
Bestuurlijke Afspraken Departementale Route Nationaal Groeifonds  
 
8 juli 2022 

 
 
Aan: de ministers en staatssecretarissen van het kabinet Rutte IV  

 

 

 

Geachte collega’s, 

 

We zijn verheugd om samen met u verder uitvoering te geven aan het Nationaal Groeifonds zoals 

in het coalitieakkoord is afgesproken.  

 

De Tweede Kamer is op 7 september 2020 geïnformeerd over de vormgeving van het Nationaal 

Groeifonds.1 Op basis daarvan zijn de eerste twee indieningsrondes uitgevoerd, waarbij 

departementen -veelal in nauwe samenwerking met bedrijven, kennisinstellingen en andere 

organisaties, de zogenoemde veldpartijen- een voorstel voor het Nationaal Groeifonds konden 

indienen en inmiddels aan toegekende projecten uitvoering geven.  

 

Vanaf de derde indieningsronde zal de Tijdelijke wet Nationaal Groeifonds (hierna: TWNGF) van 

kracht zijn. Met deze wet wordt het Nationaal Groeifonds ingesteld als een begrotingsfonds en 

worden het doel en de werking van het fonds, mede op basis van de uitgangspunten uit de 

Kamerbrief van 7 september 2020, wettelijk verankerd.  

Uit de TWNGF en de daarbij behorende memorie van toelichting volgt dat er vanuit het Nationaal 

Groeifonds investeringsvoorstellen van departementen kunnen worden gefinancierd (via de 

zogenoemde departementale route), alsmede financieringsverzoeken van veldpartijen (via de 

zogenoemde subsidieroute), en dat hierover nadere regels kunnen worden gesteld. Deze 

Bestuurlijke Afspraken Departementale Route Nationaal Groeifonds (hierna: Bestuurlijke 

Afspraken) werken de departementale route nader uit op basis van de bestaande 

uitvoeringspraktijk. De Subsidieregeling Nationaal Groeifonds, die gepubliceerd zal worden als het 

wetsvoorstel in werking treedt, stelt regels voor de subsidieroute.  

 

De Bestuurlijke Afspraken leggen op transparante en controleerbare wijze de criteria vast op basis 

waarvan een departementaal investeringsvoorstel in aanmerking kan komen voor een bijdrage uit 

het Nationaal Groeifonds en werken de procedure daarvoor uit en de advisering daarbij door de 

Adviescommissie Nationaal Groeifonds. De criteria zijn gelijk aan die van de Subsidieregeling 

Nationaal Groeifonds. De procedure bestendigt de uitvoeringspraktijk van de eerste en tweede 

ronde en is voor zover mogelijk in lijn met de uitvoering van de Subsidieregeling Nationaal 

Groeifonds. Deze Bestuurlijke Afspraken maken aldus inzichtelijk wanneer een voorstel past binnen 

de departementale route, en hoe deze route wordt gevolgd en zich in beperkte mate onderscheidt 

van de subsidieroute.  

 

De in de bijlage opgenomen Bestuurlijke Afspraken zullen worden toegepast op de departementale 

route vanaf het moment dat er een departementaal investeringsvoorstel wordt ingediend tot het 

moment dat daarover wordt besloten door het kabinet.  

 

Na een positief beslissing over een departementaal investeringsvoorstel geldt in het verlengde van 

deze Bestuurlijke Afspraken de in de ministerraad vastgestelde modellen van de 

Projectoverstijgende Afspraken en Projectspecifieke Afspraken. Dit samenstel van een drietal 

soorten afspraken zijn de rijksinterne bestuurlijke procedures en werkafspraken die het algemeen 

bestuurlijk kader van de departementale route van het Nationaal Groeifonds vormen.  

 
Ter afsluiting zien wij uit naar onze samenwerking om met het Nationaal Groeifonds het duurzaam 
verdienvermogen van Nederland te vergroten. 

 

 
1 Kamerstukken II, 2020/21, 35 300, nr. 83. 



 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

 

de minister van Economische Zaken en Klimaat, 

 

M.A.M. Adriaansens 

 

 

 

 

 

de minister van Financiën, 

 

Sigrid A.M. Kaag 
  



Bijlage bij brief bevestiging Bestuurlijke Afspraken Departementale Route 
Nationaal Groeifonds 
 

 

 

§1. Inleiding 

 

1.1 Doel en uitgangspunten Nationaal Groeifonds 

 

Nederland heeft een van de meest concurrerende economieën van Europa. Dit laat onverlet dat 

Nederland voor grote opgaven staat, zoals een afnemende productiviteitsgroei, toenemende 

vergrijzing, een veranderde geopolitieke context en klimaatverandering. Zonder nadere 

maatregelen komt onze welvaart in het gedrang of wordt een steeds groter deel van onze welvaart 

besteed aan publieke voorzieningen. Dit vereist een verhoging van de economische groei. 

Economische groei is geen doel op zich, maar een middel om maatschappelijke doelstellingen en 

welvaart in brede zin te bevorderen. Een belangrijke doelstelling van het fonds is dat Nederland 

ook in de toekomst kan blijven profiteren van hoogwaardige collectieve arrangementen. Het 

kabinet wil daarnaast dat huishoudens vooruitgang merken in hun portemonnee.  

 

Daarom is het nodig om het duurzaam verdienvermogen van Nederland te vergroten. Het 

duurzaam verdienvermogen gaat niet alleen over ons toekomstig bruto binnenlands product (bbp), 

maar ook over de manier waarop dit tot stand komt. Nederland moet een ondernemers- en 

vestigingsklimaat blijven bieden dat inspeelt op de bedrijvigheid van straks. We willen dat 

Nederland een aantrekkelijk land blijft om in te ondernemen en om in te leven. We zullen in de 

toekomst onze welvaartsgroei ten dele op een andere manier moeten genereren dan we tot nu toe 

doen. Deze moet in lijn worden gebracht met ambities op het vlak van bijvoorbeeld klimaat, 

natuur, gezondheid en rechtvaardigheid. Investeringen in ons toekomstig verdienvermogen en 

maatschappelijke uitdagingen kunnen elkaar versterken. Zo vergt de transitie naar een 

klimaatneutrale en circulaire economie nieuwe (sleutel)technologieën en oplossingen, die vandaag 

nog niet allemaal voorhanden zijn.  

 

In de economische groeistrategie voor Nederland op de lange termijn constateert het kabinet dat 

onder meer extra investeringen in kennisontwikkeling en onderzoek, ontwikkeling en innovatie 

kansrijk zijn om de productiviteit te verhogen.2 Het kabinet zet daarbij in op het uitbouwen van 

sterke bestaande onderzoeks- en innovatie-ecosystemen en het opbouwen van nieuwe 

veelbelovende ecosystemen. Dit sluit ook aan bij de samenwerking van publieke en private partijen 

die is opgebouwd in het Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid.3 Daarin staan de grote 

maatschappelijke uitdagingen en sleuteltechnologieën centraal. 

 

In het kader van de economische groeistrategie voor Nederland is het Nationaal Groeifonds als 

investeringsfonds opgezet en nader vormgegeven en uitgewerkt (Kamerbrief van 7 september 

2020).4 De Tijdelijke wet Nationaal Groeifonds (hierna: TWNGF) voorziet in de structurele 

wettelijke inbedding van het fonds.  

 

Het doel van het Nationaal Groeifonds (hierna: fonds) is opgenomen in artikel 2, tweede lid, 

TWNGF: het beschikbaar stellen van financiële middelen om het duurzaam verdienvermogen te 

vergroten door het doen van investeringen op het gebied van kennisontwikkeling en onderzoek,  

ontwikkeling en innovatie. Naast dit doel zijn de in artikel 2, derde en vijfde lid, TWNGF 

opgenomen criteria van belang om te bepalen of activiteiten uit het fonds kunnen worden 

gefinancierd. De ministers van Economische Zaken en Klimaat en van Financiën zijn op grond van 

artikel 3, tweede lid, TWNGF als fondsbeheerders verantwoordelijk voor het beheer van het 

Nationaal Groeifonds (hierna: Fondsbeheerders). 

 

 
2 Kamerstukken II, 2021/22, 33009, nr. 102. 
3 Idem.  
4 Kamerstukken II 2020/21, 35 3000, nr. 83. 



Artikel 6 TWNGF voorziet in twee wegen om investeringen te financieren uit het fonds. Ten eerste 

betreft dit subsidies aan private partijen en aan publiekrechtelijke rechtspersonen als gemeenten 

en provincies. Deze subsidies worden verleend op grond van de op de TWNGF gebaseerde 

subsidieregelgeving, de Subsidieregeling Nationaal Groeifonds (hierna: Subsidieregeling NGF). Ten 

tweede is het mogelijk dat departementen zelf, eventueel in samenwerking met andere partijen, 

investeringsvoorstellen ontwikkelen en voor de financiering daarvan een beroep op het fonds willen 

doen. Deze financiering wordt uit het fonds verstrekt in de vorm van bijdragen aan een 

departementale begroting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016. Het 

is dan de minister die de departementale begroting beheert die het investeringsvoorstel voorlegt 

(hierna: Indienende Minister). De Subsidieregeling NGF is in die gevallen niet van toepassing. Het 

is niet de bedoeling dat veldpartijen via een departement een investeringsvoorstel doen ten 

behoeve van financiering uit het fonds. De criteria van de subsidieregeling en de departementale 

route zullen zo veel mogelijk gelijk zijn.  

 

In deze Bestuurlijke Afspraken zijn de criteria opgenomen op basis waarvan een departementaal 

investeringsvoorstel in aanmerking komt voor een bijdrage uit het Nationaal Groeifonds, alsmede 

de procedure van indiening, beoordeling en de wijze waarop een beslissing wordt genomen over 

het voordragen van departementale investeringsvoorstellen aan het kabinet ter besluitvorming en 

de rol van de Adviescommissie Nationaal Groeifonds daarbij. 

 

1.2 Rollen en verantwoordelijkheden 

 

De Fondsbeheerders zijn verantwoordelijk voor het beheer van het fonds en dragen zorg voor een 

bijdrage ten laste van het Nationaal Groeifonds voor een departementaal investeringsvoorstel. 

Een minister in de hoedanigheid van beheerder van een begroting van het Rijk kan een 

departementaal investeringsvoorstel doen voor een bijdrage uit het Nationaal Groeifonds en is als 

begrotingsbeheerder die potentieel een bijdrage ten laste van het fonds ontvangt verantwoordelijk 

voor een ingediend departementaal investeringsvoorstel (hierna: Indienende Minister). 

 

1.3 Adviescommissie Nationaal Groeifonds 

 

Om te beoordelen of investeringsvoorstellen bijdragen aan het doel van het fonds en voldoen aan 

de criteria alsmede voor de rangschikking ten behoeve van de verdeling van het voor een 

indieningsronde indicatieve beschikbare budget wordt advies ingewonnen van de onafhankelijke 

Adviescommissie Nationaal Groeifonds (hierna: adviescommissie). Deze adviescommissie heeft op 

grond van artikel 9, tweede lid, TWNGF tot taak om de fondsbeheerders te adviseren over 

investeringsvoorstellen voor het beschikbaar stellen van een bijdrage uit het Nationaal Groeifonds 

via beide routes.  

 

De adviescommissie opereert zelfstandig en beslist over haar eigen werkwijze, waaronder het 

gebruik van analytische methoden in het kader van de advisering over alle investeringsvoorstellen. 

De adviescommissie stelt voor de beoordeling daarvan een analysekader op dat zij openbaar maakt 

op de website van het Nationaal Groeifonds. De adviescommissie beoordeelt voorstellen op hun 

impact op het verdienvermogen, kwantitatief en kwalitatief, afgezet tegen de investeringskosten en 

binnen de randvoorwaarden van het fonds. Daarbij is het uitgangspunt dat investeringen worden 

geselecteerd die op een doelmatige en doeltreffende wijze bijdragen aan de doelstellingen van het 

fonds.  

 

§ 2. Algemene uitgangspunten 

 

2.1 Doel Bestuurlijke Afspraken 

 

De in deze bijlage opgenomen Bestuurlijke Afspraken zijn gebaseerd op het doel en het bereik van 

het Nationaal Groeifonds bedoeld in artikel 2, tweede tot en met vijfde lid, TWNGF. Deze 

Bestuurlijke Afspraken zetten de gezamenlijke werkwijze uiteen voor financiering uit het Nationaal 

Groeifonds voor departementale investeringsvoorstellen, en vormen het bestuurlijke kader voor de 

departementale route om een beroep op het Nationaal Groeifonds te kunnen doen. Bij de 

uitvoering van het Nationaal Groeifonds via de departementale route worden in deze Bestuurlijke 



Afspraken de betrokken partijen zoals hiervoor geschetst in onderdeel 1.2 telkens weergegeven als 

Fondsbeheerders enerzijds en als Indienende Minister anderzijds.  

 

2.2 Committering aan de Bestuurlijke Afspraken 

 

Een Indienende Minister doet een departementaal investeringsvoorstel voor een bijdrage uit het 

Nationaal Groeifonds met inachtneming van deze Bestuurlijke Afspraken. 

Fondsbeheerders leggen een departementaal investeringsvoorstel voor advies aan de 

adviescommissie voor met inachtneming van deze Bestuurlijke Afspraken. Fondsbeheerders dragen 

op basis van een positieve advisering van de adviescommissie een departementaal 

investeringsvoorstel aan voor besluitvorming door het kabinet over toekenning van een bijdrage uit 

het Nationaal Groeifonds.  

 

2.3 Toepassingsbereik Bestuurlijke Afspraken 

 

Deze Bestuurlijke Afspraken zijn als bestuurlijke kader van toepassing vanaf het moment van de 

start van de departementale route door indiening van een departementaal investeringsvoorstel 

door de Indienende Minister zoals weergegeven in deze Bestuurlijke Afspraken tot het moment 

waarop één of meerdere bijdragen uit het Nationaal Groeifonds zijn toegekend op grond van een 

besluit van de ministerraad of zullen worden toegekend aan dat voorstel en daarvoor op basis van 

een begrotingswet middelen zijn overgeboekt vanuit het Nationaal Groeifonds naar de 

departementale begroting of een begrotingsfonds van de Indienende Minister. Na een positieve 

beslissing over een departementaal investeringsvoorstel gelden in het verlengde van deze 

Bestuurlijke Afspraken de in de ministerraad vastgestelde modellen van de Projectoverstijgende 

Afspraken en Projectspecifieke Afspraken die het bestuurlijk kader vormen voor de uitvoering van 

toegekende departementale investeringsvoorstellen. 

 

2.4 Reikwijdte Bestuurlijke Afspraken 

 

Deze Bestuurlijke Afspraken leggen het volgende vast:  

a. de criteria voor departementale investeringsvoorstellen; 

b. de afbakening tussen de beschikbaarstelling van middelen uit het Nationaal Groeifonds via de 

departementale route op grond van artikel 6, aanhef en onderdeel b, TWNGF enerzijds en op grond 

van subsidieverstrekking op grond van artikel 6, aanhef en onderdeel a, TWNGF zoals nader 

geregeld op grond van de Subsidieregeling NGF;  

c. de te doorlopen procedure voor departementale investeringsvoorstellen (de departementale 

route). 

 

§ 3. Criteria departementaal investeringsvoorstel 

 

3.1 Inhoudelijke criteria departementaal investeringsvoorstel 

 

De Fondsbeheerders nemen een departementaal investeringsvoorstel van de Indienende Minister 

voor een bijdrage uit het Nationaal Groeifonds als bedoeld in artikel 6, aanhef en onderdeel b, 

TWNGF in aanmerking voor zover de in het voorstel opgenomen activiteiten als samenhangend 

geheel het duurzaam verdienvermogen, bedoeld in artikel 1 van de TWNGF, vergroten en 

betrekking hebben op: 

a. kennisontwikkeling; 

b. onderzoek, ontwikkeling en innovatie. 

 

3.2 Afbakening departementale route en subsidieroute 

 

Een departementaal investeringsvoorstel kan gericht zijn op activiteiten of een combinatie van 

daarvan zoals onder meer:  

a. activiteiten die door het ministerie van de Indienende Minister: 

1˚. zelf worden uitgevoerd zoals het opstellen en uitvoeren van een nieuwe subsidieregeling of een 

te onderscheiden onderdeel van een bestaande subsidieregeling; 

2˚. worden uitgevoerd door het verlenen van opdrachten via aanbesteding.  



b. activiteiten gericht op het tot stand brengen van een door een ander bestuursorgaan van het 

Rijk niet zijnde een minister op te stellen en uit te voeren subsidie-instrument.  

c. activiteiten die voor eigen rekening en risico worden uitgevoerd door: 

1˚. een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vennootschap als bedoeld in artikel 3, tweede lid, 

Subsidieregeling NGF of; 

2˚. een samenwerkingsverband van zulke personen of vennootschappen zoals bedoeld in artikel 3, 

derde lid, van de Subsidieregeling NGF;  

die een noodzakelijk en onlosmakelijk onderdeel vormen van een groter samenhangend geheel van 

activiteiten als bedoeld in onderdeel a.  

 

3.3 Gronden om voorstellen niet in aanmerking te nemen  

 

De Fondsbeheerders nemen een departementaal investeringsvoorstel niet in aanmerking voor een 

bijdrage uit het Nationaal Groeifonds voor zover: 

a. het voorstel niet voldoet aan de criteria genoemd in onderdeel 3.1; 

b. de activiteiten in het voorstel: 

1˚. geen betrekking hebben op investeringen die niet structureel zijn; 

2˚. geen betrekking hebben op investeringen die additioneel zijn aan private investeringen; 

3˚. geen betrekking hebben op investeringen die additioneel zijn aan bestaande of geplande 

publieke investeringen en niet vallen binnen een bestaande regeling van de overheid; 

4˚. geen positief saldo van maatschappelijke baten en lasten hebben; 

5˚. strijdig zijn met het kabinetsbeleid; en 

6˚. geen betrekking hebben op investeringen die voldoen aan het beginsel van subsidiariteit in 

relatie tot financieringsmogelijkheden die de Europese Unie of decentrale overheden kunnen bieden 

c. het voorstel niet voldoet aan onderdeel 3.2; 

d. aan het voorstel na toepassing van onderdeel 4.2 minder dan 6 punten is toegekend per 

rangschikkingscriterium;  

e. de bijdrage voor het voorstel minder dan € 30.000.000 zou bedragen; 

f. de in het voorstel opgenomen activiteiten niet binnen vijftien jaar kunnen worden voltooid; 

g. financiering van de in het voorstel opgenomen (onderdelen van) activiteiten staatssteun inhoudt 

die niet kan worden gerechtvaardigd door gebruikmaking van de artikelen 25 tot en met 29 en 31 

van de Algemene groepsvrijstellingsverordening;5 

h. de afwijzingsgronden van toepassing zijn zoals opgenomen in artikel 23, onderdelen a, c, d, e, f 

en g, van het Kaderbesluit nationale EZK- en LNV-subsidies die in deze Bestuurlijke Afspraken 

overeenkomstig worden toegepast;   

i. het voorstel niet voldoet aan de in onderdeel 5.2 genoemde vereisten. 

j. het voorstel niet tijdig is ingediend gelet op onderdeel 5.1. 

 

3.4 Uitzondering staatssteun 

 

Een departementaal investeringsvoorstel waarbij de financiering van (onderdelen van) activiteiten 

staatssteun inhoudt kan, in afwijking van onderdeel 3.3, subonderdeel f, gelet op het belang van 

die activiteiten voor het doel en de uitgangspunten van het Nationaal Groeifonds: 

 

a. gerechtvaardigd worden door artikelen 21 en 22 van de Algemene groepsvrijstellingsverordening 

waarbij indien nodig voor een begunstigde niet zijnde de subsidieontvanger de de-

minimisverordening kan worden toegepast;6 

 

b. gerechtvaardigd worden door gebruikmaking en inachtneming van het pakket van 

Unierechtelijke bepalingen betreffende diensten van algemeen economisch belang;7 

 
5 Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op 

grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard, PbEU 
2014, L 187. 
6 PbEU 2014, L 187 en Verordening (EU) Nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013 betreffende 

de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op 
de-minimissteun, PbEU 2013, L 352. 
7 Zie website van de Europese Commissie  DAEB (Engelstalig SGEI) met verwijzingen naar het zogenoemde 

DAEB-pakket: website Europese Commissie DAEB-SGEI. 

https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/legislation/sgei_en


 

c. ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Europese Commissie op grond van de Richtsnoeren 

staatssteun ten behoeve van klimaat, milieubescherming en energie 2022 voor zover het de 

categorie steun betreft opgenomen in paragraaf 4.1 van deze richtsnoeren, of indien dit in plaats 

daarvan mogelijk is, gerechtvaardigd worden met een of meerdere artikelen uit deel 7 Steun voor 

milieubescherming van de Algemene groepsvrijstellingsverordening;8  

 

d. ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Europese Commissie op grond van de Mededeling 

van de Commissie betreffende criteria voor de beoordeling van de verenigbaarheid met de interne 

markt van staatssteun ter bevordering van de verwezenlijking van belangrijke projecten van 

gemeenschappelijk Europees belang en in samenhang daarmee ook mede gerechtvaardigd kan 

worden door gebruikmaking van artikel 17 van de Algemene groepsvrijstellingsverordening;9  

 

e. gerechtvaardigd worden door gebruikmaking van een andere Unierechtelijke verordening of een 

ander Unierechtelijk kader of richtsnoer ter rechtvaardiging dan opgenomen in dit onderdeel mits: 

1˚.  sprake is van een subsidieregeling, als bedoeld in onderdeel 3.2, subonderdeel a, sub 1˚of een 

subsidie-instrument als bedoeld in onderdeel 3.2 subonderdeel b, en  

2˚. de Fondsbeheerders en de Indienende Minister hiertoe beslissen op grond van zwaarwegende 

overwegingen. 

 

§ 4. Rangschikking departementale investeringsvoorstellen 

 

4.1 Rangschikking 

 

De Fondsbeheerders rangschikken per indieningsronde van het Nationaal Groeifonds de 

departementale investeringsvoorstellen die niet zijn afgewezen op de gronden opgenomen in 

onderdeel 3.3, subonderdelen a tot en met c en e tot en met j. 

 

4.2 Rangschikkingscriteria 

 

a. De Fondsbeheerders kennen aan een departementaal investeringsvoorstel een hoger aantal 

punten toe naarmate:  

1˚. de bijdrage aan het vergroten van het duurzaam verdienvermogen groter is;  

2˚. de strategische onderbouwing van het voorstel beter is; 

3˚. de kwaliteit van het plan beter is; 

4˚. de samenwerking en governance beter is. 

b. Het aantal punten bedraagt per onderdeel van het eerste lid ten hoogste tien punten. 

c. De Fondsbeheerders rangschikken de departementale investeringsvoorstellen waarop niet 

afwijzend is beslist hoger naarmate in totaal meer punten aan het voorstel zijn toegekend. 

d. De Fondsbeheerders maken een verdeling van het voor de indieningsronde indicatieve 

beschikbare budget op volgorde van rangschikking van de departementale investeringsvoorstellen.  

e. Een departementaal investeringsvoorstel komt niet voor voordracht voor toekenning in 

aanmerking voor zover door die voordracht het voor de indieningsronde beschikbare budget zou 

worden overschreden tenzij die overschrijding kan worden gerechtvaardigd op basis van  een 

advies van de adviescommissie om aan het betreffende departementaal investeringsvoorstel 

ondanks de overschrijding van het budget toch een bijdrage uit het Nationaal Groeifonds toe te 

kennen.  

 

§ 5. Procedure indiening departementaal investeringsvoorstel 

 

5.1 Moment van indiening 

 

De Indienende Minister kan tijdens de periode van een openstelling van de Subsidieregeling NGF 

zijnde de start van een nieuwe indieningsperiode van het Nationaal Groeifonds een of meer 

departementale investeringsvoorstellen aandragen bij de Fondsbeheerders. 

 
8 PbEU 2022, C 80 en PbEU 2014, L 187. 
9 PbEU 2021, C 528 en PbEU 2014, L 187. 



 

5.2 Vereisten departementaal investeringsvoorstel 

 

Het departementale investeringsvoorstel wordt ingediend met gebruikmaking van een middel dat 

door de Fondsbeheerders beschikbaar wordt gesteld. De Indienende Minister draagt er zorg voor 

dat in het voorstel ten minste het volgende is opgenomen: 

a. gegevens over de contactpersoon of -personen bij het ministerie van de Indienende Minister, 

alsmede hun contactgegevens; 

b. voor zover er activiteiten worden uitgevoerd voor eigen rekening en risico als bedoeld in 

onderdeel 3.2, subonderdeel c:  

1˚. gegevens over de natuurlijke persoon, rechtspersoon of vennootschap of het 

samenwerkingsverband van zulke personen of vennootschappen, waaronder de registratie bij de 

Kamer van Koophandel en contactgegevens van contactpersonen waaronder de naam, het 

telefoonnummer en het e-mailadres; 

2˚. een samenwerkingsovereenkomst indien de activiteiten door een samenwerkingsverband 

worden uitgevoerd; 

c. een omschrijving van de activiteiten en de samenhang tussen verschillende activiteiten in een 

activiteitenplan; 

d. een onderbouwing van de bijdrage van de activiteiten aan het vergroten van het duurzaam 

verdienvermogen van Nederland;  

e. een onderbouwing van andere maatschappelijke kosten en baten; 

f. de verwachte kosten en opbrengsten van de activiteiten, een liquiditeitsprognose en, indien van 

toepassing, financiële bijdragen van andere externe partijen; 

g. een omschrijving van de uitvoering van de activiteiten als onderdeel van het activiteitenplan 

bedoeld in subonderdeel b, waaronder: 

1˚. een mijlpalenplanning; 

2˚. een onderbouwing van de uitvoerbaarheid; 

3˚. het management en/of de governance met eventuele externe partijen; 

4˚. indien relevant de toepassing van artikelen 21 en 22, 25 tot en met 29 en 31 van de Algemene 

groepsvrijstellingsverordening;10 

h. een begrotingsplan met daarin onder meer opgenomen: 

1˚. verwachte kosten en opbrengsten van de activiteiten; 

2˚. een liquiditeitsprognose; 

3˚. eventuele financiële bijdragen van andere deelnemende partijen.  

 

§ 6. Advisering Adviescommissie Nationaal Groeifonds 

 

De Fondsbeheerders: 

a. vragen de adviescommissie advies over het volgende: 

1˚. de afwijzingsgrond bedoeld in onderdeel 3.3, subonderdeel c;    

2˚. de rangschikking bedoeld in onderdeel 4.2, subonderdelen a en b; 

b. kunnen de adviescommissie om advies vragen over het volgende: 

1˚. of de departementale investeringsvoorstellen voldoen aan onderdeel 3.1, subonderdeel a; 

2˚. de afwijzingsgronden, bedoeld in onderdeel 3.3, subonderdelen a, d en e, g en h. 

3˚. de hoogte van de bijdrage uit het Nationaal Groeifonds.  

 

§ 7. Voordracht door Fondsbeheerders voor toekenning 

 

De Fondsbeheerders dragen op basis van een positieve advies van de adviescommissie en de 

rangschikking bedoeld in onderdeel 4.2 binnen zes weken na indiening van een departementaal 

investeringsvoorstel voor aan het kabinet voor besluitvorming over toekenning van een bijdrage uit 

het Nationaal Groeifonds aan de begroting van de Indienende Minister.  

 

 

 
10 PbEU 2014, L 187. 


