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Betreffende wetsvoorstel: 

 

34000 XIII 
Vaststelling van de begrotingsstaten  van het Ministerie van Economische Zaken (XIII)  en 

de Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2015  

 

 

Eindstemming wetsvoorstel 

Het wetsvoorstel is op 27 november 2014 aangenomen door de Tweede Kamer.  De PVV, 

het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Van Vliet, 

50PLUS, Klein, D66, GroenLinks, de PvdA, de Groep Kuzu/Öztürk en de SP stemden voor. 

 

 

Aangenomen en overgenomen amendementen 

 

Artikel 12 Een sterk innovatievermogen 

17 (Van Veen/Jan Vos) dat zorgt voor aanvullend budget voor innovatief MKB 

Dit amendement zorgt voor aanvullend budget voor innovatief MKB. Met de beoogde 

verhoging wordt het MKB verder gestimuleerd om in samenwerking te komen tot innovatie. 

Dit kan via drie instrumenten: MIT, SBIR en IPC. De MIT stimuleert het MKB met 

verschillende instrumenten tot innovatie zoals met Research & Development-

samenwerkingsprojecten, haalbaarheidsstudies, Innovatieprestatiecontracten en 

kennisvouchers. De regeling is sinds de start in 2013 een succes. Met deze impuls wordt 

zeker gesteld dat zoveel mogelijk aanvragen van goede kwaliteit kunnen worden 

gehonoreerd en wordt het mogelijk om de MIT en het innovatie-instrumentarium van de 

regio’s goed op elkaar af te stemmen en te versterken. Verder dient te worden onderzocht 

of het met dit aanvullend budget ook mogelijk is om SBIR-trajecten (Small Business 



 

 datum 1 december 2014 

 blad 2 

 

 

Innovation Research) verder te accommoderen. SBIR is een bewezen methodiek om 

innovatieve oplossingen te laten genereren door het (kleine) bedrijfsleven voor 

maatschappelijke uitdagingen. De Innovatieprestatiecontracten (IPC) bestaan als 

instrument onder de MIT. Onderzocht dient te worden in hoeverre een openstelling van dit 

instrument buiten de topsectoren kan worden vorm gegeven, zodat alle MKB’ers van dit 

samenwerkingsinstrument gebruik kunnen maken. Dekking van het amendement wordt 

gevonden in het budget voor de regeling TKI-toeslag in 2015. De Minister wordt verzocht 

bij de Voorjaarsnota 2015 zonodig de middelen (verplichtingenruimte) te spreiden over de 

jaren 2015 en 2016 en het kasritme van uitfinanciering hierop af te stemmen, zodat in 

totaal een bedrag van € 20 miljoen beschikbaar gesteld wordt ter versterking van het 

innovatieve MKB. 

Aangenomen. Voor: het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Van Vliet, 50PLUS, 

Klein, D66, GroenLinks, de PvdA, de Groep Kuzu/Öztürk, de PvdD en de SP 

 

Artikel 17 Groen onderwijs van hoge kwaliteit 

6  7 (Harbers/Koolmees) over het toewijzen van 10 miljoen euro aan groen onderwijs 

Het groene onderwijs heeft te maken met stijgende leerlingen- en studentenaantallen, Dit 

heeft effect op de begroting van Economische Zaken. Hierdoor kan een stijging van 

leerlingenaantallen in de groene sector niet gecompenseerd worden door minder studenten 

elders. Een bewustere studiekeuze van leerlingen en studenten voor deze sector met 

arbeidsmarktperspectief zou niet moeten leiden tot minder geld voor onderzoek in deze 

succesvolle sector. Dit amendement beoogt € 10.000.000 toe te wijzen aan groen 

onderwijs van hoge kwaliteit, met name gericht op de opleidingen in het hoger 

beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs; daartoe wordt in artikel 17 XIII de 

operationele doelstelling Groen onderwijs van hoge kwaliteit verhoogd. De dekking 

hiervoor wordt gevonden in het amendement dat de ondertekenaars hebben ingediend op 

de begroting van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. 

Verworpen. Voor: CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Van Vliet, 50PLUS, 

Klein, D66, GroenLinks, de PvdA, de Groep Kuzu/Öztürk en de SP 

 

Artikel 18 Natuur en Regio 

51  56  128 (Jacobi/Van Veldhoven) dat beoogt middelen vrij te maken voor het 

opzetten en implementeren van een nieuwe standaard voor nationale parken 

Dit amendement beoogt middelen vrij te maken voor het opzetten en implementeren van 

een nieuwe standaard voor nationale parken. Hiertoe wordt onder beleidsartikel 18.3 een 

nieuwe post gecreëerd genaamd «Nationale Parken». Deze zal middelen ontvangen die 

worden vrijgemaakt uit de post «Natuurvisie» onder artikel 18. Deze middelen zullen in het 

jaar 2015 1 miljoen euro bedragen. De indieners wensen voorts dat voor de uitrol van het 

concept in de jaren erna uit hetzelfde artikel adequate financiering zal worden verzekerd. 

Aangenomen. Voor: ChristenUnie, 50PLUS, Klein, D66, GroenLinks, de PvdA, de 

Groep Kuzu/Öztürk, de PvdD en de SP 
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Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen 

 

Artikel 11 Goed functionerende economie en markten  

14 (Gesthuizen) over het ten behoeve van de fraudehelpdesk verlagen van de gelden voor 

TenderNed 

Via dit amendement wordt het voor TenderNed begrote bedrag verlaagd met € 500 

duizend ter dekking van een bedrag van € 500 duizend ten behoeve van de 

Fraudehelpdesk (Zie Kamerstukken 34 000 VI, nr. 5). De Fraudehelpdesk is opgericht in 

februari 2011, door de Stichting Aanpak Financieel-Economische Criminaliteit in Nederland 

(SafeCin), in opdracht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. De Fraudehelpdesk is 

de landelijke vraagbaak voor burgers en ondernemers (waarbij de nadruk ligt op het 

midden- en kleinbedrijf) voor allerlei vormen van fraude. De Fraudehelpdesk heeft als doel 

burgers en bedrijven te helpen voorkomen slachtoffer te worden van fraude en slachtoffers 

snel door te verwijzen naar de instantie die hen het beste kan helpen. De preventie van 

fraude vindt plaats doordat de Fraudehelpdesk tips geeft hoe fraude kan worden 

voorkomen en door het signaleren van trends en nieuwe fraudevormen. Burgers en 

bedrijven die toch het slachtoffer zijn geworden kunnen terecht bij de Fraudehelpdesk, 

waar zij kunnen worden doorverwezen naar instanties om hen verder te helpen of adviezen 

kunnen krijgen hun geschil zaak zelf op te lossen indien hun zaak zich daar voor leent. De 

Fraudehelpdesk heeft op de begroting van Veiligheid & Justitie een subsidie ontvangen 

voor het jaar 2014 van 750.000 euro. Op de begroting van Economische Zaken heeft de 

Fraudehelpdesk voor het jaar 250.000 euro ontvangen. Ook ondernemers dragen financieel 

bij aan het in stand houden van diensten van de helpdesk. De evaluatie door het WODC uit 

2012 van de Fraudehelpdesk is positief. Hieruit blijkt dat de Fraudehelpdesk zich heeft 

ontwikkeld tot een centraal punt voor burgers en bedrijven met vragen over fraude. Het 

merendeel van de burgers en bedrijven is tevreden over de inhoudelijke afhandeling van 

telefonische meldingen door de helpdesk. De Fraudehelpdesk heeft de afgelopen jaren 

laten zien een meerwaarde te zijn in de fraudebestrijdingsketen, zo wordt dat ook gezien 

door de meeste ketenpartners. Het (specifiekere) Steunpunt Acquisitiefraude is inmiddels 

een onderdeel geworden van de (algemenere) Fraudehelpdesk en de Fraudehelpdesk zelf is 

een steeds grotere rol gaan spelen in de strijd tegen fraude. De subsidie van 750.000 euro 

die voor het jaar 2015 is vastgesteld op de begroting van Veiligheid & Justitie is 

onvoldoende gebleken om de Fraudehelpdesk te kunnen blijven ontwikkelen en een vaste 

volwaardige plaats te blijven geven in de keten van fraudebestrijding. Om de Fraude-

helpdesk te garanderen is een bedrag van 1,4 miljoen euro nodig. Middels het reeds 

genoemde amendement op de begrotingsbehandeling van Veiligheid & Justitie wordt 

voorgesteld een substantieel deel van dit bedrag vanuit Justitie te financieren, te weten 

750.000 euro. Aangezien de Fraudehelpdesk een aanzienlijk deel van haar werk richt op 

ondernemers is een bijdrage vanuit Economische Zaken zeker op zijn plaats. Indieners 

stellen derhalve voor een bedrag van 500.000 euro beschikbaar te stellen voor het 

garanderen van de Fraudehelpdesk. Dit bedrag financieren de indieners vanuit artikel 11: 

Goed functionerende economie en markten. Het amendement voorziet in een deel van de 

noodzakelijke subsidie om de toekomst van de Fraudehelpdesk te verzekeren en de 

positieve bijdrage aan de preventie en signalering van fraude en het bijstaan en 

doorverwijzen van slachtoffers van fraude te kunnen continueren. De Fraudehelpdesk 

draagt in grote mate bij aan het realiseren van een «excellent ondernemingsklimaat». De 
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helpdesk is een toegevoegde op de al bestaande diensten voor ondernemers die reeds 

aangeboden worden door onder andere de Kamer van Koophandel/Ondernemerspleinen. 

Verworpen. Voor: 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP 

 

Artikel 11 Goed functionerende economie en markten 

Artikel 18 Natuur en regio 

15 (Gesthuizen/Van Gerven) over het ten behoeve van Recreatiegebieden om de Stad 

(RODS) verlagen van de gelden voor TenderNed 

 Via dit amendement wordt het voor TenderNed begrote bedrag verlaagd met € 3,2 miljoen 

ter dekking van een bedrag van € 3,2 miljoen voor Recreatiegebieden om de Stad (RODS) 

onder artikel 18. Door noodzaak tot bezuinigingen zijn RODS gebieden uit de begroting 

geschrapt. Indieners zijn echter van mening dat recreatiegroen belangrijk is voor het 

welbevinden en voor de gezondheid van stedelingen en vinden het dan ook wenselijk voor 

kinderen en volwassenen om niet te ver van hun woonplaats in de natuur te kunnen 

recreëren. Met dit amendement kunnen prioritaire gebieden een impuls krijgen. Met dit 

amendement kan ook vorm gegeven worden aan de aangenomen motie 32 500 XIII nr. 24 

die de regering verzoekt ten minste door te gaan met de Recreatie om de Stad daar waar 

al beloftes aan bewoners zijn gedaan over recreatiegebieden en groen, en daar waar 

huizenprijzen substantieel dreigen te dalen bij het niet doorgaan van geplande 

recreatiegebieden. De dekking wordt gevonden door het bedrag voor TenderNed te 

verlagen. Het bedrag van € 6,857 mln voor PIANOo/TenderNed is buitengewoon hoog 

aangezien slechts een wettelijke verplichting tot het publiceren van alle aanbestedingen en 

het bijhouden van statistieken bestaat. Marktpartijen geven aan die taak voor € 500.000 te 

kunnen realiseren. TenderNed investeert ook in niet-wettelijke taken zoals onder andere 

het bouwen en ontwikkelen van systemen voor inschrijfmodules en onderhands 

aanbesteden, waarmee TenderNed met algemene middelen een ongelijk speelveld creëert. 

Verworpen. Voor: 50PLUS, GroenLinks, de PvdD en de SP 

 

Artikel 11 Goed functionerende economie en markten 

Artikel 13 Een excellent ondernemingsklimaat 

16  129 (Gesthuizen) over het ten behoeve van het Nederlands Bureau voor Toerisme en 

Congressen verlagen van het bedrag voor TenderNed 

Via dit amendement wordt het voor TenderNed (artikel 11) begrote bedrag verlaagd met € 

300 duizend ter dekking van een bedrag voor het Nederlands Bureau voor Toerisme en 

Congressen (artikel 13). Toerisme is een groeimarkt en een van de weinige sectoren die 

groei laat zien tijdens de crisis, dat laten cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek 

(CBS) dit jaar zien. Met een additionele investering kunnen we in 2025 de 16 miljoen 

bezoekers naar Nederland halen en daarmee zorgen voor een stijging van ruim 30% van 

de werkgelegenheid in de sector en ruim 60% meer bestedingen. Zonder additionele 

publieke middelen kan het potentieel niet volledig worden verzilverd en loopt ons land 

jaarlijks zo’n 750.000 gasten, € 600 miljoen aan bestedingen en bijna 4.000 banen mis. 

Om Nederland als land op de kaart te zetten en te houden is gezamen-lijke inspanning 

nodig. Een individuele museumdirecteur of een hotelei-genaar kan dat niet alleen. 

Toeristen kiezen vaak eerst voor het land en dan pas voor de bezienswaardigheden. Het 

promoten van het land Nederland doet het NBTC. De strategie van het NBTC, Holland 

Branding & Marketing Strategie (HBMS), beoogt duurzame en intelligente groei door naast 
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de populaire plekken ook minder bekende regio’s en bezienswaardigheden nadrukke-lijker 

onder de aandacht te brengen van de toerist. Op die manier worden huidige hotspots 

(zoals Amsterdam) ontlast en houden we ons land leefbaar voor bewoners, geliefd bij 

bezoekers en winstgevend voor ondernemers door betere capaciteitsbenutting door het 

land heen. De beschikbare 300 duizend euro zal worden aangewend in het kader van 

HBMS. Daarmee wordt een eerste, belangrijk signaal afgegeven m.b.t. de rijksbijdrage 

2016 t/m 2019. Een aantal concrete activiteiten zijn: – Kunst- en cultuur: met additioneel 

budget kunnen we in 2015 de campagne KunstHolland uitbreiden naar andere landen. 

Onlangs is dit project in Duitsland gestart. In vervolg hierop wil de NBTC deze campagne 

graag uitbreiden naar andere landen zoals Frankrijk en UK. Daarnaast het NBTC in 

Duitsland specifiek inzetten op het regionale culturele aanbod. Zo kunnen we zorgen voor 

enerzijds hogere bestedingen en anderzijds meer bezoekers in de regio. – Culinair: ons 

land heeft te kampen met een zwak imago op culinair gebied. Onterecht, aangezien ons 

land voldoende in huis heeft om een onderscheidende culinaire beleving te kunnen bieden 

aan toeristen. Om de beter bestedende bezoeker aan te kunnen trekken investeert het 

NBTC in het culinaire imago van Nederland. Met additioneel budget kunnen de regio’s 

samen met het NBTC met hun eigen culinaire specialiteit en streekproducten extra 

bezoekers aantrekken. – Tot slot biedt een additionele investering in het NBTC de 

mogelijkheid de potentie van nieuwe markten te onderzoeken waaronder Mexico, Turkije 

en Zuid-Korea. Landen met een aanhoudende economische vooruitgang, waar 

consumenten steeds meer te besteden hebben en het uitgaande toerisme een enorme 

procentuele groei doormaakt. De dekking wordt gevonden door het bedrag voor TenderNed 

te verlagen. Het bedrag van € 6,857 mln voor PIANOo/TenderNed is buitengewoon hoog 

aangezien slechts een wettelijke verplichting tot het publiceren van alle aanbestedingen en 

het bijhouden van statistieken bestaat. Marktpartijen geven aan die taak voor € 500.000 te 

kunnen realiseren. TenderNed investeert ook in niet-wettelijke taken zoals onder andere 

het bouwen en ontwikkelen van systemen voor inschrijfmodules en onderhands 

aanbesteden, waarmee TenderNed met algemene middelen een ongelijk speelveld creëert. 

Verworpen. Voor: PVV, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP 

 

Artikel 12 Een sterk innovatievermogen 

Artikel 12 Een sterk innovatievermogen 

44 (Graus) over financiële middelen voor het Nederlands Bureau voor Toerisme en 

Congressen 

Internationale bezoekers en toeristen spenderen ruim 10 miljard euro in Nederland en 

zorgen voor 80.000 banen in deze sector. Het aantal toeristen kan de komende tien jaar 

hard groeien, tot 16 miljoen bezoekers. Om deze potentiële groei te verzilveren moeten 

niet alleen de huidige toeristische trekpleisters, maar ook nieuwe bezienswaardigheden 

meer onder de aandacht worden gebracht. Omliggende overheden spenderen het dubbele 

met betrekking tot promotie van hun land als vakantieland. Gezien het belang van de groei 

in deze sector voor de Nederlandse economie stelt indiener voor om de hiervoor nodige 

financiële middelen beschikbaar te stellen aan het Nederlands Bureau voor Toerisme en 

Congressen. De dekking van het amendement wordt deels gevonden in het juridisch niet 

gebonden bedrag van 3.159 miljoen euro in artikel 12 (Een sterk innovatievermogen). 

Dekking voor de rest van het bedrag wordt gevonden in het juridisch niet gebonden deel 
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van de begroting voor het Gemeentefonds (34 000 B), waartoe indiener tevens een 

amendement heeft ingediend. 

Verworpen. Voor: de fractie van de PVV 

 

Artikel 13 Een excellent ondernemingsklimaat 

artikel 14 Een doelmatige en duurzame energievoorziening  

18 (Van Tongeren) om het subsidiebedrag voor de regeling Demonstratie energie-innovatie 

(DEI) te verhogen om de toename van breed toepasbare innovatieve technieken te 

versnellen 

De indiener wil het subsidiebedrag voor de regeling Demonstratie energie-innovatie (DEI) 

verhogen om de toename van breed toepasbare innovatieve technieken te versnellen. Door 

uitbreiding van de subsidie via bestaande regelingen komt er meer ruimte voor het testen 

en de experimentele uitrol van innovatieve en hernieuwbare energietechnieken. Dit is 

noodzakelijk om de overgang naar een schone economie te bespoedigen. In aanmerking 

voor de regeling komen projecten die energie besparen, duurzame energie opwekken en of 

het gebruik ervan stimuleren, zoals bijvoorbeeld Blue Energy («omgekeerde elektrodi-

alyse»), wind en zonne-energie, aerothermische (warmte in de omgevingslucht), 

hydrothermische (warmte in het oppervlaktewater), geothermische energie en energie uit 

de oceanen, waterkracht, biomassa, stortgas, gas van rioolzuiveringsinstallaties en biogas. 

Dekking wordt gevonden in het niet juridisch verplichte deel van beleidsartikel 13 Een 

excellent ondernemingsklimaat. 

Verworpen. Voor: ChristenUnie, 50PLUS, GroenLinks en de PvdD 

 

Artikel 16 Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens 

47 (Van Gerven) dat voorziet in een verhoging van 350 duizend euro van het bedrag voor 

de Landelijke Inspectiedienst van de Dierenbescherming ten behoeve van 5 extra 

inspecteurs 

Dit amendement voorziet in een verhoging van 350 duizend euro van het bedrag voor de 

Landelijke Inspectiedienst van de Dierenbescherming ten behoeve van 5 extra inspecteurs, 

met de intentie voor meerjarig. Dekking wordt gevonden in het niet juridisch verplichte 

deel van artikel 16. 

Verworpen. Voor: 50PLUS, GroenLinks, de PvdD en de SP 

 

Artikel 16 Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens 

48 (Van Gerven) over een eenmalige impuls voor dierproefvrije alternatieven 

Dit amendement reserveert 975 duizend euro voor een eenmalige impuls voor 

dierproefvrije alternatieven. Dekking wordt gevonden in de begrotingsreserve op artikel 16 

(zie Kamerstukken 34 000 XIII, vergaderjaar 2014/15, nr. 2, p. 111). 

Verworpen. Voor: PVV, 50PLUS, GroenLinks, de PvdD en de SP 
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Diverse artikelen 

49  52 (Van Gerven/Thieme) dat voorziet in een eenmalige kwaliteitsimpuls van 50 

miljoen euro voor de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 

Dit amendement voorziet in een eenmalige kwaliteitsimpuls van € 50 miljoen euro voor de 

NVWA. Dekking wordt gevonden in de begrotingsreserve op artikel 16 (zie Kamerstukken 

34 000 XIII, vergaderjaar 2014/15, nr. 2, p. 111). 

Verworpen. Voor: 50PLUS, GroenLinks, de PvdD en de SP 

 

Diverse artikelen 

50  53 (Van Gerven en Thieme) dat voorziet in 21 miljoen euro voor de Nederlandse 

Voedsel- en Warenautoriteit ten behoeve van naar schatting 300 fte's 

Dit amendement voorziet in € 21 miljoen euro voor de NVWA ten behoeve van naar 

schatting 300 fte’s (à € 70.000). Dekking wordt gevonden in beleidsartikel 18.1 

(Cofinanciering EFRO). 

Verworpen. Voor: PVV, 50PLUS, GroenLinks, de PvdD en de SP 

 

Artikel 16 Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens 

13  126  127 (Van Gerven) dat ertoe strekt om € 360 duizend te reserveren teneinde 

de werkzaamheden van stichting Zorg om boer en tuinder (ZOB) voor een periode van 3 

jaar te financieren 

Dit amendement strekt ertoe om € 360 duizend te reserveren teneinde de werkzaamheden 

van stichting Zorg om boer en tuinder (ZOB) voor een periode van 3 jaar te financieren. 

Hiertoe wordt in 2015 € 360 duizend vrijgemaakt en kunnen in 2015 verplichtingen worden 

aangegaan om de financiering voor 2016 en 2017 te regelen. Dekking wordt gevonden in 

de budgetflexibiliteit van artikel 16. Zorg om boer en tuinder (ZOB) is een stichting waar 

een pool van vrijwilligers actief is om boeren en tuinders te ondersteunen die hun bedrijf 

willen of moeten beëindigen. Gemiddeld stoppen zeven boeren per dag en het ziet er niet 

naar uit dat het tempo hiervan naar beneden gaat. Veel agrariërs komen hierbij psychisch 

en praktisch in de problemen. ZOB biedt onder andere een telefonische hulpdienst en 

keukentafelgesprekken ter ondersteuning. De vrijwilligers zijn grotendeels ex-agrariërs die 

iets soortgelijks hebben doorgemaakt en bieden een luisterend oor en geven advies. Ook 

ondersteunt ZOB bij het zoeken van een nieuwe toekomst, met nieuwe inkomsten en een 

plek in de maatschappij. De reiskostenvergoedingen voor vrijwilligers en andere 

organisatiekosten werden voordien gesubsidieerd door het Ministerie van EZ. Indiener wil 

graag dat de subsidie hervat wordt zodat ZOB zijn werkzaamheden niet hoeft te staken. 

Verworpen. Voor: CDA, de ChristenUnie, de SGP, 50PLUS, Klein, GroenLinks, de 

PvdD en de SP 

 

 

 

 

 


