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 aan De leden van de vaste commissie  voor 

Economische Zaken 

 

 datum 30 december 2008 

 
 

Betreffende wetsvoorstel: 

 

31700 X III Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische 

Zaken (XIII) voor het jaar 2009   

 

 
Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 18 december 2008 met algemene stemmen aangenomen door de 

Tweede Kamer.  

 

 
Aangenomen amendement 
 

Artikel 3 Een concurrerend ondernemingsklimaat 
16 (Ten Hoopen en Van der Vlies) 
Met amendement 31 200 XIII, nr. 36 is € 12 miljoen vrijgemaakt voor  
criminaliteitspreventie in het kleinbedrijf. Vervolgens heeft ook de minister nog een bedrag 
van € 12 miljoen ter beschikking gesteld. Het gaat derhalve om een totaalbedrag van € 24 
mln. 
Verplichtingen ter grootte van dit totaalbedrag zijn terug te vinden in de begroting 2009 
(verspreid over 2008 en 2009); het kasritme van de uitgaven is evenwel niet in 
overeenstemming met het amendement; in de jaren 2008 tot en met 2012 zijn de 
uitgaven respectievelijk € 3 miljoen, 8 miljoen, 9 miljoen, 3 miljoen en 1 miljoen. 
Met dit amendement wordt bewerkstelligd dat de spreiding van de uitgaven van 2009 tot 
en met 2012 teruggedraaid en geconcentreerd worden in 2009. Het bedrag van de 
uitgaven voor 2008 zoals vermeld in de begroting 2009 zijn niet conform het amendement 
Ten Hoopen c.s. 
Omdat 2008 grotendeels gepasseerd is worden enkel de uitgaven voor 2009 verhoogd. 
Hierdoor komen de uitgaven voor criminiliteitspreventie  voor 2009 op € 21 mln. Hiertoe 
worden de uitgaven voor artikel 3, operationele doelstelling 2, post Actieplan Veilig 
ondernemen verhoogd met € 13 mln. 
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Aangenomen. Voor stemden PvdA, GroenLinks, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA, PVV 

en het lid Verdonk. 

 

 
Verworpen en ingetrokken amendementen 
 

Artikel 2 Een sterk innovatievermogen 

15 (Vos) 
In de grensregio’s is bedrijvigheid van groot belang. Voor de BSRI, een subsidie om 

bedrijven in gevallen van nood aan de Nederlandse kant van de grens te krijgen of te 

houden, is echter slechts 12.5 miljoen euro  gereserveerd. Middels dit amendement wordt 

dit bedrag verdubbeld.  

Dekking wordt gevonden in het (zeer hoge) budget voor ruimtevaart. Indien dit naar het 

oordeel van de minister onmogelijk is, kan dekking gevonden worden uit de 

eindejaarsmarge. 

Ingetrokken. 

 

Artikel 3 Een concurrerend ondernemingsklimaat 
9 à 10 (Vos) 

De BB MKB wordt met 255 miljoen euro verhoogd; dit wordt gedekt door een verlaging van 

de Borgstellingsregeling Scheepsnieuwbouw met datzelfde bedrag. Op deze manier wordt 

de BB MKB verhoogd tot een bedrag van 1 miljard euro, en kan op bredere schaal gebruik 

gemaakt worden van dit succesvolle instrument teneinde een betere kredietverstrekking 
voor het bedrijfsleven te faciliteren. 

Ingetrokken. 

 

Artikel 1 Goed functionerende economie en markten in Nederland en Europa 

18 (Gesthuizen) 

Met dit amendement beoogt de indiener twee zaken. Ten eerste wordt met deze besparing 

het door de overheid voorgestane high trust beleid gekeerd. Naar de mening van de 

indiener is het – zeker met de recent opgedane kennis over waar een gebrek aan toezicht 

toe kan leiden – onwenselijk dat controles op het naleven van de mededingingsregels 

ingeperkt gaan worden. Tevens geeft deze maatregel een verkeerd signaal af. 

Ondernemers in sectoren die door de toezichthouders als relatief goed worden bestempeld 

worden vrijwel gevrijwaard van controles, terwijl het aannemelijk is dat de goede naleving 

van mededingingsregels in deze sectoren juist een gevolg is van adequaat toezicht. Voorts 

leidt dit amendement op langere termijn zeer waarschijnlijk ook tot hogere  inkomsten voor 

de toezichthouders (NMa/Dte en OPTA) en daarmee de Staat. De indiener hoopt dat met 
dit amendement de ingeslagen weg van minder toezicht zal worden gekeerd. 

Dit wordt gedekt door de kosten die bespaard worden door het opdoeken van het 

Innovatieplatform, het tweede doel van dit amendement. Naar de mening van de indiener 

vallen de initiatieven van dit platform onder te verdelen in twee categorieën: taken die het 

ministerie van Economische Zaken op zich zou moeten nemen en proefballonnetjes. 

De meerwaarde is dus nihil. 

Verworpen. Voor stemden SP, GroenLinks, PvdD en de PVV. 
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Artikel 2 Een sterk innovatievermogen 

13 (Aptroot) 

Investeringssubsidies internationaal en opkomende markten vervallen. 

De vrijgevallen gelden worden aangewend voor een verruiming van de BBMKB-regeling en 

de WBSO (artikel 3), ter stimulering van het ondernemerschap en het oplossen van 

bestaande knelpunten daarbij. 

Verworpen. Voor stemden GroenLinks, VVD, PVV en het lid Verdonk. 

 
Artikel 2 Een sterk innovatievermogen 

14 (Aptroot) 

De budgetgroei boven de 2,5% wordt afgeroomd. 

De vrijgevallen gelden worden aangewend voor een verruiming van de 

BBMKB-regeling en de WBSO (artikel 3), ter stimulering van het ondernemerschap 

en het oplossen van bestaande knelpunten daarbij. 

Verworpen. Voor stemden GroenLinks, VVD, PVV en het lid Verdonk. 

 

Artikel 2 Een sterk innovatievermogen 

17 (Van der Ham) 

Dit amendement strekt ertoe het budget voor de innovatieprestatiecontracten (IPC) te 

verruimen om innovatie in het MKB te ondersteunen. 

De indiener acht het IPC (Innovatieprestatiecontracten) een belangwekkend instrument om 

innovatie bij het MKB te stimuleren. In clusters  werken MKB bedrijven aan innovatie en zij 

vormen netwerken met kennisinstellingen. De reactie uit het veld is zeer positief over deze 
regeling, dat bleek ook tijdens de consultatie inzake de industriebrief. De indiener acht het 

van belang dat de overheid betrouwbaar innovatiebeleid voert en dat daartoe de budgetten 

toereikend zijn en voor lange termijn toegankelijk. Dit amendement wordt gedekt uit het 

niet juridisch verplichte deel in artikel 5, operationele doelstelling 3. 

Verworpen. Voor stemden GroenLinks, D66, PvdD, VVD, SGP en het lid Verdonk.  

 

Artikel 3 Een concurrerend ondernemingsklimaat 

11 (Van der Ham) 
Door dit amendement wordt het budget voor het Nederlands Bureau voor Toerisme en 
Congressen (NBTC) verhoogd van € 16,7 mln naar € 20 mln. Hiertoe wordt operationele 
doelstelling 3 in artikel 3 verhoogd met € 3,3 mln. 
In 2007 ontving Nederland ruim 11 miljoen buitenlandse bezoekers. In totaal zorgden 
binnen- en buitenlands toerisme in 2007 voor ruim 35 miljard aan toeristische bestedingen 
en droeg het toerisme in 2007 voor 3% bij aan het BBP (CBS). 
Op lange termijn voorziet het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC) in 
een gematigde groei van het inkomend toerisme, hoewel deze achterblijft bij die van de 
direct concurrerende landen (Denemarken, VK, België en Duitsland). Op korte termijn laat 
de economische recessie ook het inkomend toerisme  in Nederland niet ongemoeid: de 
eerste zes maanden van het jaar werd een daling geconstateerd van – 5%. Nederland 
incasseert ook hiermee slechtere resultaten dan de direct concurrerende landen. 
Dit komt deels omdat het Nederlands inkomend toerisme voor een belangrijk deel afhangt 
van bezoekers uit de VS en het VK, landen die  zwaar zijn getroffen door de recessie. 
Het NBTC, de organisatie die in Nederland verantwoordelijk is voor promotie van de 
bestemming Holland in binnen- en buitenland, heeft haar bijdrage van het ministerie van 
Economische Zaken zien teruglopen terwijl de toerismeorganisaties die met het NBTC 
concurreren hun budgetten zagen toenemen of gelijk blijven. De indiener acht het van 
belang om het NBTC voldoende in staat te stellen Nederland als  bestemming te promoten. 
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Dekking wordt gevonden in het juridische niet verplichte deel van operationele doelstelling 
2 van artikel 5. 
Verworpen. Voor stemden GroenLinks, D66, PvdD, VVD en het lid Verdonk. 

 


