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De Minister van Economische Zaken en Klimaat, handelende in overeenstemming 

met de Staatssecretaris van Financiën; 

 

Gelet op artikel 3 van de Kaderwet EZK- en LNV-subsidies; 

 

Besluit: 

 

Artikel I 

 

In artikel 14 van de Regeling subsidie financiering vaste lasten MKB COVID-19 

wordt “1 januari 2021” telkens 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 

 

De Regeling subsidie financiering vaste lasten MKB COVID-19 biedt MKB-

ondernemingen in sectoren, die hard geraakt zijn door de overheidsmaatregelen 

ter bestrijding van het coronavirus, een subsidie voor de vaste lasten. Doel is dat 

deze bedrijven hiermee over voldoende liquide middelen beschikken om de vaste 

lasten te kunnen blijven betalen en hun onderneming draaiende te houden, ook 

als ze minder omzet behalen. De subsidie die op grond van deze regeling wordt 

verleend wordt bovendien vrijgesteld van belastingheffing. De eerste openstelling 

van deze regeling betrof de maanden juni tot en met september 2020. 

 

In de brief “Noodpakket banen en economie” van 28 augustus 20201 heeft het 

kabinet aangekondigd deze getroffen MKB-ondernemingen ook na 1 oktober 2020 

te steunen en ze in staat te stellen de noodzakelijke aanpassingen in hun 

bedrijfsvoering te doen, omdat deze sectoren in meer of mindere mate 

geconfronteerd blijven met beperkingen. Om die reden wordt de Regeling subsidie 

financiering vaste lasten MKB COVID-19 nog drie maal opengesteld: voor oktober 

tot en met december 2020, voor januari tot en met maart 2021 en voor april tot 

en met juni 2021.  

 

Gelet hierop wordt de vervaldatum van de regeling gewijzigd van 1 januari 2021 

naar 1 juli 2021 (artikel 14; zie artikel I van deze regeling). 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. 

 

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, 

 

                                                
1 Kamerstukken II, 2019/20, 35 420, nr. 105. 


