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Geachte mevrouw Zoeteman,
Hartelijk dank voor uw brief van 2 april jl. die u heeft gericht aan de heer Wiebes en mevrouw
Van Engelshoven.
Wij kunnen deze brief alleen vanuit het beleidsterrein van het ministerie van Economische
Zaken en Klimaat beantwoorden. Voor de overige vragen verwijzen wij u naar het ministerie
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

Het kabinet heeft op 7 april aanvullende maatregelen genomen om ondernemers te
ondersteunen vanwege de economische gevolgen van het coronavirus.

Hieronder vindt u een link waarin uitbreiding van ondersteuning wordt toegelicht.
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/04/07/kabinet-breidt-ondersteuning-voorondernemers-vanwege-coronavirus-uit
Specifieke kredietmogelijkheden voor startups en scale-ups
Het kabinet maakt het ook voor startups, scale-ups en andere innovatieve bedrijven die
getroffen worden door de coronacrisis mogelijk om een overbruggingskrediet aan te vragen.
Deze bedrijven hebben doorgaans geen bankrelatie. Daarom zullen op verzoek van het
kabinet de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) deze kredieten gaan verstrekken.
Het kabinet stelt hiervoor in eerste instantie 100 miljoen euro ter beschikking. De
verwachting is dat deze regeling in de vierde week van april toegankelijk zal zijn.
Meer vragen kunt u bij onderstaande link vinden.
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-peronderwerp/werkgevers-en-ondernemers
wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Aangezien de ontwikkelingen elkaar snel opvolgen, wordt u aangeraden om ook de
algemene berichtgeving, en de informatie op de websites van de rijksoverheid
(www.rijksoverheid.nl/corona), Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
(www.rvo.nl/coronavirus), Kamer van Koophandel (www.kvk.nl/corona/), en uw
gemeente goed in de gaten te houden
Met vriendelijke groet,
Centrale Unit Burgercorrespondentie
Publieksvoorlichting Economische Zaken en Klimaat
De publieksvoorlichting van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is
ondergebracht bij Informatie Rijksoverheid- www.rijksoverheid.nl
Mocht u naar aanleiding van dit bericht nog een vraag hebben of heeft u een andere vraag,
dan kunt u hiervoor het contactformulier op www.rijksoverheid.nl invullen.
Wij vragen u gebruik te maken van het contactformulier om spam en virussen te voorkomen.
Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens.
Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt om te kunnen reageren op uw verzoek.
Uw verzoek wordt door onze eigen medewerkers beantwoord en uw gegevens worden niet
met derden gedeeld.
De gegevens worden maximaal vijf jaar bewaard. Informatie hierover vindt u in onze
privacyverklaring https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-economische-zaken-enklimaat/privacy
Waarom worden deze gegevens gevraagd?
Uw persoonsgegevens worden gebruikt om te kunnen reageren op uw verzoek.
Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?
Uw verzoek wordt door onze eigen medewerkers beantwoord. Uw gegevens worden niet met
derden gedeeld.
Hoelang bewaren we uw gegevens?
De gegevens worden maximaal vijf jaar bewaard
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________
Disclaimer:
“Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de
geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, wordt u verzocht dat aan de
afzender te melden en het bericht te verwijderen. Openbaarmaking, vermenigvuldiging,
verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. De Staat
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met
risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.”
“This message may contain information that is not intended for you. If you are not the
addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the
sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.”

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch
verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the

risks inherent in the electronic transmission of messages.
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