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SUBSIDIEREGELING THE HAGUE SECURITY DELTA (HSD) STIMULERINGSFONDS DEN 
HAAG 2014  
 
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, 
 
Besluit:  
 
I.  Vast te stellen de Subsidieregeling The Hague Security Delta Stimuleringsfonds Den Haag 2014 
 
II.  Dat deze regeling wordt gepubliceerd in het gemeenteblad van week 29 van 2014 en met ingang van 

17 juli 2014,  inclusief toelichting, terug te vinden is op de site www.denhaag.nl/bestuurlijke stukken, 
onder RIS-nummer 274416. 

 
Den Haag, 15 juli 2014  
 
Het college van burgemeester en wethouders, 
de secretaris,    de burgemeester, 
 
 
 
 
mw. A.W.H. Bertram  J.J. van Aartsen 
 
  

http://www.denhaag.nl/bestuurlijke
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Subsidieregeling The Hague Security Delta (HSD) Stimuleringsfonds Den Haag 2014  
 
§ 1 Algemene bepalingen 
 
Artikel 1:1. Begripsbepalingen 
- Kleine onderneming: kleine onderneming in de zin van de algemene 

groepsvrijstellingsverordening. 
- Middelgrote onderneming: middelgrote onderneming in de zin van de algemene 

groepsvrijstellingsverordening. 
- Penvoerder: het bedrijf dat of de instelling die namens het samenwerkingsverband optreedt als 

eindverantwoordelijke van het project. 
- Potentiële eindgebruiker: de eerste grote afnemer van het innovatieve product. 
- Proof of concept fase: een fase in het innovatieproces waarin gewerkt wordt aan de (uit-) 

ontwikkeling van een product, proces of dienst en waarin het (technisch) werkende principe 
wordt aangetoond alvorens het product op de markt kan worden gebracht. 

- Samenwerkingsverband: een verband van bedrijven en een potentiele eindgebruiker, eventueel 
aangevuld met een kennisinstelling. 

 
Artikel 1:2. Toepassingsbereik 
Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies 
door burgemeester en wethouders voor de in artikel 2:1 bedoelde activiteiten. 
 
§ 2 de activiteiten en de doelgroep 
 
Artikel 2:1. Activiteiten 
Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor activiteiten die bijdragen aan de samenwerking 
tussen bedrijven in de veiligheidssector, kennisinstellingen en overheden gericht op de 
ontwikkeling, realisatie en validatie van nieuwe, unieke en onderscheidende producten, diensten 
en/of faciliteiten in de security. De activiteiten hebben betrekking op een innovatie die aansluit bij 
een actueel security thema in de Cyber Security, Forensic Research, Critical Infrastructure of 
Urban/National Security. 
 
Artikel 2:2. Doelgroep 
Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan rechtspersonen die deelnemen aan een 
samenwerkingsverband. 

 
§ 3 De kosten en de subsidie 

 
Artikel 3:1. Kosten die voor subsidie in aanmerking komen 
1. De subsidie heeft uitsluitend betrekking op de redelijk gemaakte kosten die direct 

samenhangen met de ontwikkelfase van een nieuw product of dienst,  zoals materiaalkosten en 
de kosten voor ingeschakelde derden. 

2. De redelijk gemaakte kosten van de inzet van eigen personeel van de samenwerkingspartners 
zijn uitsluitend subsidiabel indien deze in de boekhouding zijn verantwoord en daadwerkelijk 
in rekening zijn gebracht en voldaan.  
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Artikel 3:2. Hoogte van de subsidie 
De subsidie bestaat uit een eenmalige bijdrage van maximaal 50% van de subsidiabele 
projectkosten met een minimum van € 50.000,00 en een maximum van € 200.000,00 (inclusief 
BTW). 

 
§ 4 Subsidieplafond en verdeling 

 
Artikel 4:1  
1. Voor subsidieverlening op grond van deze regeling geldt een subsidieplafond van                    

€ 1.000.000,00.  
2. Het college kan de hoogte van het subsidieplafond wijzigen.  
 
Artikel 4:2. Wijze van verdeling 
1. Honorering van aanvragen die voldoen aan de artikelen 5:1, 5:2, 5:3 en 5:4, in aanmerking 

komen voor subsidie en die niet worden geweigerd, geschiedt in volgorde van de door 
burgemeester en wethouders aangebrachte rangschikking, totdat het voor de betrokken 
subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt. 

2. Bij de rangschikking van de aanvragen kennen burgemeester en wethouders punten toe aan de 
hand van de volgende aspecten en tot het daarbij vermelde maximum aantal: 
a. economie en marktkansen van het project (30 punten); 
b. kwaliteit van het bij het project betrokken samenwerkingsverband (30 punten); 
c. belang van de bijdrage aan security door het project (20 punten); 
d. innovatief karakter van het project (20 punten). 

3. Een aanvraag wordt niet gehonoreerd, indien daaraan minder dan 60 punten zijn toegekend. 
 
§ 5 Besluitvorming subsidie 

 
Artikel 5:1. Aanvraag 
1. In aanvulling van de op grond van artikel 8, tweede en derde lid, van de Algemene 

subsidieverordening Den Haag 2014 over te leggen gegevens, legt de aanvrager de volgende 
gegevens digitaal over: 

a. Een sluitende begroting; 
b. Een projectplan met een businesscase waarmee de eigen R&D investeringen van het 

samenwerkingsverband worden aangetoond; 
c. Een ondertekende samenwerkingsovereenkomst die voldoet aan de vereisten 

geformuleerd in artikel 5:3; 
d. Verklaringen en documenten waarmee wordt aangetoond dat wordt voldaan aan de 

vereisten geformuleerd in artikel 5:4. 
 

Artikel 5:2. Aanvraagtermijn 
De subsidieaanvraag wordt, in afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Algemene 
subsidieverordening Den Haag 2014 ingediend uiterlijk op 30 oktober 2014 om 17.00 uur. De 
hierna ingediende aanvragen komen niet voor subsidie in aanmerking. 
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Artikel 5:3 De samenwerkingsovereenkomst 
 
1. De samenwerking van het samenwerkingsverband dient in een overeenkomst te zijn 

vastgesteld, die aan de volgende vereisten voldoet:  
a. De partijen in het project dienen te zijn beschreven en er wordt vermeld of deze partij 

een kennisinstelling is, een middelgrote of kleine onderneming, of van andere aard is;  
b. De doelstelling en de duur van de technologische interactie gedurende minimaal de 

projectperiode wordt beschreven en vastgelegd; 
c. De projectorganisatie wordt aangeduid; 
d. De taken en bevoegdheden van iedere partij zijn juridisch bindend vastgelegd; 
e. De kennisinbreng van de partijen wordt op controleerbare en juridisch bindende wijze 

vastgelegd; 
f. De rechthebbende op de projectresultaten wordt aangeduid; 
g. De wijze waarop, door wie en waar de resultaten van het project gebruikt zullen 

worden is vastgelegd; 
h. De aansprakelijkheid van de partijen onderling is op controleerbare en juridisch 

bindende wijze vastgelegd; 
i. De verdeling van de kosten en de risico’s tussen de deelnemers is op controleerbare en 

juridisch bindende wijze vastgelegd; 
j. De wijze waarop de aangevraagde subsidie tussen de deelnemers wordt verdeeld met 

een aanduiding van de daarvoor te verrichten activiteiten is op controleerbare en 
juridisch bindende wijze vastgelegd; 

k. De doelstellingen en beoogde resultaten, alsmede de controle daarop door de partijen 
en de daaraan verbonden sancties, alsmede de onderlinge verrekening bij het niet 
nakomen van verplichtingen door de partijen zijn op juridisch bindende wijze 
vastgelegd. 

 
Artikel 5:4. Aanvullende subsidievereisten  
Om voor subsidie in aanmerking te komen, dient het project te voldoen aan de volgende vereisten: 

a. Het project wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met een (potentiële) eindgebruiker;  
b. Het project wordt uitgevoerd door minimaal een (potentiële) eindgebruiker en twee 

ondernemingen, waarvan tenminste één een kleine of middelgrote onderneming is; 
c. De partijen in het samenwerkingsverband zijn als (netwerk)lid aangesloten bij The Hague 

Security Delta; 
d. Het project is uitvoerbaar en omvat een product of dienst in de “proof of concept” fase; 
e. De projectorganisatie wordt gevestigd op de HSD Campus of in het Field Lab van het 

Innovatiehuis Forensics of projectactiviteiten worden uitgevoerd op de HSD Campus; 
f. Het project wordt uitgevoerd en voltooid tussen 1 november 2014 en 1 juni 2016; 
g. Het project voldoet aan de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) en aan het 

project is niet eerder subsidie toegekend. 
 
§ 6. Verplichtingen, verantwoording, vaststelling en voorschot 
 
Artikel 6:1. Termijn aanvraag subsidievaststelling  
In afwijking van artikel 20 van de Algemene subsidieverordening Den Haag 2014 wordt de 
aanvraag tot subsidievaststelling ingediend voor 1 september 2016. 
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Artikel 6:2. Voortgangsrapportage 
De subsidieontvanger of penvoerder dient uiterlijk op 1 juli 2015 een voor openbaarmaking 
geschikt verslag in waarbij op voor het algemene publiek toegankelijke wijze de voortgang van 
het project en de bereikte resultaten worden beschreven. 
 
Artikel 6:3. Eindverantwoording subsidies tussen € 10.000,00 en € 100.000,00 
In aanvulling van de op grond van artikel 20, tweede lid, van de Algemene subsidieverordening 
Den Haag 2014 over te leggen gegevens, legt de aanvrager van een vaststellingsbeschikking de 
volgende gegevens over: 

a. Een bestuursverklaring volgens het door het college vastgestelde model; 
b. Een staat van realiseerde baten en lasten afgezet tegen de goedgekeurde begroting; 
c. Een inhoudelijk voor openbaarmaking geschikt verslag waarbij op voor het algemene 

publiek toegankelijke wijze wordt toegelicht op welke wijze de verleende subsidie is 
besteed; 

d. Het voor openbaarmaking geschikte en op voor het algemene publiek toegankelijke wijze 
beschreven resultaat van de doelstellingen waarvoor subsidie is aangevraagd.  

 
Artikel 6:5. Bevoorschotting 
Indien bij de verlening op grond van artikel 14 van de Algemene subsidieverordening Den Haag 
2014 wordt besloten tot het verlenen van een voorschot, dan wordt maximaal 90% van de 
verleende subsidie bevoorschot, waarbij het eerste voorschot 40%, en het tweede voorschot 50% 
bedraagt van de verleende subsidie.   
 
§ 7 Slotbepalingen 
 
Artikel 7:1 Slotbepalingen 

1. Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag na de bekendmaking. 
2. Deze subsidieregeling vervalt op 1 januari 2017. 
3. Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling HSD Stimuleringsfonds Den 

Haag 2014. 
 
Artikel 7:2 Bekendmaking 
Deze regeling wordt bekendgemaakt door plaatsing in het Gemeenteblad binnen een week na het 
besluit tot het vaststellen ervan. 
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Toelichting 
 
Aanleiding 
The Hague Security Delta (HSD) is het grootste veiligheidscluster van Europa. In dit Nederlandse 
cluster - met een kern in de regio Den Haag - werken bedrijven, overheden en kennisinstellingen 
samen aan innovaties en kennisontwikkeling op het gebied van veiligheid. Op die manier 
stimuleren zij economische ontwikkeling en dragen ze bij aan een veiligere wereld. Het HSD 
Stimuleringsfonds 2014 van 1 miljoen euro maakt onderdeel uit van de plannen die gemeente Den 
Haag en The Hague Security Delta gezamenlijk hebben bepaald voor de ontwikkeling van een 
veiligheidscluster.  
 
Met het HSD Stimuleringsfonds 2014 stimuleert de gemeente Den Haag samenwerking en groei 
in de security sector. Met business creatie als één van de belangrijkste uitgangspunten van de 
regeling worden de projectvoorstellen ingediend door samenwerkende bedrijven in de 
veiligheidssector, kennisinstellingen en overheden. Deze projecten omvatten de ontwikkeling, 
realisatie en validatie van nieuwe producten, diensten en/of faciliteiten. Initiatieven met 
marktpotentieel, die positief bijdragen aan de economische en/of maatschappelijke ontwikkeling 
én bijdragen aan het versterken van het HSD netwerk, kunnen met deze regeling financieel 
worden ondersteund. Ten aanzien van de selectiecriteria vindt een weging plaats, waarbij 
economie en samenwerking zwaarder wegen dan security en innovatie.  
 
Selectiecriteria 
Om projecten te selecteren zijn vier criteria geformuleerd, te weten economie/marktkansen, 
samenwerking, security en innovatie. Hieronder worden deze criteria toegelicht 
 
Economie/marktkansen (30 punten) 

1. Het projectplan creëert nieuwe economische kansen voor de security via nieuwe 
vestigingen, arbeidsplaatsen, opleidingen of R&D investering. 

2. Er is een kansrijk businessplan, waarin ook de kosten & baten na de projectperiode zijn 
opgenomen. Er is een degelijke onderbouwing van deze cijfers.  

3. Er is sprake van een goede verhouding van kosten van het project tot de verwachte 
opbrengsten van het project. 
 

Samenwerking (30 punten) 
1. De (potentiële) eindgebruiker participeert in sterke mate in het project.  
2. Indien ook een publieke veiligheidspartner dit project ondersteunt, dan is dit een pré. 
3. Betrokkenheid van een kennisinstelling als een van de aanvragers is een pré. 
4. De samenwerkingspartners hebben voldoende financiële draagkracht en zijn 

complementair aan elkaar. 
 

Security (20 punten) 
1. Het project is aantoonbaar geschikt voor bredere afzet van product of dienst, zowel 

nationaal als internationaal.  
2. Het project is van toegevoegde waarde voor The Hague Security Delta Campus. 
3. Het project draagt bij aan de ontwikkeling van The Hague Security Delta cluster. 
4. Het project draagt bij aan een kosteneffectieve oplossing voor veiligheidsvraagstukken. 
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Innovatie (20 punten) 
1. Het product, de dienst of kennis is onderscheidend van andere innovaties. 
2. De innovatie richt zich op het in uitvoering nemen van de innovatie en het testen in een 

realistische praktijkomgeving. 
3. Zo mogelijk via open innovatie en/of  bij voorkeur gekoppeld aan lange termijn onderzoek 

en ontwikkeling.  
 
Communicatie  
Op 15 juli 2014 wordt er bij de HSD Campus een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd, 
waarbij geïnteresseerde partijen vragen kunnen stellen over het HSD Stimuleringsfonds. Deze 
vragen en antwoorden worden vervolgens openbaar gemaakt op www.denhaag.nl/ondernemen en 
www.thehaguesecuritydelta.com. Daarnaast wordt aan partners van HSD gevraagd aandacht te 
besteden aan deze regeling (o.a. TNO, KvK, Syntens, InnovationQuaters).  
 
Staatssteun 
Subsidieverstrekking aan ondernemers is in beginsel staatssteun. Binnen de Europese regelgeving 
biedt de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) ruimte om bepaalde activiteiten van 
ondernemingen te subsidiëren (goedgekeurde vrijstelling). Het HSD Stimuleringsfonds 2014 
wordt conform de AGVV als project gemeld bij het Ministerie van BZK. Namen van bedrijven die 
gebruik maken van het HSD Stimuleringsfonds 2014 worden gepubliceerd. 
 
 
 
 
 
 

http://www.denhaag.nl/ondernemen
http://www.thehaguesecuritydelta.com/

