector Energie wordt waar nodig betrokken via het boegbeeld, of via een
relevant TKI.
• Netwerken zoals IEA, ERA
Op specifieke onderwerpen neemt Nederland het voortouw of sluit aan bij netwerken.
Voorbeelden zijn IEA annexen rond warmte, membranen en industriële elektrificatie en de
ERA ACT voor CCUS. RVO ondersteunt dit financieel of met personele inzet.

1.7.4

Communicatie; evenementen en kennisdisseminatie

Specifieke aandachtspunten in de communicatie voor 2021 zijn:
• Organisatie van diverse events in online of hybride vorm
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•
•

Strategische communicatie van cross-over initiatieven: Wind meets Industry en Routekaart
elektrificatie in de industrie.
Ondersteunen Topsector Energie communicatie op het gebied van vernieuwing website,
updaten projectendatabase, ontwikkelen van visuals voor de MMIP’s

1.7.5

MKB ondersteuning

Innovatieve MKB bedrijven kunnen een sleutelrol spelen in innovatietrajecten. Er is echter geen
directe koppeling tussen de maatschappelijk gedreven doelen en grotere innovatievragen, en
de specifieke kennis en kunde van MKB bedrijven. Op hun beurt vragen MKB bedrijven om
concreet geformuleerde (deel)innovaties, waarvan ze goed kunnen afschatten of ze daarvoor
iets kunnen betekenen. MKB bedrijven hebben meestal niet de slagkracht om breed mee te
doen aan innovatieprogramma’s.
Het aansluiten van MKB bedrijven op innovatietrajecten in de procesindustrie vraagt daarom om
een vertaalslag van innovatievragen naar deelvragen die passen bij de dagelijkse werkelijkheid
van deze bedrijven, en het gericht benaderen van deze bedrijven.
Om dit beter in vullen is in 2020 een start gemaakt met een MKB-aanpak. Een gepland traject
met een MKB-scout bleek niet goed te passen op onze doelen, omdat een scout niet zelfstandig
in staat bleek de MMIP’s te vertalen naar concrete innovatievragen voor MKB-bedrijven. Eind
2020 is daarom gestart met een proef of AI in staat is om vanuit onze innovatieprogramma’s en
openbare literatuur te matchen tussen innovatievragen en MKB-bedrijven. Na een voorselectie
via de AI, zal alsnog een MKB-scout gericht op pad worden gestuurd om matchmaking te doen
tussen een selectie van bedrijven en innovatievragen.
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2 Jaarrekening
Balans per 31 december 2020 (na resultaatbestemming)
(in €)

Ref

Activa
Financiële vaste activa
Te vorderen subsidies

2.4.1

Vlottende activa
Overige vorderingen
Belastingdienst
Liquide middelen

Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers
Overige schulden

Totaal passiva

31-dec-19

98.476
98.476

25.263
25.263

5.961
69.633
289.867
365.461

71.241
211.662
282.903

463.937

308.166

146.211
146.211

155.949
155.949

231.930
85.796
317.726

118.082
34.135
152.217

463.937

308.166

2.4.2

Totaal activa
Passiva
Eigen vermogen
Reserves

31-dec-20

2.4.3

2.4.4
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Staat van baten en lasten over 2020

(in €)

Ref

Baten
Subsidiebaten
TKI-bijdrage

2.5.1

Lasten
Loonkosten
Inhuur personeel
Overige personeelskosten
Huur kantoorruimte
Communicatie en evenementen
Advieskosten
Overige bedrijfslasten
Financiële lasten

2.5.2

Resultaat bureau

Realisatie 2020

Realisatie 2019

749.405
100.000
849.405

688.334
67.776
756.110

671.280
989
11.440
91.567
73.087
9.562
1.218
859.143

61.515
437.187
6.605
11.000
50.165
68.377
8.093
249
643.190

-9.738

112.920
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Algemene toelichting
2.3.1

Algemeen

Activiteiten
De doelen van het TKI Energie en Industrie zijn een verbijzondering van de doelen van het TKIEnergie. Het gaat om het leveren van een bijdrage aan het organiseren van het tot stand komen
en onderhouden van een gedeelde strategische visie van de Topsector Energie (TKI, sub TKI’s
en het Topteam Energie) op de energietransitie en het vergroten van het verdienvermogen van
het bedrijfsleven en de Nederlandse economie. In dit geval met name vanuit het perspectief van
het thema ‘Energie en Industrie’ dat is gericht op de verduurzaming van het industriële
energiesysteem.

2.3.2

Stelselwijzigingen en schattingswijzigingen

Stelselwijziging
Er zijn geen stelselwijzigingen doorgevoerd in 2020.
Schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de
leiding van de Stichting TKI Energie en Industrie zich verschillende oordelen en schattingen die
essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het
geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze
oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de
toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

2.3.3

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde
grondslagen voor financiële verslaggeving. De jaarrekening is opgesteld in euro's. Activa en
passiva worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, tenzij een andere waarderingsgrondslag is
vermeld.
Financiële vaste activa
De financiële vaste activa betreft nog te ontvangen subsidies op basis van toegezegde
bedragen in beschikkingen. De waardering vindt plaats tegen nominale waarde.
Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de
tegenprestatie, inclusief de transactiekosten indien materieel. Debiteuren worden na eerste
verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens
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oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering. De
vorderingen hebben een looptijd die korter is dan 1 jaar.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf
maanden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Langlopende schulden
De stichting heeft geen langlopende schulden.
Kortlopende schulden
De kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

2.3.4

Grondslagen voor bepaling van het resultaat

Algemeen
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten
worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en
mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht
genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
PPS-toeslag
De PPS-toeslag aanvraag en toekenning loopt via het TKI-Energie direct naar de project
consortia en is niet zichtbaar in de jaarrekening van TKI Energie en Industrie.
Baten
Onder de baten worden de aangewende subsidies voor management en kennisverspreiding en
rentebaten van de Stichting verantwoord.
Lasten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij
betrekking hebben
Financiële baten
De rentebaten worden tijdsevenredig verwerkt.
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Toelichting op de balans

Activa

2.4.1

Financiële vaste activa

De financiële vaste activa bestaat uit de post te vorderen subsidie. Deze is als volgt opgebouwd

(in €)

Ref

31-dec-20

31-dec-19

98.476

25.263

25.263
739.725
-666.512

146.435
679.000
-800.172

98.476

25.263

Stand per 1 januari
Te vorderen subsidie
Af Ontvangen subsidie

-

13.774

-

-

-

-13.774

Stand per 31 december

-

-

Te vorderen subsidie
Bureaukosten
Stand per 1 januari
Te vorderen subsidie
Af Ontvangen subsidie
Stand per 31 december
MIT

Voor de bureaukosten subsidie geldt dat na vaststelling de laatste 10% wordt ontvangen. In
2019 was al een groter deel van de subsidie uitbetaald, waardoor het nog te ontvangen bedrag
aanzienlijk kleiner was dan 10%. In 2020 is de subsidie voor de bureaukosten 2019 vastgesteld
en heeft de TKI het restant ontvangen.
In 2020 is een deel van de subsidie op een later moment toegekend waardoor nog niet 90% is
uitbetaald. Het resterende deel van de subsidie wordt uitbetaald in 2021 nadat deze is
vastgesteld.
De MIT-subsidie loopt in 2020 net als in 2019 via TKI-Energie en is daarom niet zichtbaar in de
jaarrekening van TKI E&I.

2.4.2

Vlottende activa

Vlottende activa bestaat uit overige vorderingen en liquide middelen. De overige vorderingen
bestaan uit twee openstaande verkoopfacturen. De vordering op de belastingdienst betreft de te
vorderen btw over het laatste kwartaal van 2020.
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(in €)

Ref

Overige vorderingen
Overige vorderingen
Belastingdienst

(in €)
Liquide middelen
Lopende rekening
Spaar rekening

Ref

31-dec-20

31-dec-19

5.961
69.633
75.594

71.241
71.241

31-dec-20

31-dec-19

71.454
218.413
289.867

50.000
161.662
211.662
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Passiva

2.4.3

Eigen vermogen

(in €)

Ref

Overige reserves

Overige reserves
Stand per 1 januari
Bij resultaat boekjaar

31-dec-20

31-dec-19

146.211

155.949

146.211

155.949

155.949
-9.738
146.211

43.028
112.920
155.949

Het resultaat van de stichting in 2019 is 9.738 euro negatief. Voorgesteld wordt om dit resultaat
ten laste van de overige reserves te brengen. Dit voorstel is reeds in de jaarrekening verwerkt.
De overige reserves staan vrij ter beschikking van de stichting. Deze worden ingezet ter
dekking van de bureaukosten in de komende jaren.

2.4.4

Kortlopende schulden

(in €)
Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers
Overige schulden

Ref

31-dec-20

31-dec-19

231.930
85.796
317.726

118.082
34.135
152.217

2.4.5

De grootste openstaande facturen uit de post schulden aan leveranciers zijn:
• facturen van ISPT betreffende de servicelevel agreement (130K euro). Deze facturen
voor de laatste 3 kwartalen zijn in december ontvangen.
• Factuur DNV GL van december (35K euro)
Alle openstaande facturen zijn begin 2021 voldaan.
De post overige schulden bestaat uit nog te ontvangen facturen voor uitgevoerde
werkzaamheden in 2020. De grootste posten zijn:
• Programma ondersteuning ISPT (35K euro)
• Match making events ISPT (18K euro)
• Studio Gear up (14K euro)
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Toelichting op de staat van baten en lasten
2.5.1

Baten

(in €)
Baten
Subsidiebaten
TKI-bijdrage

Ref
2.5.1

Subsidiebaten
Bureaukosten subsidie
Subsidie voor evenementen

Realisatie 2020

Realisatie 2019

749.405
100.000
848.405

688.334
67.776
756.110

739.725
9.680
749.405

679.000
9.334
688.334

De baten voor TKI Energie en Industrie bestaan uit de subsidie voor de bureaukosten en een
TKI-bijdrage. De bureaukosten subsidie is gebaseerd op de gerealiseerde kosten in de
stichting. De toekenning is volledig gerealiseerd in 2020.
Het overige deel van de kosten wordt grotendeels gefinancierd uit de TKI-bijdrage. Vanaf 2019
brengt TKI Energie en Industrie een bijdrage van 2% van de ingezette PPS-toeslag in rekening
bij de penvoerder van het betreffende consortium tot een maximum van 100.000 euro. In 2020
is voor 5,1 mln euro PPS toeslag toegekend aan nieuwe projecten en is een bedrag van
100.000 euro in rekening gebracht.

2.5.2

Lasten

De kosten van TKI Energie en Industrie zijn in 2020 859K euro, een stijging van 216K euro ten
opzichte van 2019.

(in €)

Ref

Lasten
Loonkosten
Inhuur personeel
Overige personeelskosten
Huur kantoorruimte
Communicatie
Advieskosten
Overige bedrijfslasten
Financiële lasten

2.5.2

Realisatie 2019

Realisatie 2018

671.280
989
11.440
91.566
73.087
9.561
1.218
859.141

61.515
437.187
2.146
11.000
50.165
68.377
12.552
249
643.190

De grootste wijzigingen zijn:
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•

•

•

Uitbreiding inhuur personeel (+234K euro). Dit betreft met name de volgende
wijzigingen:
o Uitbreiding uren directeur van 3 naar 4 dagen per week en verschuiving kosten
directeur naar inhuur personeel. (+51K euro)
o Programma ondersteuning (door ISPT) van 101K€ naar 150K€ als gevolg van
uitbreiding van het programma
o Uitvoering HCA activiteiten door ISPT 50K euro
o Inhuur betreffende het agenderen van het innovatievraagstuk rondom
circulariteit van koolstof (33K euro).
o Inzet programmamanager Circulariteit voor volledig jaar (+ 44K euro). In 2019
alleen inhuur voor het laatste kwartaal.
Kosten van communicatie (+41K euro) zijn gestegen doordat er meerdere (veelal
online) events zijn georganiseerd en diverse communicatie uitingen (brochures, visuals)
zijn gerealiseerd.
In 2020 zijn de volgende advies werkzaamheden uitgevoerd:
o Adviescommissie PPS toeslag (20K euro)
o Analyse Circulaire kunststoffen door Studio Gear up (20K euro)
o Routekaart Electrificatie door DNV GL (29K euro)
o MKB werkzaamheden door Findest (4K euro)

In de tabel hieronder is de specificatie van de inhuur personeel aangegeven. Voor de vaste
diensten (programma management, financieel management en officesupport) worden
doorgaans jaarcontracten afgesloten. Hieronder een specificatie van deze vaste diensten.

(in €)
Inhuur personeel
Directeur, financieel manager en
support
Programmamanagers
Programma ondersteuning
HCA programma
Overige inhuur

Ref

Realisatie 2020

Realisatie 2019

247.470

129.219

190.875
150.000
50.000
32.935

206.754
101.214
-

671.280

437.187

Personeel
De vorige directeur stond (tot medio juli 2019) op de loonlijst van de stichting middels een
opting-in constructie. Momenteel heeft de stichting geen werknemers.
Bezoldiging topfunctionarissen
Voor de informatie over de bezoldiging topfunctionarissen verwijzen we naar de paragraaf over
de WNT-verantwoording.
De leden van de RvT kunnen een bedrag tot maximaal € 256 per dag vergoed krijgen.
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Voorstel bestemming resultaat
Het resultaat van de stichting is 9.738 euro negatief. Voorgesteld wordt het ten laste van de
overige reserves te brengen. Dit voorstel is reeds in de jaarrekening verwerkt.
Belangrijke gebeurtenissen na balansdatum
Voor 2021 zijn subsidies toegezegd die voldoende zijn om de exploitatielasten van het TKI
Energie en Industrie te dekken. Er zijn geen belangrijke gebeurtenissen na balansdatum.
WNT-verantwoording 2020 stichting TKI Energie en Industrie
De WNT (Wet Normering Topinkomens) is van toepassing op de stichting TKI Energie en
Industrie. Het voor de stichting TKI Energie en Industrie toepasselijke bezoldigingsmaximum is
in 2020 € 222.300. Dit is gebaseerd op de bezoldigingsmaxima voor topfunctionarissen zonder
dienstbetrekking voor de 7-12e maand (20.300 € per maand) en vanaf 13e maand (16.750 € per
maand) bij full time dienstverband.
1. Bezoldiging topfunctionarissen
1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende
topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling
Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen
zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling inclusief degenen die op
grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt
Gegevens 2020
bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2020
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)
Dienstbetrekking?

R. Kreiter

P.T. Alderliesten

Directeur

Directeur

01-07-2020 – 31-12-2020

n.v.t

103%
nee

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn

93.044
0

Subtotaal

93.044

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

125.906

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag
Bezoldiging

N.v.t.
93.044

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al
dan niet is toegestaan

N.v.t

N.v.t

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

N.v.t.

R. Kreiter

P.T. Alderliesten

Gegevens 2019
bedragen x € 1
Functiegegevens

Directeur

Directeur

Aanvang en einde functievervulling in 2019

n.v.t.

1-1-2019 – 15-07-2019

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

n.v.t.

0,67

Dienstbetrekking?

ja

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

-

Beloningen betaalbaar op termijn

-

78.012
0

Subtotaal

-

78.012
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Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

-

113.960

Bezoldiging

-

78.012

1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode
kalendermaand 1 t/m 121
bedragen x € 1

Rob Kreiter

Functiegegevens

Directeur

Kalenderjaar

2020

Periode functievervulling in het kalenderjaar (aanvang – einde)
Aantal kalendermaanden functievervulling in het kalenderjaar
Omvang van het dienstverband in uren per kalenderjaar

2019

1-1-2020 - 30-06-2020

15-07-2019 – 31-12-2019

6

5,5

103%

80%

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum
Maximum uurtarief in het kalenderjaar

€ 193

€ 187

Maxima op basis van de normbedragen per maand

20.300

25.900

Individueel toepasselijke maximum gehele periode kalendermaand 1 t/m
12

239.866

Bezoldiging (alle bedragen exclusief btw)
Werkelijk uurtarief lager dan het maximum uurtarief?
Bezoldiging in de betreffende periode

Ja
98.822

Bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag
Bezoldiging

78.012
176.834
N.v.t
176.834

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al
dan niet is toegestaan

N.v.t

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen
Niet van toepassing
1d. Topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder
Naam topfunctionaris
C. Alma
E. Worrell
C König

Functie
Voorzitter Raad van Toezicht
Lid Raad van Toezicht
Lid Raad van Toezicht

2. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een
dienstbetrekking die in 2020 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag
hebben ontvangen.
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R. Kreiter, directeur TKI Energie en Industrie
Amersfoort, 8 april 2021

C. Alma, voorzitter Raad van Toezicht
Amersfoort, 8 april 2021
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• Overzicht inzet PPS-toeslag 2016-2020
PPS toeslag
jaar

Jaar van
toekenning

Projectnaam

Partner/
Penvoerder

2016

2017

Inspec

ISPT

2016

2017

Radio Multi Zone Drying

ISPT

2016

2018

Regeneration of Deep Eutetic
Solvents and valorisation of the
fractionated components

ISPT

Subsidie

284.000
1.018.366
267.240

2016

2018

Waste to Taste

ISPT

2017

2018

Waste to Taste

ISPT

2016

2018

Reduction of energy use by
novel process routes for food

ISPT

Reduction of energy use by
novel process routes for food

ISPT

Reduction of energy use by
novel process routes for food

ISPT

Reduction of energy use by
novel process routes for food

ISPT

Scale-up of the Plantics-GX
Bioresin Production Process to
Generate Safe, Strong, and
High Impact Circular Binder
Applications

ISPT

473.560
200.000

2017
2016
2017
2016

2018
2019
2019
2018

1.933.600
200.000
(180.583)
4.483
1.086.400

2016

2018

Netwerkactiviteiten

ISPT

2016

2019

Netwerkactiviteiten

ISPT

2016

2018

GigaWatt Scale part 1

ISPT

2017

2018

Steel to Chemicals

ISPT

2017

2018

MegaWatt Test Centre

ISPT

2016

2019

High Flux 2D Nanosheet
membranes

ISPT

60.591
100.361
586.173
4.720.481
1.866.000
66.678

2018

2019

Energy Efficient Milky Sprays

ISPT

2018

2019

Processes for Industrial
application of natural Deep
Eutectic Solvents

ISPT

612.000
1.212.885
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PPS toeslag
jaar

Jaar van
toekenning

2016

2019

2018
2018

2018
2019
2019

2018

2018

2019
2019

2020
2020
2020

2020

2020

Projectnaam

Partner/
Penvoerder

Process INtegrated HEat pump
Drying

ISPT

EnergieReductie door
conditieGestuurd Onderhoud

ISPT

Development and
characterization of Silicon
Carbide Membranes for
innovative applications

ISPT

Advanced GW Water
Electrolysis

ISPT

Advanced GW Water
Electrolysis

ISPT

Additive Manufacturing for
Zero-Emission Innovative
Green Chemistry

ISPT

Bundeld Early Adapter Program
for Membrane Technology

ISPT

Integral hydrogen-based supply
chain development

ISPT

Subsidie

230.000
1.024.626
219.915

426.306
306.294
936.653

247.500

330.000

2019

2020

Measurement 4 Management

ISPT

2019

2020

Steering Agglomeration

ISPT

2019

2020

Circularity

ISPT

2019

2020

Heat Integration in industry

ISPT

2020

2020

MIT-Innovatiemakelaars

1.135.684
609.000
974.716
55.125

Totaal

19.995
21.028.049
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Bezoekadres
Groen van Prinstererlaan 37
Amersfoort
T +31 33 7009791
E office@tki-e-en-i.nl
T https://www.topsectorenergie.nl/tki-energie-industrie
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