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Geachte Voorzitter, 
 
Bijgevoegd ontvangt u de derde incidentele suppletoire begroting van het 
ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2021 inzake de 
uitbreiding van het economisch steun- en herstelpakket. Het wetsvoorstel gaat 
vergezeld van een memorie van toelichting.  
 
In deze derde incidentele suppletoire begroting worden budgetmutaties 
voorgesteld die betrekking hebben op de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL), de 
Tegemoetkoming Starters, de Starterskredieten, het noodloket (TOGS) en de 
leningsfaciliteit garantiefondsen. 
Normaliter wordt nieuw beleid in uitvoering genomen nadat de Staten-Generaal de 
begrotingswet heeft geautoriseerd. Aangezien uitvoering van de spoedeisende 
maatregelen die in deze derde incidentele suppletoire begroting zijn opgenomen in 
het belang van het Rijk zijn, niet kan wachten tot formele autorisatie van beide 
Kamers der Staten-Generaal, zal het kabinet de uitvoering van de maatregelen 
starten. Hiermee wordt gehandeld conform lid 2 van artikel 2.27 van de 
Comptabiliteitswet 2016. Voor de indiening van deze derde incidentele suppletoire 
begroting is uw Kamer vooraf geïnformeerd via een drietal brieven: 
  Kamerbrief Uitbreiding economisch steun- en herstelpakket van 21 januari 

2021; 
  Kamerbrief Steun- en herstelpakket van 28 augustus 2020; 
  Kamerbrief Noodpakket banen en economie van 17 maart 2020. 
Daarnaast zijn de relevante moties die door de Tweede Kamer op 2 februari 2021 
zijn aangenomen in deze begroting verwerkt. 
 
De in de brief van 21 januari 2021 vermelde middelen voor het TOA-krediet 
(€ 200 miljoen) en de garantieregeling evenementen (€ 300 miljoen) worden op 
de Aanvullende Post geplaatst, in afwachting van verdere uitwerking en juridische 
toets.  
 
 
 
 
Bas van ‘t Wout 
Minister van Economische Zaken en Klimaat


