
INFORMATIESESSIE
TOPSECTOR LOGISTIEK

Hoe kan ik een project indienen?
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Agenda

1. Welkom – Aad Veenman

2. Topsector overzicht – Machteld Leijnse

3. Niet-onderzoeksprojecten – Machteld Leijnse, Herman Wagter

4. Onderzoeksprojecten – Albert Veenstra, Paul Huijbregts, 

Marcus van Leeuwen

5. Vragen

6. Borrel
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Topsectorenbeleid
Topsector Logistiek:

55 miljard euro 

toegevoegde waarde BBP

Bijdrage werkgelegenheid 

12 % 
813.000 personen 

24.150
bedrijven

2e plaats in de World Logistics 

Performance Index 2014
- Timeliness
- Infrastructure

3e plaats in de Enabling Trade 

Index 2014 van het World Economic
Forum
- Haven en ICT infrastructuur
- Kwaliteit, transparantie douane 

e.a.

In 2020 heeft Nederland een internationale 
toppositie 
1. in de afwikkeling van goederenstromen,
2. als ketenregisseur van (inter)nationale 

logistieke activiteiten en 
3. als land met een aantrekkelijk innovatie- en 

vestigingsklimaat voor verladend en logistiek 
bedrijfsleven.
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Acties

1. Neutraal Logistiek Informatie Platform 

2. Synchromodaal transport 

3. Kernnetwerk 

4. Trade Compliance en Border Management

5. Cross Chain Control Centers

6. Service Logistiek

7. Supply Chain Finance

8. Buitenlandpromotie

9. Vereenvoudigen wet- en regelgeving

10. Human Capital Agenda
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2. Topsector Overzicht

• KPI’s:

1. Bijdrage ketenregiediensten aan het BBP gestegen tot € 14,6 miljard 

2. 85 mln bespaarde wegtransportkilometers

3. 68.000 ton bespaarde CO2 uitstoot

4. Aantal bedrijven dat zich in Nederland vestigt met logistieke activiteiten 
toegenomen met 30%

5. Instroom van professionals met een logistieke opleiding gestegen met 50% 
naar 2.100

6. Nr. 1 van Europese landen in de World Logistics Performance Index 

• Communicatie

o Altijd Topsector Logistiek vermelden, logo wordt ter beschikking gesteld

• Monitoring 

o Vast format, deelname t/m 2020

• Geldstromen
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Geldstromen

• IenM

• IDVV

• TKI Toeslag

• NWO, TNO, Dinalog uit Innovatiecontract

• TTI Transitiemiddelen

• MIT
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3. Niet-onderzoeksprojecten
- indienen bij Connekt

1. Voor welke acties

2. Soorten projecten (smaken)

3. Cofinanciering

4. Criteria van beoordeling

5. Proces goedkeuring

6. Overeenkomsten –

betalen op behaald resultaat
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3.1 Voor welke acties

• Vastgelegd in het Jaarplan 2015:

• NLIP (geheel)

• Synchromodaal Transport (gedeeltelijk)

• Trade Compliance en Border management (gedeeltelijk)

• Supply Chain Finance (gedeeltelijk)

• Buitenlandpromotie (geheel)

• Human Capital Agenda (gedeeltelijk)
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3.2 Soorten projecten

• Praktische projecten binnen de focus van de acties, zoals 

verwoord in het Jaarplan 2015

• Vraag gestuurd vanuit bedrijven, regio

9



3.2 Soorten projecten 
– aangaan van overeenkomsten

Tot € 50k 
overheidsbijdrage, ex BTW 

Tussen € 50k - € 134k
overheidsbijdrage, ex BTW

Boven € 134k
overheidsbijdrage, ex BTW

Offerte indienen

- 3-5 offertes van diverse partijen
- Open call
- (Uitzonderingsgevallen) 

Europese aanbesteding, bijv.:
- Open call
- Prijsvraag
- Concurrentie gerichte dialoog 
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3.2 Soorten projecten
- opzet offerte/plan van aanpak

• Inhoudelijke aansluiting bij focus topsector

• Bijdrage aan KPI’s

• Heldere beschrijving activiteiten, doelstellingen en 

mijlpalen/resultaten

• Relatie met criteria

• Begroting 

(omvang project en cash-flow)

• Cofinanciering
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3.3 Cofinanciering

• 50% cofinanciering in (€, uren, data) van alle partijen niet 

zijnde Ministerie van Infrastructuur en Milieu

• Waardering uren: 

• € 75,00 – logistiek medewerker, ondersteuning, junior

• € 100,00 – afdelingshoofd, senior medewerkers

• € 125,00 – directie, management

• Of marktconform commercieel tarief (maximaal 

Balkenendenorm)

• Waardering data:

• Volgens licentiekosten of reële gebruikswaarde
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3.3 Cofinanciering 
– in kind bijdrage per partij per jaar

• Tot € 20k per partij per jaar 

getekende verklaring door leidinggevende en projectleider

• € 20k tot € 134 k  

sluitende urenadministratie of getekende urenbrief door 

uitvoerder, leidinggevende en projectleider

• (waarschijnlijk) Controle door accountant indien gevraagd, 
betaald door Topsector

• Bij projecten boven € 134k wordt een 

accountantsverklaring (controle verklaring) gevraagd 

per project

• sluitende urenadministratie
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3.4. Algemene criteria van beoordeling van 
projecten, per uitvraag specifiek gemaakt (1)

• Bijdrage aan de door het SPL gestelde ambities van de Topsector;

• Passendheid binnen de inhoudelijke focus van de acties, zoals afgestemd in het 

Topteam/SPL;

• Bijdrage aan de openstaande witte vlekken en termijn waarop deze effect 

hebben;

• Bijdrage aan de voor de actie geldende KPI’s en termijn waarop deze effect 

hebben;

• Mate van cofinanciering, passend binnen het streven op programmaniveau 

naar 50% cofinanciering (controle op stapeling van subsidies en dubbeltelling 

van private bijdrage);

• Helderheid van het beschreven plan, waarin doelstellingen, activiteiten, 

mogelijke bijstuurmomenten, aansturing en afstemming, organisatie, 

monitoring op bijdrage aan KPI’s, planning, mijlpalen/tussentijdse resultaten, 

risico’s en kennisverspreiding goed zijn opgenomen;
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3.4 Criteria (2)

• Kosteneffectiviteit in termen van zowel tarifering van project, van het project 

als geheel en van de bijdrage aan de KPI’s

• Zicht op opschaalbaarheid, valorisatie, uiteindelijke reguliere uitvoering zonder 

overheidsbijdrage;

• Bijsturingsmogelijkheden via programmasecretariaat wat betreft tijd, scope en 

risico’s;

• Organisatorische en inhoudelijke afstemming met lopende of nog te starten 

andere Topsector projecten;

• Bereidheid tot kennisdelen en actieve bijdrage aan het verspreiden;

• Sluitende begroting met voldoende cofinanciering;

• Compliance check: uitsluitingsgrond of aanpassing van het voorstel nodig 
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3.5 Proces van beoordeling

• Toets op rechtmatigheid en doelmatigheid door Connekt als 

programmasecretariaat

• Afhankelijk van soort project

• bij Europese aanbesteding: onafhankelijke jury (prijsvraag)  

of beoordelingscommissie

• bij andere projecten : goedkeuring door Stuurgroep
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3.6 Overeenkomst

• Resultaten en mijlpalen 

• facturen gekoppeld aan deliverables
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4. Onderzoeksprojecten

Verschillende financieringsstromen:

• TKI toeslag

• I&M onderzoeksgeld

• Transitiegeld

• MIT

• Nog niet bestede TTI middelen



Vooraf: programmering

Bron Type project opmerking

TKI toeslag R&D, Experimenteel “avant garde”

I&M Community programma’s Volgens roadmaps

Transitie ICT infrastructuur Breed nationaal initiatief

MIT MKB Kennismakelaar, 
networking

TTI Valorisatieversterking 
Dinalog

Vooral ontsluiting van 
tools, zoals games



4.1 TKI toeslag

Ingewikkelde regeling: TKI toeslag is 25% van een 
grondslag, die bepaald wordt door geldstroom 
tussen bedrijven en kennisinstellingen

TKI toeslag kan besteed worden in 
onderzoeksprojecten 



4.1 TKI toeslag

Looptijd: 

Fundamenteel onderzoek 4 jaar (cofi 15%)

Industrieel/experimenteel onderzoek 2 jaar (cofi
50/75%)

Innovatiecluster 1 jaar (cofi 50%) 

Toekenning TKI toeslag is gebonden aan een 
maximum 



4.1 TKI toeslag

Cofinanciering in cash of in kind, 

Cofinanciering door kennisinstellingen  (deels) 
mogelijk

Voorschriften voor minimale bedrijfsbijdragen



Voorbeeld

Subsidiabele projectkosten:
- 4 KI-onderzoekers 700K

Gezamenlijke uitvoering- 3 bedrijfsonderzoekers 500K

- Et cetera.

TOTAAL 1200K

Financiering:
- Bijdrage kennisinstellingen 100K

Mininaal 50% co-financiering
(in-cash of in-kind)

- Private bijdragen: - in cash 200K

- in kind 300K

- Subsidies: - bijv. vanuit NWO (call) 200K 

- bijv. 
vanuit TNO

100K

- TKI-
toeslag

300K

- et cetera

TOTAAL 1200K

Industrieel (R&D) onderzoek: voorbeeld project financiering van 1200K (max. looptijd: 2 jaar):



Proces

Voorbereiding ism programmaontwikkelaars

Indiening bij TKI via NWO (sanity check)

Beoordeling door programmacommissie van het 
TKI

Goedkeuring door TKI bestuur



4.2 I&M middelen

Grotendeels zelfde stramien als TKI toeslag 
(indiening, voorwaarden, monitoring)

Inbreng bedrijven ook in data

Focus op communities



4.3 Transitiegelden

Plan is om (ICT) infrastructureel project te 
ontwikkelen

Open voor relevante stakeholders

Relevant voor bedrijven, onderzoeksinstellingen, IT 
bedrijven

Aansluiting bij NLIP

Zelfde voorwaarden als TKI toeslag 



4.4 MIT regeling

Bestaande regeling

Additionele stromen: 
Innovatiemakelaars

Netwerkactiviteiten

Specifiek bedoeld voor MKB (niet MKB inbreng telt 
ook niet)



4.5 Bestaande TTI middelen

Dinalog programma is grotendeels vergund

Nog wat restbudget, voor Demo projecten, en 
door eventuele onderuitputting

Besteding vooral gericht op versterken van 
valorisatie van Dinalog projectresultaten



Tenslotte: herijking van de actielijnen

Onderzoeksroadmaps zijn toe aan revisie

Programmaontwikkelaars werken daar nu aan

Formeel advies van de programmacommissie aan 
TKI bestuur, en van daar aan SPL

Ruimte voor nieuwe roadmaps



Vragen?
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Borrel!
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