
Toets apparaatsuitgaven 

 

 

 

*Overeenkomstig met de Regeling Agentschappen 2013 (minimaal nihil, 

 of ten minste tot het met MinFin overeengekomen niveau). 

A: na onafhankelijke toets, als ondergrens daarvan geldt 3% van het apparaatsbudget van het betreffende departement of intensiveringen die groter zijn dan € 5 mln in enig begrotingsjaar 

B: Uitzondering is mogelijk in het geval van aantoonbare doelmatigheid (in de zin van zo laag mogelijke kosten) bij inzet eigen personeel,  ook blijft er ruimte voor kleine, eenmalige, onvoorziene opdrachten aan agentschappen door het jaar heen. 

Oordeel  

 

 

 

 

 

 

 

Akkoord 

(Baten-lasten)agentschap 

 

6. EJM 

1. Beschikbare 

apparaatsbudgetten  

Dekking door kerndepartement  

2. Programmamiddelen 

4. Ontvangsten elders op de 

begroting 

5. Kasschuif 

b. Technisch : 

Verantwoord Begroten 

Eigen initiatief 

c. Nieuw beleid  

Akkoord 

Wens TK door: 

- amendement 

- motie met specifieke 

dekking uit programma 

en instemming MR 

 

Akkoord mits 

goedgekeurd door 

MR 

Niet akkoord tenzij : 

1. expliciete TK-wens dat apparaatsuitgaven gedekt worden 

uit extra inkomsten en MR expliciet akkoord is 

of 

2. er sprake is van interne/interdepartementale  leveranties 

 

Akkoord, mits binnen 

kabinetsperiode 

  

Akkoord mits uit apparaatsdeel 

Akkoord mits uit apparaat 

Verhoging bijdrage aan 

agentschap? 

 

8. Interdepartementale Overboekingen 

7. LPO Akkoord mits uit apparaatsdeel 

9. Generaal Niet akkoord tenzij MR 

akkoord
A
 

d. Tegenvallers 

bestaand beleid  

Niet akkoord tenzij 

MR expliciet akkoord 

met dekking uit 

programma
A
 

a. Autonome groei 

Monitor verhogingen 

tarieven tbv 

tegengaan omzeilen 

van taakstellingen 

Akkoord 

Niet akkoord 
(tegenhanger 2a) 

b. Anders 

a. Dekking uit 

autonome volume-

meevallers 

Niet akkoord tenzij MR 

expliciet akkoord met 

dekking uit 

programma
A,B

 

Verhoging a.g.v. meer 

programma(uitgaven) 

uitgevoerd door 

agentschap? 

Verhoging t.b.v. extra 

apparaatsuitgaven 

agentschap of t.b.v.  

het aanvullen van het 

eigen vermogen van 

een agentschap tot het  

minimaal vereiste *? 

 

Akkoord i.h.k.v. toets 

op apparaatsuitgaven 

Akkoord 
e. Aanvullen negatief 

EV agentschap tot 0 

3. Aanvullende post FIN 

(onverdeeld)  

Akkoord, mits de uitwerking van de verdeling apparaat/ 

programma is goedgekeurd door MR
A 


