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Propositieformulier Nationaal Groeifonds 

t.b.v. voorstelontwikkeling door ministeries bij 2e ronde 2021 

Voorblad  

 

 

Toelichting op het formulier 

Het propositieformulier bestaat uit vijf onderdelen. Alle onderdelen van het formulier zijn verplicht. 

In het abstract (1) wordt u gevraagd om uw voorstel kort te introduceren.  

U kunt vervolgens uw voorstel verder beschrijven in vier delen:  

• de strategische onderbouwing (2), met onder andere de probleemstelling, doelstelling, en 

voorgestelde oplossing van uw voorstel; 

• de planuitwerking (3), waarin u de activiteiten, planning, samenwerking en governance 

toelicht; 

• de financiële onderbouwing (4), bestaande uit een onderbouwing van de begroting, de 

bekostigingsmix en de additionaliteit; 

• en de effectenanalyse (5) van de bbp-effecten en maatschappelijke effecten. U dient 

daarbij de kaders te volgen die in de toelichting op deze onderdelen worden geschetst. 

Alle onderdelen dienen het format van het propositieformulier te volgen. Het is toegestaan om 

ondersteunende bijlages toe te voegen, zoals een maatschappelijke kosten-batenanalyse, maar dit 

is geen vervanging voor het invullen van het propositieformulier. U dient hierbij de richtlijnen voor 

het toevoegen van bijlages te volgen zoals beschreven in het formulier. 

In Commissie Nationaal Groeifonds – Rapport eerste beoordelingsronde (maart 2021) is het 

analysekader van de beoordelingscommissie te vinden dat in de eerste ronde is gebruikt bij de 

beoordeling. Deze geeft informatie op welke wijze en via welke stappen de beoordelingscommissie 

oordeelt. Tevens is de volledige beoordeling van de eerste ronde en de meest actuele versie van 

het analysekader op www.nationaalgroeifonds.nl te vinden.  

Naast dit formulier wordt de indiener gevraagd een Engelstalige samenvatting van het voorstel aan 

te leveren. Deze samenvatting zal gebruikt worden om de expertise van internationale experts 

tijdens de beoordeling in te kunnen zetten. 

Het indieningsproces zal bestaan uit a. een (facultatieve) vooraanvraag en b. een definitieve 

indiening bij de toegangspoort: 

a.  Bij de vooraanvraag worden suggesties gegeven voor verbeteringen en synergie tussen 

Titel voorstel:  Klik of tik om tekst in te voeren. 

Terrein:        ☐ Infrastructuur ☐ R&D en innovatie  ☐ Kennisontwikkeling 

Indienend departement:  Klik of tik om tekst in te voeren.  

Deelnemende partijen:  Klik of tik om tekst in te voeren.   

Contactpersoon 1 (instantie, naam, telefoon, e-mail):  Klik of tik om tekst in te voeren. 

Contactpersoon 2 (instantie, naam, telefoon, e-mail):  Klik of tik om tekst in te voeren. 

Aantal bijlagen: Klik of tik om tekst in te voeren.             ☐ inclusief MKBA 

 

http://www.nationaalgroeifonds.nl/
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voorstellen1. Hiertoe kan het indiende departement bijvoorbeeld een samenvatting van 2 A4 of een 

80%-versie van het propositieformulier indienen. Meer informatie hierover komt uiterlijk in juni 

beschikbaar. 

b.  Na definitieve indiening (deadline 31 oktober 2021) zal de toegangspoort toetsen op de 8 

criteria. Als de toegangspoort nog vragen heeft, is het na formele indiening mogelijk om kleine 

delen van het voorstel te verduidelijken. Daarbij kan geen nieuwe informatie worden aangeleverd. 

Het is dan dus niet meer mogelijk om nog verbeterslagen door te voeren.  

Daarna wordt een voorstel wel of niet doorgeleid naar de beoordelingscommissie, zie een aparte 

bijlage voor een overzicht van de processtappen. 

Achtergronden zijn te vinden in de Kamerbrief Nationaal Groeifonds van september 2020, zie 

Kamerbrief Nationaal Groeifonds | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl 

Toegangspoorttoets 

De toegangspoort beoordeelt of een voorstel voldoet aan de minimumvereisten, als dit niet zo is, 

dan kan het voorstel niet verder in behandeling worden genomen. De toegangspoort zal zelf 

beoordelen of het voorstel niet-structureel is, additioneel is aan bestaande of geplande publieke 

investeringen en niet binnen een bestaande regeling van de overheid valt. Voor de overige 

onderdelen zal de toegangspoort slechts toetsen of de beoordelingsadviescommissie voldoende 

informatie heeft om dit verder inhoudelijk te kunnen beoordelen. De beoordelingscommissie maakt 

een eigen beoordeling volgens het analysekader, waarbij de invulling op de onderdelen ruim 

toereikend moeten zijn voor het doel dat het voorstel nastreeft. 

De minimumvereisten voor de toegangspoorttoets zijn waar relevant in een kader opgenomen.  

De criteria van de toegangspoort komen in de volgende vragen aan de orde: 

Criterium: Vraag: 

1: Het voorstel bevat een uitgewerkt plan waarin de volgende onderdelen 
aan bod komen, op basis van een vooraf opgestelde format met daarin 

 

 a. een onderbouwing van de bijdrage van het voorstel aan het 
 langetermijn-verdienvermogen (bbp-effect) van Nederland. 

5.1.1 

 b. een onderbouwing van andere maatschappelijke kosten en 
 baten. 

5.3.1 

 c. de verwachte financiële kosten en opbrengsten van het 
 voorstel en financiële bijdragen van andere deelnemende partijen 

4.1 

 d. de deelnemende partijen, het programmamanagement en 

 praktische uitvoerbaarheid van het voorstel (bijvoorbeeld: zijn 
 technieken beschikbaar, is er fysieke ruimte en kunnen de 
 voorstelen in marktomstandigheden worden uitgevoerd); 

3.1.4; 3.2.1; 3.2.5; 

3.2.7 

 e. de juridische uitvoerbaarheid van het voorstel (o.a. is er een 
 staatssteuntoets uitgevoerd) 

3.2.8 

 f. de betrokkenheid van het verantwoordelijke 
 beleidsdepartement, relevante regionale en lokale overheden of 

 relevante maatschappelijke instituties. 

3.2.3 

2: valt binnen tenminste een van de drie terreinen: kennisontwikkeling, 
R&D en innovatie en infrastructuur 

2.1 

3: heeft een omvang van tenminste 30 miljoen euro 4.1 

4: is additioneel aan private investeringen 4.3.3 

5: is additioneel aan bestaande publieke investeringen en valt niet binnen 

een bestaande regeling van de overheid 

4.3.3 

 

1 Aan deze vooraanvraag kunnen geen rechten worden ontleend 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/09/07/nationaal-groeifonds
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6: is niet-structureel  4.5 

7: voldoet aan de toets van subsidiariteit 2.5 

8: past binnen de financiële kaders van het fonds 4.1 

 

Wanneer een voorstel een langere looptijd heeft, verdient het de aanbeveling om het voorstel op te 

delen in meerdere duidelijk afgebakende fasen. Het kan voorkomen dat het op het moment van 

indiening nog niet mogelijk is om de laatste fasen ver genoeg uit te werken, zodat ze aan de 

toegangspoortcriteria voldoen.  

  

Wanneer een indiener een voorstel indient met fasen, dan dient iedere fase te voldoen aan de 

minimumeisen van de Toegangspoort. Het ligt voor de hand dat onderdelen als ‘planuitwerking’ en 

‘begroting’ in de eerste jaren meer in detail zijn gepland dan de latere jaren. Maar ook voor de 

latere fasen moet een goed beeld worden gegeven welke activiteiten tegen welke kosten en 

opbrengsten worden voorzien, ook al wordt dit mogelijk later tijdens de uitvoering van het 

programma herijkt. Indien niet alle fasen aan de Toegangspoortcriteria voldoen, kan de 

Toegangspoort de eerste en daarop aansluitende delen die wel voldoen doorgeleiden naar de 

beoordelingscommissie. De toegangspoort brengt geen eigen alternatieve fasering aan, de fasering 

op het moment van indiening staat vast en kan ook niet door de indieners later gewijzigd worden.  

  

Een fase van een voorstel kan alleen worden doorgeleid door de toegangspoort als deze  volledig 

aan de toegangspoortcriteria voldoet, en de voorgaande fasen dit ook doen. De overige fasen 

zullen  ter kennisneming als bijlage worden meegezonden naar de beoordelingscommissie. 
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1 Abstract 

Omschrijf het voorstel in maximaal 250 woorden. Benoem in elk geval de probleem- en doelstelling 

van het voorstel, de beoogde activiteiten of deelprojecten op hoofdlijnen, het effect op het 

verdienvermogen, de verwachte bijdrage van anderen en de gevraagde bijdrage van het 

Groeifonds. 

Het abstract wordt voor administratieve doeleinden gebruikt en kan in een later stadium worden 

gebruikt als basis voor communicatie over de voorstellen.  

Klik of tik om tekst in te voeren. 
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2 Strategische onderbouwing 

2.1 Relevant terrein 

Het voorstel valt binnen tenminste een van de drie terreinen: kennisontwikkeling, R&D en innovatie 

en infrastructuur. Het gaat om het primaire terrein van het voorstel. Het is mogelijk dat een 

voorstel ook onderdelen van de andere terreinen omvat. Dit kan worden beschreven in de 

voorstelomschrijving. 

Infrastructuur 

Het terrein infrastructuur omvat infrastructurele voorstellen in brede zin. Binnen dit terrein valt 
onder andere mobiliteitsinfrastructuur (o.a. spoor, luchtvaart, havens, wegen), waterinfrastructuur, 
digitale infrastructuur en energie-infrastructuur. Wetenschapsinfrastructuur (archieven, 
databestanden, computersystemen, communicatienetwerken t.b.v. de wetenschap) valt niet binnen 

dit terrein, maar in R&D en innovatie.  

Kennisontwikkeling 

Het terrein kennisontwikkeling omvat alle voorstellen die bijdragen aan een toename van het 
‘menselijk kapitaal’ van de Nederlandse bevolking. Menselijk kapitaal omvat zowel kennis als 
cognitieve en sociaal-emotionele vaardigheden, en is van essentieel belang voor de versterking van 
het structurele groeivermogen van onze economie. Beter opgeleide werkenden zijn productiever en 
kunnen zich sneller nieuwe technieken en werkwijzen eigen maken. Het gaat daarbij om goed 

doordachte en innovatieve voorstellen die een belangrijke impuls kunnen geven aan de kwaliteit 
van ons onderwijs of het leven lang ontwikkelen van werkenden en werkzoekenden kunnen 
stimuleren. Ook activiteiten die gericht zijn op kennis en vaardigheden van groepen die wat verder 
van de arbeidsmarkt staan, zoals bijvoorbeeld laaggeletterden, vallen in beginsel binnen dit terrein. 
Met het oog op het doel van het NGF kunnen voorstellen die zich richten op het verder verbinden 
van onderwijs en bedrijfsleven een bijdrage leveren aan een goede aansluiting op actuele 
ontwikkelingen aan de vraagkant van de arbeidsmarkt. Fundamenteel onderzoek valt echter onder 

het terrein R&D en innovatie. 

R&D en innovatie 

Het terrein R&D en innovatie omvat R&D- en innovatie in brede zin. Binnen dit terrein valt onder 

andere fundamenteel, industrieel en toegepast onderzoek, experimentele ontwikkeling en de 

doorontwikkeling van nieuwe innovaties, kennis en technologieën. Ook activiteiten gericht op het 

versterken van een innovatieve omgeving en het stimuleren van innovatieve toepassingen en 

business modellen vallen eronder. Actoren en elementen binnen het terrein R&D en innovatie zijn 

onder meer innovatieve startups, scale-ups, kennis- en onderzoeksinstellingen, grootbedrijf, mkb, 

regionale ontwikkelingsmaatschappijen, campus- en ecosysteemorganisaties, publieke 

kennisorganisaties, talentontwikkeling, onderzoeks- en testfaciliteiten en 

wetenschapsinfrastructuur. 

Toegangspoortcriterium 2: het voorstel valt binnen een relevant terrein 

Minimumvereisten toegangspoort:  
• Het voorstel valt binnen tenminste een van de drie terreinen: kennisontwikkeling, R&D 

en innovatie en infrastructuur  

 

Bevestig dat het voorstel tenminste op één van de drie terreinen valt: 

Klik of tik om tekst in te voeren. 

2.2 Probleemanalyse 

Het Nationaal Groeifonds richt zich op innovatieve projecten die bijdragen aan het 

verdienvermogen én aansluiten bij maatschappelijke uitdagingen. Welk (maatschappelijk) 

probleem moet worden opgelost en/of welke kans kan worden benut? Bij welke strategische 

uitdagingen voor het betrokken terrein sluit het voorstel aan en hoe past het voorstel binnen het 
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actuele overheidsbeleid? Ga daarbij in op de urgentie en op de noodzaak voor overheidsingrijpen, 

onderbouw dit bijvoorbeeld met het gebruik van specifieke typen marktfalen (waaronder 

coördinatie-, systeem-, en transformatiefalen). Ga ook in op hoe het probleem zich in de toekomst 

zonder (overheids)interventie zou ontwikkelen. Beschrijf hoe het probleem en/of de kans aansluit 

op de sterke en zwakke punten in het betreffende (eco)systeem.2 

Klik of tik om tekst in te voeren. 

2.3 Doelstelling 

Wat is de ambitie en de doelstelling? Leg daarbij tenminste de link met het lange termijn-

verdienvermogen van Nederland. Maak dit zo concreet mogelijk: wat is er na uitvoering van dit 

voorstel bereikt?  

Klik of tik om tekst in te voeren. 

2.4 Voorgestelde oplossing 

Wat is de voorgestelde oplossing? Geef hier de activiteiten aan op hoofdlijnen die onder het 

voorstel worden ondernomen (nadere uitwerking bij 3.1.1 ‘activiteitenplan’). Geef aan hoe de 

oplossing het probleem en/of de kans adresseert en hoe de activiteiten leiden tot economische 

groei en bijdragen aan welvaart. Benoem expliciet de mechanismes die tot productiviteitsgroei 

leiden (op hoofdlijnen, nadere uitwerking bij 5 ‘effectenanalyse’). Indien de activiteiten een 

onderdeel van het probleem oplossen, geef ook aan hoe andere aspecten van het probleem 

geschetst onder probleemanalyse worden geadresseerd (door andere partijen), of waarom die 

minder urgent zijn. Besteed in het antwoord ook aandacht aan de volgende punten: 

• De toekomstbestendigheid van de voorgestelde oplossing. Refereer aan economische 

ontwikkelingen, (maatschappelijke) vraag en transities en onderbouw dat Nederland 

hiermee zich optimaal voorbereidt op de toekomst (nadere uitwerking bij 

‘effectenanalyse’). 

• De doelmatigheid van de voorgestelde oplossing. Schets welke alternatieve oplossingen 

zijn verkend en waarom de voorgestelde oplossing het meest (kosten)efficiënt is (minimaal 

noodzakelijke investering, sober, doelmatig)? Geef aan wat de mogelijkheden zijn om met 

deelprojecten een deel van de doelstellingen te behalen en schets de voor- en nadelen 

daarvan. 

• De aansluiting bij internationale ontwikkelingen. Geef aan hoe het internationale speelveld 

eruit ziet. Wat zijn kansen en dreigingen? Wie zijn belangrijke spelers en waarom? Ga ook 

in op Europese beleidsontwikkelingen indien relevant. Geef aan wat de Nederlandse positie 

is vanuit internationaal perspectief: waar liggen onze comparatieve voordelen? Hoe 

versterkt dit voorstel deze voordelen of werkt het aan zaken waarop we achterlopen? 

Besteed in geval van een aanvraag voor R&D en innovatie aandacht aan hoe dit voorstel 

inspeelt op internationale samenwerking (bilateraal, of bij de EU) om kansen en dreigingen 

te adresseren. 

• De algemene risico’s en afhankelijkheden (strategisch en/of contextueel) voor het bereiken 

van de doelstelling. NB: de planspecifieke risico’s komen aan de orde bij ‘planuitwerking’. 

• De mate van vernieuwing van de voorgestelde oplossing. Geef aan in welke mate het 

voorstel aansluit bij recente (maatschappelijke) ontwikkelingen, wetenschappelijke 

inzichten en/of technische ontwikkelingen. Verken en benoem alle (mogelijke) innovatieve 

aspecten. In welke mate is het voorstel te kenmerken als incrementele innovatie of 

disruptieve innovatie? 

• De samenhang tussen de voorgestelde oplossing en gerelateerde projecten (publiek en/of 

privaat) die reeds in gang zijn gezet. 

 

2 Zie hiervoor in geval van een aanvraag voor R&D en innovatie ook de Kabinetsstrategie Versterken van 
onderzoeks- en innovatie-ecosystemen: Kamerbrief over Kabinetsstrategie ‘Versterken van onderzoeks- en 
innovatie-ecosystemen’ | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl  

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/10/30/kamerbrief-over-kabinetsstrategie-versterken-van-onderzoeks-en-innovatie-ecosystemen
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/10/30/kamerbrief-over-kabinetsstrategie-versterken-van-onderzoeks-en-innovatie-ecosystemen
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• Een onderbouwd voorstel hoe de voorgestelde investeringen verankerd zullen worden in de 

uitvoeringspraktijk, en hoe daarmee de niet-structurele investeringen wél structurele 

effecten teweeg brengen. 

• Voor voorstellen op het terrein van R&D en innovatie, ga waar relevant in op de 

toepasbaarheid, valorisatiekansen, mogelijke spillovereffecten, comparatieve voordelen 

voor Nederland, exportmogelijkheden en toegankelijkheid voor derden. 

• Voor voorstellen op het terrein van infrastructuur, ga waar relevant in op de aansluiting bij 

belangrijke trends en transities, de aansluiting bij bestaand beleid, de (kwantitatieve) 

onderbouwing van de bijdrage aan specifieke knelpunten en/of kansen, de mate waarin het 

voorstel aansluit bij bestaande economische clusters en het effect op groei hiervan, het 

risico dat het voorstel leidt tot louter verplaatsing van activiteiten en de onderbouwing van 

de relevante maatschappelijke effecten, waaronder in ieder geval de bijdrage aan het 

tegengaan van klimaatverandering. 

• Voor voorstellen op het terrein van kennisontwikkeling, ga waar relevant in op de 

(wetenschappelijke) analyse waaruit blijkt dat het voorstel bijdraagt aan de kwaliteit van 

het onderwijs, een analyse waaruit blijkt dat het onderwijs het voorstel kan uitvoeren en 

implementeren en een overzicht van eventuele wisselwerking of samenwerking met 

marktpartijen. 

Klik of tik om tekst in te voeren. 

2.5 Subsidiariteit 

Onderbouw dat de Rijksoverheid het geëigende niveau is voor de gevraagde investering. Neem in 

de onderbouwing in ieder geval op: 

• Waar de baten van het project neerslaan; 

• Op welk bestuursniveau verantwoordelijkheid genomen dient te worden; 

• Op welke manieren regionaal of Europees beleid aansluit bij het voorstel; 

• Of er sprake is van cofinanciering of Europese financiering of bekostiging (zorg er in dat 

geval voor dat dit wordt benoemd bij de criteria additionaliteit aan publieke investeringen 

en begroting).  

Indien er meerdere activiteiten zijn die op verschillende niveaus plaatsvinden, geef dan aan hoe de 

regionale/lokale/Rijk-niveaus (ook financieel) zijn betrokken en motiveer waarom dit de juiste inzet 

is. Geef aan wat de EU-hefboom kan zijn en onderbouw dit (zie verder guidelines). 

In principe moet een project worden uitgevoerd op het overheidsniveau dat het beste aansluit bij 

de reikwijdte van het op te lossen probleem of de te benutten kans. Een lokaal probleem kan zo 

het beste door decentrale overheden worden opgelost en een grensoverschrijdend probleem via 

internationale samenwerking.   

Toegangspoortcriterium 7: het voorstel voldoet aan de toets van subsidiariteit 

 

Minimumvereisten toegangspoort: 

• Er is een onderbouwing aanwezig dat de Rijksoverheid het geëigende niveau is, waarbij 
ook wordt ingegaan op de rol van regionaal beleid en Europees beleid. 

 

Klik of tik om tekst in te voeren. 
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3 Planuitwerking 

3.1 Projectplan 

3.1.1 Activiteitenplan 

Welke concrete activiteiten worden er uitgevoerd? Maak waar nodig onderscheid tussen 

verschillende deelprojecten en/of actie-/programmalijnen. Geef per activiteit aan op welk 

probleem/kans uit de probleemanalyse het ingrijpt en via welk mechanisme het bijdraagt aan het 

verdienvermogen. Onderbouw de samenhang en synergie tussen de verschillende onderdelen. Geef 

aan hoe het voorstel van plan is te sturen op het maximaliseren van de bijdrage aan het 

verdienvermogen en het maatschappelijke kosten baten saldo. Besteed bij voorstellen voor R&D en 

innovatie aandacht aan de mate waarin de voorgestelde activiteiten en investeringen aansluiten bij 

het ecosysteem. 

Klik of tik om tekst in te voeren. 

3.1.2 Fasering en planning 

Geef aan hoeveel fases het voorstel kent. Fases worden onderscheiden door evaluatiemomenten 

waar een go/no-go beslissing uit kan volgen. Geef de doelen en mijlpalen per fase en geef aan 

waar onderlinge afhankelijkheid is. Geef vervolgens de planning van de activiteiten in de tijd.  

Klik of tik om tekst in te voeren. 

3.1.3 Monitoring en evaluatie 

Hoe en wanneer vindt er monitoring en evaluatie plaats? Geef de bijbehorende Key Performance 

Indicators (KPIs) op de niveaus van proces, impact en concrete resultaten aan. KPIs dienen 

ambitieus, resultaatgericht en SMART3 geformuleerd te zijn. Besteed aandacht aan de beoogde 

inrichting van de leercyclus van probleem, oplossing, implementatie en evaluatie.  

Klik of tik om tekst in te voeren. 

3.1.4 Deelnemende partijen 

Wie dient het voorstel in en wat is de rol van iedere deelnemende partij en/of hoe dragen ze bij 

aan het project? Geef hierbij het aantal MKB bedrijven aan als percentage van de totaal aantal 

deelnemende partijen. Wanneer nog niet alle partijen bekend zijn licht toe hoe deze partijen 

geselecteerd zullen worden, dit kan bijvoorbeeld d.m.v. open calls of aanbestedingen zijn. Schets 

de relevante ervaring, capaciteit, en track record van de (mogelijk) deelnemende partijen en geef 

een overzicht van de (samenwerkings-)afspraken. Onderbouw indien mogelijk dat deze 

samenstelling onderscheidend vermogen heeft en de balans vindt tussen gevestigde partijen en 

ruimte voor nieuwkomers. 

NB: De EU regels m.b.t. aanbestedingen blijven onverkort van toepassing 

Toegangspoortcriterium 1d: deelnemende partijen 

 

Minimumvereisten toegangspoort: 

• Overzicht en rolbeschrijving van de deelnemende en uitvoeringspartijen. Met 
onderbouwing waarom deze partijen geschikt zijn voor de betreffende rol. 
 

Klik of tik om tekst in te voeren. 

 

3 Specifiek; Meetbaar; Acceptabel; Realistisch; Tijdgebonden 
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3.2 Samenwerking en governance 

3.2.1 Governance en organisatie 

Hoe ziet de governance en organisatie van het project eruit? Schets de organen/gremia belast met 

bestuur, toezicht en uitvoering, de rollen, verantwoordelijkheden en verantwoordingslijnen, 

bevoegdheden (incl. budgetautorisatie), besluitvormingsprocedures, mogelijkheden tot interventie 

en risicomanagementprocessen. Geef de organisatievorm aan die is voorzien en hoe deze 

samenhangt met bestaande organisaties. Geef aan wat de status is van de afspraken. NB: 

financieringslijnen worden verder toegelicht onder ‘financiële onderbouwing’. 

Toegangspoortcriterium 1d: governance 

 

Minimumvereisten toegangspoort: 

• Beschrijving van governance van het voorstel. Daarbij aandacht voor:  
o Een organisatiemodel waarin alle besluitvormende en adviesorganen zijn 

meegenomen en de relaties onderling worden uitgelegd (x adviseert y, y stuurt z 
aan). 

o Van alle gremia is aangegeven wat het mandaat is, inclusief budgetautorisatie, 
hoe vaak ze bijeenkomen, en wie zitting neemt (functies met profiel of specifieke 

personen).  

 

Klik of tik om tekst in te voeren. 

3.2.2 Bemensing 

Hoe worden de verschillende organen/gremia bemenst? Schets de relevante kennis, ervaring, 

reputatie en betrokkenheid van de belangrijkste sleutelfiguren. Besteed hierbij aandacht aan 

diversiteit en complementariteit. Indien de bemensing (deels) nog niet bekend is, geef aan welke 

profiel mensen moeten hebben. 

Klik of tik om tekst in te voeren. 

3.2.3 Publieke stakeholders 

Geef een overzicht van de relevante publieke stakeholders. Beschrijf wat hun rol is en hoe ze 

betrokken worden. Denk hierbij aan het verantwoordelijke beleidsdepartement, relevante regionale 

en lokale overheden en/of relevante maatschappelijke instituties. Denk ook aan stakeholders die 

invloed hebben op aanpalend beleid, en stakeholders die kritisch zijn. Denk ook aan synergie: of 

een publieke organisatie haar beleid zal afstemmen op het voorstel  

Toegangsportcriterium 1f: betrokkenheid van relevante publieke stakeholders 

 

Minimumvereisten toegangspoort: 

• Een overzicht van de publieke stakeholders. 
• Een beschrijving van hun rol en/of betrokkenheid bij het voorstel.  

 

Klik of tik om tekst in te voeren. 

3.2.4 Belanghebbenden  

Wie zijn de belangrijkste overige stakeholders (lees: belanghebbenden die niet direct betrokken 

zijn bij het indienen van het voorstel) en wat is hun rol en/of hoe verhouden ze zich tot dit 

voorstel? Geef aan wat de kansen zijn voor samenwerking, kennisdeling en synergieën en hoe 

hiervan gebruik wordt gemaakt. Licht toe in hoeverre er al draagvlak voor dit voorstel is bij de 

belangrijkste stakeholders, en/of hoe het voorstel beoogt om het draagvlak verder te vergroten. 

Klik of tik om tekst in te voeren. 
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3.2.5 Planspecifieke risico’s 

Wat zijn de belangrijkste planspecifieke risico’s en afhankelijkheden? Geef de bijbehorende 

beheersmaatregelen en mitigatiestrategie aan. 

Toegangspoortcriterium 1d: risicomanagement 

 

Minimumvereisten toegangspoort: 

• Beschrijving van de interne en externe risico’s en de mitigatie hiervan. 

 

Klik of tik om tekst in te voeren. 

3.2.6 Intellectueel eigendom 

Indien relevant, hoe wordt intellectueel eigendom geborgd? Geef aan welke partij rechthebbende is 

van de IE-rechten, welke partijen toegang hebben tot de IE, hoe die toegang wordt bewerkstelligd, 

hoe bedrijfsgeheimen worden beschermd, dat geheimhoudingsverklaringen ten aanzien van de IE 

en bedrijfsgeheimen worden opgesteld en eventuele change of control bepalingen worden 

opgenomen. Weglekeffecten dienen zo veel mogelijk voorkomen te worden. 

Klik of tik om tekst in te voeren. 

3.2.7 Praktische uitvoerbaarheid 

Alvorens het voorstel van start kan gaan, welke zaken moeten worden geregeld? Geef aan welke 

aannames worden gemaakt rondom de praktische uitvoerbaarheid, inclusief de productie- en/of 

verandercapaciteit van (potentiële) uitvoerders. Besteed hierbij, waar relevant, aandacht aan of 

technieken beschikbaar zijn, er voldoende arbeidsaanbod is, er fysieke ruimte is en of de 

activiteiten in marktomstandigheden kunnen worden uitgevoerd.  

Toegangspoortcriterium 1d: praktische uitvoerbaarheid 

 

Minimumvereisten toegangspoort: 

• Beschrijving van praktische hordes die genomen moeten worden voordat het voorstel 
uitgevoerd kan worden. 

 

Klik of tik om tekst in te voeren. 

3.2.8 Juridische uitvoerbaarheid 

Onderbouw de juridische uitvoerbaarheid van het voorstel, beantwoord daarbij de volgende 

vragen: 

• Is er (sector)specifieke regelgeving van toepassing op de uitvoering van het voorstel (zoals 

telecom- of geneesmiddelenregelgeving), en zo ja, is de uitvoering verenigbaar met die 

regelgeving, of zouden er bepaalde ontheffingen of aanpassingen nodig zijn om de 

uitvoering in lijn met het toepasselijk recht te brengen? 

• Is de uitvoering verenigbaar met de algemenere regelgevende kaders, zoals de Algemene 

Verordening Gegevensuitwisseling of het mededingingsrecht (incl. aanbestedingsrecht 

(voor zover van toepassing))? 

• Omtrent het mededingingsrecht: is de bekostiging vanuit het NGF van dit voorstel naar uw 

oordeel te zien als staatssteun? En zo ja, welk steunkader (bv: O&O&I-steunkader, 

steunkaders betreffende luchtvaart en vervoer) is naar uw oordeel dan van toepassing op 

bekostiging van dit voorstel? Past de bekostiging van het voorstel binnen dat toepasselijke 

steunkader (wat betreft onder meer de subsidiabele kosten en steunintensiteit)?  

o Voeg in dit verband een toets op staatssteun toe, welke gecheckt dient te zijn door 

de directie juridische zaken van de betreffende indiener (graag contactpersoon 

benoemen). Betrek of sprake is van een economische activiteit (openbaar 
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onderwijs is bijv. geen economische activiteit), welke partijen de bekostiging 

ontvangen (wie zijn de begunstigden), waarvoor worden de gelden precies 

aangewend (ter dekking van welke concrete kosten), hoe is de toegevoegde 

waarde gedefinieerd (zo concreet mogelijk); betrek een governance-check en 

onderbouw het percentage overheidsbijdrage per activiteit. 

• Omtrent de structuur van betrokken partijen bij het voorstel: is er sprake van een 

consortium, en zo ja, is deze speciaal opgericht voor dit voorstel? Bestaat de 

samenwerking uit private partijen, publieke partijen of een combinatie? Zijn er contracten 

en uitvoeringsovereenkomsten gesloten ter totstandkoming van het consortium en ter 

verdeling van bevoegdheden en verantwoordelijkheden? Zo ja, deze dan bijvoegen. 

In het geval van een open call dient er aangetoond te worden dat de via de call door de 

betreffende partijen uit te voeren en te bekostigen activiteit binnen de staatssteunkaders past. 

Daarnaast moet de uitvoering van de call gedaan worden door een instelling die een juridische 

grondslag bezit voor de bevoegdheid ‘open calls’ op te zetten (of die bevoegdheid juridisch 

toebedeeld kan krijgen). Voorbeelden van steunkaders zijn het O&O&I-steunkader, en steunkaders 

betreffende luchtvaart of vervoer. Zie ook de bijlage voor een totaaloverzicht van de bestaande 

steunkaders en enkele vuistregels.  

Toegangspoortcriterium 1e: de juridische uitvoerbaarheid van het voorstel 

 

Minimumvereisten toegangspoort: 

• Beschrijving van specifieke regelgeving die van toepassing is op het voorstel. Hierbij 
dient aangegeven te zijn of de uitvoering verenigbaar is met die regelgeving of dat er 
bepaalde ontheffingen of aanpassingen nodig zijn om de uitvoering in lijn met het 
toepasselijk recht te brengen. 

• Beschrijving of de uitvoering verenigbaar is met de meer algemene regelgevende 
kaders, zoals de Algemene Verordening Gegevensuitwisseling of het mededingingsrecht. 

• Uitgevoerde staatssteuntoets waarbij in ieder geval antwoord wordt gegeven op de 
bovenstaande vragen en gecheckt is door de directie juridische zaken van de indienende 
departementen.  

• Open call: Indieners moeten aantonen dat er voor de uitvoering van de call een 
bevoegde instantie is en dat de te bekostigen activiteit dit binnen de staatsteunkaders 
past. 

 

Klik of tik om tekst in te voeren. 
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4 Financiële onderbouwing 

4.1 Begroting 

Geef een uitgewerkte en gedetailleerde begroting van het voorstel met een duidelijke indeling per 

begrotingsjaar. Wanneer een voorstel uit verschillende fases en/of onderdelen bestaat, geef dan 

per fase en/of onderdeel een begroting. Wanneer dit voor latere fases niet mogelijk is, geef dit dan 

aan. Zorg dat de begroting de volgende elementen bevat. 

• De verwachte financiële kosten en (mogelijke) directe financiële opbrengsten van het 

voorstel en het kasritme waarin deze bedragen over de looptijd van het project zullen 

plaatsvinden. 

• Houd rekening met toekomstige kasstromen die na afloop van het project zullen 

plaatsvinden, eventueel door het berekenen van de contante waarde. Maak in dat geval 

een duidelijk onderscheid tussen kasstromen over de looptijd van het project en 

kasstromen buiten de projectperiode. 

• Geef aan wat de verwachte exploitatiekosten zijn, hoe deze over de begrotingsjaren 

verdeeld zijn en door wie de kosten gedragen zullen worden. 

• Geef de totale financiële omvang van het project en de totale gevraagde bijdrage uit het 
Nationaal Groeifonds. 

• Geef de financiële bijdragen van deelnemende partijen aan en maak hierbij een duidelijk 

onderscheid tussen publieke en private cofinanciering en overige bekostigings- en 

financieringsvormen. Maak ook een onderscheid tussen in-cash en in-kind bijdragen. 

• Geef bij begrotingen per activiteit/fase de verwachte begin- en eindtijd aan en een correcte 
verdeling van de bedragen per onderdeel. 

 

Toegangspoortcriterium 1c: de verwachte financiële kosten en opbrengsten van het voorstel en 
financiële bijdragen van andere deelnemende partijen 
 

Minimumvereisten toegangspoort: 

• De verwachte financiële kosten van het voorstel;  

• Onderbouwing van de hoogte van de bedragen en de aannames die hierbij gedaan zijn, 
inclusief waar mogelijk referentiewaarden; 

• Eventuele verwachte inkomsten; 
• Het ritme van de uitgaven over de looptijd van het voorstel; 
• Het verwachte tijdspad voor bestedingseffecten; 
• (Verwachte) financiële bijdragen van andere deelnemende publieke en/of private 

partijen. 

Daarbij moet worden gelet op het volgende punt: 

• Bij verschillende fases/onderdelen dient er per fase/onderdeel een begroting te worden 
aangeleverd. Als dit voor een fase/onderdeel niet mogelijk is, dient dit te worden 
aangegeven. Geef bij deze begroting per onderdeel/fase de verwachte begin- en eindtijd 
aan.  

 

Toegangspoortcriterium 3: het voorstel heeft een minimale omvang van 30 miljoen euro 

 

Minimumvereisten toegangspoort: 

• Het voorstel heeft een cumulatieve omvang van tenminste 30 miljoen euro.  

 

Toegangspoortcriterium 8: het voorstel past binnen de financiële kaders van het fonds 

Minimumvereisten toegangspoort: 

• Het NGF bedraagt 20 mld euro. De eerste positieve adviezen zijn al verstrekt en de 
commissie moet toezien op een evenwichtige verdeling over de pijlers en de 
risicospreiding. 
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Klik of tik om tekst in te voeren. 

4.2 Onderbouwing begroting 

4.2.1 Verwachte financiële bedragen 

Hoe zijn de financiële kosten en directe financiële opbrengsten in de begroting onderbouwd en 

welke aannames zijn hierbij gemaakt? Geef waar mogelijk referentiewaarden aan en/of maak 

gebruik van de p*q principe met een inschatting van prijzen (p) en hoeveelheden (q). T.a.v. de 

prijzen dient duidelijk te zijn uit welke componenten deze bestaan (zoals loon, opslagen voor 

overhead etc.). Geef duidelijk de bron van de opbrengsten aan en licht dit toe. Geef waar mogelijk 

relevante offertes, afgeronde projecten, kengetallen en benchmarks weer om de geraamde kosten 

nader te onderbouwen. 

Indien van toepassing onderbouw de aannames die gemaakt zijn bij de berekening van de contante 

waarde, zoals de toekomstige kasstromen, de inflatie, de discontovoet en de tijdsperiode. Wanneer 

een inschatting van de bedragen voor latere fases of bepaalde activiteiten niet mogelijk is, geef dit 

dan aan en licht toe. Geef aan wat de verwachte exploitatiekosten zijn gedurende de levensduur 

van het project en door wie deze kosten gedragen zullen worden.  

Toegangspoortcriterium 1c: de verwachte financiële kosten en opbrengsten van het voorstel en 
financiële bijdragen van andere deelnemende partijen 
 

Minimumvereisten toegangspoort: 

• Onderbouwing van de hoogte van de bedragen en de aannames die hierbij gedaan zijn, 
inclusief waar mogelijk referentiewaarden. 
 

Daarbij moet worden gelet op het volgende punt: 

• De begroting is zoveel mogelijk onderbouwd door een inschatting van prijzen (p) en 
hoeveelheden (q). T.a.v. de prijzen dient duidelijk te zijn uit welke componenten deze 

bestaan (zoals loon, en opslagen voor overhead). Dit geldt ook voor eventuele 

verwachte inkomsten. 

 

Klik of tik om tekst in te voeren. 

4.3 Bekostigingsmix 

4.3.1 Financiële bijdragen van deelnemende partijen 

Indien deelnemende partijen financieel of materieel bijdragen aan het voorstel, wat zijn de 

bijdragen per deelnemende partij? Maak een onderscheid tussen publieke en private co-bekostiging 

en tussen in-cash en in-kind bijdragen. Bij een bijdrage van publieke partijen, benoem het 

instrument. 

Klik of tik om tekst in te voeren. 

4.3.2 Zekerheid over bijdragen 

Geef aan of de bijdragen van deelnemende partijen toegezegd zijn. Voeg bij toegezegde bijdragen 

de toezegging of een intentieverklaring als bijlage toe. Geef daarbij aan of de toezeggingen 

voorwaardelijk of onvoorwaardelijk zijn. Geef aan wat de eventuele voorwaarden inhouden en 

wanneer deze bedragen ter beschikking komen. Geef ook bij de nader te bevestigen bijdragen van 

partijen aan wat de voorwaarden hiervoor zijn en wanneer een toezegging verwacht kan worden. 

Onderbouw voor private partijen dat zij in staat zijn om de toegezegde bijdrage te leveren. Hierbij 

kan verwezen worden naar openbare jaarrekeningen. Bij publieke cofinanciering (incl. regionale en 

lokale overheden) dient te worden aangegeven welke publieke middelen worden aangewend.   

Klik of tik om tekst in te voeren. 



14 

 

 

4.3.3 Passende bekostigingsmix 

Onderbouw waarom de voorgestelde bekostigingsmix tussen de gevraagde NGF-bijdrage en 

publieke- en/of private co-bekostiging passend is. Onderbouw het niveau van de bijdragen en ga in 

op de aannames die hier ten grondslag liggen. Welke alternatieve bekostiging-

/financieringsregelingen zijn beschikbaar? Geef aan welke zijn verkend en waarom die regelingen 

wel of niet benut worden. Maak hierbij onderscheid tussen publieke en private additionaliteit. 

Publieke additionaliteit: 

Geef een lijst van relevante publieke bekostigings- en financieringsinstrumenten (zowel op 

nationaal als op EU-niveau) die op het terrein beschikbaar zijn. Geef aan hoe het project van deze 

instrumenten gebruik maakt, of waarom het er geen gebruik van kan maken (bv type uitgave, 

beleidsterrein of omvang). Geef ook aan of er instrumenten onder ontwikkeling zijn die zich op dit 

terrein bevinden. Geef daarnaast zo gedetailleerd mogelijk aan welke publieke bekostiging en 

financiering er al plaatsvindt of gepland is op dit onderwerp en welke dus níet is meegenomen in 

dit voorstel, maar waar het voorstel verder op bouwt.  

Voorbeelden van andere regelingen waar het voorstel voor in aanmerking kan komen zijn: Invest-

NL, het Toekomstfonds, het Mobiliteitsfonds (vooral voor fysieke infrastructuur voorstellen is van 

belang dat goed wordt onderbouwd waarom deze niet in aanmerking komen voor het 

Mobiliteitsfonds: Staatsblad 2021, 96 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen 

(officielebekendmakingen.nl), de SDE++ en subsidiemodules uit de Regeling nationale EZK- en 

LNV-subsidies, regelingen van decentrale overheden en EU bekostigings- en 

financieringsmogelijkheden. Delen van het voorstel die kwalificeren voor deze regelingen ter 

bekostiging van het voorstel, komen niet in aanmerking voor bekostiging uit het Nationaal 

Groeifonds. 

Indien het voorstel nog een kans maakt op dergelijke bekostiging, bijvoorbeeld bij de EU of nog 

ontwikkelend instrumentarium, benoem dan hoe deze mogelijke bekostiging de NGF bijdrage zou 

beïnvloeden. 

Bij publieke cofinanciering dient het niveau van steunintensiteit te worden aangegeven. Hierbij 

hoort een onderbouwing waarom dit niveau passend is. Hierbij moet rekening geworden houden 

met staatssteunregels. 

Toegangspoortcriterium 5: het voorstel is additioneel aan bestaande publieke investeringen en 
valt niet binnen een bestaande regeling van de overheid 

 

Minimumvereisten toegangspoort: 

• Een uitputtende lijst van relevante publieke bekostigings- en financieringsinstrumenten, 
met onderbouwing waarom deze instrumenten wel of niet geschikt zijn. 

• Een overzicht van de huidige bekostigings- en financieringsmix van het voorstel m.b.t. 
publieke bekostigings- en financieringsinstrumenten inclusief onderbouwing. 

• Het voorstel betreft geen bestaande, geplande of onvermijdelijke begrotingsuitgave.  

 

Klik of tik om tekst in te voeren. 

Private additionaliteit: 

Toon aan dat het niet mogelijk is om het voorstel in grotere mate vanuit de private sector te 

bekostigen en geef aan hoe additionaliteitsrisico’s worden gemanaged. Als de overheid andere 

maatregelen (mededinging, regeldruk, vergunning, etc.) kan treffen om de investering in de markt 

tot stand te laten komen dient te worden beargumenteerd waarom directe bekostiging uit het 

Nationaal Groeifonds een geschikter instrument is. Breng hierbij het verschil in kaart tussen de 

situatie met en zonder NGF-bekostiging met verwachte uitkomst en activiteitenvolume. Onderbouw 

de financieringskloof middels een confidentiële Excel-bijlage waarin indieners inzicht geven in de 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2021-96.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2021-96.html
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financieringskloof. Met de financieringskloof wordt het verschil bedoeld tussen de positieve en 

negatieve kasstromen gedurende de levensduur van de investering.  

Als er een business case gemaakt kan worden met een financieel marktconform rendement, 
behoort het voorstel in principe door de markt bekostigd te worden en niet vanuit het fonds. 
Indieners worden daarom gevraagd te beargumenteren waarom een andere publieke of private 
bekostiging niet passend en/of mogelijk is. Er kan geredeneerd worden vanuit bijvoorbeeld het 
rendement van de business case, de externe of stimulerende effecten van het project, een publiek 

goed en/of vormen van marktfalen.  

In het geval van een onrendabele top, dient het aangevraagde bedrag enkel deze top af te dekken 

en moet tevens worden beargumenteerd waarom geen gebruik kan worden gemaakt van een 

bestaande garantieregeling.  

Het Groeifonds kan een additionaliteitstoets uitvoeren bestaande uit o.a. de volgende elementen: 

i) contact opnemen met partijen die gelijksoortige bijdragen ter bekostiging van het 

voorstel verschaffen;  

ii) informatie vergaren waaruit blijkt dat andere kanalen ter bekostiging van het voorstel 

zijn uitgeput. 

Indieners dienen bij de aanvraag te verklaren of zij bezwaar hebben tegen het uitvoeren van deze 

additionaliteitstoets. 

Houd bij de onderbouwing rekening met de staatssteunregels. 

Toegangspoortcriterium 4: het voorstel is additioneel aan private investeringen 

 

Minimumvereisten toegangspoort: 

• Er is een onderbouwing gegeven waarom het voorstel niet door de markt bekostigd kan 
worden.  

• Indieners dienen verschil in kaart te brengen tussen situatie met en zonder NGF-
middelen met verwachte uitkomst en activiteitenvolume, inclusief nulscenario 

• Indieners dienen de onderbouwing van financiën separaat aan te leveren middels een 
confidentiële Excel-bijlage waarin indieners inzicht geven in de bekostiging van het 
voorstel en de eventuele financieringskloof. Met de financieringskloof wordt het verschil 
bedoeld tussen de positieve en negatieve kasstromen gedurende de levensduur van de 
investering, contant gemaakt op basis van een passende disconteringsfactor waarin het 
rendement tot uiting komt dat de begunstigde(n) verlang(t)/(en) om het voorstel uit te 
voeren, met name gelet op de daaraan verbonden risico’s.  

• Additionaliteitsrisico’s zijn in kaart gebracht en er is onderbouwing gegeven hoe deze zo 
ver mogelijk worden gemitigeerd.  

• Er is onderbouwd dat een bekostiging vanuit het Groeifonds het meest geschikte 
instrument is.  

 

Klik of tik om tekst in te voeren. 

Klik of tik om tekst in te voeren. 

4.3.4 Financieel risico 

Welke partijen dragen het financieel risico? Er ontstaat onder andere een financieel risico in het 

geval de inkomsten van (onderdelen van) het project lager of de kosten van (onderdelen van) het 

project hoger uitvallen dan verwacht. Een NGF-bijdrage betreft een maximale bijdrage en 

tegenvallers zijn niet voor rekening van het NGF. Zijn er afspraken gemaakt over welke partijen 

het financieel risico zullen dragen? Voeg bij schriftelijk gemaakte afspraken de overeenkomst als 

bijlage toe. 

Klik of tik om tekst in te voeren. 
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4.4 Uitfinanciering 

4.4.1 Financieringslijnen 

Hoe lopen de financieringslijnen voor dit voorstel? Geef aan welke partijen en/of organisaties 

bijdragen ontvangen uit het Groeifonds, en (voor zover van toepassing) voor welk deel/welke delen 

van het project die betreffende bijdrage uit het Groeifonds bestemd is en ter dekking van welke 

soorten kosten. Hoe komt de ontvangen bijdrage uiteindelijk bij de eindgebruikers terecht en wat is 

het beoogde kasritme? Besteed aandacht aan via welke departementale begroting de middelen 

beschikbaar worden gesteld en de wijze waarop de bekostiging via de departementale begroting 

naar partijen en/of organisaties loopt, bijvoorbeeld via maatwerksubsidies, incidentele subsidies, 

gebruik of aanpassing van bestaande regelingen, tenders en open calls ect.  

Toegangspoortcriterium 1d: uitfinanciering 

 

Minimumvereisten toegangspoort: 

• Beschrijving van de financieringslijnen van het voorstel. Daarbij aandacht voor:  
o Het indienende vakdepartement houdt de coördinatie over toedeling van gelden, 

en moet de eigen juridische kaders gebruiken voor die toedeling van gelden. 

 

Klik of tik om tekst in te voeren. 

4.4.2 Open calls en aanbestedingen 

Indien er gekozen wordt voor ‘open calls’ en/of aanbestedingen, waarom is deze vorm passend bij 

het voorstel? Houd hierbij rekening dat de call altijd een onderdeel is van een breder voorstel. 

Waarom zijn er middelen van het Groeifonds nodig om de ‘open calls’ en/of aanbestedingen te 

realiseren? Hoe is de uitvoering van de ‘open calls’ en/of aanbestedingen geregeld en hoe worden 

partijen die middels een ‘open call’ en/of aanbesteding aanspraak willen maken op bekostiging 

getoetst? Toon aan dat de criteria, doelstellingen, deliverables, toetsingskader en governance 

duidelijk zijn en in lijn zijn met de criteria en doelen van het Nationaal Groeifonds. 

NB: De EU regels m.b.t. aanbestedingen blijven onverkort van toepassing. 

Toegangspoortcriterium 1d: open call of aanbesteding 
 

Minimumvereisten toegangspoort: 

• Onderbouwing waarom voor deze vorm gekozen is 

• Wie de call of aanbesteding uitvoert en waarom deze uitvoerder hiervoor geschikt is en 
wat het toevoegt aan het voorstel. 

• Criteria, doelstellingen, deliverables, toetsingskader en governance zijn aanwezig. 

 

Klik of tik om tekst in te voeren. 

4.5 Niet structureel 

Toon aan dat de investering niet structureel bekostigd hoeft te worden uit het NGF. Onderbouw dit 

met een begin- en einddatum en een exitstrategie. 

In de exitstrategie moet op zijn minst per activiteit worden beschreven of en hoe de investering 

wordt voortgezet en bekostigd na het verstrijken van de einddatum. Betrek hier alle mogelijke 

kosten bij, bijvoorbeeld energie- en onderhoudskosten. (Meerjarige) beleidsexperimenten en 

meerjarige investeringen met een duidelijke einddatum en exitstrategie vallen dus binnen de scope 

van het fonds. Mogelijk is de budgettering gefaseerd, waarbij een voorstel per fase een budgetdeel 

toegekend krijgt. 

Geef aan hoe na afloop van het voorstel de waarde van het voorstel behouden kan worden zonder 

structurele bijdrage uit het fonds. Maak concreet wat het voorstel gaat kosten na afloop van het 
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voorstel. Het minimumcriterium voor deze kosten is dat ze gedekt worden door de exploitatie of 

door de indieners worden gefinancierd zonder dat dit leidt tot per saldo hogere overheidsuitgaven 

(geen belasting van het algemene beeld). Alhoewel voorstellen een vervolg kunnen krijgen, dient 

het bbp-effect hier niet afhankelijk van te zijn (dit staat los van Groeifonds voorstel). 

Maak bij structurele bekostiging inzichtelijk wat de omvang is, waarvan de structurele bekostiging 

afhankelijk is, welke randvoorwaarden moeten zijn ingevuld om structurele bekostging buiten het 

Nationaal Groeifonds daadwerkelijk te laten plaatsvinden. Geef, wanneer mogelijk, aan hoe in deze 

structurele bekostiging zal worden voorzien. 

Infrastructuur 

Bij infrastructuurvoorstellen kan voor structurele kosten gedacht worden aan beheer-, onderhouds- 

en vervangingskosten (BOV) en exploitatiekosten. Voor infrastructuurvoorstellen geldt dat er in 

vrijwel alle gevallen sprake is van dergelijke structurele kosten. In alle voorstellen moet daarom 

onderbouwd worden of een voorstel al dan niet structurele kosten bevat, wat de hoogte van deze 

kosten is en hoe deze kosten gedekt zullen worden. Hierbij geldt de algemene regel dat dit niet 

mag leiden tot per saldo hogere overheidsuitgaven. Dekking dient te worden voorzien vanuit 

(bijvoorbeeld) het Infrastructuurfonds/Mobiliteitsfonds of door (mede) indienende partijen of door 

deze aan te vragen uit het NGF door het meenemen van de netto contante waarde van deze kosten 

in het voorstel. 

Kennisontwikkeling 

Op onderwijsgebied kan er enerzijds een economische impuls worden gerealiseerd door 

kwaliteitsverbetering, en anderzijds door een volumetoename (meer leerlingen/studenten). Een 

volumetoename zal bij publiek bekostigd onderwijs vaak leiden tot een ‘budgettaire tegenvaller’ in 

de leerling- en studentenraming. Als deze tegenvaller incidenteel van aard is, dient dekking te 

worden opgenomen in het voorstel. Bij een structureel effect is dit geen optie en dient de 

tegenvaller conform budgettaire begrotingsregels binnen de reguliere besluitvormingsroutes te 

worden opgevangen. Dit moet worden uitgewerkt in de exitstrategie. 

Toegangspoortcriterium 6: het voorstel is niet structureel 
 

Minimumvereisten toegangspoort: 

• Begin- en einddatum van de investering; 

• Exitstrategie: een beschrijving van voorzetting van investering na einddatum, inclusief 
(indien van toepassing): 

o Omvang van eventuele kosten na afloop van het voorstel weergegeven per jaar. 
o Een dekkingsplan voor deze kosten. 

 

Voor infrastructuur: 

• Kosten na afloop voorstel uitgesplitst naar minimaal de volgende categorieën: energie-, 
beheer-, onderhouds-, exploitatie-, vervangingskosten; 

 

 Bij toename onderwijsdeelname: 

• Structureel: in beeld brengen verwacht (structureel) budgettair effect door toegenomen 

onderwijsdeelname en aangeven dat dit conform budgettaire begrotingsregels binnen de 
reguliere besluitvormingsroutes bezien dient te worden.\ 

• Incidenteel: in beeld brengen verwacht (incidenteel) budgettair effect door toegenomen 

onderwijsdeelname (per jaar in de vorm van een reeks) en meenemen in opgevraagd 
bedrag. 

 

Klik of tik om tekst in te voeren. 
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5 Effectenanalyse 

5.1 Bbp-effect 

5.1.1 Omvang structurele bbp-effect 

Wat is de geschatte omvang van het structurele bbp-effect in euro’s per jaar (prijspeil 2021) en 

wanneer wordt dit effect bereikt? Geef in ieder geval ook het effect op het bbp in het jaar 2042 en 

2052. Onderbouw deze schatting.  

Toegangspoortcriterium 1a: een onderbouwing van de bijdrage van het voorstel aan het 
langetermijn-verdienvermogen (bbp-effect) van Nederland. 

Minimumvereisten toegangspoort: 

• Schat het bbp-effect in termen van toegevoegde waarde, niet in omzet. Ondersteun de 
kwantitatieve onderbouwing met een kwalitatieve onderbouwing van het bbp-effect. 

Maak daarbij gebruik van de strategische criteria van het analysekader van de 
adviescommissie. Als het niet mogelijk is om een kwantitatieve schatting te maken, dan 
volstaat een kwalitatieve schatting van het bbp-effect. Geef een onderbouwing waarom 
het niet mogelijk is om een kwantitatieve schatting te maken. 

• Geef eerst een nulscenario waarin het voorstel niet wordt uitgevoerd. Ga bij de schatting 
uit van het extra bbp als gevolg van het voorstel t.o.v. het nulscenario. 

• Ga bij het nulscenario niet uit van het verdwijnen van activiteiten. Het behoud van het 
bestaande bbp-effect rekenen we niet mee in het bbp effect van het voorstel. Het 
verdwijnen van banen of bedrijven leidt op lange termijn namelijk niet per se tot bbp-
krimp.  

• Betrek in het nulscenario ook de autonome marktontwikkeling die zonder de uitvoering 
van het voorstel plaatsvindt.  

• Bestedingseffecten van het creëren van banen of uitgaven in R&D gelden op zichzelf 

staand niet als bbp effect, structurele productiviteitsverhoging als gevolg daarvan wel. 
• Geef het structurele bbp effect (zonder ingroeipad) in tenminste het jaar 2030, 2040 of 

2050. 

• Onderbouw aannames en uitgangspunten. 
• Geef een risicobandbreedte die rekening houdt met de onzekerheid van de berekening 

en het risicoprofiel van het voorstel. 

 

Infrastructuur: 

• Ga uit van de vigerende MKBA-methodiek om bbp-effecten van infrastructuurvoorstellen 
te berekenen. 

o Stel bij deelvoorstellen voor elk afzonderlijk onderdeel een MKBA op. 

o Geef bij het berekenen van de baten van de investeringen de uitkomsten met 
WLO-scenario’s 2040 Hoog én Laag. 

• Houd bij het nulscenario en referentiesituatie rekening met een gelijke set van 
aanvullende maatregelen (‘flankerend beleid’), tenzij kan worden onderbouwd dat 
maatregelen zonder het voorstel niet mogelijk zijn. 

• Houdt rekening met de gevolgen van COVID-19 door een gevoeligheidsanalyse COVID-
19 uit te voeren. 

 

Kennisontwikkeling: 

• Indieners dienen zich vooral toe te leggen op de onderbouwing van de te verwachten 
leeropbrengst ten gevolge van het voorstel. Dat zou bij voorkeur op basis van empirisch 

onderzoek moeten gebeuren.  
• Indien dit type empirisch onderzoek niet beschikbaar is, berust de beoordeling op de 

kwalitatieve onderbouwing. Dan gaat het vooral om de kracht van probleemanalyse en 
om de beleidstheorie.  

 

R&D en innovatie: 

• Geef een bottom-up schatting die gebaseerd is op KPI’s van het voorstel. Bijvoorbeeld 
KPIs in de vorm van het aantal onderzoekers of studenten dat opgeleid zal worden, het 
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aantal start-ups (en verwacht geïnvesteerd kapitaal), patenten, nieuwe producten, 

diensten en processen, studenten, of invloed van de Groeifondsbijdrage op private 
investeringen en R&D-banen. Koppel deze KPI’s (output) aan een bbp-effect (outcome). 

• Toets of de bottom-up berekening klopt aan de hand van een top-down schatting. 
Bijvoorbeeld: aan de hand van de verwachte marktomvang, marktontwikkelingen en 
multipliers. 

• Er is een beschrijving van het ecosysteem, inclusief een analyse van sterke en zwakke 

punten en de mate waarin het voorstel aansluit bij het ecosysteem aangeleverd. 

 

Klik of tik om tekst in te voeren. 

5.1.2 Omvang incidentele bbp-effect 

Wat is de geschatte omvang van het incidentele bbp-effect in euro’s (prijspeil 2021) en in welke 

periode wordt dit effect bereikt? Onderbouw deze schatting.  

Klik of tik om tekst in te voeren. 

5.1.3 Externe onzekerheden 

Wat is het effect van de onder ‘strategische onderbouwing’ geschetste algemene risico’s en 

afhankelijkheden op de schatting van het bbp-effect?  

Klik of tik om tekst in te voeren. 

5.2 Kwalitatieve onderbouwing bbp-effect  

5.2.1 Kwalitatieve onderbouwing bbp-effect 

Hoe draagt het voorstel bij aan economische groei? Geef het werkingsmechanisme aan, en op 

welke determinanten van economische groei het voorstel aangrijpt. Maak daarbij duidelijk welke 

aannames worden gemaakt. Schets hoe het voorstel past in de context van het betreffende terrein. 

Klik of tik om tekst in te voeren. 

5.2.2 Toekomstbestendigheid en groeipotentieel  

Licht de toekomstbestendigheid en groeipotentieel over de komende 20-30 jaar toe, bijvoorbeeld 

door gebruik van verschillende toekomstscenario’s en data van economische trends. Betrek hierbij 

indien relevant mogelijke ontwikkelingen in relevante markten en doelgroep(en).  

Klik of tik om tekst in te voeren. 

5.2.3 Maatschappelijke kansen  

In hoeverre en in welke mate biedt het voorstel een oplossing voor maatschappelijke uitdagingen? 

Geef aan om welke uitdagingen het gaat. 

Klik of tik om tekst in te voeren. 

5.3 Maatschappelijke effecten 

5.3.1 Saldo van maatschappelijke kosten en baten 

Inventariseer alle relevante maatschappelijke kosten en baten en kwantificeer waar mogelijk. 

Wanneer monetariseren mogelijk is, doe dit. Onderbouw anders de gekozen vorm van presentatie 

van het effect. Indien kwantificeren niet mogelijk is, onderbouw dan kwalitatief het effect en 

onderbouw waarom het saldo positief is. 

• In ieder geval voor voorstellen op het terrein van (fysieke) mobiliteitsinfrastructuur dient 

een goede MKBA opgesteld te zijn conform de Algemene leidraad MKBA en de daarop 

gebaseerde specifiekere uitwerking ‘Werkwijzer MKBA bij MIRT-verkenningen’. Deze exacte 

invulling is niet verplicht voor voorstellen op het gebied van kennisontwikkeling, R&D&I en 
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energie- en digitale infrastructuur tenzij ze (of delen ervan) mobiliteitsinfrastructuur 

aangaan. Breng voor deze gebieden op systematische wijze de maatschappelijke effecten 

van het voorstel in beeld. Denk hierbij ook aan duurzaamheidseffecten zoals bijvoorbeeld 

CO2- en stikstofuitstoot, circulariteit, biodiversiteit en klimaatadaptatie. 

• Indien een voorstel op het terrein van (fysieke) infrastructuur bestaat uit verschillende 

onderdelen, moet voor ieder onderdeel apart een afzonderlijke MKBA opgesteld zijn én 

tevens een integrale MKBA voor het geheel, zodat synergie-effecten in beeld komen. 

• Ga in ieder geval ook in op het effect op CO2-uitstoot. 

 

Toegangspoortcriterium 1b: een onderbouwing van andere maatschappelijke kosten en baten 

 

Minimumvereisten toegangspoort: 

• Een inventarisatie, in ieder geval kwalitatief, van alle significante maatschappelijke 

effecten, zowel positief als negatief.  
• Voor zover mogelijk een kwantificering van deze maatschappelijke effecten. Indien 

kwantificering niet mogelijk is dient dit te worden toegelicht en in ieder geval te worden 
beargumenteerd of het een positief of negatief effect is. 

• In MKBA’s moet gebruik worden gemaakt van de zogenaamde efficiënte CO2-prijzen, 
welke hoger liggen dan de ETS-prijzen. Deze efficiënte CO2-prijs is door het CPB en PBL 

ontwikkeld ter toepassing bij MIRT-verkenningen.  
• Wanneer niet alle effecten kunnen worden gekwantificeerd dient beargumenteerd te 

worden waarom men veronderstelt dat het saldo positief is. 
• In ieder geval voor voorstellen op het terrein van (fysieke) mobiliteitsinfrastructuur dient 

een goede MKBA opgesteld te zijn conform de ‘Werkwijzer MKBA bij MIRT-verkenningen’, 
deze exacte invulling is niet verplicht voor voorstellen op het gebied van kennis, R&D&I 
en energie- en digitale infrastructuur tenzij ze (of delen ervan) mobiliteitsinfrastructuur 

aangaan. 
• Indien een voorstel op het terrein van (fysieke) mobiliteitsinfrastructuur bestaat uit 

verschillende onderdelen, moet voor ieder onderdeel apart een afzonderlijke MKBA 
opgesteld zijn én tevens een integrale MKBA voor het geheel, zodat synergie-effecten in 
beeld komen. 

 

Klik of tik om tekst in te voeren. 
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6 Bijlagen 

Voeg eventueel bijlagen toe wanneer informatie niet in het format past, bijvoorbeeld visualisaties, 

cijfermatige onderbouwingen of deelnemerslijsten. Het voorstel moet ook zonder bijlagen 

beoordeeld kunnen worden. U kunt in de planuitwerking en effectenanalyse verwijzen naar bijlage, 

mits er concrete kruisverwijzingen worden gebruikt in de tekst. In de toegangspoort en het 

abstract zijn geen verwijzingen naar bijlagen mogelijk. 

Geef hieronder een korte beschrijving van elke bijlage die is bijgevoegd.  

Klik of tik om tekst in te voeren. 

 


