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1 Directieverslag
1.1

Inleiding

De Nederlandse procesindustrie is belangrijk in onze economie. Deze industrie
vertegenwoordigt zo’n 7% van ons bruto binnenlands product (exclusief de indirecte
toegevoegde waarde) en is een grote gebruiker van energie- en grondstoffen. De
procesindustrie is daarmee verantwoordelijk voor zo’n 20% van de uitstoot van broeikasgassen
in Nederland. Deze uitstoot moet verregaand worden teruggebracht om de nationale
doelstellingen voor 2030 van 49% CO₂ emissiereductie te halen.
Voor de transitie naar een duurzame procesindustrie en versterking van de economische
bijdrage zijn innovaties onontbeerlijk. TKI Energie en Industrie (TKI E&I) faciliteert en ontwikkelt
deze in nauwe samenwerking met ISPT, de bedrijven en kennisinstellingen. Hiermee versterkt
zij op een duurzame manier de economische concurrentiekracht en geeft invulling aan de
maatschappelijke opgave ‘energie en klimaat’.
Het TKI Energie en Industrie kijkt terug op een jaar waarin de procesindustrie een groeispurt in
innovatie doormaakte. Een honderdtal TKI-projecten laten zien dat de Nederlandse
procesindustrie langzamerhand een bakermat wordt voor innovatie en toepassing daarvan.
Samen met kennisinstellingen en bedrijven is een ijzersterk ‘ecosysteem’ opgebouwd. Op
specifieke onderdelen heeft Nederland ook een voorsprong. De resultaten van de
innovatieprogramma’s leveren Nederland een uitstekende positionering op als proeftuin en dus
voor investeringen in nieuwe fabrieken of renovaties.
Dit komt onder meer tot uitdrukking in de grote rol die innovatie speelt in het industriedeel van
het Klimaat Akkoord waaraan het TKI zijn bijdrage heeft geleverd. Er zijn voor verschillende
groepen van innovaties ‘Marsroutes’ ontwikkeld. Samen met de industrie, andere TKI’s en
topsectoren stelde TKI Energie en Industrie ook de Integrale Kennis en Innovatieagenda op en
werkte aan de ontwikkeling van meerjarige missie-gedreven innovatieprogramma’s.

1.2

Organisatie

Het TKI E&I is eind december 2015 opgericht. De directeur is dhr. P. T. Alderliesten. De raad
van Toezicht van de Stichting TKI Energie en Industrie bestaat uit de volgend personen:
• Colette Alma Algemeen Directeur VNCI
• Ton Hoff, voorzitter commissie MJA/MEE
• Ernst Worrell Professor "Energy, Resources & Technological Change" Universiteit Utrecht
Het TKI wordt geadviseerd door de Strategische Programma Adviesraad (SPAR) waarin
eindgebruikers, technologieleveranciers, energieleveranciers en potentiele ESCO’s zijn
vertegenwoordigd.
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De SPAR bestaat uit de volgende personen:

Naam
Leden
Remko Boom
Kees Biesheuvel
Marcel Galjee
Gert Jan de Geus
Wim van der Meer
Jo Cox
Ewald Breunesse
Tjeerd Jongsma
Hans van der Spek
Pallas Agterberg
Sytse Jelles
Richard van de Sanden
Harm Jeeninga
Ton Wurth
Maja van der Steenhoven
Oscar van den Brink
waarnemers
Marco Kavelaars
Marian Hopman

1.3

Bedrijf
WUR
DOW
AN Energy
OCI
Tata
Smurfit Kappa
Shell
ISPT
FME
Alliander
Uniper
Differ
ECN
Stedin
Projectbureau Warmte en Koude ZuidHolland
TKI Chemie
RVO
EZ

Activiteiten TKI Energie en Industrie in 2018

De resultaten van het TKI E&I worden uitgebreid beschreven in de terugblik 2018. Hieronder
worden de belangrijkste activiteiten benoemd.
2018 heeft in het teken gestaan van het Klimaatakkoord. TKI E&I heeft een belangrijke rol
gespeeld bij het onderbouwen van de innovatie ambities van de Industrietafel. De volgende
resultaten zijn opgeleverd:
• Menukaart Innovatie voor de Industrietafel. Deze Menukaart was het resultaat van een
werkgroep (kernteam) van experts uit de industrie, TO2 en universiteiten, ministerie van
EZK, RVO, ISPT en TKI’s Energie en Industrie, Nieuw Gas, Biobased Economy en Chemie.
Het resultaat bestaat uit 8 Marsroutes voor innovatie en is in 3 brede workshops met
stakeholders verrijkt en getoetst. In aanloop naar het KEA is door de TKI’s E&I en Nieuw
Gas een innovatie menukaart voor verduurzaming van de procesindustrie gemaakt, samen
met een groep kennisdragers uit de Industrie en kennisinstellingen.
• Een samenvattende tabel van de Menukaart Innovatie is opgenomen in het Voornemen voor
Hoofdlijnen van het KlimaatAkkoord (VHKA)
• Deelname aan de Industrietafel en WG 25% als adviseur over innovatie.
• Deelnemer Advisory Board van de Industrietafel onder leiding van Ruud Koornstra.

5/24

Jaarverslag 2018 TKI Energie en Industrie

•
•
•

Deelnemer Werkgroep Power-to-Heat onder leiding van Teun Bokhoven.
Deelnemer Taakgroep Innovatie die de IKIA voor Klimaat en Energie heeft geschreven. Dit
proces heeft geresulteerd in 3 industrie MMIP’s rond circulariteit, warmte en elektrificatie.
Inventarisatie van innovatieprioriteiten van de industrie, in opdracht van de Werkgroep 75%
van de Industrietafel. Daarvoor zijn ca 30 bedrijven en brancheverenigingen bezocht en
geïnterviewd. De resultaten zijn door Ecorys verwerkt in een document met prioriteiten
afgezet tegen de Marsroutes.

Vanuit het TKI E&I is ter ondersteuning een bijdrage geleverd aan diverse roadmaps en
(scenario)studies, en zijn opdrachten via RVO uitgezet. Onderstaand de onderwerpen,
uitvoerders en status:
• Papier en Karton verwelkomen CO2.0 – financiële bijdrage. uitgebracht
• FME, AVNEG en VNMI: Routekaart voor CO2-reductie in de technologische industrie en
Routekaart voor CO2-reductie in de metallurgische industrie en gieterijen – deelnemer
klankbordgroep. Uitgebracht
• VNCI Roadmap chemie-deelnemer klankbordgroep Uitgebracht
• Universiteiten Delft, Utrecht en Groningen, ‘System approach for a sustainable industry’
opdrachtgever en begeleiding. Uitgebracht
• Berenschot 2018. Het warmtescenario:’Beelden van een op warmte gerichte
energievoorziening in 2030 en 2050’. Uitgebracht
• Annex ‘Industrial Electrification’ under IEA’s Technology Cooperation Program on Industrial
Energy Technologies and Systems (IETS), opdracht en begeleiding. Concept naar
deelnemers.
• Quintel, ‘Onderbouwing Net Present Value’, financiële bijdrage. Beschikbaar en gebruikt
• Ecorys, ‘Innovatieprioriteiten NL-industrie, opdracht en begeleiding. Concept beschikbaar.

1.4

Monitoring van de programma’s

Jaarlijks (in het najaar) stelt de TKI E&I een R&D-plan op in de vorm van een vooruitblik, Deze
vooruitblik sluit aan bij de meerjarige plannen zoals vastgelegd in de Kennis- en Innovatie
Agenda (KIA). De KIA wordt eveneens jaarlijks geüpdatet.
De vooruitblik komt tot stand in samenwerking met de achterban. Naast de inhoudelijke plannen
wordt tevens aangegeven welke budgetten nodig zijn om de plannen te realiseren. In deze
budgetten zijn de private middelen, de eigen middelen 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.
Met de vooruitblik vraagt de TKI de TSE-middelen aan bij het topteam Energie,
Voordat de vooruitblik wordt ingediend bij het topteam Energie wordt de vooruitblik besproken in
het Advies-en Evaluatie Team (AET) van de Topsector Energie. Na eventuele aanpassingen
naar aanleiding van deze bespreking wordt de vooruitblik gestuurd aan het topteam Energie.
Het topteam Energie besluit vervolgens over de definitieve inzet van de TSE-subsidiemiddelen
(december).

6/24

Jaarverslag 2018 TKI Energie en Industrie

TKI E&I stelt vervolgens de programmateksten op voor de te publiceren TSE-regelingen
(januari). Vervolgens kunnen consortia in de periode mei-juni voorstellen indienen via RVO. De
tendervoorstellen worden beoordeeld en gerankt door een beoordelingscommissie bestaande
uit deskundigen benoemd door RVO meestal op voorspraak van TKI E&I. Het proces wordt
georganiseerd door RVO. De TKI directeur is bij de vergaderingen (en) als toehoorder
aanwezig maar neemt desgevraagd wel deel aan inhoudelijke/passendheid discussies.
Daarnaast kunnen consortia projectvoorstellen indienen voor de PPS-toeslag. Vier keer per jaar
komt de beoordelingscommissie als adviescommissie (van de TKI directeur) bij elkaar om
nieuwe projectvoorstellen te bespreken. De formele toekenning van de PPS-toeslag loopt via
TKI-Energie op voordracht van de TKI E&I directeur vanuit de middelen die beschikbaar zijn
voor het programma van E&I.
TKI E&I bespreekt minimaal twee keer per jaar de voortgang van de projecten met de
penvoerder. Deze voortgangsrapportages zijn oa. input voor de rapportage over de resultaten
(de terugblik). Deze terugblik wordt jaarlijks in het voorjaar opgesteld t.b.v. het topteam Energie.
Ook dit rapport wordt voor indiening besproken met de AET en indien nodig aangepast.
De behaalde resultaten zijn eveneens input voor het bijwerken van de KIA en het opstellen van
de nieuwe vooruitblik.

1.5

Inhoudelijke voortgang in 2018

Het TKI E&I heeft zijn rol in de programmering van energie innovatie voor de industrie in 2018
verder verstevigd. Dit is met name gebeurd door de grote rol die het TKI heeft gespeeld voor de
Industrietafel. Op hoofdlijnen wordt het TKI geadviseerd door de Strategische Programma
Adviesraad waarin eindgebruikers, technologieleveranciers, energieleveranciers en potentiele
service companies zijn vertegenwoordigd. De relatie met ISPT als bedrijvenplatform en spil in
het netwerk is in 2018 versterkt door betere overlegstructuren tussen TKI E&I en ISPT. Begin
2018 is voor het eerst een projectenschouw gehouden, een dag waarop alle projectleiders en
andere deelnemers werden uitgenodigd om per programmalijn de voortgang te bespreken.
Onderlinge interactie en discussie over voortgang en volgende stappen werd aangemoedigd.
Het innovatieprogramma begint goed in balans te komen. Diverse technologieën stromen naar
hogere TRL’s. De beweging van de programmalijn naar piloting en demonstratie zet hiermee
door. Voor de lijnen Systeemintegratie en circulariteit ligt het zwaartepunt bij Industrieel
Onderzoek.

1.5.1

Programmalijnen

In de Kennis & Innovatieagenda 2016-2019 is aangegeven dat het TKI wil gaan voor de
verduurzaming van de industrie met reductie van de CO2-emissie als belangrijkste insteek. Met
deze keuze was het TKI goed voorgesorteerd voor het nieuwe beleidskader. Het kabinet heeft
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voluit ingezet op CO2-emissiereductie en naar verwachting zal het klimaatakkoord het kader
gaan bepalen voor industrie-innovatie.
Daartoe is er gekozen voor drie programmatische hoofdlijnen:
• Warmte,
• Systeemintegratie: Elektrificatie en Flexibilisering
• Circulariteit.
Het afgelopen jaar zijn deze 4 lijnen scherper aangezet, door te sturen op specifieke TRLniveaus per technologische ontwikkeling. Als gevolg hiervan zijn meer projecten binnengehaald
die toepassingsonderzoek, piloting en demonstratie-activiteiten omvatten. In de programmering
voor 2018 is een voorbereiding gemaakt op meerjarige missiegedreven programma’s (MMIP’s).
Daarom zijn de programmalijnen voor 2018 meer beschreven vanuit maatschappelijke
uitdagingen en vanuit integrale (technologische en niet-technologische) vraagstukken.
Warmte
Binnen deze lijn zijn in 2018 de meeste projecten toegekend, in lijn met de focus die is gelegd
op versnelling binnen deze lijn. Het gaat om drie demonstratieprojecten, waarvan twee op het
gebied van warmtepompen in de voedingsindustrie. Het derde demonstratieproject is gericht op
hergebruik van restwarmte voor aandrijving.
Binnen de JIP tender zijn voorstellen toegekend die zich richten op warmtepompen met een
hoger temperatuurbereik, compressiewarmtepompen met natuurlijk koudemiddelen en hoge
temperatuur warmteopslag. Dit zijn de onderwerpen die ook in de vooruitblik nadrukkelijk zijn
uitgevraagd.
Systeemintegratie – elektrificatie en flexibilisering
Binnen Systeemintegratie wordt de volgende stap gezet om olefines te maken vanuit elektrisch
gedreven energie input. Naast deze procesvernieuwing zijn projecten rond waterstof elektrolyse
van start gegaan in de PPS-toeslag regeling. Het gaat hier om kostenverlaging van
elektrolysers, conceptueel ontwerpen van een full-scale elektrolyse plant en om het analyseren
van de waterstofketen van productie uit hernieuwbare elektriciteit tot aan gebruik.
Circulariteit
Binnen de lijn circulariteit is een project gestart op het gebied van biobased chemicaliën en op
het gebied van plastic recycling. Beide worden als zeer relevant gezien door de industrie en zijn
opgenomen in de MMIP6.

1.5.2

Doorsnijdende thema’s

Human Capital Agenda
De TKI E&I activiteiten in 2018 voor HCA bestonden uit digitale innovatie van lesmethoden.
(leven lang leren). Voortbouwend op de POPUPX-ervaring zijn hier beroepsvoorbeelden
ontwikkeld en een aantal walkthroughs waarin fabrieken virtueel bezocht kunnen worden. Er is
een werkgroep gevormd met C3, VNCI en aantal betrokken bedrijven waaronder BASF, AKZO,
Trinseo en VNP. In 2018 is hier het grafisch lyceum Utrecht (ROC) aan toegevoegd. Voor het
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Proces Technology Talent Program (PTTP) heeft in 2018 een stage plaatsgevonden bij het
ISPT op watertechnologie (Zerobrine).
Maatschappelijk Verantwoord Innoveren
TKI E&I heeft ook het laatste jaar gewerkt via specifieke projecten aan de sociologische en
samenwerkingsaspecten van het innovatie systeem en projecten en onderzoek uitgevoerd naar
nieuwe samenwerkingsvormen als social labs, hybride leeromgevingen (skillslab) en learning
communities.
Er is onderzoek gedaan naar barrières binnen het innovatiesysteem in het algemeen en naar
barrières voor warmtepompen, software applicaties (AI) en inkoopprocessen in het bijzonder.
Daarbij is een netwerk opgericht van partijen uit sociale wetenschappen,
geesteswetenschappen en innovatie wetenschappen uit diverse Nederlandse en Europese
universiteiten en CRO’s en organisaties.
Digitalisering
De digitalisering agenda van de TSE stelt dat binnen de processen in de industrie heel veel
winst is te behalen. Hoe meer variabiliteit kan worden gevonden in grondstoffen,
procesbeheersing en producten des te goedkoper, sneller en efficiënter er kan worden
geproduceerd. Toepassingen van machine learning, bots (intelligente sensoren) en augmented
reality bieden veel mogelijkheden voor verduurzaming van industriële processen, producten en
communicatie daarover. Het aantal projecten binnen het TKI E&I dat een vorm van digitalisatie
als thema heeft is nog (te) beperkt en het is een doelstelling om digitalisatie beter te betrekken
in innovatieprojecten en de komende MMIP-programma’s.
Internationale activiteiten
Door het TKI en betrokken partijen is afgelopen jaren actief verbinding gemaakt tussen de
programmalijnen en het H2020 programma met name via SPIRE en BIC en het European
Innovation Partnership Water. Het TKI neemt deel aan de diverse door RVO georganiseerde
klankbordgroepen zoals Mission Innovation, waar feedback op de programma’s wordt gegeven.
Het is onze wens om in 2019 en verder meer pro-actief naar Brussel op te trekken, in plaats van
alleen maar te reageren op wat er uit Brussel op ons af komt.
In 2018 is het EERA-Joint Program on EEIP Energy Efficiency in Industrial Processes gestart.
ECN en ISPT zijn hierbij betrokken. Vanuit de partners zijn meerdere voorstellen ingediend en
gehonoreerd. De activiteiten van het TKI sluiten goed aan bij Horizon 2020, zij het dat voor de
warmtetransitie van de industrie nog wel wat zendingswerk in het Brusselse kan worden
verricht.
Op het gebied van elektrificatie van de industrie is op verzoek van de TKI door ISPT en ECN
toegewerkt naar een nieuwe IEA-IETS annex. Deze is van start gegaan en in 2019 zal gezocht
worden naar een duidelijk ophangpunt en een eigenaar van deze annex.
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1.6

Vooruitblik 2019 en verder

In 2019 zal het TKI E&I werken aan de verdere uitwerking van de MMIP’s samen met de
stakeholders. In aansluiting op de IKIA (integrale Kennis- en Innovatie Agenda) is als voorlopige
overkoepelende missie voor het innovatieprogramma van het TKI E&I gekozen voor:
In 2050 zijn grondstoffen, industriële processen en producten netto klimaatneutraal en
voor ten minste 80% circulair.
Tussendoelen in 2030:
• Worden 50% minder primaire grondstoffen verbruikt;
• Zijn de broeikasgasemissies van productieprocessen en afvalsector verminderd tot circa 36
Mton CO2 equivalent;
• Is verduurzaming van het industriële warmtesysteem tot 300 C bereikt;
• Zijn elektrificatie en CO/CO2- hergebruik geeffectueerd;
• Wordt CCS kosteneffectief ingezet;
• Is duurzame waterstofproductie op weg naar implementatie
• Worden bio grondstoffen gezien als standaard.
Er zijn drie aansluitende MMIPS vastgesteld met 14 deelprogramma’s:
• Sluiting van industriële kringlopen
• Circulaire grondstoffen en producten
• Biobased grondstoffen en producten
• Ontwerp en inbedding van nieuwe circulaire ketens
• Toepassing CCS en maatschappelijke acceptatie
• CO2- vrij industrieel warmtesysteem
• Warmte-hergebruik, -opwaardering en -opslag
• Diepe en ultradiepe geothermie voor industrie
• Toepassing klimaat-neutrale brandstoffen
• Systeemconcepten voor warmte en koude
• Maximalisering van proces-efficiency
• Elektrificatie en radicaal vernieuwde processen
• Productie waterstof, moleculen en innovatieve hernieuwbare brandstoffen.
• Elektrische apparaten en elektrisch aangedreven processen
• Flexibilisering en digitalisering
• Radicaal vernieuwde processen.
• Maatschappelijke implicaties van industriële elektrificatie
Aan de governance en financiële invulling van de MMIP’s wordt nog gewerkt.
Daarnaast zal het TKI E&I samen met de andere TKI’s binnen de Topsector Energie de
mogelijkheden tot verdere samenwerking of samenvoeging verder uitwerken.
Vanaf 2019 zal het TKI E&I een deelnemersbijdrage invoeren, conform de werkwijze van de
andere Energie TKI’s. Een bijdrage van 2% van de ingezette PPS-toeslag wordt in rekening

10/24

Jaarverslag 2018 TKI Energie en Industrie

gebracht bij de penvoerder. Met deze bijdrage zullen met name kosten voor beheer van de
projecten worden gefinancierd en anderzijds kan op deze manier een reserve worden
opgebouwd voor onvoorziene uitgaven.

Foto: TataSteel - HIsarna
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2 Jaarrekening
2.1

Balans per 31 december 2018 (na resultaatbestemming)

(in €)

Ref

Activa
Financiële vaste activa
Te vorderen subsidies

2.4.1

Vlottende activa
Overige vorderingen
Liquide middelen

160.209
160.209

-

15.768
93.414
109.182

666
191.667
192.333

269.391

192.333

43.029

-464

43.029

-464

-

-

173.001
53.361
226.362

175.905
3.476
13.416
192.797

269.391

192.333

2.4.3

Langlopende schulden
MIT
Financiering TKI-bureau

2.4.4

Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers
Vooruit ontvangen subsidie
Overige schulden

2.4.5

Totaal passiva

31-dec-17

2.4.2

Totaal activa
Passiva
Eigen vermogen
Reserves

31-dec-18
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2.2

Staat van baten en lasten over 2018

(in €)

Ref

Baten
Subsidiebaten
Financiële baten

2.5.1

Lasten
Loonkosten
Inhuur personeel
Overige personeelskosten
Communicatie
Overige bedrijfslasten
Financiële lasten

2.5.2

Resultaat bureau

Realisatie 2018

Realisatie 2017

781.751
781.751

507.966
507.966

117.428
408.920
15.331
63.774
132.655
151
738.259

88.485
306.762
4.812
59.600
48.249
57
507.966

43.492

0
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2.3
2.3.1

Algemene toelichting
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.

Stelselwijzigingen en schattingswijzigingen
Stelselwijziging
Er zijn geen stelselwijzigingen doorgevoerd in 2018.
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.

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
oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering. De
vorderingen hebben een looptijd die korter is dan 1 jaar.
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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 langlopende schulden betreffen ontvangen subsidies die doorbetaald worden aan partners
in het project. De langlopende schulden worden gewaardeerd op basis van de nominale
waarde. Het totaalbedrag aan schulden zal binnen 5 jaar worden betaald.
Kortlopende schulden
De kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

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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2.4

Toelichting op de balans

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

(in €)

Ref

31-dec-18

31-dec-17

160.209

-

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

767.977
-621.542
146.435

37.109
491.299
-528.408
-

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

13.774
13.774

-

Te vorderen subsidie

Voor bureaukosten subsidie geldt dat na vaststelling de laatste 10% wordt ontvangen.
Gedurende 2018 is 90% van de reguliere TSE-subsidie ontvangen. Het deel bureaukosten
subsidie dat is overgeheveld uit 2017 wordt meegenomen in de vaststelling van 2018. Hierdoor
is de nog te ontvangen subsidie hoger dan 10%.
De MIT-subsidie wordt aangevraagd door TKI-Energie en wordt vervolgens ingezet voor
netwerkactiviteiten door de diverse TKI’s binnen de Topsector Energie. TKI E&I heeft de
organisatie van de netwerkactiviteiten in 2018 uitbesteed aan ISPT. Het bedrag van 13.774
euro is in 2019 in rekening gebracht bij TKI-Energie.

Vlottende activa
Vlottende activa bestaat uit overige vorderingen en liquide middelen.

(in €)
Overige vorderingen
Overige vorderingen
Belastingdienst

Ref

31-dec-18

31-dec-17

15.768
15.768

666
666
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Liquide middelen
Lopende rekening
Spaar rekening

4.168
89.246
93.414

91.641
100.027
191.667

De overige vorderingen betreft een dubbel geboekte factuur. Dit bedrag is retour ontvangen in
2019.
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Passiva
Eigen vermogen
(in €)

Ref

31-dec-18

Overige reserves
Overige reserves
Stand per 1 januari
Bij resultaat boekjaar

31-dec-17

-464
-464

-464
-464

-464
43.492
43.028

-464
0
-464

Het resultaat van de stichting in 2018 is 43.492 euro. Voorgesteld wordt om dit resultaat ten
gunste van de overige reserves te brengen. Dit voorstel is reeds in de jaarrekening verwerkt.
De overige reserves staan vrij ter beschikking van de stichting. Het zal worden ingezet ter
dekking van de bureaukosten in 2019.

Langlopende schulden
De stichting heeft geen langlopende schulden.

Kortlopende schulden
(in €)
Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers
Vooruit ontvangen subsidie
Overige schulden

Overige schulden
Nog te betalen kosten
Belastingdienst

Ref

31-dec-18

31-dec-17

173.001
53.361
226.362

175.905
3.476
13.416
192.797

46.028
7.333
53.361

8.102
5.314
13.416

2.4.5

De grootste openstaande facturen uit de post schulden aan leveranciers zijn twee openstaande
facturen aan ISPT betreffende de servicelevel agreement (141.750 euro). Deze facturen zijn
begin 2019 voldaan.
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De overige schulden bestaat uit nog te betalen loonbelasting (7.333 euro) en nog te betalen
kosten (28.315 euro). Deze bestaat uit de kosten van de directeur P. Alderliesten voor de
maand december (9.554 euro), de kosten van Ecorys voor uitgevoerde werkzaamheden in
2018 (22.700 euro) en de nog te ontvangen factuur van ISPT voor uitgevoerde
netwerkactiviteiten in 2018 (13.774 euro).

2.5

Toelichting op de staat van baten en lasten

2.5.1

Baten

(in €)

Ref

Baten
Subsidiebaten
Financiële baten

2.5.1

Subsidiebaten
Bureaukosten subsidie
MIT subsidie

Realisatie 2018

Realisatie 2017

781.751
781.751

507.966
507.966

767.977
13.774
781.751

491.299
16.667
507.966

De baten voor TKI Energie en Industrie bestaan uit de subsidie voor de bureaukosten en de
MIT subsidie voor het organiseren van netwerkactiviteiten.
De bureaukosten subsidie is gebaseerd op de gerealiseerde kosten in de stichting. Conform de
subsidieregeling worden de loonkosten plus een opslag van 50% opgevoerd. Uit deze 50%
moeten de overige personeelskosten worden gefinancierd. Omdat deze overige kosten lager
zijn dan de 50% opslag is de subsidie hoger dan de bureaukosten. Het aldus ontstane resultaat
zal worden ingezet voor de financiering van een deel van de bureaukosten in 2019.

2.5.2

Lasten

De kosten van het TKI E&I zijn in 2018 met circa 217K euro gestegen ten opzichte van 2017.
De stijging van de kosten wordt met name veroorzaakt door extra inhuur van
programmamanagers en extra uren van de directeur voor het opstellen van de KIA en de
MMIP’s (respectievelijk +102K euro en +29K euro).
Onder overige bedrijfslasten zijn de opdrachten opgenomen die zijn uitgevoerd vanuit de
bureaukosten (zie ook paragraaf 1.3) (+84K euro). Deze opdrachten hebben eveneens
bijgedragen aan de verdere uitwerking van de programma’s.

(in €)

Ref

Lasten

2.5.2

Realisatie 2018

Realisatie 2017
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(in €)

Ref

Loonkosten
Inhuur personeel
Overige personeelskosten
Communicatie
Overige bedrijfslasten
Financiële lasten

Realisatie 2018
117.428
408.920
15.331
63.774
132.655
151
738.259

Realisatie 2017
88.485
306.762
4.812
59.600
48.249
57
507.966

Het merendeel van de diensten worden ingehuurd. Voor de vaste diensten (programma
management en financieel management) worden doorgaans jaarcontracten afgesloten.
Hieronder een specificatie van deze vaste diensten.

(in €)

Inhuur personeel
Programma manager
Financieel manager
ISPT- SLA

Ref

Realisatie 2018

164.061
11.719
233.140
408.920

Realisatie 2017

82.581
224.182
306.762

Personeel
De directeur staat op de loonlijst van de stichting middels een opting-in constructie. Verder 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.
Voorstel bestemming resultaat
Het resultaat van de stichting is 43.492 euro. Voorgesteld wordt het ten gunste van de overige
reserves te brengen. Dit voorstel is reeds in de jaarrekening verwerkt.
Belangrijke gebeurtenissen na balansdatum
Voor 2019 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 2018 stichting TKI Energie en Industrie
Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is
van toepassing op de stichting TKI Energie en Industrie. Het voor de stichting TKI Energie en
Industrie toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2018 € 189.000 (2017: € 181.000).
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1. Bezoldiging topfunctionarissen
1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende
topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling
P.T. Alderliesten
Benoeming vanaf (datum)

1-1-2016

In dienst tot (datum)

Heden
1.0
ja

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)
Dienstbetrekking
Gegevens 2018
Bruto-inkomen

117.533,75

Winstdelingen en bonusbetalingen
Totaal beloning

0
117.533,75

Werkgeversbijdrage sociale lasten
Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel)

0
4.596,75

Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn

0

Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband

0

Totaal bezoldiging

122.130,50

Gegevens 2017
Aanvang en einde functievervulling in 2017
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)
Dienstbetrekking
Bruto-inkomen

1-1-2017 –
31-12-2017
1.0
ja
89.292,50

Winstdelingen en bonusbetalingen
Totaal beloning

0
89.292,50

Werkgeversbijdrage sociale lasten
Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel)

0
4.337,25

Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn

0

Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband

0

Totaal bezoldiging

93.629,75

1b. Topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder
Naam topfunctionaris
C. Alma
T. Hoff
E. Worell

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

2. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
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Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een
dienstbetrekking die in 2018 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag
hebben ontvangen.
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P.T. Alderliesten, directeur TKI Energie en Industrie
Amersfoort, 8 juli 2019

C. Alma, voorzitter Raad van Toezicht
Amersfoort, 8 juli 2019
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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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