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Geachte Voorzitter, 
 
Bijgevoegd ontvangt u de vijfde incidentele suppletoire begroting van het 
ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2021 inzake de 
ondersteuning van start- en scale-ups en het (innovatieve) mkb, de aanvullingen 
op het economisch steun- en herstelpakket en de tijdelijke regeling subsidie 
evenementen COVID-19. Het wetsvoorstel gaat vergezeld van een memorie van 
toelichting.  
 
In deze vijfde incidentele suppletoire begroting worden budgetmutaties 
voorgesteld die betrekking hebben op de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL), de 
Subsidieregeling Tegemoetkoming Vaste Lasten BES (TVL BES), de 
steunmaatregel mobiliteitscluster en de tijdelijke regeling subsidie evenementen 
COVID-19 (TRSEC). Daarnaast worden er budgetmutaties voorgesteld die 
betrekking hebben op de ondersteuning van start- en scale-ups en het 
(innovatieve) mkb. 
Normaliter wordt nieuw beleid in uitvoering genomen nadat de Staten-Generaal de 
begrotingswet heeft geautoriseerd. Aangezien uitvoering van de spoedeisende 
maatregelen die in deze vijfde incidentele suppletoire begroting zijn opgenomen in 
het belang van het Rijk is en 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 vijfde incidentele suppletoire 
begroting is uw Kamer vooraf geïnformeerd via de brief Kabinetsstrategie 
Versterken van onderzoeks- en innovatie-ecosystemen van 30 oktober 2020 
(Kamerstuk 33 009, nr. 96), de brief Aanvullingen op het economisch steun- en 
herstelpakket van 12 maart 2021 en de brief Tijdelijke regeling subsidie 
evenementen COVID-19 van 19 maart 2021. 
 
 
 
 
Bas van ‘t Wout 
Minister van Economische Zaken en Klimaat


