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 aan De leden van de vaste commissie  voor 

Economische Zaken 

 

 datum 18 december 2009 

 
 

Betreffende wetsvoorstel: 

 

32123 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische 

Zaken (XIII) voor het jaar 2010  

 

 
Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 15 december 2009 met algemene stemmen aangenomen door de 

Tweede Kamer.  

 

 
Aangenomen amendementen 
 

 
Begrotingsstaat artikelen 2 en 5 
8 à 12 herdruk (Ten Hoopen c.s.) 

Met de IPC regeling (Innovatie Prestatie Contracten) worden groepen MKB-bedrijven 

gestimuleerd om samen te innoveren. De minister van Economische Zaken heeft het 

budget voor deze regeling in 2009 verhoogd naar € 35 miljoen omdat er geen budget meer 

was. Voor 2010 heeft de minister van Economische Zaken € 20 miljoen begroot voor de 

uitvoering van deze regeling. Het aantal aanvragen voor deze regeling vanuit het MKB is 

onverminderd groot. Naar verwachting is er in 2010 minimaal € 40 miljoen nodig. Het 

begrote bedrag voor IPC (binnen artikel 2 onderdeel van operationele doelstelling 1) wordt 

daarom verhoogd met € 20 miljoen. 

Dekking voor het benodigde budget wordt voor gevonden door binnen artikel 2 een sterk 

innovatievermogen, operationele doelstelling 2, het budget van de innovatieprogramma’s 

met € 10 miljoen te verlagen. De andere helft van de dekking van het benodigde budget 



 

 datum 18 december 2009 

 blad 2 

 

 

wordt gevonden door binnen artikel 5 internationaal economische betrekkingen, 

operationele doelstelling 3, het budget van de subsidieregeling Togetthere met 

€ 10 miljoen te verlagen Beide subsidieregelingen kampen met structurele 

onderuitputting van het besteedbare budget. 

Aangenomen. Voor: PvdA, D66, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA en het lid Verdonk 

 

 

Begrotingsstaat artikelen 3 en 10 
9 herdruk (Ten Hoopen c.s.) 

Het begrote bedrag voor het Actieplan veilig ondernemen (artikel 3, onderdeel van 

operationele doelstelling 2) wordt verhoogd met € 10 miljoen. Op basis van het stijgend 

aantal aanvragen van MKB-bedrijven is het budget voor de regeling Veiligheid Kleine 

Bedrijven begin 2010 op en is er tenminste € 10 miljoen extra budget nodig. Terecht geeft 

de staatssecretaris van Economische Zaken in de beantwoording van de schriftelijke 

vragen over de begroting van Economische Zaken aan dat als  er geen budget meer is, in 

2010 eventuele voortgang van deze stimuleringsregeling voor het MKB bezien zal worden. 

Om te voorkomen dat de veiligheid van MKB-bedrijven in het geding komt en aanvragen 

niet gehonoreerd kunnen worden, wordt het budget van de regeling Veiligheid Kleine 

Bedrijven met € 10 miljoen verhoogd. Dekking voor het benodigde budget wordt gevonden 

door binnen artikel 10 elektronische communicatie en post, operationele doelstelling 3, 

het budget van de subsidieregeling PRIMA met € 10 miljoen te verlagen. 

Aangenomen. Voor: PvdA, D66, PvdD, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA, PVV en het 

lid Verdonk 
 

 
Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen 
 

 

Begrotingsstaat artikelen 2 en 3 

10 (Van der Ham) 

In artikel 2, Een sterk innovatievermogen, wordt van de operationele  doelstelling 1 (Meer 

bedrijven die meer (technologische) kennis ontwikkelen en benutten), Innovatie Prestatie 

Contracten verhoogd met 20 miljoen euro. De dekking voor dit bedrag wordt gevonden in 

het niet-juridisch verplichte bedrag welke beschikbaar is in artikel 3, Een concurrerend 

ondernemingsklimaat. 

Ingetrokken 

 

 
Begrotingsstaat artikel 3 

11 (Van der Ham) 

In artikel 3, Een concurrerend ondernemingsklimaat, wordt van de operationele doelstelling 

3 (benutten van gebiedsgerichte economische kansen), de bijdrage NBTC verhoogd met 15 

miljoen euro. De dekking voor dit bedrag wordt gevonden in het niet-juridisch verplichte 

bedrag, welke in dit artikel beschikbaar is. 

Ingetrokken 

 



 

 datum 18 december 2009 

 blad 3 

 

 

 

Begrotingsstaat artikel 3 

40 (Ouwehand) 

Dit amendement strekt ertoe dat een bedrag van € 4.5 miljoen voor regionale 

programma’s op het gebied van Life Sciences en medische technologie (dat een onderdeel 

is van Pieken in de Delta) wordt overgeheveld naar de begroting voor VWS (Kamerstukken 

II, 32 123 XVI) ter dekking van amendement Ouwehand nr. 31. 

Indiener beoogt met dit amendement de budgetten voor de vervanging, vermindering en 
verfijning van dierproeven beter te laten aansluiten bij de in Nederland aanwezige kennis 

en capaciteiten, om zo innovatieve  proefdiervrije wetenschap een impuls te geven en te 

voorkomen dat Nederland in een achterhoedepositie terecht zal komen op dit steeds 

belangrijker wordende onderzoeksterrein. Zowel door universiteiten als door het 

bedrijfsleven wordt gewezen op het feit dat Nederland daarnaast ook een economisch 

rendement kan behalen door te investeren in projecten als bijvoorbeeld het ASAT-initiatief 

(Assuring Safety without Animal Testing). Uit de ervaringen die tot nu toe zijn opgedaan 

met 3V alternatieven in de Life Sciences blijkt bovendien dat 3V-onderzoek beter 

toepasbare kennis oplevert voor de gezondheid van de mens. 

Met dit amendement komt het budget niet te vervallen, maar wordt een klein deel van het 

budget geoormerkt voor proefdiervrije wetenschappelijke ontwikkelingen op deze 

terreinen. Bedrijven kunnen hiervoor een projectaanvraag indienen bij ZonMw. 

Verworpen. Voor: GroenLinks, PvdD, VVD, ChristenUnie en SGP 

 

 
 

 

 

 

 

 


