
2021D44500 VERSLAG HOUIDENDE 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. De vragen zijn op 18 novem-
ber 2021 voorgelegd aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat. 

De fungerend voorzitter van de commissie,
Azarkan 

De griffier van de commissie,
Nava 
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Nr Vraag 
1 Hoeveel aanvragen voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) 

zijn in september 2021 ingediend? Hoeveel aanvragen zijn hiervan 
tot nu toe afgehandeld en hoeveel lopen nog? 

2 Hoeveel ondernemers hebben tot nu toe gebruik gemaakt van de 
regeling Subsidie Vaste Lasten voor onder andere Nachtsluiting 
(VLN)? Hoeveel aanvragen zijn gedaan en hoeveel zijn er hiervan 
afgehandeld? 

3 Wanneer is het kabinet begonnen met de uitgebreide communica-
tie richting startende ondernemers om de TVL startende onderne-
mers onder de aandacht te brengen? Hoe lang heeft deze 
communicatie «campagne» geduurd? 

4 Welke acties zijn ondernomen om de TVL startende ondernemin-
gen, waarvan het budget met 70 mln. euro wordt verlaagd in 
verband met een lager dan verwacht beroep op de regeling, bij de 
doelgroep onder de aandacht te brengen? 

5 Hoeveel bedrijven hebben een beroep gedaan op de TVL startende 
ondernemingen en hoeveel aanvragen zijn gehonoreerd en voor 
welk bedrag? 

6 In hoeverre is het hoger budget van 60 mln. euro voldoende voor 
de periode tot 1 april 2022? 

7 Hoe ziet de waardevermeerderingsregeling er na 1 april 2022 uit? 
8 Hoe groot is de risicoreservering Groningen op de Aanvullende 

Post bij het Ministerie van Financiën nog nadat het bedrag van 
58 mln. euro er voor de waardevermeerderingsregeling uit is 
gehaald? Waarvoor is de risicoreservering Groningen precies 
bedoeld? 

9 Klopt het dat SNN in het kader van de subsidieverordening 
versterkingsaanpak groep 1.588 maar twee facturen in één keer 
accepteert om te kunnen declareren? Wat is daarvan de reden? 

10 Waarom is de sloop van de woning van de oude woning meegeno-
men in de regeling, want het is nogal wrang dat mensen moeten 
betalen voor de sloop van het door hun verkochte huis, zeker 
omdat woningen vaak niet direct worden gesloopt door de 
gemeente maar alsnog verhuurd worden en de huurinkomsten dan 
wel voor de gemeente zijn? 

11 Hoe wordt omgegaan met onvoorziene omstandigheden, zoals de 
stijgende bouwkosten van de afgelopen tijd, die zich voordoen na 
de subsidieaanvraag, en waar de bewoners niet op hebben kunnen 
anticiperen?
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