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Met uw aanvraag van 11 juni 2021 zonder kenmerk, vraagt u, namens de 
Stichting Nationaal Testcentrum Circulaire Plastics, subsidie voor de realisatie van 
een waslijn op industriële schaal. Met deze waslijn kan het NTCP onderzoek doen 
naar de verbetering en optimalisatie van het wasproces van plastic verpakkingen, 
waardoor innovaties op geur, kwaliteit en efficiënt watergebruik mogelijk worden 
gemaakt. Hiermee wordt ingezet op verbetering van de recyclebaarheid van 
verpakkingen en wordt een bijdrage geleverd aan de CO2 reductiedoelstellingen 
zoals gesteld in de Transitieagenda Kunststoffen. 
 
In mijn administratie is uw aanvraag bekend onder nummer 5000004880 en 
zaaknummer 31170936.  
 
Met deze brief beslis ik op uw aanvraag. 
 
Besluit 
 
Hierbij verleen ik u een subsidie voor de bouw van waslijn op industriële schaal 
van maximaal € 1.872.000,-. Dit bedrag is inclusief alle eventuele voor uw 
rekening blijvende belastingen, waaronder de BTW. 
De subsidie is gebaseerd op artikel 4:23, derde lid, onder d, van de Algemene wet 
bestuursrecht. 
 
De subsidie is bestemd voor de activiteiten, zoals vermeld in het projectplan 
behorende bij de subsidieaanvraag d.d. 11 juni 2021 en zoals voorzien in de 
begroting.  
Het gaat om de activiteiten behorende bij de volgende fasen: 

• Definitiefase; 
• Ontwerpfase; 
• Voorbereidingsfase; 
• Realisatiefase; 
• Contingency. 
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De activiteiten waarvoor subsidie wordt verleend, moeten uiterlijk zijn verricht op 
31 december 2021.  
 
Het uiteindelijk vast te stellen subsidiebedrag is afhankelijk van de daadwerkelijk 
gerealiseerde kosten. Als u de activiteiten heeft verricht voor een bedrag dat lager 
is dan het bedrag dat daarvoor is begroot, wordt het verschil bij de vaststelling in 
mindering gebracht. De niet-bestede middelen worden teruggevorderd. 
 
Motivering bij het besluit 
 
U komt in aanmerking voor een subsidie omdat het NTCP het enige testcentrum is 
in Europa die onafhankelijk onderzoek kan doen en inzichten kan delen door te 
testen met machines die representatief zijn voor industriële installaties. Een 
voorwaarde voor de subsidieverstrekking is dat de onderzoeksresultaten via open 
access openbaar worden gemaakt. 
 
De subsidie wordt verleend conform uw aanvraag en projectplan en de activiteiten 
zullen plaatsvinden in de periode na verzending van dit besluit tot en met 31 
december 2021. 
 
Waar moet u aan voldoen? 
 
U moet voldoen aan de verplichtingen in de wet- en regelgeving die van 
toepassing zijn op de subsidie en aan al hetgeen in deze beschikking is 
opgenomen. U bent zelf verantwoordelijk voor de naleving hiervan en de 
eventuele gevolgen bij niet-naleving. 
 
Wet- en regelgeving 
De volgende regelgeving is in ieder geval van toepassing op de subsidie: 

- Algemene wet bestuursrecht, in het bijzonder titel 4.2 (Subsidies); 
- Staatssteunregelgeving, artikelen 107 t/m 109 van het Verdrag 

betreffende de werking van de Europese Unie en de bijbehorende 
Verordening (EU) nr. 651/2014, PbEU 2014, L 187 (Algemene 
groepsvrijstellingsverordening). 

 
De wet- en regelgeving kunt u raadplegen via www.wetten.overheid.nl. 
 
Staatssteun 
Deze subsidie mag niet leiden tot het verlenen van ongeoorloofde staatssteun in 
de zin van artikel 107 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese 
Unie (‘VWEU’). Op basis van de door u aangeleverde informatie heb ik getoetst of 
sprake is van staatssteun in de zin van artikel 107 VWEU. Dit is het geval.  
 
 Een steunmaatregel kan echter verenigbaar zijn met de interne markt als deze 
valt binnen de juridische kaders van de Europese Commissie of door haar is 
goedgekeurd. Op deze subsidie is de Algemene Groepsvrijstellingsverordening 
(‘AGVV’) (PbEU 2014, L187/1-78) van toepassing waarbij bepaalde categorieën 
steun met de interne markt verenigbaar worden verklaard.  
 
Op basis van uw aanvraag kom ik tot het oordeel dat de subsidie verstrekt kan 
worden op grond van artikel 25 AGVV. Dit artikel verklaart steun voor bepaalde 
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onderzoeks- en ontwikkelprojecten verenigbaar met de interne markt en stelt de 
steun vrij van de aanmeldingsverplichting onder artikel 108, derde lid, VWEU, mits 
wordt voldaan aan de voorwaarden van artikel 25, leden 2 tot en met 7, AGVV, 
alsmede hoofdstuk I van de AGVV. Uw aanvraag voldoet aan al deze voorwaarden 
als experimentele ontwikkeling.  
Ik heb in het bijzonder geconstateerd dat:  
• de staatssteun van alle overheden gezamenlijk voor dit project niet meer 

bedraagt dan de aanmeldingsdrempel van € 15 miljoen zoals genoemd in 
artikel 4, lid 1, onder i(iii), AGVV;  

• de subsidieverlening voldoet aan de vereisten van artikel 25, leden 2-7, AGVV;  
• de aanvrager van de subsidie niet in financiële moeilijkheden verkeert zoals 

bedoeld in artikel 1, lid 4 onder a, AGVV;  
• met de uitvoering van dit projectplan niet is begonnen dan na de aanvraag van 

11 juni 2021; er gaat derhalve – onder meer om deze reden – een stimulerend 
effect uit van deze subsidieverlening.  

 
Op basis van de gegevens in uw subsidieaanvraag, waaruit blijkt dat de door u 
gevraagde subsidie minder is dan het in artikel 25, leden 5 en 6, AGVV 
opgenomen percentage van de in aanmerking komende kosten betreft conform 
artikel 4, lid 1 onder i(iii), AGVV, bedraagt de subsidie € 1.872.000,-. 
 
Ik merk op dat ingevolge artikel 9, tweede lid, van de AGVV deze beschikking 
(volledige tekst) op het internet en op de website van de Europese Commissie 
bekend zal worden gemaakt. Ook zal binnen 20 werkdagen een kennisgeving zoals 
bedoeld in artikel 11 van de AGVV aan de Europese Commissie worden gedaan. 
 
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 daarom 
aan de relevante documenten met betrekking tot deze subsidie gedurende deze 
periode te bewaren.  
 
Meldingsplicht 
Een van de verplichtingen waar u aan moet voldoen betreft de meldingsplicht. U 
moet direct melding doen van feiten en omstandigheden die van belang kunnen 
zijn voor de subsidie. Daarvan is in ieder geval sprake als voor u aannemelijk is 
dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verstrekt, niet, niet tijdig of niet geheel 
zullen worden verricht, of als niet, niet tijdig of niet geheel zal worden voldaan aan 
de verplichtingen die aan de subsidie verbonden zijn. Ook indien door een ander 
bestuursorgaan voor dezelfde activiteiten subsidie is/wordt verstrekt, doet u 
daarvan onverwijld mededeling.  
 
Uw melding, voorzien van een toelichting en relevante stukken, doet u schriftelijk 
bij uw contactpersoon. Ook als u twijfelt of u iets moet melden, verzoek ik u 
contact op te nemen met uw contactpersoon. 
 
Verantwoording 
Om de subsidie vast te kunnen stellen, dient u een aanvraag tot vaststelling, een 
activiteitenverslag en een financieel verslag in. Aan de hand van dit 
activiteitenverslag en financieel verslag toont u aan dat de activiteiten waarvoor 
subsidie is verleend, zijn verricht en dat is voldaan aan de verplichtingen die aan 
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de subsidie verbonden zijn. Ook legt u daarmee rekening en verantwoording af 
omtrent de aan de activiteiten verbonden kosten en opbrengsten. 
 
Hoe ziet het activiteitenverslag eruit? 
Het activiteitenverslag bevat een overzicht van de werkzaamheden waarvoor 
subsidie is verleend en van de daarmee bereikte resultaten. De inrichting van het 
verslag komt overeen met de inrichting van het activiteitenplan. Het verslag 
bevat, voor zover van toepassing, een analyse van verschillen tussen de 
voorgenomen activiteiten en beoogde resultaten, vermeld in het activiteitenplan, 
en de feitelijke realisatie. 
 
Hoe ziet het financieel verslag eruit? 
Aan de hand van het financieel verslag geeft u een zodanig inzicht dat een 
verantwoord oordeel kan worden gevormd omtrent de kosten en opbrengsten per 
gerealiseerde activiteit, inclusief een toelichting per post. Het financieel verslag 
sluit aan op de begroting waarvoor subsidie is verleend en gaat vergezeld van een 
goedkeurende controleverklaring. Deze is opgesteld door een accountant, 
overeenkomstig het bijgaande controleprotocol van het Ministerie van 
Infrastructuur en Waterstaat. 
 
Het activiteitenverslag en financieel verslag zendt u binnen 13 weken na de datum 
waarop de activiteiten uiterlijk moeten zijn verricht aan:  
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 
t.a.v. FIB-UDAC-F&I/team Subsidies 

 
 

Of per e-mail aan:  
 
Dit betekent dat de aanvraag tot vaststelling en beide verslagen uiterlijk op 31 
maart 2022 moeten zijn ingediend. 
 
Administratieplicht 
U houdt een administratie bij waaruit het volgende blijkt: de voor de 
subsidievaststelling van belang zijnde rechten en verplichtingen, en de kosten en 
opbrengsten. De administratie en de daartoe behorende bescheiden worden 
gedurende tien jaren na de vaststelling van de subsidie bewaard. 
 
Wat als u zich niet aan de voorschriften houdt? 
 
Het niet voldoen aan de verplichtingen die aan de subsidie verbonden zijn of het 
niet (geheel) uitvoeren van de activiteiten kan tot gevolg hebben dat u de subsidie 
geheel of gedeeltelijk dient terug te betalen. 
 
Ik wijs u er verder op dat er een misbruikregister wordt bijgehouden met oog op 
het tegengaan van misbruik bij subsidieverstrekking. 
 
Wanneer ontvangt u de subsidie? 
 
U ontvangt binnen zes weken na verzending van dit besluit een voorschot van 80 
procent van het subsidiebedrag, zijnde € 1.497.600,-. 
 






