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Geachte Voorzitter, 

 

In de Comptabiliteitswet 2016 is bepaald dat subsidieregelingen een vervaltermijn 

van maximaal vijf jaren bevatten. De subsidiemodule Duurzame innovatieve 

scheepsbouw heeft een vervaldatum van 15 juli 2018. Om hieronder vermelde 

redenen ben ik voornemens de vervaldatum van de subsidiemodule Duurzame 

innovatieve scheepsbouw te verlengen. 

 

De subsidiemodule Duurzame innovatieve scheepsbouw die in 2017 naar 

aanleiding van het amendement Bruins (Kamerstuk 34 550 XIII, nr. 117) is 

opengesteld, heeft een looptijd van één jaar. In 2018 wordt de subsidiemodule 

naar aanleiding van het amendement Bruins/Veldman (Kamerstuk 34775 XIII, nr. 

113) opnieuw opengesteld. De vervaltermijn van de subsidiemodule dient daarom 

te worden aangepast naar 4 juni 2019. Dat is een jaar na de voorziene 

openstellingdatum van de subsidiemodule op 4 juni 2018. In het amendement 

hebben de indieners tevens de wens geuit om de subsidieregeling langjarig en 

structureel voort te zetten. In de komende tijd wordt verkend hoe op de 

onderliggende behoefte van de maritieme maakindustrie kan worden ingespeeld, 

inclusief de financiële dekking. Daartoe wordt breder gekeken dan de huidige 

regeling en wordt ook de toegezegde evaluatie van de huidige regeling 

uitgevoerd.  
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 In overeenstemming met artikel 4.10, zevende lid, van de Comptabiliteitswet 

2016 leg ik de regeling die strekt tot wijziging van het tijdstip waarop de 

subsidiemodule vervalt aan u voor1 en zal ik deze regeling niet eerder vaststellen 

dan 30 dagen na verzending van deze brief. 

 

Hoogachtend, 

 

 

 

 

 

mr. drs. M.C.G. Keijzer 

Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat 

                                                

 
1 Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl 

 


