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Uw kenmerk 

 

Bijlage(n) 

1 

 

Verplichtingennummer: 1400010737 

 

Geachte   ,  

 

1. Aanvraag 

Op 17 juli 2019 ontving ik uw projectplan, waarmee u subsidie aanvraagt voor 

“Pilot waterjet voor de tongvisserij”. U heeft het project en het 

financieringsverzoek mondeling toegelicht op 18 juli 2019. Op 25 september 2019 

is de definitieve versie van het projectplan aangeleverd inclusief de bijlagen. 

Hiermee zijn de op 25 juli gevraagde aanvullingen aangeleverd. 

  

De subsidie is aangevraagd voor de technische ontwikkeling van verschillende 

onderdelen van een waterjetvistuig en het vergaren van kennis over het vangen 

van tong met waterdruk om te kunnen bepalen of het vissen met de waterjet 

techniek een technisch haalbaar alternatief is voor de pulsvisserij/boomkorvisserij 

op tong en zo ja met welke opstelling van de verschillende onderdelen.  

 

Voor de uitvoering van uw project betrekt u een aantal opdrachtnemers. Dit 

consortium heeft op 30 september 2019 een gezamenlijke brief gestuurd waaruit 

het commitment van de opdrachtnemers aan het project blijkt. De Nederlandse 

Vissersbond treedt namens u op als penvoerder van het project.   

 

1.2 Beoordeling van uw aanvraag 

Het project zoals beschreven in uw aanvraag past binnen het kader van het in het 

regeerakkoord  

ter cofinanciering beschikbaar gestelde middelen voor innovatie in de visserij en 

de in de Kamerbrief van 19 februari 2019 uiteengezette aanpak. De kern van dit 

beleid is dat innovatie kan bijdragen aan het hanteren van het grote aantal 

uitdagingen waar de visserij voor staat. Innovatie moet hierin gezien worden in 

het bredere beleid dat zich richt op de verduurzaming van de visserij. Deze 

innovaties richten zich in ieder geval richten op verbetering van de selectiviteit, de 

vermindering van de belasting van het ecosysteem en/of de vermindering van de 

uitstoot van broeikasgassen. Als gevolg van het pulsverbod dient een alternatief 

te worden gevonden om de beoogde verbeteringsslag te kunnen realiseren.     

De pilot waterjet voor de tongvisserij lijkt hier invulling aan te kunnen geven. De 
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allereerste onderzoeksresultaten lijken perspectief te bieden. Echter, voor verder 

onderzoek, ontwikkeling en testen van het systeem is een volgende 

prototyperingslag noodzakelijk.  

 

1.3 Europeesrechtelijke aspecten 

Op grond van artikel 7 van de Kaderwet EZK en LNV-subsidies verleen ik geen 

subsidie als dit naar mijn oordeel leidt tot het verlenen van ongeoorloofde 

staatssteun in de zin van artikel 107 van het Verdrag betreffende de werking van 

de Europese Unie (hierna: VWEU). 

 

Op basis van uw aanvraag kom ik tot het oordeel dat de subsidie verstrekt kan 

worden op grond van verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 

juni 2014 waarbij bepaalde categorieën op grond van de artikelen 107 en 108 van 

het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (Pb EU, L 187/1), 

met name artikel 25 is van toepassing.  

 

Dit artikel verklaart steun voor onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten 

verenigbaar met de interne markt en vrijgesteld van de voorgenoemde 

aanmeldingsverplichting uit artikel 108, derde lid , VWEU, mits wordt voldaan aan 

de voorwaarden uit het tweede lid tot en met het zevende lid van het 

desbetreffende artikel, alsmede aan de voorwaarden uit het hoofdstuk I van 

Verordening (EU) nr. 651/2014. 

 

Ik heb geconstateerd dat Jaczon B.V. geen onderneming in moeilijkheden is als 

bedoeld in artikel 1, vierde lid, onderdeel c, van verordening (EU) nr, 651/2014. 

Ik heb verder geconstateerd dat er tegen Jaczon B.V. geen bevel tot 

terugvordering uitstaat als bedoeld in artikel 1, vierde lid, onderdeel a, van 

verordening (EU) nr. 651/2014. Voorts heb ik vastgesteld dat met de uitvoering 

van dit projectplan niet is begonnen dan na de aanvraag van 17 juli 2019. Er gaat 

derhalve - onder meer om deze reden - een stimulerend effect uit van deze 

subsidieverlening aan Jaczon B.V.. 

 

Beknopte informatie over deze subsidieverlening is op grond van artikel 9, eerste 

lid, van verordening (EU) nr. 651/2014 gemeld aan de Europese Commissie. De 

volledige tekst van de onderhavige beschikking wordt gepubliceerd op de 

staatssteunwebsite op het internet. 

 

1.4 Bewaartermijn boekhouding 

Ik wijs u erop dat de Europese Commissie nog gedurende tien jaar na de 

verstrekking van deze subsidie, deze achteraf kan controleren. Ik raad u aan de 

relevante documenten met betrekking tot deze subsidie gedurende deze periode 

te bewaren. 

 

2. Besluit 

In het kader van mijn beleid gericht op innovaties ter verduurzaming van de 

visserij verleen ik u hierbij, op grond van artikel 2a, eerste lid, onderdeel g, van 

de Kaderwet EZK- en LNV-subsidies, subsidie voor de uitvoering van het project 

“Pilot waterjet voor de tongvisserij”, waarvoor u subsidie hebt aangevraagd. 
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2.1 Periode 

Het project dient te worden uitgevoerd in de periode van 17 juli 2019 tot 16 juli 

2020. 

 

2.2 Subsidiebedrag  

Het subsidiebedrag zal 65% van de volgende subsidiabele kosten bedragen, met 

dien verstande dat, indien ter zake van de subsidiabele kosten of een deel 

daarvan reeds uit anderen hoofde vanwege een bestuursorgaan of de Europese 

Commissie subsidie is verstrekt, slechts een zodanig bedrag aan subsidie wordt 

verstrekt, dat het totale bedrag aan subsidies niet meer bedraagt dan 65% van de 

subsidiabele kosten. Het subsidiebedrag kan niet meer bedragen dan toegestaan 

volgens de toepasselijke Europese steunkaders. 

 

Dit bedrag is inclusief alle eventuele belastingen waaronder de BTW. 

 

De subsidie wordt ten hoogste vastgesteld op € 921.478 exclusief BTW. gelet op 

de gegevens opgenomen in uw aanvraag en is berekend volgens de bij uw 

aanvraag gevoegde begroting.  

 

2.3 Subsidiabele kosten 

De volgende, rechtstreeks aan het project toe te rekenen kosten, daadwerkelijk 

gemaakt in de voornoemde periode en die betaald zijn vóór 15 oktober 2020 

worden door mij subsidiabel geacht: 

 

• interne kosten op basis van een forfaitair vastgesteld uurtarief van:   

€ 104,69 

€   63,99 

€   40,62 

 

• aan derden verschuldigde kosten die direct voor de subsidiabele activiteiten 

worden gemaakt, bijvoorbeeld door uitbesteding van een deel van de subsidiabele 

activiteit en kosten van voor de subsidiabele activiteit geleverde goederen en 

diensten; 

 

• reis- en verblijfskosten tot een maximum van 5% van de projectkosten; 

 

• projectmanagement, met dien verstande dat ten hoogste 10% van de 

projectkosten in aanmerking is genomen. 

 

Deze kosten passen binnen de in aanmerking komende kosten van artikel 25, 

derde lid van verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 

waarbij bepaalde categorieën op grond van de artikelen 107 en 108 van het 

Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (Pb EU, L 187/1). 

 

De vóór indiening van de aanvraag gemaakte kosten komen niet voor subsidie in 

aanmerking. 

 

Voor de toepassing van de hierboven genoemde punten geldt, dat winstopslagen 

bij transacties binnen een groep alleen in aanmerking zijn genomen voor zover 
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het gebruikelijk is om die winstopslagen ook bij soortgelijke transacties buiten de 

groep in rekening te brengen. 

 

2.4 BTW 

U heeft mij opgegeven dat u BTW- plichtig bent. Derhalve kunt u de door u aan 

derden te betalen BTW met de fiscus verrekenen. Aangezien de BTW voor u dus 

geen kostenpost vormt, is mijn subsidie gebaseerd op de door u begrote kosten, 

uitgezonderd de BTW. 

 

2.5 Subsidiabele kosten voor dit project 

Op grond van uw projectplan en begroting raam ik de subsidiabele kosten voor dit 

project op: 

 

Interne kosten -  Rederij Jaczon 2019 2020 

Personeelskosten -Projectmanagement 

-Technici 

-Visserijdeskundigen 

€ 30.000 € 10.000 € 20.000 

Materieel (Garantie-

besommingen) 

30 visreizen x 

25.000 

€ 750.000 € 250.000 € 500.000 

Totale subsidiabele interne kosten € 780.000 € 260.000 € 520.000 
 

Kosten derden  2019 2020 

Lieren- Aanpassing 

pulslieren/trommels 

Padmos € 106.180 € 99.180 € 7.000 

Elektrische installatie - 2x 

jetpomp, 1x lierkast 

Wetec € 130.000 € 128.000 € 2.000 

Tuigen - APG of sumwing Van Wijk € 90.000 € 86.000 € 4.000 

Pompen - software en 

apparatuur voor installatie 

pompen 

HFK € 100.282 € 98.282 € 2.000 

Netwerk - Twee nieuwe V 

netten 

Coöperatie 

Westvoorn 

€ 36.000 € 36.000  €                    

-    

Projectemanagement (inc 

accountantsverklaring) 

-Nederlandse 

Vissersbond  

- Accountant 

€ 19.200 € 5.000 € 14.200 

wetenschappelijke 

begeleiding 

WMR € 97.462 € 22.974 € 74.488 

Reis- en verblijfskosten -Nederlandse 

Vissersbond 

- Denktank Visserij 

- WMR 

€ 8.534 € 3.817 € 4.717 

Totale subsidiabele kosten derden € 587.658 € 479.253 € 108.405 

 

Onvoorzien Alle projectpartners € 50.000 € 20.000 € 30.000 

 

Totale subsidiabele kosten (excl. BTW) € 1.417.658 € 759.253 € 658.405 
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2.6 Verplichtingen 

Aan de subsidie zijn de volgende verplichtingen verbonden: 

1. U dient het project volledig uit te voeren overeenkomstig het bij de 

aanvraag ingediende plan en binnen de daarin voorziene tijdsduur. 

2. U voert het project uit in overeenstemming met de verplichtingen, 

opgenomen in artikel 25  en hoofd stuk Ivan verordening (EU) nr. 

651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde 

categorieën op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de 

interne markt verenigbaar worden verklaard (Pb EU, L 187/1). 

3. U dient mij onverwijld een schriftelijke melding te doen zodra aannemelijk 

is dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend niet, niet tijdig of 

niet geheel zullen worden verricht of dat niet, niet geheel of niet tijdig aan 

de aan de subsidie verbonden verplichtingen zal worden voldaan. 

4. U dient voor elke essentiële wijziging in de aard of de uitvoering van het 

plan mijn voorafgaande schriftelijke toestemming te vragen. Geen 

toestemming is vereist voor een wijziging van de in de subsidieverlening 

gespecificeerde kostenposten indien als gevolg van deze wijzing de 

omvang van een kostenpost niet meer dan 15% wijzigt. Aan mijn 

toestemming kan ik nadere verplichtingen verbinden. 

5. U dient mij in februari 2020 schriftelijk verslag uit te brengen over de 

voortgang van het project. In dit verslag dient duidelijk inzicht te worden 

gegeven in de voortgang van het project in vergelijking met de voorziene 

tijdsduur en kosten zoals opgenomen in het door u ingediende 

projectplan. 

6. De inrichting van uw administratie dient zodanig te zijn dat deze aansluit 

bij de door u ingediende begroting en daaruit te allen tijden op 

eenvoudige en duidelijke wijze de rechtstreeks aan het project te rekenen 

kosten kunnen worden afgelezen. Ter zake van de loonkosten dient door 

middel van een urenadministratie vastgestelde urenverantwoording 

aanwezig te zijn. 

7. Op mijn verzoek dient u inlichtingen te verschaffen omtrent de voortgang 

of resultaten van het project. U bent verplicht om op mijn verzoek 

medewerking te verlenen aan een evaluatie van het beleid op grond 

waarvan deze subsidie is verstrekt. Deze verplichtingen gelden tot vijf jaar 

na de datum van de beschikking tot subsidievaststelling. 

8. U doet mij onverwijld schriftelijke mededeling van de indiening bij de 

rechtbank van een verzoek tot het op u van toepassing verklaren van de 

schuldsaneringsregeling natuurlijke personen, tot verlening van surseance 

van betaling aan u of tot faillietverklaring van u. 

9. Uiterlijk binnen 13 weken na de in deze beschikking genoemde einddatum 

dient u bij mij schriftelijk een verzoek om subsidievaststelling in. Dit 

verzoek dient vergezeld te gaan van: 

a. Een eindrapport waarin verloop en eindresultaten van het 

gesubsidieerde project zijn vastgelegd; 

b. Een gespecificeerde opgave van alle rechtstreeks aan het project 

toe te rekenen werkelijk gemaakte kosten, opgesteld conform de 

door u ingediende begroting; 

c. Een controleverklaring conform bijgaand controleprotocol. 
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10. In het geval er activiteiten door een derde of derden worden uitgevoerd, 

dient opdrachtverlening aan deze derde(n) plaats te vinden op basis van 

transparante criteria en marktconforme tarieven  

11. U dient de projectresultaten openbaar, ruim en toegankelijk te 

verspreiden, via conferenties, publicaties, open access-repositories, of 

gratis of opensource-software. 

 

2.7 Subsidievaststelling 

De beschikking tot subsidievaststelling zal ik geven binnen 13 weken na ontvangst 

van uw aanvraag daartoe dan wel nadat de voor het indienen ervan geldende 

termijn genoemd in verplichting 9 is verstreken. Indien de beschikking niet binnen 

13 weken kan worden gegeven zal ik u daarvan in kennis stellen en daarbij een 

redelijke termijn noemen waarbinnen de beschikking tegemoet gezien kan 

worden. 

 

2.8 Voorschot  

Ik verleen u bij deze een voorschot van 55% van het genoemde subsidiebedrag, 

te weten € 506.813,-. Het voorschot zal worden betaald binnen zes weken na de 

dag van verzending van deze beschikking op uw bankrekeningnummer: 

Het tweede voorschot van 25%, te weten € 230.369,- zal worden overgemaakt 

per 1 april 2020.  

 

2.9 Advies 

Om eventuele problemen met de accountantscontrole op uw financiële 

verantwoording te voorkomen adviseer ik u om uw accountant zo vroeg mogelijk 

te betrekken. 

 

3. Correspondentie 

Alle correspondentie met betrekking tot deze subsidie dient u, met vermelding van 

bovenstaand verplichtingnummer 1400010737, te zenden naar: 

 

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

Directoraat-Generaal Natuur, Visserij en Landelijk Gebied  

t.a.v.  

Postbus 20401 

2500 EK Den Haag 

 

 

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 

namens deze: 

 

 

 

 

 

 

 

drs. N.M. Beekman 

directeur Visserij en Landelijk Gebied 

 



 

 
 

 

 

 
 

 

 Pagina 7 van 7 
 

Directoraat-generaal Natuur, 

Visserij en Landelijk Gebied 

Team Visserij 

 
Ons kenmerk 

DGNVLG-V / 19258752 

Als u het niet eens bent met deze beslissing kunt u binnen zes weken na 

verzending van deze brief een bezwaarschrift indienen. Stuur het ondertekende 

bezwaarschrift met een kopie van deze beslissing naar Rijksdienst voor 

Ondernemend Nederland, afdeling Juridische Zaken, Postbus 40219, 8004 DE, 

Zwolle. Op onze internetsite www.mijn.rvo.nl/bezwaar vindt u meer belangrijke 

informatie over het indienen van een bezwaarschrift. Dit besluit is verzonden op 

de in de aanhef van deze brief vermelde datum. 

 

 

 


