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32 637 Bedrijfslevenbeleid 

Q BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN 
KLIMAAT 

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 23 september 2022 

In respectievelijk titel 3.13 en 3.14 van de Regeling nationale EZK- en 
LNV-subsidies zijn de subsidiemodules Garantie Ondernemingsfinan-
ciering (GO) en Garantstelling gericht op bankgaranties opgenomen 
(samen aangeduid als de subsidiemodules GO). De subsidiemodules GO 
biedt 50 procent staatsgarantie op bancaire leningen en bankgarantiefaci-
liteiten vanaf € 1,5 miljoen tot € 150 miljoen per onderneming. Het doel 
van de subsidiemodules GO is kredietverlening aan het mkb en (mid-
del)grote bedrijven te stimuleren, die zonder garantie niet, gedeeltelijk of 
slechts moeizaam tot stand zou komen. Voorwaarden zijn dat de onder-
neming (in de kern) gezond is en voldoende continuïteits- en rentabiliteits-
perspectief heeft. 

In 2020 heeft een evaluatie plaatsgevonden van de GO. De GO is positief 
geëvalueerd. De hoofdconclusie was dat de GO heeft bewezen, vooral in 
tijden van de economische crisis, van toegevoegde waarde te zijn voor het 
Nederlandse bedrijfsleven. Dit was het geval tijdens de kredietcrisis en de 
nasleep daarvan. Inmiddels heeft de GO (alsmede de GO-coronamodule, 
GO-C) zich opnieuw bewezen in de coronacrisis. De subsidiemodules GO 
worden nu met twee jaar verlengd zodat in 2024 de subsidiemodules GO 
over een periode van 5 jaar geëvalueerd kan worden. 

Conform het beleidskader risicoregelingen vindt een aanpassing van een 
bestaande risicoregeling plaats aan de hand van het Toetsingskader 
Risicoregelingen dat na instemming van de ministerraad aan beide 
Kamers gestuurd wordt. Op vrijdag 14 juli jl. is het toetsingskader 
geaccordeerd in de ministerraad. Het toetsingskader risicoregelingen 
rijksoverheid, inzake de verlenging tot en met 1 juli 2025 van de subsidie-
modules GO, bied ik u hierbij aan. Het toetsingskader is ook aan de 
Tweede Kamer aangeboden. 

De Minister van Economische Zaken en Klimaat,
M.A.M. Adriaansens
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