
2022D41590 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN 

De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat, belast met het 
voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer verslag uit te 
brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven. 

De voorzitter van de commissie,
Agnes Mulder 

De adjunct-griffier van de commissie,
Van Dijke 
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Nr Vraag 

1 Op welke manier zorgt het Nationaal Groeifonds ervoor dat publiek 
geld naar de verwerving van privaat intellectueel eigendom gaat? 

2 Hoeveel belasting betalen de organisaties die geld krijgen vanuit 
het Nationaal Groeifonds? Hoe staan deze twee in verhouding tot 
elkaar? 

3 Op welke manier wordt gecontroleerd of bedrijven het ontvangen 
geld uit het Nationaal Groeifonds ook daadwerkelijk besteden aan 
de doelstelling waarvoor het is toegekend? 

4 Is het mogelijk om een concreter beeld te geven van welke 
projecten, gefinancierd door het Nationaal Groeifonds, binnen 
welke beleidsdoelstelling vallen? 

5 Hoeveel van de uitgaven uit het Nationaal Groeifonds komen ten 
goede aan private ondernemingen? 

6 Hoeveel van de uitgaven uit het Nationaal Groeifonds komen 
terecht bij internationaal opererende ondernemingen? 

7 Hoe wordt voorkomen dat winsten van bedrijven die geld 
ontvangen uit het Nationaal Groeifonds uitgekeerd worden aan 
aandeelhouders? 

8 Hoe wordt voorkomen dat winsten van bedrijven die geld 
ontvangen uit het Nationaal Groeifonds uitgekeerd worden aan 
dochterondernemingen dan wel andere juridische constructies, 
waardoor dit geld buiten Nederland verdwijnt? 

9 Op welke manier kan de Kamer controleren of bestedingen uit het 
Nationaal Groeifonds ook ten goede komen aan de geformuleerde 
beleidsdoelstellingen? 

10 Op welke manier kan de Kamer controleren of de bestedingen uit 
het Nationaal Groeifonds ook correct en doelmatig uitgegeven 
worden, ter ondersteuning van geformuleerde beleidsdoelstellin-
gen? 

11 Welke beleidsdoelstellingen kent het Nationaal Groeifonds? 
12 Welke maatschappelijke verplichtingen en eisen worden gesteld 

aan ondernemingen die geld ontvangen vanuit het Nationaal 
Groeifonds? 

13 Op welke manier wordt aangetoond dat bedrijven een significante 
groei doormaken als gevolg van een investering vanuit het 
Nationaal Groeifonds? 

14 Op welke manier wordt aangetoond dat bedrijven, gefinancierd uit 
het Nationaal Groeifonds, een belangrijke bijdrage aan het bruto 
binnenlands product leveren? 

15 Hoe wordt getoetst of bedrijven, die gefinancierd worden uit het 
Nationaal Groeifonds, een belangrijke bijdrage leveren aan de 
sociale en milieuvriendelijke doelstellingen van de regering? 

16 Hoe wordt ervoor gezorgd dat bedrijven zich aan de sociale en 
milieuvriendelijke doelstellingen houden, nadat zij financiering 
hebben ontvangen vanuit het Nationaal Groeifonds? 

17 Is het mogelijk om financiering vanuit het Nationaal Groeifonds in 
te trekken, dan wel terug te halen, als bedrijven zich niet voldoende 
houden aan sociale en milieuvriendelijke doelstellingen? 

18 Wat is de invloed van het gekorte bedrag ten behoeve van de 
Rijksbrede problematiek in 2022 op het totale budget van het 
Nationaal Groeifonds over de periode 2021–2025? 

19 Hoe wordt er gezorgd dat de 12,2 miljard euro die over is voor 
toekomstige projecten (deels) ten goede komt aan innovatieve en 
verduurzamende projecten? 

20 Binnen welke termijn wordt de reservering voor het Nationaal 
Groeifonds uitgegeven? 

21 Naar hoeveel projecten verwacht u overboekingen te kunnen doen 
in 2023? 
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22 Zou het Nationaal Groeifonds ingezet kunnen worden voor 
Nederlandse deelname aan Important Projects of Common 
European Interest (IPCEIs)? Hoe zou u dit beoordelen? 

23 Welke beleidsdoelstellingen zijn er geformuleerd door de 
verschillende ministeries die een bijdrage leveren aan het 
Nationaal Groeifonds? Op welke manier wordt dit inzichtelijk 
gemaakt voor de Kamer? 

24 Op welke manier komt geld uit het Nationaal Groeifonds ten goede 
aan de ruimtevaartsector? 

25 Hoeveel aanvragen zijn er bij het Nationaal Groeifonds gedaan op 
basis van de subsidieregeling 2023? Hoe verhoudt dit aantal zich 
tot het totaalaantal aanvragen bij het Nationaal Groeifonds? 

26 Hoeveel aanvragen zijn door de genoemde adviescommissie 
afgekeurd/niet toegewezen? 

27 Wanneer kunnen we de tussentijdse evaluatie van het Nationaal 
Groeifonds verwachten? 

28 Klopt het dat de projecten die door het Nationaal Groeifonds 
worden gefinancierd beoordeeld worden via het analysekader, 
waarbij indieners moeten onderbouwen wat de maatschappelijke 
effecten (zowel negatief als positief) zijn van hun project? 

29 Hoe wordt voorkomen dat indieners van projecten de prikkel 
voelen om de negatieve maatschappelijke effecten te bagatellise-
ren en de positieve effecten te benadrukken, specifiek in het geval 
dat de effecten niet te kwantificeren zijn? 

30 Wordt er in het analysekader gebruikt gemaakt van een CO2-prijs? 
Hoe wordt, als dat niet het geval is, dan de uitstoot van CO2 

afgewogen ten opzichte van van andere effecten die het project 
heeft? 

31 Hoe wordt, aangezien voor de projecten geen maatschappelijke 
kosten- en batenanalyse wordt berekend maar in plaats daarvan 
het analysekader wordt gebruikt, bepaald of een project een 
positief saldo heeft aan maatschappelijke kosten en baten? 

32 Welke organisatie is verantwoordelijk voor de toekenning van 
gelden uit het Nationaal Groeifonds? Wie controleert of deze 
organisatie zijn werk naar behoren uitvoert? 

33 Hoe wordt bepaald of een organisatie geld toegekend krijgt vanuit 
het Nationaal Groeifonds? 

34 Hoe wordt een «ons-kent-ons»-beoordeling voorkomen? 
35 Welke voorzorgsmaatregelen worden er getroffen om netwerkcor-

ruptie te voorkomen? 
36 Is er zicht op hoe baten van succesvolle innovatieprojecten in het 

geval van publieke investeringen (deels) terugvloeien naar de 
overheid? Zo ja, hoe worden deze baten ingezet?
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