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BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN
EN KLIMAAT

Ter griffie van de Tweede Kamer der StatenGeneraal ontvangen op 16 november 2020.

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

De wens om over de voorgenomen voordracht voor de vast te stellen ministeriële
regeling nadere inlichtingen te ontvangen kan
door of namens de Kamer of door ten minste
dertig leden van de Kamer te kennen worden
gegeven uiterlijk op 16 december 2020.
De voordracht voor de vast te stellen
ministeriële regeling kan niet eerder worden
gedaan dan op 17 december 2020 dan wel
binnen veertien dagen na het verstrekken van
de in de vorige volzin bedoelde inlichtingen.

Den Haag, 16 november 2020
In de Comptabiliteitswet 2016 is bepaald dat subsidieregelingen een
vervaltermijn van maximaal vijf jaren bevatten. De subsidiemodules
opgenomen in titel 3.13.b Garantie Ondernemingsfinanciering uitbraak
coronavirus (GO-C) en in titel 3.25 Garantie Klein Krediet Corona (KKC)
van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies bevatten een vervaldatum van 1 januari 2021. In overeenstemming met artikel 4.10, zevende
lid, van de Comptabiliteitswet 2016 leg ik de regeling die strekt tot
wijziging van genoemde vervaldatum bij dezen aan u voor1. Voor de
inhoud van de ontwerpregeling verwijs ik naar de toelichting bij de
regeling.
De KKC en de GO-C zijn garantieregelingen die eerder dit jaar zijn
gelanceerd voor in de kern gezonde bedrijven die liquiditeitsproblemen
ondervinden als gevolg van de uitbraak van het coronavirus. Beide
subsidiemodules omvatten staatssteun en zijn in lijn met het tijdelijk EU
Covid-19 staatssteunkader goedgekeurd door de Europese Commissie.
Recent is aangekondigd dat de looptijd van het EU COVID-19 staatssteunkader wordt verlengd van 31 december 2020 tot en met 30 juni 2021. Zoals
aangekondigd in de brief d.d. 27 oktober jl. aan de Kamer (De economische impact van het coronavirus en contactbeperkende maatregelen)
wil het kabinet de KKC en de GO-C verlengen tot en met 30 juni 2021
zodat bedrijven ook in de eerste helft van 2021 van de subsidiemodules
gebruik kunnen blijven maken. In de begroting 2021 is voor de KKC een
subsidieplafond opgenomen van € 250 miljoen en voor de GO-C een
subsidieplafond van € 2,5 miljard. Dit laatste plafond is van toepassing op
de reguliere GO en de GO-C gezamenlijk.
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In verband met de huidige openstelling van de KKC en de GO-C tot
15 december 2020 wordt gestreefd naar publicatie van de ontwerpregeling in de Staatscourant vóór 15 december 2020.
De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat,
M.C.G. Keijzer
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