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Geachte heer XXX,  

 

1. Aanvraag 

Op 6 december 2019 ontving ik per mail uw brief van 6 december 2019, waarin u 

subsidie aanvraagt voor de uitvoering van het actieplan van de Datadeelcoalitie. U 

heeft daarbij een projectplan en begroting aan mij overgelegd. 

 

Op 20 december 2019 heeft u een subsidiebeschikking ontvangen (met 

verplichtingennummer 1300030983), waarin aan u subsidie is verleend voor de 

uitvoering van het projectplan. 

 

In uw e-mail van 21 juli 2020 heeft u aangegeven dat de deelnemende partijen 

van de Datadeelcoalitie zijn gewijzigd en er steeds meer nieuwe partijen toetreden 

tot dit samenwerkingsverband.  

 

En in uw e-mail van 28 mei 2021 heeft u gevraagd om de looptijd van de 

Datadeelcoalitie te verlengen en de subsidie te verhogen op basis van uw 

aanvullend voorstel tot € 4.294.385,- 

 

2. Besluit tot wijziging 

Gelet op het vorenstaande besluit ik de subsidiebeschikking als volgt te wijzigen: 

 

A 

De tweede alinea onder paragraaf “1. Aanvraag” komt te luiden: 

 

De activiteiten waarvoor u subsidie hebt aangevraagd worden door de volgende 

partijen uitgevoerd:  

 

1. Allfair 

2. Avelution 

3. BISS 

4. Connect2Trust 

5. Dexes 

6. Digie 
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7. ECP  

8. EnableU 

9. Equinix 

10. Exact 

11. FOCWA 

12. Fortierra 

13. GOFAIR 

14. HDN 

15. Impact IoT Solutions 

16. IDSA 

17. iSHARE 

18. MaaS Lab 

19. Dscission 

20. KPN 

21. Institute of Data Science 

22. Marlin 

23. MedMij 

24. Mylette 

25. NEN 

26. Netbeheer Nederland 

27. Ockto 

28. Pinsent Masons 

29. PLTFRM 

30. Roseman Labs 

31. SAE ITC 

32. SBR Nexus 

33. Skarp 

34. SURFsara 

35. Sustainable Rescue 

36. TanQyou 

37. Techniek Nederland 

38. Thuiswinkel.org 

40. UvA 

41. UnSense 

42. Vaulut 

43. Verbond van Verzekeraars 

44. Visma Connect 

45. WeCity 

46. Weolcan 

47. Globe Protocol  

48. Dell technologies 

 

 

B 

Aan paragraaf 1. Aanvraag wordt een nieuwe alinea toegevoegd: 

 

Voor zover nieuwe partijen toetreden tot dit samenwerkingsverband, geldt dat zij 

als begunstigde van deze beschikking worden aangemerkt, waarop dezelfde eisen 

en verplichtingen voortvloeiende uit deze beschikking van toepassing zijn. 
 
C 
Paragraaf ‘2.1 Periode’ komt te luiden: 
De activiteiten dienen te worden uitgevoerd in de periode van 20 december 2019 
tot en met 31 december 2022. 
 

D 

In de eerste alinea onder paragraaf ‘2.2 Subsidiebedrag’ wordt “47,60%” 

vervangen door “47%”. 

 

E 

In de tweede alinea onder paragraaf ‘2.2 Subsidiebedrag’ wordt “€ 2.176.532 

(exclusief btw)” vervangen door “€ 4.294.385,- (exclusief btw)”.  
 
F 
In paragraaf ‘2.3. Subsidiabele kosten’ wordt “1 november 2021” vervangen door 
“1 maart 2023”.  
 

G 
Paragraaf ‘2.5 Subsidiabele kosten voor dit project’ komt te luiden:  
Op grond van uw projectplan en aangepaste begroting raam ik de subsidiabele 
kosten voor dit project op:  
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Totale kosten van het plan € 9.161.385 

 

 100% 

    
Projectteam   
 

€ 3.496.353   

Administratieve 

kosten  
 

€ 78.332   

Overige kosten aan 
derden  
 

€ 719.700   

Totale subsidiabele kosten van het plan 
 

 

€ 4.294.385 
 

 47% 

H 
Paragraaf “2.8 Voorschot” komt te luiden: 
 
U heeft reeds het eerste voorschot van €870.612,80 en het tweede voorschot van 
€ 870.612.80 ontvangen. Deze zijn betaald op uw bankrekeningnummer: xxx ten 
name van INNOPAY. 

 
In aanvulling op de eerste twee voorschotten zal ik een derde en vierde voorschot 
verlenen van het gevraagde subsidiebedrag van in totaal €4.294.385,- 

 
Het derde voorschot van € 870.612,80 zal worden overgemaakt binnen zes weken 
na verzending en een vierde voorschot van € 870.612,80 zal worden overgemaakt 
per 1 december 2021 op uw bankrekeningnummer: xxx ten name van INNOPAY. 

Bij de vaststelling van de subsidie wordt het resterend bedrag beoordeeld. 
 

 

3. Toelichting 

De subsidiebeschikking is op een aantal punten gewijzigd om: 

 

- De nieuwe partijen die zijn toe getreden tot de Datadeelcoalitie en zullen 

deelnemen aan de activiteiten uit het actieplan als begunstigde van de 

beschikking te kunnen laten aanmerken. De partijen die uit de 

Datadeelcoalitie zijn gestapt en niet hebben deelgenomen aan de activiteiten 

uit het actieplan worden niet langer als begunstigde aangemerkt. 

 

Van belang hierbij is dat bij de Datadeelcoalitie sprake is van een open 

samenwerkingsinitiatief waarbij alle bedrijven, experts, brancheverenigingen, 

datadeelinitiatieven en kennisinstellingen zich zonder drempels kunnen 

aansluiten. 

 

Van deelnemers aan de Datadeelcoalitie (op de niveaus 1 en 2) wordt 

verwacht dat zij een eigen bijdrage van minimaal 50% (al dan niet in kind) 

leveren aan het actieplan. De steunintensiteit voor elke begunstigde kan nooit 

meer zijn dan 50% van de in aanmerking komende kosten. 

 

- De looptijd voor het actieplan van de Datadeelcoalitie te verlengen tot en met 

31 december 2022.  
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Verlenging is nodig om de slaagkans van de vervolgfase te kunnen bepalen. 

Vanwege opgelopen vertraging als gevolg van Covid-19 zijn de volledig 

geoperationaliseerde use cases nog te beperkt om het business model voor 

het geheel aan te tonen. Daarnaast zijn cruciale nieuwe aandachtsgebieden 

geïdentificeerd zoals het realiseren van grip op data binnen de bestaande use 

cases en het leggen van verbindingen met internationale initiatieven. 

Verlenging van het huidige project is dus noodzakelijk om deze unieke coalitie 

in stand te houden en fase 1 af te ronden. 

 

- Een additionele subsidie toe te kennen om fase 1 van het actieplan verder uit 

te werken en af te ronden. 

 

Een additionele subsidie is nodig zodat extra use-cases uitgewerkt kunnen 

worden, betere aansluiting kan worden gevonden bij relevant internationale 

initiatieven en de benodigde governance verder kan worden onderzocht. Dit 

plan versterkt daarmee inhoudelijk het tot dus ver ontwikkelde canvas met 

daarin het belangrijke concept ‘grip op data’, versterkt het nodige draagvlak 

en bruikbaarheid, en maakt het mogelijk dat het initiatief ook kan aansluiten 

op internationale initiatieven. Het initiatief is hiermee beter in staat om de 

haalbaarheidsstudie af te ronden en verder te brengen naar de volgende fase.  

 

4. Van toepassing blijvende bepalingen 

Alle overige niet op grond van deze beslissing gewijzigde onderdelen van de 

subsidiebeschikking blijven integraal en onverkort van kracht.  

 

5. Correspondentie 

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

bovenstaand verplichtingnummer, te zenden naar: 

 

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

Directie Digitale Economie 

xxx 

Postbus 20401 

2500 EK Den Haag 

 

Ik verzoek u om als penvoerder de andere deelnemers van de Datadeelcoalitie 

een afschrift van deze beschikking te zenden. Een afschrift van deze beschikking 

zend ik aan mijn aanspreekpunt van de Datadeelcoalitie, de heer xxx van SBR 

Nexus. 
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De Minister van Economische Zaken en Klimaat, 

namens deze: 
 
 
 
 

 
 
 

Focco Vijselaar 
Directeur Generaal Bedrijfsleven en Innovatie 
 
 
 
 

 
 

Tegen dit besluit kan degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken binnen 

zes weken na de dag van verzending van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift 

indienen bij de Minister van Economische Zaken, directie Wetgeving en Juridische Zaken, 

Postbus 20401, 2500 EK Den Haag. Dit besluit is verzonden op de in de aanhef van deze 

brief vermelde datum. 

 
 


