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Bijlage 
1  Geachte Voorzitter,  

 
Hierbij zend ik u de conceptregeling voor de subsidiemodule ERA-NET-
energieprojecten.  
 
In de Comptabiliteitswet 2016 is bepaald dat subsidieregelingen een vervaltermijn 
van maximaal vijf jaren bevatten. De ERA-NET-module vervalt op 1 januari 2022, 
maar wil ik blijven inzetten. Normaliter zou ik deze module verlengen door de 
vervaldatum te wijzigen. Voor een dergelijke verlenging geldt op grond van artikel 
4.10, zevende lid, van de Comptabiliteitswet 2016 een voorhangperiode van 
30 dagen. Deze termijn kan helaas niet meer voor 1 januari 2022 gehaald worden 
Ik vind het van belang om de ERA-NET-module weer open te kunnen stellen en 
daarom heb ik ervoor gekozen om de module in januari 2022 opnieuw vast te 
stellen.  
 
Voor het opnieuw vaststellen van een vervalen subsidiemodule geldt op grond van 
artikel 4.10, zesde lid, van de Comptabiliteitswet 2016 eveneens een 
voorhangprocedure. Daarom leg ik hierbij het onderwerp van de regeling voor de 
vaststelling van de subsidiemodule ERA-NET aan uw Kamer voor. De regeling zal 
ik niet eerder vaststellen dan 30 dagen na verzending van deze brief. 
 
De subsidiemodule ERA-NET-energieprojecten is een instrument dat ik gebruik om 
innovatieprojecten te ondersteunen die indienen op corresponderende Europese 
energiecalls van het European Research Alliance Network. Dit doe ik door 
cofinanciering te bieden die bovenop de Europese middelen komt. Hierdoor 
kunnen projecten een grotere omvang krijgen en tevens een grotere slaagkans in 
de Europese energiecall.  
 
De onderwerpen waarop cofinanciering wordt gegeven en de middelen die 
beschikbaar worden gesteld, zijn wisselend, afhankelijk van het onderwerp van de 
Europese energiecall. In de afgelopen jaren zijn er meerdere energiecalls geweest 
waarbij Nederlandse projecten ondersteund zijn. Onder andere een call voor 
zonne-energie om het Europese onderzoeksnetwerk hiervan te versterken (ERA-
NET Solar II).  
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Met uitzondering van de vervaltermijn wordt de subsidiemodule ongewijzigd 
vastgesteld. Enkel de vervaldatum zal veranderen van 1 januari 2022 naar 
1 februari 2027.  
 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
D. Yeşilgöz-Zegerius 
Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat – Klimaat en Energie 


