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Geachte Voorzitter, 
 

Bijgevoegd ontvangt u de 3e Incidentele suppletoire begroting inzake Noodpakket 

banen en economie en overbruggingsfaciliteit IHC van het Ministerie van 

Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2020. Het wetsvoorstel gaat 

vergezeld met een memorie van toelichting.  

 

In deze 3e incidentele suppletoire begroting worden budgetmutaties voorgesteld 

die betrekking hebben op de overbruggingsfaciliteit voor Royal IHC, een 

Garantieregeling voor kredieten tot € 50.000 en de verhoging van het budget voor 

Caribisch Nederland zodat het netbeheertarief voor elektriciteit in de periode 1 

mei tot en met 31 december 2020 naar nul verlaagd kan worden. Daarnaast wordt 

voor Caribisch Nederland het budget verhoogd om de kosten van een vaste 

internetverbinding te verlagen. Het betreft een tijdelijke maatregel voor in totaal 

circa 9.800 aansluitingen voor de periode van 1 mei tot en met 31 december 

2020. Tot slot wordt € 9 mln van het budget voor de Tegemoetkoming 

Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS, voorheen Noodloket) voor Europees 

Nederland ingezet voor TOGS op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. 

 

De budgettaire gevolgen van deze maatregelen worden in een suppletoire 

begrotingswet aan u voorgelegd. Normaliter wordt nieuw beleid in uitvoering 

genomen nadat de Staten-Generaal de begrotingswet heeft geautoriseerd. 

Aangezien uitstel van uitvoering van deze spoedeisende maatregelen die 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. 

 

 

 

 

 

 

Eric Wiebes 

Minister van Economische Zaken en Klimaat 


