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Datum 2 april 2015 
Betreft Besluit tot verlening subsidie 
 
 
 
Geachte , 
 
U hebt op 4 november 2014 namens Fishflow Innovations B.V. een 
subsidieaanvraag ingediend, omdat u gebruik wilt maken van de Regeling 
Nationale EZ-Subsidies: demonstratie energie-innovatie (DEI). Het gaat hierbij om 
het project “Hoogrendement Visveilige Vijzelturbine van Composiet”.  
 
Ik heb besloten voor het project subsidie te verlenen, omdat uw aanvraag  als 
nummer 7 van de in totaal 48 aanvragen is gerangschikt.  
 
De subsidie aan Fishflow Innovations B.V. bedraagt maximaal € 1.325.000. 
 
Bij de bepaling van het subsidiebedrag heb ik het volgende in overweging 
genomen.  
Een deel van de door u opgevoerde kosten zijn gemaakt voor indiening van de 
aanvraag en zijn derhalve niet subsidiabel. Dit betreft volgens uw opgave d.d.  
26 januari 2015 een bedrag van € 500.000. Verder zijn de kosten van fase 4 van 
het project ‘demonstratie en toetsing van de werking’ niet subsidiabel.  
De kosten voor deze fase bedragen volgens uw opgave € 50.000.  
De installatie mag nog niet in gebruik zijn, waardoor het project eindigt na fase 3 
op 1 oktober 2016. 
 
Voor een raming van de subsidiabele projectkosten per deelnemer verwijs ik u 
naar bijlage 1.  
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Verplichtingen 
 
Op deze subsidieverlening zijn de bepalingen van de Regeling Nationale EZ-
Subsidies: demonstratie energie-innovatie en het Kaderbesluit EZ-subsidies van 
toepassing. Een aantal verplichtingen waarop ik u wil attenderen heb ik hieronder 
opgenomen. 

 
• De activiteiten waarvoor de subsidie is verstrekt, voert u uit overeenkomstig 

uw aanvraag. De activiteiten moeten uiterlijk op de einddatum 1 oktober 2016 
zijn verricht. Indien de installatie eerder in gebruik wordt genomen, geldt deze 
eerdere datum als de einddatum van het project. 

 
• Zodra aannemelijk is dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verstrekt niet, 

niet tijdig of niet geheel zullen worden verricht, of dat u niet of niet geheel 
aan de verplichtingen zult voldoen, doet u mij daarvan mededeling. 

 
• Om te controleren of de activiteiten worden uitgevoerd volgens de 

voorschriften van de subsidieverstrekking, kan ik besluiten tot een nader 
onderzoek. Dit kan een bedrijfsbezoek omvatten. U dient hieraan dan uw 
medewerking te verlenen door de Adviseur van Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland te ontvangen en toegang te verlenen tot de locatie waar de 
activiteiten worden uitgevoerd.   

 
• Door middel van een eindrapportage toont u aan dat de activiteiten waarvoor 

de subsidie is verleend, zijn verricht en dat is voldaan aan de aan de subsidie 
verbonden verplichtingen. 

 
• Daarnaast rapporteert u over de voortgang van de activiteiten binnen zes 

weken na afloop van elk kalenderjaar.  
 
• Op grond van artikel 50 van het Kaderbesluit EZ-subsidies wijs ik u op het feit 

dat u uiterlijk dertien weken na de datum waarop het project moet zijn 
afgerond een verzoek om vaststelling van het definitieve subsidiebedrag bij 
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland dient in te dienen. Ik wil u erop 
wijzen dat u bij het verzoek om vaststelling van het subsidiebedrag een 
eindrapportage dient te overleggen. 
 
Tevens dient Fishflow Innovations B.V. een controleverklaring te overleggen, 
waarvan het model te vinden is op onze website 
www.rvo.nl/subsidiespelregels. 
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• Als in een kalenderjaar de gemaakte subsidiabele kosten 75 % of minder 

bedragen dan voor die periode is begroot, moet u mij dat binnen 2 maanden 
na afloop van die periode schriftelijk melden. Het betreft een meldingsplicht 
als bedoeld in artikel 3 van de Wet bestuurlijke boete meldingsplichten door 
ministers verstrekte subsidies. Op de niet-naleving van de meldingsplicht 
staat een boete van ten hoogste de vijfde categorie  bedoeld in artikel 23 
vierde lid Wetboek van Strafrecht. 
 

• De subsidie valt onder de Algemene Groepsvrijstellingsverordening. De 
Europese Commissie kan binnen 10 jaar de subsidie terugvorderen als deze 
onrechtmatig blijkt. Indien de Europese Commissie mij in dat kader om 
informatie vraagt, kan ik u om de documenten vragen die u als ondernemer 
wettelijk verplicht bent te hebben. U legt deze documenten dan aan mij over. 

 
Als u zich niet aan de verplichtingen houdt, kan ik de subsidie geheel of 
gedeeltelijk intrekken en terugvorderen, inclusief wettelijke rente. 
 
Voorschotverlening 
Conform artikel 45 van het Kaderbesluit EZ-subsidies worden aan u voorschotten 
betaald. 
 
De voorschotten worden overgemaakt op:  
Internationaal bankrekeningnummer: NL30ABNA0243549172  
Bank identificatie code: ABNANL2A   
Ten name van Fishflow Innovations B.V. 
 
Voor een onderbouwing van de berekening van de voorschotten verwijs ik u naar 
bijlage 2.  
 
Deze voorschotverlening is gebaseerd op de door u bij de subsidieaanvraag 
verstrekte gegevens. Als bij verificatie blijkt dat deze voorschotverlening op 
onjuiste gegevens was gebaseerd, kan dat leiden tot een herziening van de 
voorschotverlening of tot verrekening bij de subsidievaststelling. 
 
Uw aanvraag is bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland bekend onder 
referentienummer DEI1400051. Ik verzoek u dit nummer te vermelden bij verdere 
correspondentie. Inhoudelijk begeleidt de heer F. van den Brink uw project. 
 
Graag wijs ik u nog op de context van deze regeling. Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland voert deze regeling uit voor het Ministerie van 
Economische Zaken, in het kader van het Nationaal Energieakkoord. Het kan zijn 
dat u verzocht wordt om informatie te verstrekken over de voortgang van uw 
project, mee te werken aan matchmakingsessies, leereffecten met spelers in het 
veld te delen of op een andere wijze bij te dragen aan de doelen van het Nationaal 
Energieakkoord. Ik hoop van harte dat u aan deze initiatieven wilt bijdragen, 
gezien de potentiële meerwaarde van uw project voor de innovatie in Nederland. 
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Het kan zijn dat u het niet eens bent met dit besluit. U kunt dan binnen zes weken 
na de bovenvermelde verzenddatum van deze brief bezwaar aantekenen bij: 
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, afdeling Juridische Zaken, Postbus 
10073, 8000 GB Zwolle, onder vermelding van “bezwaar Topsector Energie” op de 
enveloppe en op het bezwaarschrift. 
 
 
De Minister van Economische Zaken 
namens deze: 
 
 
 

 
Afdelingsmanager Project- & Organisatiefinanciering 
 
Dit besluit is digitaal geaccordeerd conform de door Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland gepubliceerde mandaatregeling en derhalve niet ondertekend. 
 
 
Bijlagen: 
1. De gedetailleerde raming van de projectkosten 
2. De berekening van de voorschotten 
 
U kunt via de website www.rvo.nl/subsidiespelregels de volgende formats en 
formulieren downloaden: 
- Format voortgangsrapportage 
- Het vaststellingsformulier 
- Format (openbare) eindrapportage 
- Model controleverklaring 
 
 
 
 
 
 




