Eerste Kamer der Staten-Generaal
Centraal Informatiepunt
Den Haag, 7 november 2006
Aan de leden en de plv. leden van de Vaste Commissie
voor Economische Zaken

OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende wetsvoorstel:
30800 XIII

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische
Zaken (XIII) voor het jaar 2007

EINDSTEMMING WETSVOORSTEL: het wetsvoorstel is op 31 oktober 2006 met
algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

AANGENOMEN EN OVERGENOMEN AMENDEMENTEN
Artikel 3 Een concurrerend ondernemingsklimaat
15→22→26 (Ten Hoopen c.s.)
Dit amendement strekt ertoe om de BSRI van budget te voorzien. De BSRI biedt de kans om
ondernemingen te overtuigen om Nederland als vestigingsland voor nieuwe projecten te
kiezen. Dit kan leiden tot groei van de werkgelegenheid en meer innovatie.
Hiertoe wordt de verplichtingenbegroting in het jaar 2007 opgehoogd met een bedrag van in
totaal € 50 mln. Omdat de kasuitgaven ter uitbetaling van deze verplichtingen plaatsvinden in
de jaren 2008 tot en met 2013, dienen de kasuitgaven in die periode in totaal met € 50 mln te
worden opgehoogd.
De dekking van dit amendement (kasuitgaven) geschiedt door een verhoging van de Fesbrug
in de jaren 2008–2013. De ophoging van de kasuitgaven op de EZ-begroting betreft € 7,5 mln
in 2008, € 10 mln in 2009, € 12,5 mln in 2010, € 7,5 mln in 2011, € 7,5 mln in 2012 en € 5
mln in 2013.
Aangenomen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, D66, VVD, CDA, ChristenUnie, SGP, LPF,
Groep Wilders en Groep Van Oudenallen

Amendementen zijn in de volgorde van stemming – op artikelnummer – weergegeven: allereerst de aangenomen en/of overgenomen
amendementen, vervolgens de verworpen of ingetrokken amendementen en tenslotte eventuele moties.
Vervangen amendementen zijn d.m.v. een → aangegeven: bijv. 7 → 8→ 20. Amendement nr. 7 is vervangen door amendement nr. 8, dat op
zijn beurt vervangen is door amendement nr. 20. De vette notatie van het stuknummer geeft aan dat dit het definitieve amendement is. De
stemmingslijsten worden gemaakt op basis van de ongecorrigeerde draad van de vergadering.

MOTIES
16 (Van Dam en Aptroot) over de eerstedagmelding via internet
Aangenomen met algemene stemmen
17 (Van Dam en Aptroot) over de risico's van loondoorbetaling voor kleine ondernemers
Aangenomen. Tegen: CDA
18 (Van Dam en Hessels) over de scheiding van de markten voor infrastructuur en diensten
Aangenomen. Tegen: Groep Eerdmans/Van Schijndel
19 (Van Dam en Hessels) over het opnemen van de open toegang tot netwerken in de
Telecommunicatiewet
Aangenomen met algemene stemmen
20 (Ten Hoopen) over aanpassing van de Telecommunicatiewet
Verworpen. Voor: SP, CDA, ChristenUnie, Groep Eerdmans/Van Schijndel en SGP
21 (Ten Hoopen c.s.) over wijziging van de Winkeltijdenwet
Verworpen. Voor: SP, CDA, ChristenUnie, SGP en Groep Van Oudenallen
23 (Aptroot en Van der Vlies) over het schrappen van de verplichte statistieken voor het mkb
Aangenomen. Tegen: GroenLinks
24 (Aptroot c.s.) over toezicht op auteursrechtenorganisaties
Aangenomen. Tegen: Groep-Eerdmans/Van Schijndel
25 (Aptroot) over de Wet markt en overheid
Aangenomen. Voor: D66, Groep Wilders, Groep Eerdmans/Van Schijndel, VVD, CDA,
ChristenUnie, SGP, LPF en Groep Van Oudenallen
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