
Modellen voor projectoverstijgende en projectspecifieke afspraken  

PROJECTOVERSTIJGENDE AFSPRAKEN TUSSEN FONDSBEHEERDERS EN ONTVANGENDE 

MINISTER IN HET KADER VAN HET NATIONAAL GROEIFONDS  
 

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, hierna te noemen: Minister van EZK; en 

 

De Minister van Financiën; 

 

hierna samen te noemen: Fondsbeheerders; 

 

en 

 

De Minister van [pm], hierna te noemen: Minister van [pm afkorting]; 

 

hierna te noemen: Ontvangende Minister; 

 

Hierna allen samen te noemen: Partijen; 

 

Overwegingen 

 

Gelet op: 

- het Nationaal Groeifonds waarmee het kabinet investeringen bekostigt in 

kennisontwikkeling, infrastructuur en onderzoek, ontwikkeling en innovatie die het 

Nederlandse duurzame verdienvermogen op (middel)lange termijn verhogen; 

- het door het kabinet onderschreven belang om in het kader van het doel en de 

uitgangspunten van het Nationaal Groeifonds de daarbij behorende uitvoering op 

transparante en controleerbare wijze gezamenlijk vast te leggen ter verduidelijking van 

de verschillende rollen en verantwoordelijkheden;  

- de verantwoordelijkheid van de Minister van EZK als beheerder van de niet-

departementale begroting van het Nationaal Groeifonds zoals bedoeld in artikel 2.1, 

vijfde lid en onderdeel e, van de Comptabiliteitswet 2016 en als verstrekker van een 

uitgave uit het Nationaal Groeifonds; 

- de Ministers van EZK en Financiën die als beleidsmatige beheerders van Nationaal 

Groeifonds verantwoordelijk zijn voor de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het 

fonds in brede zin en op de lange termijn; 

- de verantwoordelijkheid van de Ontvangende Minister voor zijn departementale 

begroting of een begrotingsfonds zoals bedoeld in artikelen 2.1, derde lid, en 2.11, derde 

lid en onderdeel b, van de Comptabiliteitswet 2016 en als ontvanger van een bijdrage uit 

het Nationaal Groeifonds;  
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- de voorstellen voor een bijdrage uit het Nationaal Groeifonds die door de Ontvangende 

Minister zijn gedaan en door de Adviescommissie Nationaal Groeifonds zijn beoordeeld;  

- de toekenning van een bijdrage uit het Nationaal Groeifonds aan de Ontvangende 

Minister en de vaststelling van de betreffende begrotingswetgeving  op voordracht van de 

Fondsbeheerders en in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad; 

- de regierol van de Ontvangende Minister bij de uitvoering van een of meerdere NGF-

voorstellen als NGF-projecten; 

- de verantwoording die Fondsbeheerders moeten afleggen over het Nationaal Groeifonds 

waaronder de uitvoering en de verwachte bijdrage aan de groei van de NGF-projecten 

aan de hand van monitoring en periodieke evaluatie van de voortgang en resultaten van 

die projecten; 

- de wijziging van de systematiek voor het beschikbaar stellen van bijdragen vanuit het 

Nationaal Groeifonds aan een departementale begroting of een begrotingsfonds via een 

zogenoemde bijdrageconstructie naar budgetoverboekingen die worden verwerkt op de 

begroting van het Nationaal Groeifonds en op de betreffende departementale begrotingen 

of begrotingsfondsen hierdoor is een andere invulling van de relatie tussen de 

Fondsbeheerders en de Ontvangende Minister in de uitvoerende fase van belang voor de 

taakvervulling van de Fondsbeheerders; 

- Partijen in samenspraak hun rollen en verantwoordelijkheden uitoefenen in de 

uitvoerende fase zodat het Nationaal Groeifonds daadwerkelijk maximaal bijdraagt aan 

het verdienvermogen van de Nederlandse economie;  

- de gezamenlijke wens om bij toekenning van bijdragen uit het Nationaal Groeifonds 

(NGF-bijdrage) aan NGF-projecten de relatie en de werkwijze tussen Partijen in de 

uitvoerende fase nader uit te werken in bestuurlijke afspraken;  

Komen Partijen het volgende overeen:  

1.  NGF-bijdrage  
1.1.  Algemeen 

1.1.1. Deze afspraken zijn gebaseerd op het doel en de uitgangspunten van het 

Nationaal Groeifonds als specifiek geoormerkt fonds en zijn van toepassing 

wanneer een of meerdere NGF-bijdragen zijn toegekend of zullen worden 

toegekend aan een of meerdere NGF-projecten, of een deel van een NGF-

project, en op basis van een begrotingswet middelen zijn overgeboekt vanuit 

het NGF naar een departementale begroting of een begrotingsfonds zoals 

bedoeld in artikelen 2.1, derde lid, en 2.11, derde lid en onderdeel b, van de 

Comptabiliteitswet 2016. 
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1.1.2. Deze afspraken hebben tot doel om vast te leggen onder welke 

voorwaarden en verplichtingen en op welke wijze NGF-bijdragen zijn 

toegekend of zullen worden toegekend en hoe de verantwoording over de 

bestedingen van die bijdragen op de begroting van de Ontvangende Minister 

zo goed mogelijk kan worden afgestemd op de verantwoording die 

noodzakelijk is in relatie tot besteding van middelen uit het Nationaal 

Groeifonds als geheel.  

Op projectniveau worden tevens nadere projectspecifieke afspraken 

overeengekomen. Per project gelden dan zowel de projectoverstijgende als 

de projectspecifieke afspraken. Samen vormen zij het bestuurlijke kader van 

Partijen voor de inzet van NGF-middelen door de Ontvangende Minister. 

 

1.1.3. De projectspecifieke afspraken betreffen de in de uitvoerende fase op 

projectniveau en monitoring en evaluatie van de uitvoering, voortgang en 

geboekte successen door de Ontvangende Minister in samenspraak met de 

Fondsbeheerders. In deze afspraken wordt daartoe gelet op de toekenning op 

projectniveau in ieder geval weergegeven: 

a. de scope van het NGF-project en de hoogte van de NGF-bijdrage zijnde de: 

i. toegekende NGF-bijdrage; en 

ii. voorwaardelijk toegekende NGF-bijdrage;  

b. de voorwaarden die worden gesteld aan de voorwaardelijk toegekende NGF-

bijdrage; 

c. de hoogte van de gereserveerde middelen voor mogelijke (aanvullende) 

toekenning van een NGF-bijdrage; 

d. de projectdoelstellingen, fasering, mijlpalen en kritieke prestatie-indicatoren 

(KPI’s) van het NGF-project in een bijlage, indien noodzakelijk geactualiseerd ten 

opzichte van het ingediende voorstel; en 

e. de vereisten voor monitoring en evaluatie.  

 

1.1.4. NGF-bijdragen voor NGF-projecten van de Ontvangende Minister, waaraan 

geen nadere voorwaarden meer zijn gesteld zoals weergegeven in de 

projectspecifieke afspraken, komen beschikbaar via budgetoverboekingen 

van de begroting van het Nationaal Groeifonds naar de departementale 

begroting of het begrotingsfonds van de Ontvangende Minister bij 

begrotingswetten op de wijze uitgewerkt in hoofdstuk 2. 
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1.1.5. Over mogelijke aanvullende toekenning, al dan niet voorwaardelijk, van 

middelen aan een NGF-project vindt na advies van de Adviescommissie 

Nationaal Groeifonds opnieuw toekenning plaats op voordracht van de 

Fondsbeheerders en in overeenstemming met het gevoelen van de 

ministerraad. De artikelen 1.1.3 en 1.1.4 zijn van overeenkomstige 

toepassing. Om opnieuw hierover te kunnen adviseren worden gegevens en 

documenten overgelegd aan de Adviescommissie.  

 

1.1.6. De projectspecifieke afspraken voorzien in een mogelijkheid voor Partijen 

om wijzigingen van die afspraken overeen te komen voor zover die passen in 

het kader van de projectoverstijgende afspraken.  

 

1.2.  Uitvoering van NGF-projecten 

1.2.1. De Ontvangende Minister is verantwoordelijk voor het (doen) uitvoeren van 

de NGF-projecten en legt over (de uitvoering van) die projecten 

verantwoording af aan de Staten Generaal. 

 

1.2.2. De Ontvangende Minister besteedt de NGF-bijdrage voor een NGF-project 

uitsluitend aan (het doen uitvoeren van) dat NGF-project. 

 

1.2.3. De Ontvangende Minister draagt er zorg voor dat NGF-projecten waar 

nodig en van toepassing een beleid vastleggen en voeren met betrekking tot 

de omgang met intellectueel eigendom en knowhowbescherming dat 

bijdraagt aan het doel en de uitgangspunten van het Nationaal Groeifonds, 

een en ander met inachtneming van de relevante aanbevelingen van de 

Adviescommissie Nationaal Groeifonds. 

 

1.2.4. De Fondsbeheerders zijn verantwoordelijk voor de goede werking van het 

Nationaal Groeifonds. 

 

1.2.5. De Fondsbeheerders leggen verantwoording af over het Nationaal 

Groeifonds, waaronder over de uitvoering van NGF-projecten en de 

verwachte bijdrage aan de groei. Fondsbeheerders doen dit aan de hand van 

de monitoring en evaluatie van de voortgang en de resultaten van NGF-

projecten.  

 

1.3.  Scope, planning, wijziging en aanpassing van NGF-projecten 

1.3.1. NGF-projecten worden uitgevoerd conform de bij de Fondsbeheerders 

ingediende en door de Adviescommissie Nationaal Groeifonds beoordeelde 

voorstellen die ten grondslag liggen aan de toekenning van een NGF-bijdrage 

op voordracht van de Fondsbeheerders en in overeenstemming met het 

gevoelen van de ministerraad. Gelet op artikel 1.1.3 wordt een NGF-project 

in de projectspecifieke afspraken weergegeven. 
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1.3.2. De Ontvangende Minister informeert en treedt in overleg met de 

Fondsbeheerders over mogelijke significante wijzigingen in of aanpassingen 

van de scope van NGF-projecten. Ten behoeve van het overleg deelt de 

Ontvangende Minister relevante documenten en gegevens met de 

Fondsbeheerders. Partijen bezien gezamenlijk of deze wijzigingen of 

aanpassingen gelet op de doelstellingen van het Nationaal Groeifonds, en 

rekening houdend met de aard en omvang van die projecten, van dien aard 

zijn dat hierover opnieuw besluitvorming in het kader van het Nationaal 

Groeifonds moet plaatsvinden. Fondsbeheerders kunnen hierbij een advies 

van de Adviescommissie Nationaal Groeifonds vragen. 

 

1.3.3. Bij positieve besluitvorming over een benodigde wijziging of aanpassing 

van de scope van een NGF-project kunnen Partijen eventueel nadere 

voorwaarden overeenkomen. Deze wijziging, aanpassing of nadere 

voorwaarden worden opgenomen in een addendum bij de projectspecifieke 

afspraken tussen Partijenbetreffende dat project. 

 

1.3.4. Een wijziging of aanpassing van een NGF-project zonder overleg tussen 

Partijen als bedoeld in artikel 1.3.2, kan ertoe leiden dat de rechtmatigheid, 

doeltreffendheid en doelmatigheid van de besteding van middelen uit het 

Nationaal Groeifonds bij de uitvoering van een NGF-project niet meer kan 

worden gegarandeerd. Dit kan aanleiding zijn voor overleg, passende 

maatregelen en besluitvorming als bedoeld in paragraaf 1.5. 

 

1.3.5. Een wijziging of aanpassing van een NGF-project leidt niet tot strijdigheid 

met het doel en de uitgangspunten van het Nationaal Groeifonds, waaronder 

de toegangspoortcriteria. Dit kan aanleiding zijn voor overleg, passende 

maatregelen en besluitvorming als bedoeld in paragraaf 1.5. 
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1.3.6. Indien de voortgang van (de uitvoering van) een NGF-project significant 

afwijkt van de in de projectspecifieke afspraken opgenomen fasering, 

mijlpalen en KPI’s treden Partijen in overleg. Zij trachten tot 

overeenstemming te komen over: 

a. een wijziging in en/of aanpassing van de scope van dat NGF-project en/of 

de fasering, mijlpalen en KPI’s van dat NGF-project;  

b. een aanpassing van de wijze van beschikbaarstelling van de NGF-bijdrage 

als bedoeld in paragraaf 2.2; of 

c. een verlaging en/of beëindiging als passende maatregel bedoeld in 

paragraaf 1.5.  

Fondsbeheerders kunnen zich hierover laten adviseren door de 

Adviescommissie Nationaal Groeifonds.  

 

1.4. Monitoring uitvoering en voortgang NGF-projecten 

1.4.1. De Ontvangende Minister zorgt ervoor dat ten minste éénmaal per jaar per 

NGF-project alle relevante documenten en gegevens worden overgelegd aan 

de Fondsbeheerders, betreffende: 

a. de planning van het NGF-project, inclusief fasering, mijlpalen, KPI’s en 

evaluatiemomenten; 

b. de voortgang van het NGF-project in relatie tot de planning, fasering, 

mijlpalen en KPI’s; en 

c. de (tussentijds) behaalde resultaten; 

waarbij waar mogelijk wordt aangesloten op bestaande 

monitoringsprocessen. 

 

1.4.2. De Ontvangende Minister informeert de Fondsbeheerders tijdig en treedt 

met de Fondsbeheerders in overleg als er ontwikkelingen zijn of als zich 

omstandigheden zich voordoen die van materieel belang zijn voor de 

uitvoering en voortgang van een NGF-project in het licht van de 

doelstellingen van het Nationaal Groeifonds, onder andere: 

a. als voorzien of verwacht wordt dat aan in de toekenning gestelde 

projectspecifieke voorwaarden niet (meer) voldaan kan worden; 

b. significante risico’s blijken voor de realisatie van mijlpalen en 

doelstellingen; 

c.  aangelegenheden waarvan redelijkerwijs kan worden ingeschat dat 

melding hiervan wenselijk of noodzakelijk is, zoals een wijziging in de 

governance van een NGF-project, een belangrijke verandering van inzicht, 

problemen met het beheer van de IE-rechten, of als de financiële gezondheid 

van uitvoerenden van een NGF-project partijen in gevaar dreigt te komen.  

 

1.4.3. De Ontvangende Minister betrekt Fondsbeheerders bij niet-reguliere 

informatieverzameling over de voortgang van NGF-projecten. De 

Ontvangende Minister en Fondsbeheerders treden in overleg indien naar het 

oordeel van Fondsbeheerders nader onderzoek naar de voortgang van een 

NGF-project noodzakelijk is. De Ontvangende Minister waarborgt dat NGF-

projecten op verzoek van de Fondsbeheerders tijdig aan een formele visitatie 

meewerken van de Fondsbeheerders, de Adviescommissie Nationaal 

Groeifonds of diens ondersteuning. Een verzoek tot een formele visitatie 

wordt minimaal één maand van te voren aangekondigd. 
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1.4.4. De Ontvangende Minister waarborgt dat NGF-projecten tijdig aan een 

formele audit meewerken (buiten de reguliere audits om), op verzoek van de 

Fondsbeheerders. Een eventuele audit wordt minimaal één maand van te 

voren aangekondigd. 

 

1.4.5. In de projectspecifieke afspraken kan per project de werkwijze voor 

visitaties en audits nader worden geconcretiseerd.    

 

1.4.6. Bij het aangaan van financiële verplichtingen met middelen uit de NGF-

bijdrage draagt de Ontvangende Minister er zorg voor dat de doelstellingen 

van het Nationaal Groeifonds en de bepalingen in artikelen 1.4.1. en 

volgende, in de voorwaarden en verplichtingen opgenomen en verwerkt 

worden.  
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1.5.  Uitvoerende fase: aanleiding voor overleg, passende maatregelen en 

verlaging en/of beëindiging van een NGF-bijdrage 

1.5.1. Gelet op de doeltreffendheid en doelmatigheid van het Nationaal 

Groeifonds treden Partijen tijdens de uitvoerende fase van een NGF-project 

in de volgende gevallen in overleg: 

a. indien de NGF-bijdrage niet wordt gebruikt conform de toekenning 

daarvan voor (de uitvoering van) een NGF-project als bedoeld in artikel 1.3.1 

en bij een vermoeden van onrechtmatigheden, misbruik of oneigenlijk 

gebruik van de NGF-bijdrage; 

b. bij geen of onvoldoende voortgang van het NGF-project als bedoeld in 

artikel 1.3.6; 

c. indien er op basis van de monitoring van de voortgang gegronde redenen 

of aannemelijke veronderstellingen zijn dat: 

- de bijdrage van het NGF-project aan het groeivermogen van de 

Nederlandse economie in substantiële zin niet of nauwelijks zal worden 

gerealiseerd; of 

-het saldo van maatschappelijke baten van het NGF-project in substantiële 

zin negatief blijkt te zijn; 

teneinde te bezien of de beoogde effecten van het NGF-project en de 

besteding van de NGF-bijdrage hiervoor nog voldoen aan het doel en de 

uitgangspunten van het Nationaal Groeifonds. 

 

1.5.2.  In het kader van het overleg bedoeld in artikel 1.5.1. komen Partijen voor 

zover nodig voorzorgsmaatregelen overeen: 

a. voor zover de NGF-bijdrage voor het betreffende NGF-project nog niet of 

niet geheel financieel is verplicht, geen nieuwe financiële verplichtingen aan 

te gaan ten aanzien van het betreffende NGF-project; 

b. voor zover mogelijk lopende werkzaamheden van het betreffende NGF-

project te staken en geen verplichtingen aan te gaan en/of te betalen of op 

te schorten. 

 

1.5.3. Op basis van het overleg als bedoeld in artikel 1.5.1 komen Partijen indien 

nodig gezamenlijk tijdig passende maatregelen overeen ten aanzien van (de 

uitvoering van) het betreffende NGF-project zoals bijvoorbeeld het wijzigen 

van de scope of de uitvoeringsperiode van het NGF-project. Hierbij houden 

zij rekening met het doel en de uitgangspunten van het Nationaal 

Groeifonds, de aard en omvang van het betreffende NGF-project en de wijze 

van uitvoering door de Ontvangende Minister. 

 

1.5.4. De passende maatregelen van Partijen als bedoeld in artikel 1.5.3 kunnen 

meebrengen dat de voorzorgsmaatregelen als bedoeld in artikel 1.5.2 

opgeheven kunnen worden. 

 

1.5.5. Indien de rechtmatigheid, doeltreffendheid en doelmatigheid van de 

besteding van middelen uit het Nationaal Groeifonds bij de uitvoering van 

een NGF-project niet meer kan worden gewaarborgd behoudens artikelen 

1.5.1 en 1.5.2 kunnen Partijen in overeenstemming met het gevoelen van de 

ministerraad besluiten tot het verlagen en/of beëindigen van een NGF-

bijdrage voor een NGF-project. 
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1.5.6. Een verlaging van de NGF-bijdrage heeft als gevolg dat het nog over te 

boeken of het geraamde kasbudget voor het betreffende NGF-project wordt 

verlaagd of komt te vervallen. De begrotingsstaat van het Nationaal 

Groeifonds wordt door de Fondsbeheerders daarop aangepast.  

 

1.5.7. Een beëindiging van de NGF-bijdrage heeft als gevolg dat: 

a. de gereserveerde middelen voor het betreffende NGF-project niet meer 

worden toegekend; 

b. de voorwaardelijk toegekende NGF-bijdrage voor het betreffende NGF-

project dat als geraamd verplichtingen- en kasbudget op de NGF-begroting is 

opgenomen vervalt. De begrotingsstaat van het Nationaal Groeifonds wordt 

daarop aangepast; 

c. ten aanzien van de toegekende NGF-bijdrage voor het betreffende NGF-

project: 

i. het nog niet overgeboekte of geraamde kasbudget voor het betreffende 

NGF-project vervalt. De begrotingsstaat van het Nationaal Groeifonds wordt 

daarop aangepast; 

ii. voor zover de NGF-bijdrage voor het NGF-project nog niet financieel is 

verplicht, het desbetreffende bedrag door de Ontvangende Minister wordt 

overgeboekt naar de begroting van het Nationaal Groeifonds; 

iii. de Ontvangende Minister, voor zover hij middelen kan en heeft 

teruggevorderd, voor zover die middelen afkomstig zijn van het Nationaal 

Groeifonds overboekt naar de begroting van het Nationaal Groeifonds. 
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1.5.8. Bij het aangaan van financiële verplichtingen met middelen uit de NGF-

bijdrage in de vorm van subsidieverstrekking of opdrachtverstrekking in het 

kader van (het doen uitvoeren van) NGF-projecten, draagt de Ontvangende 

Minister er zorg voor dat de bepalingen in artikelen 1.5.1. en volgende, in de 

voorwaarden en verplichtingen opgenomen en verwerkt worden.  

 

1.5.9. Indien als gevolg van passende maatregelen van Partijen als bedoeld in 

artikel 1.5.3 of een besluit tot verlaging en/of beëindiging van de NGF-

bijdrage als bedoeld in artikel 1.5.3  door de Ontvangende Minister extra 

kosten worden gemaakt zoals door ontbinding of opzegging van 

overeenkomsten, kunnen deze extra kosten ten laste worden gebracht van 

de NGF-bijdrage. 

 

1.6. Evaluatie NGF-projecten 

1.6.1. De Ontvangende Minister waarborgt dat NGF-projecten binnen een in de 

projectspecifieke afspraken overeengekomen termijn na afronding van (de 

uitvoering van) het NGF-project een door een externe, onafhankelijke en 

gekwalificeerde partij uitgevoerde evaluatie overleggen aan de 

Fondsbeheerders en de Adviescommissie Nationaal Groeifonds. De evaluatie 

richt zich op de doelmatigheid en doeltreffendheid van (de uitvoering van) 

het NGF-project, en daarbij komen ten minste de volgende aspecten aan 

bod: 

a. de gerealiseerde (of verwachte) bijdrage aan economische groei in 

Nederland; 

b. de mate van succes in het behalen van de belangrijkste 

projectdoelstellingen en KPI’s; 

c. de definitieve budgetrealisatie en verantwoording; 

d. de belangrijkste lessen die relevant kunnen zijn voor toekomstige 

vergelijkbare NGF-projecten; 

e. de vereisten conform de Regeling periodiek evaluatieonderzoek; 

 

Bij deze evaluatie over de doelmatigheid en doeltreffendheid van de 

uitvoering van het NGF-project, wordt waar mogelijk aangesloten op reeds 

geplande evaluaties in het kader van artikel 4:24 van de Algemene wet 

bestuursrecht of de Regeling periodiek evaluatieonderzoek van het Rijk. 

 

1.6.2. Per NGF-project kunnen in de projectspecifieke afspraken aanvullende 

vereisten ten behoeve van de evaluatie worden overeengekomen. 

 

1.6.3. De opdrachtformulering, selectie van en opdrachtverlening aan de 

onafhankelijke partij en het eindrapport vindt plaats in afstemming met de 

Fondsbeheerders. De Fondsbeheerders zullen ook zitting nemen in de 

begeleidingscommissie en/of klankbordgroep van de evaluatie. De 

organisatie van de evaluatie zal worden uitbesteed aan de uiteindelijke 

begunstigde(n) van de NGF-bijdragen. 

 

1.6.4. De kosten voor de evaluatie kunnen ten laste van de NGF-bijdrage worden 

gefinancierd, als onderdeel van de projectkosten in de begroting van het 

NGF-project.  
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1.6.5. De Ontvangende Minister is verantwoordelijk voor het toezenden van de 

evaluatie aan de Tweede Kamer. De Fondsbeheerders informeren de Tweede 

Kamer over de voortgang en resultaten van het geheel aan NGF-projecten. 

 

1.6.6. Bij het aangaan van financiële verplichtingen met middelen uit de NGF-

bijdrage in de vorm van subsidieverstrekking of opdrachtverstrekking in het 

kader van (het doen uitvoeren van) NGF-projecten, draagt de Ontvangende 

Minister er zorg voor dat de bepalingen als bedoeld in artikelen 1.6.1. en 

volgende, in de voorwaarden en verplichtingen opgenomen en verwerkt 

worden, indien de Ontvangende Minister de organisatie van de evaluatie 

uitbesteedt aan de uiteindelijke begunstigden van de NGF-bijdragen.  

 

2. Begroting, financiën en verantwoording 
2.1. Begrotingsvoorbereiding, -uitvoering en -verantwoording 

2.1.1. De Ontvangende Minister is verantwoordelijk voor de 

begrotingsvoorbereiding, -uitvoering en -verantwoording voor NGF-projecten 

in het kader van de begrotingscyclus van zijn departementale begroting of 

begrotingsfonds. 
 

2.1.2. De Ontvangende Minister volgt voor NGF-projecten de reguliere procedure 

voor begrotingsvoorbereiding, -uitvoering en -verantwoording conform 

Regeling rijksbegrotingsvoorschriften. 

 

2.2. Begrotingsramingenapparaat en budgetoverboekingen bij 

begrotingswetten 

2.2.1. Het totaal toegekende maximumbedrag van de NGF-bijdrage voor een 

NGF-project is de som van het toegekend bedrag en het voorwaardelijk 

toegekend bedrag. Dit maximumbedrag wordt zowel voor het verplichtingen- 

als kasbudget geraamd op de begroting van het Nationaal Groeifonds onder 

het financieel instrument “Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken”.  

 

2.2.2. Het bedrag van de toegekende NGF-bijdrage voor een NGF-project wordt 

zowel voor het verplichtingen- als het kasbudget op basis van het in de 

projectspecifieke afspraken overeengekomen ritme in tranches door de 

Minister van EZK (namens de Fondsbeheerders) aan de Ontvangende 

Minister ter beschikking gesteld via  budgetoverboekingen op basis van 

begrotingswetten.  
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2.2.3. Een voorwaardelijk toegekende NGF-bijdrage voor een NGF-project wordt 

pas beschikbaar gesteld op de wijze als bedoeld in artikel 2.2.2 indien is 

voldaan aan de in de projectspecifieke afspraken opgenomen voorwaarden. 

De Fondsbeheerders besluiten daartoe op basis van een advies van de 

Adviescommissie Nationaal Groeifonds.  

 

2.2.4. Een wijziging in het kasritme en het kasbudget van een toegekende NGF-

bijdrage voor een NGF-project is mogelijk indien Partijen dit overeenkomen: 

a. mits dit tijdig, onderbouwd en via de reguliere begrotingsmomenten aan 

de Fondsbeheerders wordt voorgelegd en past binnen het totaal toegekende 

maximumbedrag voor het betreffende NGF-project; 

b. met dien verstande dat aanpassingen in de meerjarige ramingen alleen 

verwerkt kunnen worden in de eerste suppletoire begroting en de begroting 

van het navolgende begrotingsjaar; 

c. met dien verstande dat een aanpassing binnen het uitvoeringsjaar uiterlijk 

bij tweede suppletoire begroting verwerkt wordt. 

 

2.2.5. Geraamd doch niet overgeboekt verplichtingen- en kasbudget van 

toegekende en voorwaardelijk toegekende NGF-bijdragen voor een NGF-

project schuiven via de eindejaarsmarge van het Nationaal Groeifonds door 

naar een volgend begrotingsjaar en blijven beschikbaar voor het betreffende 

NGF-project.  
 

2.2.6. Onderuitputting of overschrijding van reeds overgeboekte verplichtingen- 

en kasbudgetten van een toegekende NGF-bijdrage voor een NGF-project 

naar de departementale begroting of een begrotingsfonds van de 

Ontvangende Minister worden via de 100% eindejaarsmarge voor het budget 

van het Nationaal Groeifonds op die begroting of dat begrotingsfonds van de 

Ontvangende Minister doorgeschoven naar het volgende begrotingsjaar, mits 

passend binnen het totaal toegekende maximumbedrag voor het betreffende 

NGF-project.   

 

2.2.7. Eventuele terugbetalingen aan de Ontvangende Minister in het kader van 

subsidieverstrekking met middelen uit het Nationaal Groeifonds voor of ten 

behoeve van het NGF-project, worden op de begroting van de Ontvangende 

Minister verantwoord als NGF-ontvangsten (IBOS categorie 7). Deze NGF-

ontvangsten kunnen gedurende de uitvoeringsperiode van het NGF-project 

opnieuw binnen het kader van de scope van het NGF-project worden ingezet. 

Na de uitvoering van het NGF-project worden NGF-ontvangsten teruggeboekt 

naar de begroting van het Nationaal Groeifonds. 
 

2.2.8. Artikel 1.5.7. is van overeenkomstige toepassing bij afronding van de 

besteding van de NGF-bijdrage in de financiële administratie en het financieel 

beheer van de Ontvangende Minister.  
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2.3. Financiële verantwoording 

2.3.1. De Ontvangende Minister is verantwoordelijk voor de financiële 

verantwoording van de uitgaven aan NGF-projecten in zijn departementaal 

jaarverslag of jaarverslag van zijn begrotingsfonds. 

 

2.3.2. Uitgaven aan NGF-projecten worden in de departementale begroting of het 

begrotingsfonds van de Ontvangende Minister - indien mogelijk en dit de 

presentatie van uitgaven in de budgettaire tabel niet doorkruist - transparant 

en separaat vermeld in de budgettaire tabel van de betrokken 

(beleids)artikelen. Waar mogelijk gebeurt dit door de betreffende uitgaven 

voor NGF-projecten aan te duiden met “NGF-project” en dan de naam van 

het desbetreffende project.  

 

2.3.3. In de departementale begroting of het begrotingsfonds van de 

Ontvangende Minister en het jaarverslag daarvan wordt een NGF-bijlage 

opgenomen waarin de (cumulatieve) uitgaven aan NGF-projecten en de 

vanuit het Nationaal Groeifonds toegekende NGF-bijdrage inzichtelijk worden 

gepresenteerd. De precieze vereisten voor deze NGF-bijlage worden 

opgenomen in de Regeling rijksbegrotingsvoorschriften. 
 

2.3.4. Voor controles op de financiële rechtmatigheid van NGF-projecten die na de 

inwerkingtreding van de Wet Nationaal Groeifonds direct in het Nationaal 

Groeifonds worden verantwoord gelden de rapporteringstoleranties voor een 

begrotingsfonds, zoals die zijn opgenomen in de Regeling 

rijksbegrotingsvoorschriften. Voor controles op de financiële rechtmatigheid 

van NGF-projecten door of via de Ontvangende Minister worden uitgevoerd 

(waarvoor de informatie wordt ontleend aan de NGF-bijlage) gelden primair 

de voorschriften zoals die gelden voor de jaarrekening van het departement 

van de Ontvangende Minister. Dat betekent concreet dat de NGF-projecten in 

principe worden gecontroleerd met de uitvoeringsmaterialiteit die behoort bij 

het betreffende begrotingsartikel van de Ontvangende Minister. Genoemde 

uitvoeringsmaterialiteit kan er toe leiden dat relatief weinig aandacht wordt 

besteed aan de financiële rechtmatigheid van NGF-projecten in de 

jaarrekening van de Ontvangende Minister. Dit is het geval als het financieel 

belang van deze NGF-projecten relatief klein is ten opzichte van het hele 

begrotingsartikel. Daarom is door de Fondsbeheerders voor de controle op de 

financiële rechtmatigheid van NGF-projecten een specifieke invulling 

gekozen.  
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2.3.5. De in artikel 2.3.4 bedoelde specifieke invulling van de controle op de 

financiële rechtmatigheid van NGF-projecten houdt in  dat de Auditdienst Rijk 

(ADR) naast de accountantscontrole op de jaarrekening van het departement 

van de Ontvangende Minister de volgende aanvullende werkzaamheden 

uitvoert:  

 

- Voor elk NGF-project doet de ADR een deelwaarneming van tenminste één 

post.   

De directie Financiële en Economische Zaken (FEZ) van het departement van 

de Ontvangende Minister ziet er op toe dat zo nodig herstelacties op basis 

van bevindingen van de ADR worden doorgevoerd. 

 

Bevindingen NGF zijn onderdeel van het auditrapport bij het jaarverslag van 

de Ontvangende Minister. 

 

De directie FEZ van het departement van de Ontvangende Minister houdt 

(vanuit haar rol als toezichthouder op het financieel beheer) toezicht op de 

juiste, volledige en rechtmatige verantwoording van NGF-projecten waarbij 

zij gebruik maakt van de uitkomsten van (tussentijdse) controles door de 

ADR. De directie FEZ neemt relevante aandachtspunten in het financieel 

beheer van NGF-projecten met verbetermaatregelen op in de 

bedrijfsvoeringsparagraaf van het departementale jaarverslag. Hiervoor 

worden via de Rijksbegrotingsvoorschriften aanwijzingen gegeven. 

 

De directie FEZ van het departement van de Ontvangende Minister deelt 

relevante uitkomsten van (tussentijdse) accountantscontroles en de daaruit 

voortvloeiende herstel- of verbeteracties tijdig met de directie FEZ van de 

Minister van EZK. 

 

  

 

2.3.6. De Ontvangende Minister levert uiterlijk 1 maart van elk kalenderjaar ten 

behoeve van het NGF-jaarverslag de gegevens uit de NGF-bijlage aan bij de 

Fondsbeheerders ten behoeve van het integrale overzicht van alle NGF-

projecten dat in het NGF-jaarverslag van de Fondsbeheerders wordt 

opgenomen. Eventuele correcties van eerder verstrekte gegevens die na 1 

maart worden doorgevoerd, worden tijdig voor het afronden van de 

definitieve stukken voor het jaarverslag NGF bij de Fondsbeheerders gemeld. 
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2.3.7. De Ontvangende Minister levert uiterlijk 1 juli van elk kalenderjaar de 

informatie uit de NGF-bijlage bij de ontwerpbegroting voor het volgende jaar 

aan bij de Fondsbeheerders  ten behoeve van het integrale overzicht van 

NGF-projecten in de ontwerpbegroting van het Nationaal Groeifonds voor het 

volgende jaar. Eventuele correcties van eerder verstrekte gegevens die na 1 

juli worden doorgevoerd, worden tijdig doch uiterlijk 15 augustus, voor het 

afronden van de definitieve stukken voor de ontwerpbegroting, bij de 

Fondsbeheerders gemeld.  

 

 

2.4. Financiële administratie en financieel beheer 

2.4.1. De Ontvangende Minister besteedt een NGF-bijdrage niet aan: 

a. apparaatskosten of personele inzet van zijn departement anders dan de 

inzet voor uitvoerende werkzaamheden in het kader van een NGF-project 

voor zover die onderdeel vormen van de in het projectplan van dat NGF-

project weergegeven projectkosten; 

b. apparaatskosten en/of kosten voor voorbereiding, administratie en 

toezicht van een projectplan door een gemeente, provincie of een openbaar 

lichaam zoals bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de Wet gemeenschappelijke 

regelingen.  

 

2.4.2. In de begrotings- en financiële administratie van het departement van de 

Ontvangende Minister of begrotingsfonds van de Ontvangende Minister 

worden de budgetten en gerealiseerde uitgaven in het kader van de NGF-

projecten altijd separaat vastgelegd, zodat op grond daarvan de uit het 

Nationaal Groeifonds gefinancierde uitgaven altijd zijn vast te stellen. De 

Ontvangende Minister zal op deze wijze administreren. Ten behoeve van de 

separate vastlegging worden NGF-middelen altijd binnen categorie 7 in het 

Interdepartementale Begrotingsoverlegsysteem (IBOS) geboekt. 
 

2.4.3. Wanneer gebruik wordt gemaakt van bestaand (subsidie)instrumentarium 

is separate vastlegging in de financiële administratie van het departement 

van de Ontvangende Minister of begrotingsfonds van de Ontvangende 

Minister een vereiste, zodat voorkomen wordt dat reguliere middelen 

vermengen met NGF-bijdragen en de NGF-uitgaven niet te traceren zijn en 

er geen juiste en volledige verantwoording en rapportage van uitgaven aan 

NGF-projecten kan worden opgesteld.  
 

2.4.4. In geval een NGF-project zowel met NGF-bijdragen wordt gefinancierd als 

met reguliere middelen van een departement van de Ontvangende Minister 

of begrotingsfonds van de Ontvangende Minister en het onmogelijk is beide 

stromen separaat in de financiële administratie van het departement of 

begrotingsfonds vast te leggen en te verantwoorden, worden per NGF-project 

afspraken gemaakt over de administratieve verwerking hiervan die worden 

opgenomen in de projectspecifieke afspraken.  
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2.4.5. De budgetten voor de NGF-projecten op de begroting van het departement 

van de Ontvangende Minister of begrotingsfonds van de Ontvangende 

Minister worden in het kader van loon- en prijsindexatie ongevoelig 

gecodeerd voor loon- en prijsbijstelling. Voor een NGF-bijdrage geldt immers 

een totaal maximumbedrag.  
 

2.4.6. Bij het ten behoeve van NGF-projecten verstrekken van financiële middelen 

aan derden door het departement van de Ontvangende Minister wordt als 

regel gehanteerd dat in beginsel één keer per jaar een financiële 

verantwoording wordt gevraagd met bijbehorende accountantsverklaring 

over de voor het NGF-project gemaakte kosten met inachtneming van de 

Aanwijzingen voor subsidieverstrekking (het Uniform Subsidiekader) voor 

zover dit van toepassing is.  
 

2.4.7. Ontvangende Minister draagt er zorg voor dat derden waaraan financiële 

middelen ten behoeve van NGF-projecten zijn verstrekt de daarbij gedane 

uitgaven altijd separaat verantwoorden zodat de bijdrage die vanuit het 

Nationaal Groeifonds via het departement van de Ontvangende Minister aan 

derde partij is verstrekt altijd inzichtelijk is, waarbij de Aanwijzingen voor 

subsidieverstrekking (het Uniform Subsidiekader) in acht wordt genomen 

voor zover dit van toepassing is. Op deze wijze wordt geborgd dat een euro 

uit het Nationaal Groeifonds te volgen is tot en met de uitgaven die derde 

partijen in het kader van NGF-projecten verrichten. In het uitzonderlijke 

geval dat door het departement van de Ontvangende Minister een financieel 

instrument moet worden gebruikt dat dit niet mogelijk maakt, dan worden 

voor het betreffende NGF-project nadere afspraken over de wijze van 

verantwoording gemaakt.  

 

2.4.8. Het verstrekken van financiële middelen door de Ontvangende Minister aan 

een gemeente, provincie of openbare lichaam als bedoeld in artikel 8, eerste 

lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen ten behoeve van (de 

uitvoering van) NGF-projecten wordt gedaan als specifieke uitkering als 

bedoeld in artikel 15a, eerste lid, van de Financiële-verhoudingswet. 

 

2.4.9. Voor zover bij een specifieke uitkering als bedoeld in artikel 2.4.8 middelen 

moeten worden overgeboekt naar het BTW-compensatiefonds, wordt dit en 

het geraamde bedrag door de Ontvangende Minister tijdig gemeld aan de 

Fondsbeheerders en opgenomen in de NGF-bijlage als bedoeld in artikel 

2.3.2.  
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2.4.10. De financiële verantwoording van een specifieke uitkering als 

bedoeld in artikel 2.4.8 geschiedt via de SiSa-systematiek conform artikel 

17a van de Financiële-verhoudingswet. Hierbij wordt aan de gemeente, de 

provincie of het openbaar lichaam als ontvangende Minister van de specifieke 

uitkering in het kader van die verantwoordingsystematiek ten minste 

gevraagd naar een oordeel omtrent de rechtmatige besteding van de 

middelen, de omvang van de jaarlijks bestede middelen en de cumulatief 

over de jaren heen bestede middelen. Ten behoeve van de 

(beleids)inhoudelijke monitoring van resultaten en effecten worden in de 

projectspecifieke afspraken de indicatoren opgenomen waarover wordt 

gerapporteerd en de informatie wordt verstrekt om de Fondsbeheerders te 

kunnen informeren.    

 

3. Slotbepalingen 
3.1. Wijzigingen afspraken 

3.1.1. Partijen treden met elkaar en met andere ministers die NGF-bijdragen 

beschikbaar krijgen gesteld in overleg indien zich onvoorziene 

omstandigheden voordoen, die van dien aard zijn dat een wijziging van deze 

afspraken opportuun is. Daarnaast kan ook voortschrijdend inzicht aanleiding 

zijn voor wijziging van deze afspraken. De wijzigingen behoeven de 

instemming van Partijen.  

 

3.1.2. De wijzigingen worden opgenomen in een addendum, ondertekend door 

Partijen en aangehecht als bijlage bij deze afspraken.  

 

3.1.3. Alle geschillen in verband met deze afspraken of die daarmee 

samenhangen, trachten Partijen op te lossen via minnelijk overleg. 

 

3.2. Opzegging afspraken 

3.2.1. Partijen zijn gerechtigd deze afspraken door een schriftelijke mededeling 

op te zeggen doch voor het eerst op [pm datum]. Partijen hanteren bij 

opzegging een opzegtermijn van ten minste [pm].  

 

3.2.2. Wanneer een Partij de afspraken opzegt, beraden de overige Partijen zich 

over de gevolgen daarvan voor de afspraken. De gevolgen kunnen onder 

meer betrekking hebben op:  

a. de toekenning van een of meerdere NGF-bijdragen; en 

b. de begroting, financiën en verantwoording van een of meerdere NGF-

bijdragen.  

 

3.3.  Inwerkingtreding en looptijd 

3.3.1.  Deze afspraken treden in werking na ondertekening door Partijen en 

eindigen op [pm datum]. 
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3.3.2.  Partijen treden uiterlijk [pm datum] in overleg over voortzetting van deze 

afspraken. 

 

3.3.3. Deze afspraken kunnen worden ondertekend door Partijen in verschillende 

exemplaren die samengevoegd hetzelfde rechtsgevolg hebben alsof deze 

afspraken zijn ondertekend in één exemplaar. 
 

Aldus overeengekomen en in drievoud ondertekend op [pm datum] te [pm] 

[pm handtekeningenpagina’s volgen] 

 

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, 

 

De Minister van Financiën, 

  

De Minister van [pm],  

 

 

[datum en plaats] 
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Projectspecifieke afspraken tussen Fondsbeheerders en Ontvangende Minister 

in het kader van het Nationaal Groeifonds 

 

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, hierna te noemen Minister van EZK; 

De Minister van Financiën; 

 

hierna samen te noemen: Fondsbeheerders; 

 

 

en 

 

De Minister van [PM]; 

 

Hierna te noemen: Ontvangende Minister; 

 

Hierna samen te noemen: Partijen; 

 

Overwegingen 

Gelet op: 

- het Nationaal Groeifonds waarmee investeringen worden gedaan in kennisontwikkeling, 

infrastructuur en onderzoek, ontwikkeling en innovatie die het Nederlandse duurzame 

verdienvermogen op (middel)lange termijn verhogen; 

- de projectoverstijgende afspraken betreffende de beschikbaarstelling van een of 

meerdere bijdragen uit het Nationaal Groeifonds, zoals overeengekomen op [PM datum] 

tussen de Fondsbeheerders en de Ontvangende Minister waarin in artikel 1.1.2 is 

opgenomen dat op projectniveau per NGF-project nadere projectspecifieke afspraken 

worden overeengekomen over de in artikel 1.1.3 opgenomen onderwerpen; 

- de positieve besluitvorming voor toekenning van een bijdrage uit het Nationaal 

Groeifonds (NGF-bijdrage) aan de Ontvangende Minister op basis van het voorstel [PM 

naam NGF-project] na advisering van de Adviescommissie Nationaal Groeifonds en met 

instemming van de Staten Generaal; 

- het belang om in het kader van die toekenning de nadere projectspecifieke afspraken 

op te stellen en vast te leggen voor het voorstel [PM naam NGF-project] als NGF-project. 

Deze projectspecifieke afspraken betreffende het NGF-project [PM naam NGF-project] 

vormen tezamen met de projectoverstijgende afspraken het kader voor het verstrekken 

van middelen door de Fondsbeheerders aan de Ontvangende Minister voor het NGF-

project [PM naam NGF-project];  

komen Partijen het volgende overeen:   
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4. De NGF-bijdrage voor uitvoering van het NGF-project [PM] 
 

4.1.  Algemene bepaling 

4.1.1. Deze afspraken vormen samen met de projectoverstijgende afspraken het 

kader voor de toekenning van een NGF-bijdrage aan de Ontvangende 

Minister. De bepalingen in de projectoverstijgende afspraken zijn steeds van 

toepassing. 

 

4.1.2. Deze afspraken betreffen het NGF-project gebaseerd op het voorstel [PM 

naam NGF-project] van datum [PM datum] zoals beoordeeld door de 

Adviescommissie Nationaal Groeifonds en (de actualisatie van) de 

projectdoelstellingen, fasering, mijlpalen en kpi's, zoals opgenomen in de 

bijlage, dat integraal onderdeel uitmaakt van deze afspraken. 

 

1.2. Scope en planning NGF-project [PM naam NGF-project] en de NGF-

bijdrage  

1.2.1. De scope en planning van NGF-project [PM naam NGF-project] betreft de 

uitvoering van het in artikel 1.1.2 bedoelde voorstel voor [PM aantal jaren] van de 

in het voorstel opgenomen totale uitvoeringsperiode van [PM aantal jaren].  

 

1.2.2. Aan het NGF-project [PM naam NGF-project] is als NGF-bijdrage in totaal: 

a. € [PM bedrag] mln. toegekend voor [PM]; 

b. € [PM bedrag] mln. voorwaardelijk toegekend voor [PM]. 

De aan het onder b genoemde bedrag gestelde voorwaarden zijn opgenomen in 

artikel 1.3.1.  

 

1.3. Voorwaardelijk toegekende NGF-bijdrage: voorwaarden en procedure 

1.3.1 Gelet op artikel 2.2.3 van de projectoverstijgende afspraken betreffen de 

voorwaarden die worden gesteld aan de voorwaardelijk toegekende NGF-

bijdrage als bedoeld in artikel 1.2.2, onderdeel b, een nadere uitwerking, 

invulling, aanvulling en aanpassing van of voortgangseisen aan het NGF-

project [PM naam NGF-project]: 

 

- [PM voorwaarden] 

 

1.3.2 De Ontvangende Minister overlegt gegevens en documenten aan de 

Fondsbeheerders om aan te tonen dat de voorwaarden als bedoeld in 

artikel 1.3.1, zijn vervuld. De Fondsbeheerders besluiten hierover na 

advies van de Adviescommissie Nationaal Groeifonds. Uiterlijk [PM datum] 

levert de Ontvangende Minister aan de Fondsbeheerders de benodigde 

informatie, zodat uiterlijk [PM datum] kan worden bepaald of is voldaan 

aan de in artikel 1.3.1 opgenomen voorwaarden. 

 

1.3.3 Voor zover de voorwaarden als bedoeld in artikel 1.3.1 nog niet zijn 

vervuld zal de Ontvangende Minister geen financiële verplichtingen 

aangaan ten laste van de voorwaardelijk toegekende NGF-bijdrage. 
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1.4. Gereserveerde middelen voor mogelijke (aanvullende) toekenning voor 

NGF-project [PM naam NGF-project] 

1.4.1. Op advies van de Adviescommissie Nationaal Groeifonds hebben de 

Fondsbeheerders besloten voor het NGF-project [PM naam NGF-project] 

een bedrag van € [PM] mln. te reserveren.  

 

1.4.2. Voor toekenning van de gereserveerde middelen voor het NGF-project [PM 

naam NGF-project] zal de Ontvangende Minister gegevens en documenten 

moeten overleggen aan de Fondsbeheerders met inachtneming van het 

advies van de Adviescommissie Nationaal Groeifonds betreffende de eerste 

beoordelingsronde en de daarin opgenomen aanbevelingen voor vereisten 

betreffende dit project. De Fondsbeheerders zullen op basis van de 

overlegde informatie uiterlijk in [PM jaartal] advies vragen aan de 

Adviescommissie Nationaal Groeifonds. 

 

1.4.3.  De aanbevelingen voor vereisten die worden gesteld aan de aan te leveren 

gegevens en documenten als bedoeld in artikel 1.4.2 zijn: 

 

- [PM] 

 

4.5.  Uitvoering en planning NGF-project [PM naam NGF-project] 

4.5.1. De beoogde uitvoeringsperiode van het NGF-project [PM naam NGF-

project] is van [PM datum] tot [PM datum]. 

 

4.5.2. In de uitvoeringsperiode gelden de voor het NGF-project: 

- projectdoelstellingen; 

- fasering; 

- mijlpalen; en 

- KPIs, 

zoals opgenomen in de bijlage bij deze afspraken. 

 

4.5.3. De mijlpalen en KPI’s in de bijlage worden indien nodig tussentijds 

aangepast om opvolging te geven aan de voorwaarden gesteld in 1.3.1.  
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4.6. Monitoring voortgang en eindevaluatie NGF-project [PM naam NGF-

project] 

4.6.1. Op de onderdelen genoemd in artikel 1.5.2. zal monitoring van het NGF-

project [PM naam NGF-project] plaatsvinden. De monitoring wordt conform 

artikel 1.4 van de projectoverstijgende afspraken uitgevoerd.  

  

4.6.2. Passende maatregelen of tussentijdse verlaging en/of beëindiging van de 

NGF-bijdrage van het NGF-project [PM naam NGF-project] door 

Fondsbeheerders, of door de ministerraad op voordracht van de 

Fondsbeheerders, wordt conform paragraaf 1.5 van de projectoverstijgende 

afspraken uitgevoerd. 

 

4.6.3. De eindevaluatie van het NGF-project [PM naam NGF-project] wordt 

conform paragraaf 1.6 van de projectoverstijgende afspraken uitgevoerd. De 

Ontvangende Minister waarborgt dat de eindevaluatie maximaal [PM] 

maanden na afronding van (de uitvoering van) het NGF-project [PM naam 

NGF-project] wordt overlegd aan de Fondsbeheerders en de Adviescommissie 

Nationaal Groeifonds.   

 

[PM – waar nodig aanvullen met eventuele projectspecifieke monitorings- en 

evaluatieafspraken] 

5. Begroting, financiën en verantwoording NGF-project [PM naam 

NGF-project] 
5.1.  Algemeen 

5.1.1. De begroting, financiën en verantwoording wordt conform hoofdstuk 2 van 

de projectoverstijgende afspraken uitgevoerd. 

 

5.2.  Budgettaire verwerking 

5.2.1. De toegekende NGF-bijdrage wordt geboekt op artikel(en) [PM] van [PM – 

de departementale begroting / het begrotingsfonds] van de Ontvangende 

Minister. Het ritme van het verplichtingen- en kasbudget is daarbij initieel als 

volgt: 

 

[PM ritme verplichtingen- en kasbudget] 

  

Een wijziging van het kasritme en het kasbudget is mogelijk onder het 

bepaalde in artikel 2.2.4 van de projectoverstijgende afspraken.    

  

5.3.  Financiële verantwoording 

2.3.1 De uitgaven aan het NGF-project worden conform artikelen 2.3.2, 2.3.3, 

2.4.2 tot en met 2.4.4 en 2.4.7 van de projectoverstijgende afspraken vermeld op 

[PM – de departementale begroting / het begrotingsfonds] van de Ontvangende 

Minister.  

 

[PM – waar nodig aanvullen met eventuele projectspecifieke afspraken i.h.k.v. 

bijvoorbeeld  mengfinanciering, beheer en onderhoud, etc.] 
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3. Slotbepalingen 
3.1. Wijziging, opzegging en inwerkingtreding  

3.1.1. In het geval van een geschil tussen Partijen over de interpretatie of het 

vervullen van de voorwaarden opgenomen in paragraaf 1.3 betreffende de 

voorwaardelijke toegekende NGF-bijdrage, trachten Partijen dit op te lossen via 

minnelijk overleg waarbij door de Fondsbeheerders tevens om een advies van de 

Adviescommissie Nationaal Groeifonds kan worden verzocht. 

 

3.1.2. Voor zover het vervullen van de voorwaarden zoals bedoeld in artikel 1.4.2 

leidt tot toekenning of aanpassingen van de scope of planning van het NGF-

project, worden deze wijzigingen in een addendum aan deze afspraken gehecht. 

 

3.1.3. Partijen treden met elkaar in overleg indien zich onvoorziene 

omstandigheden voordoen, die van dien aard zijn dat een wijziging van deze 

afspraken opportuun is. Daarnaast kan ook voortschrijdend inzicht aanleiding zijn 

voor wijziging van deze afspraken. De wijzigingen behoeven de instemming van 

Partijen. Overeengekomen wijzigingen worden als addendum aan deze afspraken 

gehecht. 

 

3.1.4. Partijen zijn gerechtigd deze afspraken door een schriftelijk mededeling op 

te zeggen doch voor het eerst op de datum dat in de financiële administratie en 

het financieel beheer van de Ontvangende Minister de besteding van de NGF-

bijdrage geheel is afgerond en na instemming van de Fondsbeheerders. Partijen 

hanteren bij opzegging een opzegtermijn van ten minste [PM – 3 maanden]. 

 

3.1.5. Voorts zijn Partijen gerechtigd deze afspraken door een schriftelijke 

mededeling op te zeggen, indien een zodanige verandering van omstandigheden 

is opgetreden zoals dat de toekenning van een NGF-bijdrage wordt beëindigd 

zoals bedoeld in paragraaf 1.5 van de projectoverstijgende afspraken en deze 

projectspecifieke afspraken billijkheidshalve op korte termijn behoort te eindigen. 

De Adviescommissie Nationaal Groeifonds wordt door de Fondsbeheerders om 

advies gevraagd. De opzegging moet de verandering in omstandigheden 

vermelden. 

Partijen beraden zich over de gevolgen daarvan voor de afspraken. De gevolgen 

kunnen onder meer betrekking hebben op: 

a. hoofdstuk 1 betreffende de NGF-bijdrage; en 

b. hoofdstuk 2 betreffende de begroting, financiën en verantwoording. 

 

3.1.6. Deze afspraken treden in werking na ondertekening door Partijen. 

 

3.1.7. Deze afspraken kunnen worden ondertekend door Partijen in verschillende 

exemplaren die samengevoegd hetzelfde rechtsgevolg hebben alsof deze 

afspraken zijn ondertekend in één exemplaar. 
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Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend 

 

[handtekeningenpagina’s volgen per ondertekenaar 1 pagina] 

 

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, 

 

 

[datum en plaats] 

 

De Minister van Financiën, 

 

 

[datum en plaats] 

 

De Minister van [PM]  

[datum en plaats] 
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Bijlage 
 

1. Projectdoelstellingen 

[PM] 

 

2. Fasering 

[PM] 

 

3. Mijlpalen 

[PM] 

 

4. KPI’s 

[PM] 


