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Eerste Kamer der Staten-Generaal 

Centraal Informatiepunt 

 

 Den Haag, 16 december 2005 

 

Aan de leden en de plv. leden van de Vaste Commissie 

voor Economische Zaken 

 

 

 

 

OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende wetsvoorstel: 

 

 

30300 XIII  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische 

Zaken (XIII) voor het jaar 2006 

 

 

 

EINDSTEMMING WETSVOORSTEL: het wetsvoorstel is op 15 december 2005 met 

algemene stemmen aangenomen. 

 

 

VERWORPEN, INGETROKKEN EN/OF VERVALLEN AMENDEMENTEN 

 

Artikel 3a 

Begrotingsstaat Artikel 4 Doelmatige en duurzame energiehuishouding 

5153 (Verburg) 

Met dit amendement wordt de MEP-heffing verlaagd met € 35, van € 52 naar € 17. Het tekort 

dat hierdoor ontstaat in de financiering van de MEP (de subsidie op productie van 

milieuvriendelijke energie) wordt via een rijksbijdrage vanuit de EZ-begroting aangevuld. Het 

is niet geheel duidelijk of alle projecten die uit de MEP gefinancierd worden, ook FES-

waardig zijn. Een deel daarvan lijkt dat wel te zijn. In dit amendement is, gezien deze 

onzekerheid en vanwege de zorgvuldigheid, niet gekozen om het tekort dat ontstaat door de 

verlaging van de MEP-heffing rechtstreeks te financieren via het FES. In plaats hiervan is er 

voor gekozen om gebruik te maken van het zogeheten FES-bruggetje. Dit bewerkstelligt 

hetzelfde resultaat; door deze weg te bewandelen wordt ook voorkomen dat mogelijk niet 

FES-waardige uitgaven wel als zodanig worden aangemerkt. De amendementen die ten 

grondslag liggen aan de tariefsverlaging zijn, behalve dit amendement: 30 300 A, nr. 28, 30 

300 D, nr. 12 en 30 300 XII, nr. 30. 

Samenvattend: via een «FES-bruggetje» wordt dit amendement gefinancierd, zonder dat dit 

ten koste gaat van de projecten duurzame energie, die uit de MEP-heffing worden 

gefinancierd. 

Ingetrokken 
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Begrotingsstaat Artikel 1 Goed functionerende economie en markten in 

Nederland en Europa 

Begrotingsstaat  Artikel 2 Een sterk innovatievermogen 

Begrotingsstaat  Artikel 3 Een concurrerend ondernemingsklimaat 

Begrotingsstaat Artikel 5 Internationale economische betrekkingen 

13 (Smeets) 

De economische ontwikkelingen in China zijn een kans voor het Nederlandse bedrijfsleven. 

Tot op heden hebben de kleine en middelgrote Nederlandse bedrijven echter moeite om de 

kansen te verzilveren. Dit amendement maakt 5 mln euro vrij om de Nederlandse MKB-er tot 

100 werknemers te ondersteunen bij het betreden van de Chinese consumentenmarkt. De 

middelen moeten worden ingezet binnen het Programma Opkomende Markten, specifiek 

gericht op China. De dekking voor het amendement wordt gevonden op: 

– artikel 1: 1 mln euro uit Onderzoek en opdrachten DG Economische Politiek; 

– Artikel 2: 1 mln euro uit beleidsexperimenten innovatie; 1 mln euro uit micro-electronica 

stimulering; 1 mln euro uit Internationale ruimteluchtvaart; 

– Artikel 3: 1 mln euro uit vernieuwingsprogramma’s. 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak, ChristenUnie en SGP 

 

 

Begrotingsstaat Artikel 2 Een sterk innovatievermogen 

21 (Smeets) 

Dit amendement heeft als doel middelen vrij te maken voor een proef met 100 

marketingvouchers van 7500 euro. Deze vouchers worden beschikbaar gesteld aan bedrijven 

die reeds dankzij een innovatievoucher een product hebben ontwikkeld, en als vervolg met 

behulp van de marketingvoucher kennis op het gebied van marketing willen inkopen bij 

kennisinstellingen en grote bedrijven om het product succesvol op de markt te zetten. De 

ervaring met de innovatievouchers heeft ons immers geleerd dat bedrijven moeite hebben om 

de ontwikkelde producten daadwerkelijk op de markt te zetten. De marketingvouchers maken 

het mogelijk om wel de laatste stap te kunnen maken. Dekking voor het amendement wordt 

gevonden binnen artikel 2. Van het budget Innovatiesubsidie Samenwerkingsprojecten wordt 

750 000 euro verplaatst naar het onderdeel innovatievouchers. 

Verworpen. Voor: SP, PvdA, Groep Lazrak, ChristenUnie, SGP en LPF 

 

 

Begrotingsstaat Artikel 22 Nominaal en onvoorzien 

45 (Gerkens) 

Dit amendement bevat de dekking voor amendement 30 300 VIII, nr. 60, dat ertoe strekt 

227000 euro, ten behoeve van het project MusicXport, over te hevelen naar de 

cultuurbegroting. Het MusicXport programma is als een best practice benoemd in de brief 

Cultuur en Economie, maar dreigt te verdwijnen. 

Het ontstane gat in de begroting Economische Zaken wordt nog in 2006 aangevuld vanuit het 

Ministerie van Financiën in het kader van het beleid gericht op cultuur en economie. 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA en Groep Lazrak 
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MOTIES 

 

7 (Crone c.s.) over windfall profits 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak, ChristenUnie, SGP, LPF en 

Groep Nawijn 

 

 

Stemmingen op 15 november over moties ingediend bij het debat over de versterking 

van de economische structuur (ICES) en over investeringen in de kennis en 

kennisinfrastructuur (KIS) 

 

 

17 (Aptroot c.s.) over het aanbestedingsbeleid van de overheid 

Aangenomen met algemene stemmen 

 

 

18 (Aptroot c.s.) over één uitvoeringsinstantie voor het beleid van Economische Zaken  

Aangenomen. Tegen: CDA 

 

 

19 (Aptroot c.s.) over één loket voor het bedrijfsleven, onder verantwoordelijkheid van 

Economische Zaken 

Aangenomen met algemene stemmen 

 

 

20 (Dittrich c.s.) over de overheid als launching customer 

Aangenomen met algemene stemmen 

 

 

Stemmingen over moties ingediend tijdens het debat over de begroting van het 

Ministerie van Economische Zaken voor het jaar 2006 

 

 

22 (Irrgang) over een integraal onderzoek naar ervaringen met liberalisering en privatisering  

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks en de ChristenUnie  

 

 

23 (Smeets c.s.) over het afsluiten van een financieringsakkoord met de Nederlandse Banken  

Aangenomen met algemene stemmen 

 

 

24 (Smeets en Vendrik) over het zwaar meewegen van investeringen in scholing van 

werknemers bij de beoordeling van gebiedsgerichte projecten 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA en Groep Lazrak 

 

 

25 herdruk (Ten Hoopen en Vendrik) over een regeling voor het mkb, naar analogie van de 

Amerikaanse Small business act 

Aangenomen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak, Groep Wilders, CDA, 

ChristenUnie, SGP en Groep Nawijn  
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26 (Ten Hoopen c.s.) over onderzoek naar een Nationaal Innovatiefonds  

Aangenomen met algemene stemmen 

 

 

27 (Aptroot c.s.) over beperking verplichte bijdrage van bedrijven aan de Kamers van 

Koophandel 

Afgevoerd van de agenda op 3 november 2005 

 

  

28 (Aptroot c.s.) over afschaffing van de leeftijdsgrens voor de zelfstandigenaftrek 

Aangenomen. Voor: SP, GroenLinks, D66, Groep Wilders, VVD, CDA, SGP, LPF en  

Groep Nawijn  

 

 

29 (Aptroot c.s.) over één inspectie- en controledienst voor het bedrijfsleven 

Aangenomen. Tegen: SP  

 

 

30 (Bakker c.s.) over knelpunten bij de uitvoering van de Kennismigrantenregeling  

Aangenomen met algemene stemmen 

 

 

31 (Vendrik en Bakker) over een publiek gefinancierde, c.q. publiek geborgde voorziening 

voor zwangerschapsverlof voor zelfstandigen 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, D66 en Groep Lazrak  

 

 

32 (Van den Brink) over afschaffing van de verplichte ontslagtoets voor bedrijven met 

maximaal vijftien werknemers 

Verworpen. Voor: LPF, Groep Wilders en Groep Nawijn 

 

 

33 (Van den Brink en Vendrik) over omzetting van de zelfstandigenaftrek in een 

zelfstandigenkorting voor bedrijven in het mkb 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak, Groep Wilders, SGP, LPF en 

Groep Nawijn  

 

 

34 (Van den Brink) over een visie voor het Noordzeekustgebied 

Aangenomen. Voor: PvdA, Groep Lazrak, Groep Wilders, LPF en Groep Nawijn 

 

 

35 (Van den Brink) over een "voorjaarsschoonmaakdag" waarop de regering verantwoording 

aflegt over dereguleringsresultaten 

Verworpen. Voor: LPF en Groep Nawijn 
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36 (Slob) over een beleidsnotitie over RFID-technologie 

Aangenomen met algemene stemmen 

 

 

37 (Slob c.s.) over benutting van de mogelijkheden die de kaderregeling voor de scheepsbouw 

biedt 

Aangenomen met algemene stemmen 

 

 

38 (Van der Vlies c.s.) over faciliteiten voor een soepele en aantrekkelijke bedrijfsoverdracht 

aan werknemers 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak, SGP, LPF en Groep Nawijn  

 

 

39 (Van der Vlies c.s.) over een veiligheidsinvesteringsaftrek 

Aangenomen. Tegen: GroenLinks  

 

 

28 42 (30.091) (Adelmund) over een investeringspremieregeling voor gemeenten met 

achterstandswijken 

Aangenomen met algemene stemmen 
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