
Veelgestelde vragen over het Nationaal Groeifonds  

 

Wat is het Nationaal Groeifonds?  

Het kabinet richt het Nationaal Groeifonds op, waarin in eerste instantie voor de komende 5 jaar 

20 miljard euro beschikbaar komt voor investeringen die bijdragen aan de welvaart in Nederland in 

de toekomst. Ook volgende generaties moeten kunnen wonen in een Nederland met goede zorg, 

goed onderwijs, een leefbare omgeving én met genoeg geld om zelf te kunnen besteden. Dit geld 

gaat naar kennisontwikkeling, infrastructuur en onderzoek, ontwikkeling en innovatie. Waarom is 

het Nationaal Groeifonds opgericht Nederland is een goed land om in te leven. Maar we hebben te 

maken met grote maatschappelijke uitdagingen. Bijvoorbeeld de gevolgen van de coronacrisis. En 

er spelen nog meer ingrijpende maatschappelijke veranderingen. Het klimaat verandert. En dat we 

steeds ouder worden is een groot goed, maar kost ook geld. Om de welvaart op lange termijn te 

behouden en te vergroten, moet de economie harder en anders groeien. Daarom moeten we 

manieren ontwikkelen om ook in een veranderende wereld productief te zijn. Het Nationaal 

Groeifonds draagt daaraan bij.  

Hoe kan ik een investeringsvoorstel indienen?  

In het voorjaar van 2021 zal een nieuwe ronde van investeringen starten. U kunt voor deze ronde 

uw voorstel indienen via het ministerie dat verantwoordelijk is voor het onderwerp van de 

aanvraag. Het vakdepartement dient vervolgens het investeringsvoorstel formeel in bij de 

fondsbeheerders (ministeries EZK en FIN). De procedure voor het aandragen van voorstellen bij 

het beleidsdepartement wordt voor de volgende ronde nog nader uitgewerkt en zal later bekend 

worden gemaakt. Houd voor de volgende ronde deze pagina in de gaten. Om uw voorstel alvast 

voor te bereiden kunt u meer informatie over de voorwaarden waar uw voorstel aan moet voldoen 

vinden in de kamerbrief Nationaal Groeifonds. 

 
Hoe ziet het proces van indienen en beoordelen er na de eerste ronde uit?  

1. Projectvoorstel  

o Ondernemers, (mkb-)bedrijven, kennisinstellingen en andere overheden dienen een voorstel in 

bij het ministerie dat verantwoordelijk is voor het onderwerp van de aanvraag.  

2. Toegangspoort  

o Het ministerie checkt bij de fondsbeheerders (de ministeries van Economische Zaken (EZK) en 

Financiën (FIN)) of het voorstel voldoet aan de voorwaarden. Zoals bijdrage aan verdienvermogen 

en omvang. Minimumomvang per project is 30 miljoen.  

3. Impactanalyse commissie  

o Een onafhankelijke commissie geeft een oordeel over de ingediende projecten. Dat maakt de 

Rijksoverheid openbaar.  

o Geen politieke hobby’s.  

o De commissie bestaat uit 10 leden, aangevuld met sectorexperts.  

4. Toekenning budget  

o Geld komt pas beschikbaar na een positief advies van commissie en besluit van kabinet.  

o Tijdens nieuwe jaarlijkse ‘Staat van de Economie’ maakt het kabinet de investeringsplannen 

bekend.  

5. Het fonds heeft een eigen, niet-departementale begroting (nr XIX). De Tweede Kamer moet na 

goedkeuring van de voorstellen instemmen met de verdeling van geld over de 3 

investeringsterreinen. 

Waar komt het geld uit het fonds vandaan?  

Er wordt geld geleend buiten de gewone begroting om. Het gaat dus niet ten koste van gewone 

uitgaven. Dit betekent wel dat de staatsschuld oploopt. Die ruimte is er en de rente is laag. Het is 

de bedoeling dat dit zich op termijn terugverdient in een hogere economische groei.  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/nationaal-groeifonds
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/nationaal-groeifonds/documenten/kamerstukken/2020/09/07/nationaal-groeifonds


Wat betekent het voor mij?  

De investeringen die worden gedaan moeten direct of indirect zorgen voor meer welvaart op 

langere termijn. Ze zorgen voor meer belastinginkomsten. Daarmee worden voor volgende 

generaties de zorg, het onderwijs, de sociale zekerheid, openbaar vervoer en een aantrekkelijke 

leefomgeving betaald. Daarbij moeten de investeringen milieu, mens en samenleving respecteren. 

Direct of indirect moeten de investeringen dus aan iedereen ten goede komen.  

Welke projecten komen in aanmerking voor het fonds?  

Voorstellen die substantieel bijdragen aan de economisch groei van Nederland en voldoen aan de 

toegangseisen komen in aanmerking. Bijvoorbeeld doordat zij een impuls geven aan de 

ontwikkeling van veelbelovende technologieën die toepasbaar zijn in verschillende (publieke en 

private) sectoren. Of omdat een voorstel bijdraagt aan het aanleggen van snelle en schone 

infrastructuur. Of het opzetten scholingsprogramma’s gericht op de uitdagingen van de toekomst. 

Denk dan aan systeemsprongen op het gebied van infrastructuur, onderwijs, menselijk kapitaal of 

breed toepasbare innovaties waardoor onze productiviteit toeneemt.  

Waarom is er al versneld een eerste investeringsronde gestart?  

Hiervoor is gekozen om zo snel mogelijk te kunnen investeren. Bij de eerste ronde zijn er 3 

coördinerende bewindspersonen aangesteld, die elk een beperkt aantal voorstellen op een terrein 

mochten indienen. Voor de zomer 2020 zijn deze bewindspersonen op hun terrein in gesprek 

gegaan met partijen om investeringsvoorstellen uit te vragen en te ontwikkelen, zodat een aantal 

goed uitgewerkte voorstellen in januari 2021 aan de beoordelingscommissie kunnen worden 

voorgelegd. Het secretariaat van de beoordelingscommissie is nog aan het opstarten en moet haar 

werkwijze nog vaststellen, waardoor er niet de capaciteit is om deze ronde op korte termijn een 

groot aantal investeringsvoorstellen in behandeling te nemen. Op deze manier, met een beperkt 

aantal voorstellen, kan begin 2021 al gestart worden met de eerste investeringen. 

Wanneer worden de eerste projecten toegekend?  

Het kabinet streeft ernaar om in het voorjaar van 2021 goede projecten te honoreren. Voorwaarde 

hiervoor is dat deze projecten voldoen aan de gestelde eisen en dat de commissie een positief 

oordeel geeft.  


