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BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
's-Gravenhage, 2 september 1991
Hierbij breng ik u op de hoogte van mijn voornemen om per 1 januari
1992 de Subsidieregeling Management Ondersteuning 1991
(SMO) en de subsidiëring van adviezen in het kader van de
Regeling Borgstelling MKB-kredieten 1988 te beëindigen. Ik zal

dit voornemen eveneens verwoorden in de EZ-begroting 1992. Overigens
zal ik een deel van het SMO-budget beschikbaar stellen voor de
voorlichting en advisering aan het midden– en kleinbedrijf, over de
aanwending waarvan ik momenteel in overleg ben met het KNOV en
NCOV.
Mijn voornemen is een gevolg van de ingrijpende ombuigingsoperaties
die ook mijn departement ten deel zijn gevallen. Wat betreft de SMO
1991 komt daar bij dat de uitputting ervan tot nu toe ver achterblijft bij
de verwachtingen. De uitputting in 1991 tot de maand augustus
bedraagt slechts circa 23% van de uitputting over dezelfde periode in
1990. De onderuitputting in 1989 en 1990 van de oude SMO 1988 is
destijds reden geweest om de SMO-regeling te verruimen. Dit heeft
geleid tot de SMO 1991. Daarin komt ten opzichte van de SMO 1988
een verruiming tot uitdrukking in de verbreding van de definitie van
adviezen, die voor subsidie in aanmerking komen en in de optrekking van
het maximale jaarlijkse subsidiebedrag van f 5.000,00 naar f 6.000,00.
Ondanks deze verruiming is, zoals ik reeds heb aangegeven, tot de
maand augustus van dit jaar nog minder een beroep op de regeling
gedaan. Ik concludeer daaruit dat bij de doelgroep van de SMO de
behoefte aan die regeling verder is afgenomen. Ik heb ook niet de
verwachting dat deze tendens zal worden gekeerd.
Ik meen u nu reeds te moeten informeren omdat ik mij verplicht voel
om degenen, voor wie beëindiging van bovenbedoelde regelingen conse–
quenties kan hebben, met mijn voornemen te confronteren op een
tijdstip dat ruim vóór de voorgenomen beëindigingsdatum ligt. Met
betrekking tot de beide bovenbedoelde regelingen komt er nog een
praktisch punt bij. Een subsidie-aanvraag dient te worden ingediend

114380F
ISSN0921 7371
Sdu Uitgevenj Plantijnstraat
's Gravenhage 1991

Tweede Kamer, vergaderjaar 1990-1991, 21 800 XIII, nr. 86

binnen dertien weken nadat het schriftelijk advies door de extern
adviseur aan de ondernemer is uitgebracht. Met het oog op dit gegeven
zou te late berichtgeving mijnerzijds aan betrokkenen er toe kunnen
leiden dat ondernemers een adviesopdracht verstrekken in de overtuiging
dat zij (ook in 1992) na afronding van het advies subsidie kunnen
aanvragen.
De Minister van Economische Zaken,
J. E. Andriessen
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