Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat van
, nr. WJZ/ 20277916, houdende wijziging van de
Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies in verband met het wijzigen van
de vervaldatum van de Garantie ondernemingsfinanciering uitbraak
coronavirus en de Garantie Klein Krediet Corona

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat,
Gelet op artikel 2 van het Kaderbesluit nationale EZ-subsidies;
Besluit:
Artikel I
De Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies wordt als volgt gewijzigd:
A
In artikel 3.13b.13 wordt “1 januari 2021” vervangen door “1 juli 2021”.
B
In artikel 3.25.10 wordt “1 januari 2021” vervangen door “1 juli 2021”.

Artikel II
Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte
van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
's-Gravenhage,
De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat,
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TOELICHTING
1. Inleiding
Deze regeling voorziet in een aanpassing met betrekking tot de subsidiemodule
Garantie ondernemingsfinanciering uitbraak coronavirus (hierna: GO-C) en de
subsidiemodule Garantie Klein Krediet Corona (hierna: KKC) en die zijn
opgenomen in de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies. Beide
subsidiemodules houden verband met steun aan bedrijven die getroffen zijn door
de uitbraak van het coronavirus. Met de GO-C staat de overheid voor een deel
garant voor leningen verstrekt aan bedrijven. De bedrijven die worden geraakt
door de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus en daardoor in
liquiditeitsproblemen komen, kunnen tijdelijk gebruik maken van de financieringsmogelijkheden die deze garantiestelling geeft. Deze verruiming, die voor de brede
doelgroep van bedrijven wordt ingezet, betekent onder andere dat de Staat een
hoger garantieaandeel aanbiedt in deze subsidiemodule. De KKC is in het leven
geroepen ter ondersteuning van MKB-ondernemingen die getroffen zijn door de
uitbraak van het coronavirus met een relatief kleine financieringsbehoefte tussen
de € 10.000,- en € 50.000,-. De relatief kleine financieringsomvang en de
verhouding daarvan tot de handlingskosten maakt dat deze MKB-ondernemingen
extra steun nodig hebben. Het doel van de KKC is om op een verantwoorde wijze
een zo breed mogelijke groep MKB-ondernemingen tegen relatief gunstige
voorwaarden in hun financieringsbehoefte tot € 50.000 te voorzien. Beide
subsidiemodules zijn aanvankelijk opengesteld tot en met 15 december 2020 en
kennen een vervaldatum van 1 januari 2021. Dit is in overeenstemming met
artikel 4.10, tweede lid, van de Comptabiliteitswet 2016, dat bepaalt dat een
subsidieregeling een tijdstip moet bevatten waarop de regeling vervalt. Dat
tijdstip mag niet later zijn dan vijf jaar na inwerkingtreding van de regeling.
Nu diverse ondernemingen in meer of mindere mate geconfronteerd blijven met
beperkingen ten gevolge van de uitbraak van het coronavirus is er voor gekozen
om de openstelling van beide subsidiemodules te verlengen tot en met 30 juni
2021.
Gelet hierop wordt de vervaldatum van de subsidiemodules gewijzigd van 1
januari 2021 naar 1 juli 2021 (zie de artikelen 3.13b.13 en 3.25.10 van de
Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies). Deze datum sluit aan bij de recentelijk
verlengde Tijdelijke kaderregeling inzake staatssteun ter ondersteuning van de
economie vanwege de huidige COVID-19-uitbraak (PbEU 2020, C 91 I). Steun, die
met toepassing van die kaderregeling is goedgekeurd, moet op uiterlijk 30 juni
2021 zijn verleend.
Op grond van artikel 4.10, zevende lid, van de Comptabiliteitswet 2016 moet de
aanpassing van een vervaldatum bij de Tweede Kamer worden voorgehangen.
Onderhavige regeling is daarom aan de Tweede Kamer overgelegd (Kamerstukken
II 2019/20, [pm]).

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat,
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