Overzicht van
stemmingen in de
Tweede Kamer

aan

afdeling

Inhoudelijke Ondersteuning

De leden van de vaste commissie voor
Economische Zaken

datum

20 december 2013

Betreffende wetsvoorstel:
33805 XIII
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor
het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Eindstemming wetsvoorstel
Het wetsvoorstel is op 19 december 2013 met algemene stemmen aangenomen door de
Tweede Kamer.

Aangenomen en overgenomen amendementen
Artikel 12 Een sterk innovatievermogen
Artikel 13 Een excellent ondernemingsklimaat
4 (Schouten)
Dit amendement zorgt voor budget voor de regeling SIS, «Subsidieregeling Innovatieve
Scheepsbouw». Deze regeling ondersteunt het niet bancair financierbare deel van
vergaande innovaties in hooggespecialiseerde schepen. De regeling is belangrijk voor een
gelijk speelveld in de hoogtechnologische scheepsbouw in Europa. Alle concurrerende
landen kennen vergelijkbare regelingen voor hun scheepsbouwsector, waardoor de
Nederlandse industrie op achterstand komt zonder de SIS-regeling. De regeling is van
toepassing op unieke enkelstuks orders.
Indien dergelijke orders naar het buitenland verdwijnen is geen vervangende orderstroom
te voorzien of te acquireren. De door de SIS-regeling gegenereerde orders hebben een
belangrijke meerwaarde voor de Nederlandse economie.

Amendementen zijn in 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.
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Dekking wordt gevonden in de onderuitputting van de TKI-toeslag in artikel 12 (een sterk
innovatievermogen), specifiek in het niet overgaan tot de extra bijdrage aan TNO (€ 2,6
mln.) en in de werkbudgetten topsectoren (€ 2,7 mln.).
Aangenomen. Voor: PVV, het lid Bontes, SGP, CDA, ChristenUnie, VVD, 50PLUS,
PvdA en PvdD

