
 

  
Subsidiewijzer 2022: 
Nationaal 

 

 Klik op de naam van een regeling om de factsheet te openen 

 
 
1. 

Naam instrument Doelgroep Type project Stadium project 

Subsidieregeling Cyberweerbaarheid  Bedrijven die een gezamenlijk een 
cyberweerbaarheidsplan opstellen: 

 MKB-bedrijven  
 Netwerken 
 Kennisinstellingen 

 Projecten waar ondernemers samen met andere organisaties 
werken aan het vergroten van de cyberweerbaarheid, binnen en 
tussen niet-vitale branches, sectoren en regio’s. 

 
Voorbeelden van Cyberweerbaarheidsprojecten zijn: 
 Informatievoorziening, stimuleren van bewustwording 

(informatie/expertise centrum). 
 Diensten voor cyberweerbaarheid. 
 Opzetten van een netwerk/Hub. 
 Opzetten van seminars/workshops. 
 Activiteiten die inzicht geven in digitale kwetsbaarheden: 

bijvoorbeeld een scan naar de mate van veiligheid voor 
organisaties en de kwetsbaarheden. 

 Verkennend onderzoek 
(initieel/strategisch) 

 Verkennend onderzoek 
(kennisopbouw) 

 Toepassing (prototype, advies en 
assistentie) 

 Kennisexploitatie (patenten en 
licenties) 

 Prototype to market 
 Market growth 

Thema's Financiering/Subsidie Projectkosten/projecturen Verwachte openstelling/sluiting 

Internet & Cybersecurity, HR, Samenwerking, 
Duurzaamheid. 

 Tot 50% van de projectkosten 
 Tot 25% van de apparatuurtkosten 
 Max. € 200.000,- 

Uurtarief: 
 Tot €80,- per uur 
 
Duur:  
 Tot maximaal 3 jaar 

Openstelling: 
 Momenteel is deze regeling tijdelijk 

gesloten. Er zal mogelijk een nieuwe 
openstelling volgen. 

 
 
2. 

Naam instrument Doelgroep Type project Stadium project 

Stichting NLnet  Bedrijven 
 Kennisinstellingen 
 Ontwikkelingsmaatschappijen 
 Non-profit instellingen 
 Private partijen zonder winstoogmerk 

Stichting NLnet verstrekt meerdere subsidies per jaar. Op dit 
moment zijn er de volgende openstellingen: 
 Search and Discovery Fund: projecten met betrekking tot "search 

and discovery on the Internet"; 
 NGI Assure Fund: onderzoeks- en open source 

developmentprojecten die betrekking hebben op de bron en 
integriteit van identiteiten, identifiers, data, cyberfysische 
systemen, servicecomponenten en -processen; 

 Internet Hardening: projecten betreffende veiligheid en 
betrouwbaarheid van het internet. 

 Verkennend onderzoek 
(initieel/strategisch) 

 Verkennend onderzoek 
(kennisopbouw) 

 Toepassing (prototype, advies en 
assistentie) 

 Kennisexploitatie (patenten en 
licenties) 

 Prototype to market 
 Market growth 

Thema's Financiering/Subsidie Projectkosten/projecturen Verwachte openstelling/sluiting 

Internet & Cybersecurity, Innovatie, Duurzaamheid.  Max. €50.000,- Verschillend per project Call for ideas sluit op 1 augustus 2022. 

 
 
3. 

Naam instrument Doelgroep Type project Stadium project 

WBSO  MKB  
 Starters 

 Ontwikkelen van technisch nieuwe (onderdelen van): 
- fysieke producten 
- fysieke productieprocessen 
- programmatuur 

 Systematisch georganiseerde werkzaamheden die direct of 
uitsluitend gericht zijn op technisch-wetenschappelijk onderzoek 
(T.W.O.). 

 Technisch wetenschappelijk 
onderzoek 

 Toepassing (prototype, advies en 
assistentie) 

 Kennisexploitatie (patenten en 
licenties) 

Thema's Financiering/Subsidie Projectkosten/projecturen Verwachte openstelling/sluiting 

Internet & Cybersecurity, Innovatie.  Afdrachtsvermindering 
loonheffing/premie 
volksverzekeringenring van 40% over 
de eerste €350.000 en 16% over de 
kosten daarboven. 

 Zelfstandigen krijgen een verhoging 
van zelfstandigenaftrek van €12.775, 

 Startende zelfstandigen krijgen een 
extra verhoging in zelfstandigenaftrek 
van € 6.391,- 

 Minimaal 500 S&O-uren Openstelling: 
 01-01-2022 
 
Sluiting: 
 31-12-2022 

 
 
4. 

Naam instrument Doelgroep Type project Stadium project 

Innovatiebox  MKB  
 Starters 

 Innovaties waarvoor succesvol WBSO of een patent voor is 
aangevraagd en waarmee winsten worden gegenereerd. 

 Prototype to market 
 Market growth 

Thema's Financiering/Subsidie Projectkosten/projecturen Verwachte openstelling/sluiting 

Internet & Cybersecurity, Innovatie.  Winst wordt tegen een belastingtarief 
van 7% belast 

 In het jaar zelf en de vier voorgaande jaren tezamen minder dan € 
37,5 miljoen aan voordelen uit immateriële activa 

 Netto-omzet is kleiner dan € 250 miljoen (groepsniveau) 

Openstelling: 
 01-01-2022 
 
Sluiting: 
 31-12-2022 

 
 
5. 

Naam instrument Doelgroep Type project Stadium project 

Baangerelateerde Investeringskorting-regeling 
(BIK) 

 Bedrijven die vennootschapsbelasting 
of inkomstenbelasting verschuldigd zijn 
en loonheffing voor personeel afdragen 

 Investeringen in bedrijfsmiddelen van meer dan €1.500, 
 Investeringen die zijn gedaan op of na 01-10-2021. 
 Het nieuwe bedrijfsmiddel moet binnen 6 maanden in gebruik 

worden genomen. 

 Investeringen in bedrijfsmiddelen 

Thema's Financiering/Subsidie Projectkosten/projecturen Verwachte openstelling/sluiting 

Innovatie, Duurzaamheid.  Voor investeringen t/m €5.000.000,-: 
3,9% korting op het investeringsbedrag 

 Voor het deel boven de €5.000.000,-: 
1,8% korting op het investeringsbedrag 

 Minimaal €20.000 per aanvraag 
 Volledige betaling moet plaatsvinden in 2021 of 2022 

Openstelling: 
 01-09-2021 
 
Sluiting: 
 31-03-2023 

 Naam instrument Doelgroep Type project Stadium project 

https://www.thehaguesecuritydelta.com/images/pdfs/Subsidiewijzer/1._Factsheet_Cyberweerbaarheid_HSD.pdf
https://www.thehaguesecuritydelta.com/images/pdfs/Subsidiewijzer/2._Factsheet_NLnet.pdf
https://www.thehaguesecuritydelta.com/images/pdfs/Subsidiewijzer/3._Factsheet_WBSO_HSD.pdf
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2021/07/Brochure-Innovatiebox-2021.pdf
https://www.thehaguesecuritydelta.com/images/pdfs/Subsidiewijzer/6._Factsheet_BIK-regeling_HSD.pdf
https://www.thehaguesecuritydelta.com/images/pdfs/Subsidiewijzer/6._Factsheet_BIK-regeling_HSD.pdf


 
6. 

Subsidieregeling voor demonstratieprojecten, 
haalbaarheids- 
en investeringsvoorbereidings-studies (DHI)  

 MKB   Demonstratieprojecten: het demonstreren van een technologie, 
kapitaalgoed of dienst. 

 Haalbaarheidsstudies: het onderzoeken van de haalbaarheid van 
een buitenlandse investering in een technologie, kapitaalgoed of 
dienst van de aanvrager. Met een haalbaarheidsstudie wordt de 
kans op een potentiele buitenlandse investering vergroot. 

 Investeringsvoorbereidingsstudies: het onderzoeken van de 
technische en commerciële haalbaarheid van een mogelijke 
investering van de aanvrager in een onderneming. 

 Verkennend onderzoek 
(initieel/strategisch) 

 Verkennend onderzoek 
(kennisopbouw) 

 Prototype to market 
 Market growth 

Thema's Financiering/Subsidie Projectkosten/projecturen Verwachte openstelling/sluiting 

Internet & Cybersecurity, Innovatie, 
Internationalisering. 

 Demonstratieprojecten: 
- 50% 
- Max. €200.000,- 

 Haalbaarheidsstudies: 
- 50% 
- Max. €100.000, 

 Investeringsvoorbereidingsstudies: 
- 50% 
- Max. €100.000, 

 Minimaal €50.000,- projectkosten Openstelling: 
 01-02-2022 
 
Sluiting: 
 31-12-2022 

 
 
7. 

Naam instrument Doelgroep Type project Stadium project 

Praktijkleren  Bedrijven en instellingen die een 
praktijk- of leerwerkplaats aanbieden 

 Projecten waar een werkgever kosten maakt voor de begeleiding 
van een leerling, deelnemer of student. 

 Hieronder vallen ook de loon- of begeleidingskosten van een 
promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (TOIO). 

 Begeleiden van leerling, deelnemer of 
student 

Thema's Financiering/Subsidie Projectkosten/projecturen Verwachte openstelling/sluiting 

HR, Samenwerking, Duurzaamheid.  Max. €2.700,- per jaar  Leerling, deelnemer of student: 
- Verschillend per leersituatie of project 

 Promovendi:  
- Moeten minimaal 12 maanden onderzoek verrichten 
- Moeten een arbeidscontract van minimaal 36 uur per week 

hebben.  
 Technologisch ontwerpers in opleiding (TOIO’s): 

- Moeten een arbeidscontract van minimaal 36 uur per week 
hebben.  

Openstelling: 
 02-06-2022 
 
Sluiting: 
 16-09-2022 

 
 
8. 

Naam instrument Doelgroep Type project Stadium project 

Support International Business (SIB)  MKB  
 
Ook: ondernemers in het Caribische deel 
van het Koninkrijk (Aruba, Bonaire, 
Curaçao, Saba, Sint-Eustatius en Sint-
Maarten) 

 Een product in het buitenland op de markt brengen. (Digitale 
producten vallen binnen dit kader.) 

 

 Er zijn vijf verschillende vouchers beschikbaar, u kunt hiermee: 
1. Werken aan een concreet actieplan. 
2. Individueel deelnemen aan een beurs in het buitenland. 
3. Deelnemen aan een gezamenlijke beursinzending of 

handelsmissie. 
4. Kennis verwerven op internationaal juridisch en fiscaal gebied 

en marktonderzoek 
hulp krijgen bij het betreden van een buitenlandse markt. 

5. Hulp krijgen bij het betreden van een buitenlandse markt. 

 Verkennend onderzoek 
(initieel/strategisch) 

 Verkennend onderzoek 
(kennisopbouw) 

 Toepassing (prototype, advies en 
assistentie) 

 Kennisexploitatie (patenten en 
licenties) 

 Prototype to market 
 Market growth 

Thema's Financiering/Subsidie Projectkosten/projecturen Verwachte openstelling/sluiting 

Samenwerking, Internationalisering.  Coachingvoucher: 
- € 2.500,- 

 Missievoucher:   
- 50% van de deelnameprijs  
- Max. € 1.500  voor een 

handelsmissie 
- Max. € 2.500  voor een collectieve 

beursinzending 
 Kennisvoucher:  

- 50% van de kosten van adviseur 
- Max. € 2.500  

 Individuele beursdeelname: 
- Max. 50% van de gemaakte 

kosten 
- Max. € 2.500  voor een 

beursinzending 
 Voucher marktentree:  

- 50% van de kosten van adviseur 
- Max. € 2.500  

Geen vast kader Doorlopend geopend 

 
 
9. 

Naam instrument Doelgroep Type project Stadium project 

Partners International Business (PIB)  Publiek-private samenwerking: 
 Bedrijven 
 Kennisinstellingen  
 Overheid 

 Nederlandse publiek-private samenwerkingen die internationaal 
willen opereren. 
Cybersecuritysamenwerkingsverbanden vallen binnen dit kader 

 Alle activiteiten binnen het programma zijn in 3 modules onder te 
brengen. Met deze modules draagt u bij aan een betere 
markttoegang en positionering van uw cluster op een kansrijke 
buitenlandse markt: 
1. Promotie en matchmaking  
2. Kennisuitwisseling en netwerken 
3. Diplomatie gericht op marktordening, markttoegang en het 

oplossen van specifieke knelpunten van bedrijvenclusters 

 Verkennend onderzoek 
(initieel/strategisch) 

 Kennisexploitatie 
 Market growth 

Thema's Financiering/Subsidie Projectkosten/projecturen Verwachte openstelling/sluiting 

Samenwerking, Internationalisering.  Max. € 350.000,- 
 Hulp RVO 

 

 Het cluster bestaat uit minimaal 5 bedrijven en/of 
kennisinstellingen die in het Koninkrijk der Nederlanden gevestigd 
zijn. 

 Bijdrage van cluster: 50% van de projectkosten (kan ook in uren 
verrekend worden) 

1e aanvraagperiode opent 01-01-2022 
en sluit: 04-03-2022. 
2e aanvraagperiode opent: 04-04-2022 
en sluit: 20-05-2022. 
3e aanvraagperiode opent 20-06-2022 
en sluit: 16-09-2022. 

https://www.thehaguesecuritydelta.com/images/pdfs/Subsidiewijzer/7._Factsheet_DHI_HSD.pdf
https://www.thehaguesecuritydelta.com/images/pdfs/Subsidiewijzer/7._Factsheet_DHI_HSD.pdf
https://www.thehaguesecuritydelta.com/images/pdfs/Subsidiewijzer/7._Factsheet_DHI_HSD.pdf
https://www.thehaguesecuritydelta.com/images/pdfs/Subsidiewijzer/10._Factsheet_Praktijkleren_HSD_A4_formaat.pdf
https://www.thehaguesecuritydelta.com/images/pdfs/Subsidiewijzer/11._Factsheet_SIB_HSD.pdf
https://www.thehaguesecuritydelta.com/images/pdfs/Subsidiewijzer/12._Factsheet_PIB_2021_HSD.pdf


 
 
10. 

Naam instrument Doelgroep Type project Stadium project 

SIDN Fonds  Individuen 
 Onderzoekers 
 MKB  

 Projecten (en evt. wetenschappelijk onderzoek) met lef en 
maatschappelijke meerwaarde, die bijdragen aan een sterker 
internet, empowerment van de gebruiker of die het internet op een 
vernieuwende manier inzetten. 

 Verkennend onderzoek 
(initieel/strategisch) 

 Verkennend onderzoek 
(kennisopbouw) 

 Toepassing (prototype, advies en 
assistentie) 

 Kennisexploitatie (patenten en 
licenties) 

 Prototype to market 
 Market growth 

Thema's Financiering/Subsidie Projectkosten/projecturen Verwachte openstelling/sluiting 

Internet & Cybersecurity, Innovatie, Samenwerking, 
Duurzaamheid. 

 Gift 
De grootte van de gift is afhankelijk 
van het project 

Geen vast kader Doorlopend open, ook verschillende 
calls 

 
 
11. 

Naam instrument Doelgroep Type project Stadium project 

Milieu investeringsaftrek en willekeurige 
afschrijving milieu-investeringen (MIA / Vamil) 

 

 Ondernemingen die belastingplichtig 
zijn voor inkomsten- en 
vennootschapsbelasting in Nederland 

 Investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen  Investeringen in bedrijfsmiddelen 

Thema's Financiering/Subsidie Projectkosten/projecturen Verwachte openstelling/sluiting 

Internet & Cybersecurity, Innovatie, Duurzaamheid. MIA: 
 Max.9% van het investeringsbedrag 
 
Vamil: 
 Tot 75% van een investering kan op 

een willekeurig moment afgeschreven 
worden 

 Minimale investering van €2.500,- Doorlopend open 
 

12. Naam instrument Doelgroep Type project Stadium project 

Energie Investeringsaftrek (EIA)  Ondernemingen die belastingplichtig 
zijn voor inkomsten- en 
vennootschapsbelasting in Nederland 

 Investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame 
energie.  

 Investeringen in bedrijfsmiddelen 

Thema's Financiering/Subsidie Projectkosten/projecturen Verwachte openstelling/sluiting 

Internet & Cybersecurity, Innovatie, Duurzaamheid.  Ongeveer 11,25% van het 
investeringsbedrag 

 Minimale investering van €2.500,- Openstelling: 
 01-01-2022 
 
Sluiting: 
 31-12-2022 

 

13. Naam instrument Doelgroep Type project Stadium project 

NWO KIA Veiligheid 
 
Onderverdeeld in acht meerjarige missiegedreven 
innovatieprogramma’s die bestaan uit 
verschillende calls: 
 
∙ MMIP1: Integrale aanpak van georganiseerde 
criminaliteit 
∙ MMIP2: Maritieme hightech voor een veilige zee 
∙ MMIP3: Veiligheid in en vanuit de ruimte 
∙ MMIP4: Cyberveiligheid  
∙ MMIP5: Genetwerkt optreden op land en vanuit 
de lucht 
∙ MMIP6: Samen sneller innoveren voor een 
adaptieve krijgsmacht 
∙ MMIP7: Data en intelligence 
∙ MMIP8: De veiligheidsprofessional 

 MKB 
 Publiek – private samenwerking 
 Kennisinstellingen (universiteiten, 

hogescholen) 
 Bedrijven 
 Topsectoren 
 Overheid 
 Brancheverenigingen 

 Met samenhang een bijdrage leveren aan essentiële innovaties 
en valorisatietrajecten voor de missies en daarmee bij dragen aan 
het aanpakken van maatschappelijke opgaven op het gebied van 
Veiligheid als wel het verdienvermogen van Nederland. 

 Publiek-private samenwerking om maatschappelijke vraagstukken 
rond veiligheidsproblemen op een economisch lonende manier 
aan te pakken door middel van innovatie. 

 Verkennend onderzoek 
(initieel/strategisch) 

 Verkennend onderzoek 
(kennisopbouw) 

 Toepassing (prototype, advies en 
assistentie) 

 Kennisexploitatie (patenten en 
licenties) 

 Prototype to market 
 Market growth 

Thema's Financiering/Subsidie Projectkosten/projecturen Verwachte openstelling/sluiting 

Veiligheid, Security, Internet & Cybersecurity, 
Innovatie, Georganiseerde Misdaad, Externe 
Bedreigingen, Kritieke Infrastructuren, Veiligheid 
op Straat, Samenwerking. 

 Verschillend per MMIP, TRL, call en 
per project. 

 Zowel Nederlandse als Europese 
mogelijkheden. 
 

 Verschillend per MMIP en per project 
 

 Verschillend per MMIP en call 

 

14. Naam instrument Doelgroep Type project Stadium project 

NWO KIC Call Ondermijnende Criminaliteit  
 

 Kennisinstellingen (universiteiten, 
hogescholen) uit verschillende 
expertises, dus samenwerking tussen 
Alfa, Bèta en Gamma 

 Private onderzoeksinstellingen 
 Overheidsonderzoeksinstellingen 
 Overige onderzoeks- en 

kennisinstellingen 
 Internationale onderzoekspartners 

 Kennis ontwikkelen over de grondslagen, drijfveren, 
mechanismen en structuren van ondermijnende criminele 
fenomenen, systemen, netwerken en modus operandi.  

 Deze kennis voedt, en wordt tegelijk ook gevoed door de 
ontwikkeling van nieuwe handelingsperspectieven, 
interventiemogelijkheden, (technologische) instrumenten en 
werkwijzen.  

 Door een integrale aanpak vanuit de technische, sociale en 
geesteswetenschappelijke disciplines door de hele kennisketen 
heen wordt ondermijnende criminaliteit teruggedrongen en de 
weerbaarheid van burgers, het bedrijfsleven en het openbaar 
bestuur vergroot. 

 Verkennend onderzoek 
(initieel/strategisch) 

 Verkennend onderzoek 
(kennisopbouw) 

 Toepassing (prototype, advies en 
assistentie) 

 Kennisexploitatie (patenten en 
licenties) 
 

Thema's Financiering/Subsidie Projectkosten/projecturen Verwachte openstelling/sluiting 

Veiligheid, Security, Internet & Cybersecurity, 
Innovatie, Georganiseerde Misdaad, Externe 
Bedreigingen, Kritieke Infrastructuren, Veiligheid 
op Straat, Samenwerking, Ondermijnende 
Criminaliteit, Maatschappelijke Problematiek, 
Onderzoek. 

 Voor een aanvraag in deze call kan 
minimaal € 637.500 en maximaal € 
3.400.000 worden aangevraagd aan 
NWO-financiering.  

 Daarmee financiert NWO maximaal 
85% en nooit minder dan 50% van de 
totale projectomvang 

 Zie pagina 11 van de factsheet voor een uitgebreid overzicht. 
 

 Geopend in december 2021 
 Deadline vooraanmelding: 22 april 

2022, 14:00 CEST 
 Deadline indienen aanvragen: 6 

oktober 2022, 14:00 CEST 

 

https://www.thehaguesecuritydelta.com/images/pdfs/Subsidiewijzer/15._Factsheet_SIDN_Fonds_HSD.pdf
https://www.thehaguesecuritydelta.com/images/pdfs/Subsidiewijzer/16._Factsheet_MIA__Vamil_2021_HSD.pdf
https://www.thehaguesecuritydelta.com/images/pdfs/Subsidiewijzer/16._Factsheet_MIA__Vamil_2021_HSD.pdf
https://www.thehaguesecuritydelta.com/images/pdfs/Subsidiewijzer/17._Factsheet_EIA_2021_HSD.pdf
https://www.hollandhightech.nl/sites/www.hollandhightech.nl/files/Documenten/KIAs/KIA%20Veiligheid%20-%2020191016%20definitief.pdf
https://www.hollandhightech.nl/sites/www.hollandhightech.nl/files/Documenten/KIAs/KIA%20Veiligheid%20-%2020191016%20definitief.pdf
https://www.hollandhightech.nl/sites/www.hollandhightech.nl/files/Documenten/KIAs/KIA%20Veiligheid%20-%2020191016%20definitief.pdf
https://www.hollandhightech.nl/sites/www.hollandhightech.nl/files/Documenten/KIAs/KIA%20Veiligheid%20-%2020191016%20definitief.pdf
https://www.hollandhightech.nl/sites/www.hollandhightech.nl/files/Documenten/KIAs/KIA%20Veiligheid%20-%2020191016%20definitief.pdf
https://www.hollandhightech.nl/sites/www.hollandhightech.nl/files/Documenten/KIAs/KIA%20Veiligheid%20-%2020191016%20definitief.pdf
https://www.hollandhightech.nl/sites/www.hollandhightech.nl/files/Documenten/KIAs/KIA%20Veiligheid%20-%2020191016%20definitief.pdf
https://www.hollandhightech.nl/sites/www.hollandhightech.nl/files/Documenten/KIAs/KIA%20Veiligheid%20-%2020191016%20definitief.pdf
https://www.hollandhightech.nl/sites/www.hollandhightech.nl/files/Documenten/KIAs/KIA%20Veiligheid%20-%2020191016%20definitief.pdf
https://www.hollandhightech.nl/sites/www.hollandhightech.nl/files/Documenten/KIAs/KIA%20Veiligheid%20-%2020191016%20definitief.pdf
https://www.hollandhightech.nl/sites/www.hollandhightech.nl/files/Documenten/KIAs/KIA%20Veiligheid%20-%2020191016%20definitief.pdf
/Users/rosaedema/Downloads/20211001%20Instrumentarium%20KIA%20Veiligheid%20UPDATE.pdf
/Users/rosaedema/Downloads/20211001%20Instrumentarium%20KIA%20Veiligheid%20UPDATE.pdf
https://www.nwo.nl/sites/nwo/files/media-files/KIC_OndermijnendeCriminaliteit%20cfp.pdf

