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Eindstemming wetsvoorstel
Het wetsvoorstel is op 8 december 2015 aangenomen door de Tweede Kamer. PVV,
Groep Bontes/Van Klaveren, CDA, ChristenUnie, SGP, VVD, Klein, Groep Kuzu/Öztürk,
Houwers, Van Vliet, 50PLUS, D66, GroenLinks, PvdA en SP stemden voor.

Aangenomen amendementen
Artikel 11 Goed functionerende economie en markten
Artikel 13 Een excellent ondernemingsklimaat
10  14  160 (Verhoeven) over encryptie
Encryptie is een essentiële voorwaarde voor de vrijheid en veiligheid van mensen. Het is
een belangrijk middel om de privacy van mensen, om het recht op vrijheid van
meningsuiting te beschermen en om bedrijfsgeheimen te beschermen. Encryptie maakt
privécommunicatie mogelijk en stelt journalisten, onderzoekers, advocaten en anderen in
staat om zichzelf, hun bronnen, klanten of partners te beschermen. Zelfontwikkeling is
alleen mogelijk als je je vrij voelt om verschillende bronnen van informatie en meningen op
te zoeken. Tegelijkertijd proberen sommige overheden encryptie te ondermijnen omdat het
de werkzaamheden van politie en veiligheidsdiensten in de weg zou staan. In dit kader
wordt dikwijls gepleit voor het inbouwen van achterdeuren. Vooraanstaande cryptografen
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waarschuwen hier juist tegen, mede omdat niet alleen overheden maar ook criminelen de
ingebouwde achterdeuren kunnen gebruiken.
In plaats van het afzwakken van encryptie software willen de indieners van dit
amendement de ontwikkeling en versterking van encryptie ondersteunen door €0,5 miljoen
te doneren aan open source encryptie projecten, zoals OpenSSL, LibreSSL, PolarSSL, etc.
Deze projecten draaien dikwijls grotendeels op vrijwilligers en de encryptie software wordt
in veel diensten toegepast, zoals web- en e-mail-servers en mobiele apps en is daarmee
van groot belang voor miljoenen mensen over de hele wereld. Het ministerie van
Economische Zaken moet, in samenspraak met deskundigen uit het veld, projecten
selecteren die cruciaal zijn voor de internationale internet infrastructuur.
Via dit amendement wordt derhalve €0,5 miljoen vrijgemaakt voor open source encryptie
projecten ten behoeve van artikel 11. Dekking wordt gevonden in het juridisch niet
verplichte deel van de post ‘ICT-beleid’.
Aangenomen. Voor: ChristenUnie, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers,
50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP
artikel 12 Een sterk innovatievermogen
12  86 (Van Veen) dat zorgt voor aanvullend budget voor de bevordering van Smart
Industry
Dit amendement zorgt voor aanvullend budget voor Smart Industry. Smart Industry is de
naam voor het op een steeds slimmere manier verbinden van metadata aan productie en
planningsprocessen. Hiervoor komen middelen beschikbaar voor het realiseren van field
labs: praktijkomgevingen waarin bedrijven, kennisinstellingen en andere stakeholders
gezamenlijk werken aan en leren van de kansen van toenemende digitalisering in de
maakindustrie. Met de beoogde verhoging wordt eenmalig € 5 miljoen (extra) vrij gemaakt
voor de bevordering van Smart Industry. De dekking daarvoor wordt gevonden in de
middelen voor de TKI-toeslag. De indiener wil het budget voor Smart Industry beschikbaar
stellen onder een matchingsvoorwaarde: de middelen komen beschikbaar voor partijen die
via de Field Labs innovatieve projecten doen in Smart Industry en die dat matchen met
minimaal een gelijke inzet van privaat of Europees geld.
Aangenomen. Voor: CDA, de ChristenUnie, de VVD, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk,
Houwers, Van Vliet, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA en de PvdD
Artikel 14 Een doelmatige en duurzame energievoorziening
102 (Van Veen c.s.) ter dekking van het amendement van indieners op de begroting van
OCW (onderdeel Cultuur)
Dit amendement regelt dat de middelen die voor 2016 geraamd zijn voor de compensatie
Energie-intensieve Bedrijven (ETS) worden verlaagd met een bedrag van € 10.000.000.
Dit amendement dient ter dekking van het amendement dat is ingediend bij de begroting
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (Kamerstukken II 2015/16, 34 300 VIII, nr. 118)
Aangenomen. Voor: ChristenUnie, de VVD, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk,
Houwers, Van Vliet, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP
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Artikel 18 Natuur en regio
91 (Grashoff en Leenders) over het vrijmaken van gelden voor de bescherming van de
weidevogels
Het gaat slecht met veel weidevogelsoorten in Nederland. Grote verliezers zijn bijvoorbeeld
de grutto, scholekster, slobeend, graspieper en de veldleeuwerik. De veldleeuwerik is sinds
1990 met ruim zestig procent afgenomen en de grutto is sinds die tijd gehalveerd.
Schattingen die vijftig jaar teruggaan laten een nog bedroevender beeld zien. Zo wordt
geschat dat we nu zo’n vier procent over hebben van het oorspronkelijke aantal
veldleeuweriken in ons land.
De oorzaken van deze daling zijn grotendeels de intensivering van de landbouw. Hierdoor
wordt onder andere vroeger en vaker gemaaid, verdwijnen steeds meer kruidenrijke
graslanden en daalt in veel gebieden de grondwaterstand. De weidevogels krijgen hierdoor
steeds minder ruimte om zich voort te planten.
Nederland heeft een speciale verantwoordelijkheid bij het beschermen van diverse soorten
weidevogels. Van de grutto’s in West-Europa broedt zo’n negentig procent in Nederland.
Het niet beschermen van deze soorten heeft dan ook grote en desastreuze gevolgen voor
de totale populatie in Europa.
De indieners zijn van mening dat het beschermen van weidevogels extra prioriteit moet
krijgen de komende jaren. Zij stellen voor om naast de bestaande maatregelen, de
komende drie jaar 500.000 euro per jaar vrij te maken ter bescherming van de
weidevogels. Met dit geld kunnen er extra gerichte maatregelen komen in de kerngebieden
voor weidevogelbescherming, waarbij het geld zoveel mogelijk ‘in de wei’ moet landen,
bijvoorbeeld door het inrichten van een pilot, living lab of experiment wat een directe
bijdrage levert aan de bescherming van de weidevogel. De indieners wensen dat bij deze
pilot, living lab of experimenten naast de provincies en collectieven ook andere
verantwoordelijke partijen in de keten en NGO’s zoals Vogelbescherming worden
betrokken.
De gelden worden beheerd door het rijk. De dekking van het voorstel wordt gevonden in
het niet-juridisch verplichte deel van artikel 18, onder de post Natuurvisie.
Aangenomen. Voor: ChristenUnie, de SGP, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS,
D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP
Artikel 18 Natuur en regio
18  20  78  161 (Van Veldhoven/Jan Vos) over het Poolprogramma
Dit amendement regelt dat er € 250.000, gespreid over 5 jaar, wordt vrijgemaakt voor een
bijdrage van het Ministerie van Economische Zaken aan het Poolprogramma. Het
Poolgebied neemt toe in economische belangen. Via het onderzoeksprogramma zit
Nederland hierbij aan tafel. De dekking hiervan wordt gevonden in het juridisch niet
verplichte deel van artikel 18. Middels een kasschuif wordt de uitgave van dit bedrag
gespreid over 5 jaar.
Aangenomen. Voor: ChristenUnie, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, D66,
GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP

datum
blad

9 december 2015
4

Artikel 19 Toekomstfonds
13  162  163 (Mei Li Vos/Verhoeven) over een bedrag van 8 miljoen euro ten behoeve
van de ICT-infrastructuur van het wetenschappelijk onderzoek en onderwijs
De ICT-infrastructuur van SURF is cruciaal voor de Nederlandse kenniseconomie en de
Nederlandse wetenschap. Deze infrastructuur omvat zowel de digitale hard- en software
(digitale netwerken, rekenvermogen en opslagcapaciteit), als de data-infrastructuur
(databases, collecties). Echter, in 2019 bereiken belangrijke componenten van de ICTinfrastructuur de «end of life» fase. Om te voorkomen dat Nederland verder achterop raakt
wat betreft investeringen in ICT-innovatie, moet SURF eind 2015 een vervangingstraject
van aanbesteding en implementatie starten. Daarvoor zijn de benodigde investeringen
nodig.
Dit amendement beoogt een bedrag van 8 miljoen euro binnen artikel 19 Toekomstfonds te
oormerken voor de ICT-infrastructuur van het wetenschappelijk onderzoek en onderwijs,
zoals uitgevoerd door het samenwerkingsverband SURF. Veel bedrijven en
kennisinstellingen hebben baat hebben bij de investeringen van SURF. Daarmee past
deze investering bij de doelstellingen van het Toekomstfonds. SURF heeft al een reguliere
aanvraag uit het Toekomstfonds gedaan. Er is een gerede kans dat de uitgaven uit het
Toekomstfonds in het fonds zullen terugkeren.
Aangenomen. Voor: CDA, de ChristenUnie, de VVD, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk,
Van Vliet, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP

Verworpen, ingetrokken amendementen
Artikel 11 Goed functionerende economie en markten
Agentschap Telecom
85  88 (Dijkgraaf c.s.) dat beoogt de vergoedingen voor registratie van marifonen niet
opnieuw te introduceren om te voorkomen dat de veiligheid op het water afneemt
Het kabinet heeft voorgesteld om de vergoedingen voor registratie van marifonen per 2016
opnieuw in te voeren. Deze vergoeding was per 2008 afgeschaft, onder meer omdat deze
vergoeding voor de pleziervaart een belemmering vormde om een marifoon aan te
schaffen en dit ten koste ging van de veiligheid op het water. Dat argument geldt nog
steeds. Het risico is groot dat door herintroductie van de vergoeding opnieuw een
belemmering voor de aanschaf van marifonen wordt opgeworpen, binnenvaartschippers
minder mogelijkheden hebben om de pleziervaart te waarschuwen bij een dreigende
aanvaring en het aantal aanvaringen toeneemt. De maatschappelijke kosten zijn dan
groter dan de begrote baten.
De indieners willen voorkomen dat de veiligheid op het water afneemt en stellen voor om
de genoemde vergoedingen niet opnieuw te introduceren. Zij stellen verder voor om de
gederfde baten op de begroting van het Agentschap Telecom te financieren uit de niet
juridisch verplichte ruimte op begrotingsartikel 11, met name het opdrachtenbudget.
Verworpen. Voor: PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren, het CDA, de ChristenUnie,
de SGP, 50PLUS, GroenLinks, de PvdD en de SP
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Artikel 12 Een sterk innovatievermogen
7 (Schouten) dat zorgt voor een verhoging van het budget van Maritiem Research Instituut
Nederland (MARIN) met € 3 miljoen
Het amendement zorgt voor een verhoging van het budget van Maritiem Research Instituut
Nederland (MARIN) met € 3 miljoen. Met de Maritieme Strategie 2015–2025 wil het
kabinet onze maritieme toppositie behouden en versterken in de wereld. Het maritieme
cluster, inclusief het havenindustrieel complex, zorgt voor 7,3% van het bruto nationaal
product en voor werkgelegenheid van bijna 440.000 personen (5% van de
werkgelegenheid in Nederland). Kennis en innovatie zijn essentieel voor de
maatschappelijke en economische rol van het maritieme cluster: scheepvaartveiligheid,
schoon vervoer over het water, een effectieve Koninklijke Marine, verantwoord gebruik van
de zee en een sterke maakindustrie. In de Maritieme Strategie belooft het kabinet de
samenwerking met het maritieme cluster te intensiveren en te onderzoeken «in hoeverre
versterking van het maritiem fundamenteel onderzoek en het verhogen van de
investeringen in maritiem toegepast onderzoek en de kennisinfrastructuur (zoals grote
faciliteiten) noodzakelijk is». Dit strookt niet met de reductie van de vaste
overheidsfinanciering van MARIN tot € 3,28 miljoen (7,5% van de MARIN-omzet). Dit is
onvoldoende voor het instandhouden van de maritieme kennisbasis en ook een lagere
financiering dan voor andere instituten in vergelijkbare sectoren. De dekking voor dit
amendement wordt gevonden in de niet-verplichte ruimte TKI-toeslag (artikel 12). Op
pagina 48 van de memorie van toelichting staat dat € 27,8 miljoen van het budget van de
TKI-toeslagregeling nog niet juridisch verplicht is.
Verworpen. Voor: Groep Bontes/Van Klaveren, de ChristenUnie, de SGP, 50PLUS,
D66, GroenLinks, de PvdD en de SP
Artikel 12 Een sterk innovatievermogen
Artikel 13 Een excellent ondernemingsklimaat
9 (Gesthuizen en Smaling) dat beoogt de stichting Architectuur Lokaal in staat te stellen
beginnende en innovatieve architecten te ondersteunen bij (Europese)
aanbestedingsprocedures en architecten en de bouwsector in contact te brengen met
Europese opdrachtgevers d.m.v. een jaarlijkse bijdrage van € 150.000
De indieners beogen met dit amendement de stichting Architectuur Lokaal in staat te
stellen beginnende en innovatieve architecten te ondersteunen bij (Europese)
aanbestedingsprocedures en architecten en de bouwsector in contact te brengen met
Europese opdrachtgevers door middel van een jaarlijkse bijdrage van € 150.000. De
bijdragen vanuit de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Infrastructuur &
Milieu zijn thans ten einde gelopen terwijl bovengenoemde problematiek binnen de
architectuursector nog steeds actueel is. Door deze bijdrage structureel te verankeren in
de begroting van het Ministerie van Economische Zaken beogen de indieners tevens de
topsector Creatieve Industrie, waar architectuur onder valt, te ondersteunen. Dekking
wordt gevonden door de bijdrage aan RVO.nl voor uitvoering van de Rijksoctrooiwet met
een evenredig bedrag te verminderen.
Verworpen. Voor: ChristenUnie, de Groep Kuzu/Öztürk, GroenLinks, de PvdA, de
PvdD en de SP
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Artikel 12 Een sterk innovatievermogen
Artikel 19 Toekomstfonds
11 (Verhoeven) dat de realisatie van 10 additionele Fablabs beoogt, met name in de
provincies Drenthe, Flevoland, Friesland, Groningen, Limburg en Zeeland, middels het
vrijmaken van € 5 miljoen
Een Fablab is een werkplaats waar met geavanceerde productietechnieken, zoals 3Dprinters, lasersnijders en CNC-freesmachines, ideeën van ondernemers omgezet kunnen
worden naar een tastbaar prototype of product. Deze Fablabs vormen een cruciale schakel
tussen onderzoek en valorisatie van innovaties. In Nederland zijn de meeste Fablabs
gecentreerd in de Randstad, Gelderland en Noord-Brabant. De indieners willen met dit
amendement 10 additionele Fablabs realiseren, met name in de provincies Drenthe,
Flevoland, Friesland, Groningen, Limburg en Zeeland. Via dit amendement wordt derhalve
€ 5 miljoen vrijgemaakt voor Fablabs. Dekking wordt gevonden in het juridisch niet
verplichte deel van de TKI-toeslag.
Verworpen. Voor: CDA, de ChristenUnie, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, D66,
GroenLinks en de PvdD
Diverse artikelen
15 (Gesthuizen) dat een voorziening treft waar mkb-bedrijven op basis van 50%cofinanciering gebruik van kunnen maken om beveiliging aan te schaffen voor bestaande
en nieuwe webwinkels of deze te verbeteren
De opkomst van online verkoop zorgt ervoor dat steeds meer winkelbedrijven ook een
webwinkel beginnen. Digitale veiligheid is hierbij zowel voor consument als ondernemer
van levensbelang omdat financiële transacties plaatsvinden, privégegevens worden
achtergelaten en webwinkels gebruikt kunnen worden door bots. Advies over digitale
veiligheid en het kopen van de juiste bescherming tegen inbreuken op die veiligheid
kunnen hoge kosten met zich meebrengen en een belemmering vormen voor winkeliers om
een webwinkel te beginnen. In aanvulling op het geplande keurmerk Veilig internet voor
het MKB/Cybersecure mkb wordt daarom een voorziening getroffen waar mkbbedrijven op
basis van 50%-cofinanciering gebruik van kunnen maken om deze beveiliging aan te
schaffen voor bestaande en nieuwe webwinkels of deze te verbeteren. Uitvoering hiervan
komt te liggen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). De bijdrage aan
RVO.nl wordt hiermee in artikel 12 verhoogd met € 3.500.000. Het bedrag dat hiermee is
gemoeid wordt gedekt door de bijdrage die RVO.nl in artikel 13 ontvangt voor uitvoering
van de WBSO met € 3.500.000 te verminderen. Aangezien de uitvoeringskosten van de
gecombineerde WBSO/RDA-regeling in 2016 van € 14 miljoen naar € 19 miljoen (35%)
stijgen terwijl de intensivering ongeveer € 100.000.000 (10% van het totaal) is, lijkt de
indiener een stijging van de uitvoeringskosten van 10% (€ 1.500.000) adequaat om de
uitvoering door RVO.nl veilig te stellen. Uitvoeringskosten van dit amendement worden
gedekt uit dit bedrag en bedragen ten hoogste 2% van het totaal.
Verworpen. Voor: de ChristenUnie, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, D66,
GroenLinks, de PvdD en de SP
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Artikel 12 Een sterk innovatievermogen
71  83 (Wassenberg en Thieme) dat ertoe strekt extra te investeren in de vervanging,
vermindering en verfijning van dierproeven
Dit amendement dient ertoe extra te investeren in de vervanging, vermindering en
verfijning van dierproeven. Op dit moment is een bedrag van 6,9 miljoen euro door het
ministerie beschikbaar gesteld. Het extra bedrag van 5 miljoen euro is gebaseerd op het
rapport «Analyse Businesscase Alternatieven voor Dierproeven» van ZonMW, dat stelt dat
met een jaarlijkse investering van in totaal 12 miljoen euro, het aantal dierproeven met
15% kan worden verminderd. Het amendement past bij de visie van het kabinet dat op
deze wijze een dubbel belang wordt gediend, namelijk het verenigen van publieke doelen
met belangrijke private initiatieven en economische doelstellingen. Bovendien sluit het aan
bij de ambitie van topsectoren om verder onderzoek naar 3V-alternatieven voor
dierproeven te doen, zoals bijvoorbeeld omschreven in de «Knowledge and Innovation
Agenda 2016–2019» van de topsector Life sciences & Health.
Dekking wordt gevonden in het niet-juridisch verplichte deel van 27,8 miljoen euro van het
budget «TKI-toeslagregeling» binnen artikel 12 van de begroting van Economische Zaken.
Dit sluit aan bij het advies uit het op 2 november 2015 gepubliceerde rapport «In Transitie!
Nederland internationaal toonaangevend in proefdiervrije innovaties» van de Denktank
Aanvullende financiering alternatieven voor dierproeven. Met dit amendement komt het
budget niet te vervallen, maar wordt een deel van het budget geoormerkt voor
wetenschappelijke onderzoek naar de vervanging, vermindering en verfijning van
dierproeven.
Verworpen. Voor: de ChristenUnie, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP
Artikel 12 Een sterk innovatievermogen
Artikel 16 Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens
90 (Graus) over middelen voor de Stichting Forensisch Dierenonderzoek
De indiener beoogt met dit amendement financiële middelen vrij te maken voor de
Stichting Forensisch Dierenonderzoek. Deze stichting wordt in het leven geroepen om een
pilot te starten met als doel zoveel mogelijk dierenmishandelingszaken in Nederland op te
lossen. Er is in Nederland een gebrek aan forensische expertise op het gebied van dieren.
De stichting zal deze lacune opvullen, zodat er meer dierenmishandelings-zaken worden
opgelost. Deze stichting zal onder andere bestaan uit een forensisch patholoog en een
forensisch dierenarts. Beiden zijn geregistreerd in het deskundigenregister. Dekking wordt
gevonden in het juridisch niet verplichte gedeelte van het budget op artikel 12.
Verworpen. Voor: PVV, Klein, 50PLUS, GroenLinks en de PvdD
Artikel 13 Een excellent ondernemingsklimaat
Artikel 14 Een doelmatige en duurzame energievoorziening
21 (Van Tongeren) dat beoogt een nieuwe garantieregeling energiebesparing bij energieintensieve bedrijven te creëren
Met dit amendement beoogt indiener een nieuwe garantieregeling energiebesparing bij
energie-intensieve bedrijven te creëren. De regeling is in opzet gelijk aan de huidige
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garantieregeling scheepsnieuwbouwfinanciering. Het plafond voor de regeling bedraagt €
400 miljoen, waarvan maximaal 30% bij een bedrijf(sgroep) uit mag staan. De
garantieregeling energiebesparing bij energie-intensieve bedrijven biedt banken de
mogelijkheid om garantie te verkrijgen op leningen aan bedrijven die investeren in
energiebesparing en energie-efficiency. De aanvraag wordt door de bank getoetst volgens
de gebruikelijke bancaire regels. Het verstrekken van een garantie kan eerst plaatsvinden
nadat de betrokken bankier zelf de bereidheid heeft om voor ten minste 20% een eigen
risico te aanvaarden op het betreffende bedrijf(sgroep). Daarnaast adviseert een
onafhankelijke kredietcommissie over de aanvraag voor een staatsgarantie.
Indiener beseft dat het op dit moment niet mogelijk is een gedegen inschatting te maken
van het risico op uitbetaling. Een strikt vereiste aan bestaande en nieuwe
garantieregelingen is dat de regeling kostendekkend is. Vooralsnog stelt indiener de kans
op niet uitbetalen op 1%, zijnde € 4 miljoen. De indiener vraagt de regering om in overleg
met de betrokken sectoren de garantstellingspercentages, de risicos en de daarop
gebaseerde hoogte van provisies vast te stellen en de Kamer daarover bij de Voorjaarsnota
te informeren. Het energiebesparingstempo bij het bedrijfsleven loopt terug. Bedrijven
geven ook aan moeite te hebben om financiering te vinden, waardoor investeringen
achterblijven en een aantal energie-intensieve bedrijven niet voldoen aan de eisen met
betrekking tot energiebesparing uit de Wet milieubeheer. De garantieregeling financiering
energiebesparing beoogt meer investeringen vanuit banken beschikbaar te maken, zodat
bedrijven beschikking krijgen over meer kapitaal voor investeringen in energiebesparing en
het tempo van energiebesparing toeneemt. Het aantal aanvragen bij de garantieregeling
scheepsnieuwbouwfinanciering ligt laag. Door deze regeling af te bouwen blijft het totaal
aan uitstaande garanties van de rijksoverheid gelijk.
Verworpen. Voor: Groep Kuzu/Öztürk, D66, GroenLinks en de PvdD
Artikel 14 Een doelmatige en duurzame energievoorziening
4 (Schouten en Dik-Faber) waarmee de opbrengsten van het Groninger gasveld worden
teruggebracht tot een winningsniveau van maximaal 27 miljard m3
Indieners beogen met dit amendement om de opbrengsten voor het Groninger gasveld in
het begrotingsjaar 2016 terug te brengen tot een winningsniveau van maximaal 27 miljard
m3. Hiertoe worden de ontvangsten op het betreffende begrotingsartikel teruggebracht
met € 900.000.000.
Verworpen. Voor: PVV, de ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdD en de
SP
Diverse artikelen
101  121  157  159 (Dijkgraaf c.s.) dat beoogt om 10 miljoen euro toe te voegen
aan het budget voor de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
De indieners constateren dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) de
komende jaren meer moet doen met minder geld. In dit verband wijzen zij bijvoorbeeld op
het advies van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid over de risico’s in de vleesketen en
de kabinetsreactie daarop. De NVWA moet meer gaan doen om de risico’s in de vleesketen
te beperken. Zo zijn er meer opgaven. Tegelijkertijd is netto nog steeds sprake van een
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bezuiniging op de NVWA. De grote spanning tussen takenpakket en budget wordt ook door
de regering gezien (Kamerstuk 33835 nr. 18). De oplossing wordt echter vooruit
geschoven. De indieners vinden dat niet wenselijk en stellen voor om nu al extra geld te
reserveren voor de NVWA. Een deel van dit budget kan gebruikt worden voor het verlagen
van tarieven voor keuringen en importcontroles. Verder gaan de indieners ervan uit dat
voorgenomen verbeterstappen nu ook daadwerkelijk waargemaakt worden. Op basis van
de door de regering gewenste aanvullende analyse kan bezien worden of bij voorjaarsnota
nog aanvullend budget nodig is.
De indieners stellen voor om 10 miljoen euro toe te voegen aan het budget voor de NVWA.
Dekking hiervoor wordt gevonden in bijstelling van het gereserveerde budget voor
compensatie van energie-intensieve bedrijven in het kader van het CO2emissiehandelssysteem (ETS). De najaarsnota van 2015 laat zien dat in verband met lage
CO2-prijzen in 2015 ten opzichte van het in de voorliggende begroting opgenomen bedrag
(61 miljoen euro in 2015 en ook in 2016) 29 miljoen euro minder nodig is dan gedacht.
Ramingen van het Planbureau voor de Leefomgeving in het kader van de Nationale
Energieverkenning 2015 (oktober 2015) laten zien dat ook met inachtneming van
voorgenomen beleid de CO2-prijzen in 2016 ongeveer op hetzelfde niveau zullen liggen als
in 2015. Dat geeft naar de mening van de indieners ruimte om het gereserveerde budget
voor de compensatieregeling naar beneden bij te stellen.
Verworpen. Voor: PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren, het CDA, de ChristenUnie,
de SGP, 50PLUS, D66, GroenLinks en de SP
Diverse artikelen
68 (Dik-Faber en Slob) over reparatie van de korting op het groene MBO
Het groene MBO wordt in 2016 geconfronteerd met een korting op de basisbekostiging van
€ 28 miljoen, door een bezuiniging op de praktijk-leergelden en collectieve
ondersteuningsstructuur. De bezuiniging uit het regeerakkoord van in totaal € 55 miljoen
die in 2016 ingaat slaat hiermee voor de helft neer bij de agrarische opleidingscentra. Dit
betekent een korting op het macrobudget van de agrarische opleidingscentra (AOC’s) van
15%. Met dit amendement wordt de korting op het groene MBO gerepareerd. Het gat dat
dreigt te ontstaan wordt gedicht door voor € 16 miljoen dekking te zoeken elders op de EZbegroting. Zowel op artikel 16 als op artikel 18 wordt hiertoe voor € 8 miljoen dekking
gezocht in het niet-juridisch verplichte deel van de begroting. Voor het overige deel (€ 12
miljoen) wordt dekking gezocht op de OCW-begroting. Het betreft hierbij het niet-juridisch
verplichte deel van beleidsartikel 04 Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie. Deze
dekking wordt gevonden in het amendement dat de ondertekenaars hebben ingediend op
de begroting van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De indieners
hebben de intentie om de bezuiniging op de basisbekostiging van de AOC’s ook structureel
ongedaan te maken.
Verworpen. Voor: ChristenUnie en de PvdD
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Artikel 16 Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens
70 (Van Gerven) dat voorziet in een verhoging van het bedrag voor de Landelijke
Inspectiedienst Dierenbescherming ten behoeve van 5 extra inspecteurs
Dit amendement voorziet in een verhoging met 350 duizend euro van het bedrag voor de
Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming ten behoeve van 5 extra inspecteurs. Deze
inspecteurs werken om dierenmishandeling tegen te gaan. Indiener constateert dat de
Landelijke Inspectiedienst onderbemenst is voor de hoeveelheid werk. Dekking wordt
gevonden in het niet juridisch verplichte deel van artikel 16. De intentie van het
amendement is structurele financiering.
Verworpen. Voor: Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdD en de
SP
Artikel 16 Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens
76 (Van Gerven) ter oprichting van een revolverend fonds ten behoeve van proefdiervrije
alternatieven (herdruk)
Via dit amendement wordt eenmalig 15 miljoen euro uit de begrotings-reserve van art. 16
(zie p. 105 van de memorie van toelichting) geput ten behoeve van de oprichting van een
revolverend fonds ter bevordering van de ontwikkeling van dierproefvrije alternatieven.
Gebrek in investeringsgeld voor de ontwikkeling van dierproefvrije alternatieven is een
cruciale bottleneck voor de vermindering van het aantal dierproeven. Met aangenomen
motie 30 168 nummer 26 vraagt de Kamer de regering in te zetten op een exponentiele
vermindering van het aantal dierproeven. In de businesscase van ZonMw wordt een
reductie van ten minste 40% van het huidige aantal dieren voor 2025 haalbaar geacht. De
motie is aangenomen in 2011 maar het aantal dierproeven is allerminst exponentieel
gedaald.
Om de gewenste vermindering van dierproeven ook daadwerkelijk te bereiken is geld
nodig. Dit amendement dient ter oprichting van een revolverend fonds. De hoofdtaak van
het revolverend fonds is het uitgeven van gunstige of renteloze leningen ten bate van de
ontwikkeling van proefdiervrije alternatieven. Veel proefdiervrije technieken hebben een
potentiele verdiencapaciteit. Rente en aflossingen vloeien weer terug in het fonds en zijn
beschikbaar voor nieuwe investeringen. Hetzelfde geld wordt meerdere malen ingezet en
kan daardoor meer doelstellingen realiseren. Indieners achten de dekking verantwoord
aangezien het ministerie zelf regelmatig put uit de begrotingsreserves in situaties die haar
opportuun lijken en aangezien het slechts om een eenmalige onttrekking van 15 miljoen
gaat op begrotingsreserves die enkel op artikel 16 ruim 238 miljoen bedragen.
Verworpen. Voor: PVV, de ChristenUnie, GroenLinks, de PvdD en de SP
Artikel 16 Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens
84  98 ( Van Gerven en Dik-Faber) dat regelt dat € 120.000 wordt vrijgemaakt om de
werkzaamheden van stichting Zorg om Boer en Tuinder (ZOB) te financieren
Dit amendement strekt ertoe om € 120 duizend te reserveren teneinde de werkzaamheden
van stichting Zorg om Boer en Tuinder (ZOB) te financieren. Dekking wordt gevonden in de
budgetflexibiliteit van artikel 16. De afgelopen jaren stopten gemiddeld zeven boeren per
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dag. Door problemen in de melkveehouderij en in de varkenshouderij bevinden veel boeren
zich momenteel in financiële problemen en zien een aantal van hen zich genoodzaakt te
stoppen. Dit geeft vaak grote sociale en psychische problemen. ZOB biedt onder andere
een telefonische hulpdienst en keukentafelgesprekken ter ondersteuning van agrariërs die
in financiële en sociale problemen verkeren of genoodzaakt zijn hun bedrijf te beëindigen.
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 voorheen
gesubsidieerd door het Ministerie van EZ. Indieners willen graag dat de subsidie hervat
wordt zodat de werkzaamheden die ZOB nu uitvoert niet hoeven te worden beëindigd. De
intentie is om de financiering meerjarig voort te zetten. De dekking hiervoor komt uit het
niet-juridisch verplichte gedeelte van artikel 16.
Verworpen. Voor: CDA, de ChristenUnie, de SGP, de Groep Kuzu/Öztürk, D66,
GroenLinks, de PvdD en de SP
Artikel 16 Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij-, en voedselketens
92 (Dik-Faber) dat beoogt een tijdelijke Taskforce ‘Voedseloverschotten en Voedselbanken’
in te stellen om de voedselbanken in Nederland te ondersteunen bij de verwerving van
meer en gezonder voedsel
In Nederland wordt jaarlijks voedsel ter waarde van € 4,6 miljard niet opgegeten.
Ongeveer € 2,6 miljard wordt verspild door de consument en € 2 miljard bij producenten,
tussenhandel, horeca en supermarkten (bron: WUR). Tegelijkertijd leven 1,3 miljoen
mensen in Nederland onder de armoedegrens. Volgens cijfers van het Europese onderzoek
SILC zijn er in Nederland 450.000 mensen die met regelmaat honger lijden. Daarnaast
wordt in een recent onderzoek van de VU aangetoond dat een significant deel van de
voedselbankklanten in Nederland, waaronder vele duizenden kinderen, honger lijden.
In 2014 werden door Voedselbanken Nederland 1,8 miljoen voedselpakketten
samengesteld. Ongeveer 20% van het voedsel wordt geworven bij landelijk werkende
bedrijven, het merendeel wordt dus door de lokale voedselbanken in de eigen gemeente
geworven. De voedselbanken kampen structureel met ernstige voedseltekorten, waardoor
een uiterst scherp financieel toelatingscriterium moet worden gehanteerd en dus maar een
deel van de allerarmsten van een voedselpakket kunnen worden voorzien.
Het landelijk team voedselverwervers van Voedselbanken Nederland werkt er hard en met
succes aan om meer landelijk werkende bedrijven te bewegen voedseloverschotten aan de
voedselbanken te doneren. Maar deze positieve resultaten worden geneutraliseerd door het
stijgend aantal klanten en de mindere donaties als gevolg van efficiëntere productie-/
logistieke processen. Voedselbanken Nederland werkt al een paar jaar samen met de
Alliantie Verduurzaming Voedsel. Deze samenwerking wordt periodiek direct gemonitord
door de staatssecretarissen van EZ en SZW. Door deze samenwerking zijn meer bedrijven
aan de voedselbanken gaan leveren, maar dit heeft er helaas niet toe geleid dat een
substantiëler deel van de voedseloverschotten aan de voedselbanken wordt gedoneerd.
De voedselbanken in Nederland staan voor de grote uitdaging om veel meer en gezonder
voedsel te verwerven. Momenteel komt slechts een heel klein deel van het verspilde
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voedsel (geschat max. 0,5%) bij de voedselbanken terecht, en blijkt het niet mogelijk om
structureel genoeg voedsel te werven. Daarnaast is er een tekort aan gezond voedsel.
Om de voedselbanken in Nederland te ondersteunen bij de verwerving van meer en
gezonder voedsel, stelt de indiener voor om tijdelijk een Taskforce ‘Voedseloverschotten en
Voedselbanken’ in te stellen. Deze Taskforce bestaat uit experts uit de foodsector, de
voedselbanken en Wageningen University & Research centre en wordt geleid door een
prominente vertegenwoordiger uit het bedrijfsleven (bijvoorbeeld voormalig topman) die
secretarieel/beleidsmatig wordt ondersteund. Het doel van de taskforce is om bij bedrijven
de bewustwording van de geschetste problematiek te vergroten; zoveel mogelijk landelijk
werkende bedrijven uit de productie, retail, akker- en tuinbouw, catering en horeca bereid
te vinden structureel (extra) voedseloverschotten aan de voedselbanken te schenken; en
innovatieve concepten te onderzoeken/ontwikkelen om van grondstoffen die anders
vernietigd zouden worden nieuwe producten voor de voedselbankklanten te maken. Het
tegengaan van verspilling bij de consumenten thuis behoort uitdrukkelijk niet tot de taak
van de taskforce.
Het voorgestelde budget voor de taskforce bedraagt € 200.000. Dekking wordt gezocht
binnen de budgetflexibiliteit van artikel 16.
De indiener heeft de intentie om de taskforce voor een periode van drie jaar in te stellen.
Verworpen. Voor: ChristenUnie, de SGP, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS,
D66, GroenLinks, de PvdD en de SP
Diverse artikelen
99 (Thieme) dat regelt dat het budget van de NVWA met € 10.000.000 wordt verhoogd ten
behoeve van de personele bezetting
Dit amendement dient ertoe extra te investeren in de personele bezettingen van de NVWA.
In tien jaar tijd heeft de NVWA 1.525 fte aan capaciteit moeten inleveren als gevolg van
bezuinigingen. In 2016 bezuinigt het kabinet € 10 miljoen extra op personele kosten. Deze
bezuiniging gaat ten koste van het toezicht op voedselveiligheid en dierenwelzijn en het
vergaren van de benodigde kennis en expertise hiervoor. Met dit amendement worden de
bezuinigingen ten opzichte van 2015 gerepareerd. Door het budget van de NVWA met € 10
miljoen te verhogen, blijven naar schatting 128 fte’s (à € 78.000) behouden.
De dekking voor dit amendement wordt gevonden binnen het niet-juridisch verplichte deel
van beleidsartikel 16 Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij-, en voedselketens.
Verworpen. Voor: PVV, Klein, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP
Artikel 16 Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij-, en voedselketens
100 (Dik-Faber en Van Gerven) dat regelt dat de subsidie voor de Stichting Zeldzame
Huisdierrassen wordt verhoogd met € 120.000
De Stichting Zeldzame Huisdierrrassen (SZH) heeft als doelstelling de variatie onder de
landbouwhuisdieren in Nederland te behouden en te voorkomen dat oorspronkelijke rassen
uitsterven. De SZH heeft hierbij een koepelfunctie en is een kenniscentrum. De SZH werkt
nauw samen met de houders en hoeders van zeldzame huisdierrassen en met andere
organisaties die zich sterk maken voor het levend erfgoed (rasverenigingen,
natuurbeheerders en (hobby)boeren). De SZH zet zich in voor: fokkerij, (nieuwe)
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gebruiksdoelen, zoals het vermarkten van producten en diensten van authentieke of
zeldzame rassen; promotie en educatie; en belangenbehartiging. Tot en met 2012 ontving
de SZH jaarlijks een subsidie van € 200.000. In de afgelopen jaren is deze subsidie fors
gekort en afgebouwd tot € 80.000. Het ministerie voorzag dat de SZH ook middelen uit de
markt kon genereren. Voor de zomer van 2015 is echter een evaluatie over de Regeling
Zeldzame Huisdierrassen opgeleverd door Bureau Bartels. Dit rapport concludeert dat «het
verwerven van additionele middelen – mede vanwege het kleinschalige karakter van de
SZH – geen haalbare c.q. realistische optie is geweest. Mede daarom is de SZH in de
afgelopen periode in een gevaarlijke negatieve spiraal beland die haar continuïteit bedreigt.
Dit terwijl uit de evaluatie blijkt dat de SZH duidelijk een toegevoegde waarde heeft voor
houders van zeldzame huisdierrassen op het gebied van professionalisering en promotie.
Daarnaast speelt de noodzaak mee om (extra) inzet te (blijven) plegen op voorlichting en
educatie. Met haar huidige middelen kan de SZH niet echt «een vuist maken» op haar
speerpunten: het bevorderen van fokkerijkennis en aandacht voor voorlichting en
educatie.» Met dit amendement wordt de subsidie weer teruggebracht naar het niveau van
voor 2012 (€ 200.000). Hiertoe wordt de jaarlijkse subsidie verhoogd met € 120.000
waarbij dekking wordt gevonden in het niet-juridisch verplichte deel van het
subsidiebudget op artikel 16. Indieners hebben de intentie om ook structureel een budget
van € 200.000 voor de subsidie voor de Stichting Zeldzame Huisdierrassen beschikbaar te
stellen.
Verworpen. Voor: ChristenUnie, de Groep Kuzu/Öztürk, GroenLinks en de SP
Diverse artikelen
103 (Geurts en Dijkgraaf) waarmee de korting op het groene onderwijs worden
gerepareerd
Het groene onderwijs, meer bepaald de agrarische opleidingscentra (AOC’s), worden in
navolging van de bezuinigingen uit het regeerakkoord Rutte II vanaf 2016 gekort door het
schrappen van subsidies groen onderwijs met € 55 miljoen, die voor € 28 miljoen de
basisbekostiging van het groen onderwijs raken door een bezuiniging op de praktijkleergelden en collectieve ondersteuningsstructuur. De bezuiniging van dit kabinet op de
praktijklessen in het groen onderwijs betekent een korting op het macrobudget van de
AOC’s van 15%. Daarbovenop is er door dit kabinet geen structurele oplossing getroffen
om de in 2015 voorgestelde 2% versoberingsmaatregel voor het groen onderwijs
ongedaan te maken. Daarmee wordt de door dit kabinet toegezegde gelijke bekostiging
tussen groen en regulier onderwijs allerminst gestand gedaan. De motie Van Meenen c.s.
(Kamerstuk 30400-VIII, nr. 91) verandert niets aan de ontstane ongelijkheid in de
financiering van het groen onderwijs voor 2016.
Met dit amendement wordt de korting op de Agrarische Opleidingscentra gerepareerd. De
dekking wordt gevonden in artikel 16 van de begroting Economische Zaken, meer bepaald
in de begrotingsreserve apurement. Dit is mogelijk omdat er ruimte is in het budget van de
begrotingsreserve apurement door de uitspraak van het Europees Hof van Justitie is €
28,947 miljoen terugontvangen van de Europese Commissie en in de onderhandelingen
met de Europese Commissie is het correctiebesluit GMO Groente en Fruit naar aanleiding
van een audit in 2009 lager uitgevallen namelijk van een voorstel van maximaal € 187
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miljoen naar een besluit van € 52 miljoen. Daarnaast wordt op artikel 18 hiertoe voor € 10
miljoen dekking gezocht in het niet-juridisch verplichte deel van de begroting.
De indieners hebben de intentie om de bezuiniging op de basisbekostiging van de AOC’s
ook structureel ongedaan te maken en zal daartoe een motie indienen
Verworpen. Voor: Groep Bontes/Van Klaveren, het CDA, de ChristenUnie, de SGP,
D66, de PvdD en de SP
Artikel 18 Natuur en regio
72 (Van Gerven) over provinciegrensoverschrijdende natuurprojecten
Dit amendement oormerkt het gehele niet-juridisch verplichte of bestuurlijk gebonden
gedeelte van «natuurvisie». In totaal wordt daarmee € 2.238.000,– binnen de post
«natuurvisie» besteed aan provinciegrens overschrijdende natuurprojecten zoals de
Markerwadden en andere natuurprojecten bij of in rijkwateren. De naamgeving van de post
«natuurvisie» zal daarbij moeten worden aangepast naar «provinciegrens overschrijdend
natuurbeleid en natuurvisie». De intentie van het amendement is voortzetting in volgende
jaren, waarbij in de opvolgende jaren ten minste de helft van het budget naar
provinciegrens overschrijdende natuur gaat. De volgende percentages zijn juridisch
verplicht dan wel bestuurlijk gebonden: 2016 (69%), 2017 (49%) en in 2018 (38%). Voor
2016 staat 7.220 begroot.
Verworpen. Voor: Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, de PvdD en de SP
Artikel 18 Natuur en regio
73 (Van Gerven) dat het niet verplichte of gebonden deel van de post ‘Natuurlijk
Ondernemen en Green Deals’ overhevelt naar de post “natuurvisie” voor
provinciegrensoverschrijdende natuur
Dit amendement hevelt het gehele niet-juridisch verplichte danwel bestuurlijk gebonden
gedeelte van de post «Natuurlijk Ondernemen en Green Deals» onder «opdrachten», over
naar de post «natuurvisie» voor provinciegrens overschrijdende natuur. Het gaat om in
totaal € 1.896.000,–. Binnen de post «natuurvisie» wordt het geld geoormerkt voor
provinciegrens overschrijdende natuurprojecten zoals de Marker-wadden en andere
natuurprojecten bij of in rijkwateren. Dekking wordt gevonden in het niet-juridisch
verplichte of bestuurlijk gebonden gedeelte van het budget voor «Natuurlijk Ondernemen
en Green Deals». Indiener wil dat natuurgeld zoveel mogelijk direct naar natuurontwikkeling en -onderhoud gaat en minder naar een veelheid aan projecten waarbij niet duidelijk
is wat de effecten zijn en of dit efficiënter zou zijn dan rechtstreeks investeren in natuur.
Indiener ziet graag dat natuur-budget ook echt naar natuur en biodiversiteit gaat.
Verworpen. Voor: Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, GroenLinks, de PvdD en
de SP
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Artikel 18 Natuur en Regio
89 (Van Gerven) over het oormerken van € 1 miljoen voor de bestrijding van ‘wildlife
crime’
Dit amendement oormerkt binnen de post «natuurvisie» € 1 miljoen uit het niet-juridisch
verplichte gedeelte van artikel 18 (Natuur en regio) voor de bestrijding van «wildlife
crime». Het behoud van bedreigde diersoorten en hun leefomgeving is van cruciaal belang
voor het mondiale ecosysteem en de populaties van wilde dieren dienen actief beschermd
te worden in het kader van de bescherming van de mondiale publieke goederen. Diverse
populaties van wilde dieren, waaronder olifanten, neushoorns en leeuwen, slinken in hoog
tempo. Wildlife crime heeft vergaande consequenties voor wereldwijde biodiversiteit,
economieën in ontwikkelende landen en internationale veiligheid. Wildlife crime is een van
de grootste illegale netwerken naast mensen- en drugshandel. Bij de besteding van dit
bedrag wordt de regering verzocht om het samenwerkingsverband tussen het Ministerie
van Economische Zaken en het Ministerie van Buitenlandse Zaken (de Minister voor
Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) te benutten. Op deze wijze kan het
geld van de Minister van Economische Zaken op een beleidscoherente manier besteed
worden, in samenspraak met de ambities van de Minister voor Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking.
Verworpen. Voor: PVV, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, GroenLinks, de PvdD en
de SP
Artikel 18 Natuur en regio
94  97 Thieme en Koser Kaya) dat beoogt het natuurbeheer in het Caribisch deel van
Koninkrijk veilig te stellen
Dit amendement dient het veiligstellen van het natuurbeheer in het Caribisch deel van het
Koninkrijk. Duurzaam natuurbeheer is van groot belang, niet alleen vanwege de intrinsieke
waarde van natuur, maar ook voor de toeristische sector en daarmee de eilandelijke
economieën. De afgelopen 10 jaar heeft Nederland jaarlijks 1 miljoen euro beschikbaar
gesteld aan de Dutch Caribbean Nature Alliance, de overkoepelende organisatie van
Caribische natuurparken. Dit geld is geïnvesteerd in een duurzaam verdienmodel; het
Natuur Trust Fonds. Vanuit de rendementen van dit fonds kunnen de operationele kosten
van het beheer van aangesloten natuurparken worden betaald. Vanaf 2016 stopt
Nederland haar bijdrage omdat de afgesproken periode van 10 jaar is verlopen.
Continuering van deze bijdrage is echter noodzakelijk omdat de inhoud van het Natuur
Trust Fonds nog onvoldoende is om via de rendementen duurzame inkomsten te
genereren. Het gat dat gedicht dient te worden is circa 8 miljoen euro.
Dit amendement regelt de continuering van de jaarlijkse bijdrage van 1 miljoen euro totdat
het Natuur Trust Fonds een duurzame inkomsten-stroom garandeert, met een termijn van
maximaal 10 jaar. Het Ministerie van Economische Zaken is systeemverantwoordelijk voor
het behoud van de nationale biodiversiteit en voor de zekerstelling van de aanwezigheid
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van natuur op lange termijn, ook op de BES-eilanden. De dekking van het voorstel wordt
daarom gezocht op de EZ-begroting in het niet-juridisch verplichte deel van artikel 18,
onder de post Natuurvisie.
Verworpen. Voor: ChristenUnie, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, D66, GroenLinks,
de PvdD en de SP
Toevoeging beleidsartikel
93 (Öztürk) over een apart artikel voor uitgaven aan bedrijfsoverdracht
Er dient een apart artikel voor uitgaven aan bedrijfsoverdracht opgenomen te worden, om
erkenning te geven aan de grote problemen die er op dit moment met de
bedrijfsoverdracht zijn. Mislukte, ofwel onterechte, bedrijfsoverdrachten zorgen voor een
verlies van 80.000 banen per jaar. Hulp bij bedrijfsoverdrachten door commerciële bureaus
is veelal te duur voor kleine ondernemingen en werkt onvoldoende. De overheid dient een
ondersteunende rol op zich te nemen in het matchen van werkzoekenden en personen die
hun bedrijf wensen over te dragen. Hiertoe stelt de indiener voor om € 8 miljoen van het
onder artikel 98 vastgestelde onderzoeksbudget in de begroting van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid in te zetten voor ondersteuning bij bedrijfsoverdrachten. Hiertoe wordt
dekking geboden via Kamerstukken II 2015/16, 34 300 XV, nr. 19.
Verworpen. Voor: Klein, de Groep Kuzu/Öztürk en 50PLUS
Toevoeging beleidsartikel
95 (Öztürk) over een apart artikel voor uitgaven aan de wijkeconomie
Er dient een apart artikel voor uitgaven aan de wijkeconomie opgenomen te worden, om
recht te doen aan de belangrijke rol die wijken, als eenheden, vervullen in de economie. De
regering dient steden te faciliteren om te investeren in de wijkeconomieën. Deze
wijkeconomieën hebben een positief effect op de economische staat van het MKB en op de
algehele ontwikkeling van wijken. Met het investeren in wijkeconomieën worden lokale
netwerken van kleine bedrijven opgezet of gesteund, om daarmee een zelf in
standhoudende lokale economie te scheppen die de lokale werkgelegenheid bevordert.
Hiertoe wordt dekking geboden via Kamerstuk II 2015/16, 34 300 X, nr. 64.
Verworpen. Voor: Groep Kuzu/Öztürk
Toevoeging beleidsartikel
96 (Öztürk) over een apart artikel voor uitgaven aan de ambachtseconomie
Er dient een apart artikel voor uitgaven aan de ambachtseconomie opgenomen te worden,
om erkenning te geven aan de grote problemen die er op dit moment met de
ambachtseconomie plaatsvinden. Tot 2025 zal er een tekort optreden van 485.000
werknemers in de ambachtseconomie, doordat er onvoldoende geschikte ambachtslieden
zijn. In 2012 werd er nog uitgegaan van een tekort van 250.000 werknemers tot 2021. De
situatie verslechtert en ingrijpen is dus gewenst. Voor behoud van werkgelegenheid en
expertise. De indiener stelt voor om € 25 miljoen van het niet-juridisch verplichte deel van
het subsidiebudget voor de sectorplannen te benutten voor het opzetten van een leerlinggezel-model. Met het leerling-gezel-model zal de komende generatie ambachtslieden
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worden opgeleid. Hiertoe wordt dekking geboden via Kamerstukken Kamerstukken II
2015/16 34 300 XV, nr. 21.
Verworpen. Voor: Groep Kuzu/Öztürk en 50PLUS
Artikel 14 Een doelmatige en duurzame energievoorziening
17  19  77 (Van Veldhoven c.s.) waarmee 5 miljoen wordt vrijgemaakt om de bijdrage
aan het Energieonderzoek Centrum Nederland in 2016 te verhogen
Dit amendement regelt dat er 5 miljoen wordt vrijgemaakt om de bijdrage aan het
Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) in 2016 te verhogen. Het ECN speelt een
belangrijke rol bij de doorrekening van verschillende maatregelen voor verduurzaming en
bij onderzoek naar energie-innovatie. In de voorliggende begroting wordt de bijdrage van
het Rijk vanaf het jaar 2016 dermate verlaagt, dat de toekomst van kernactiviteiten van
het ECN in gevaar komen en het centrum overhaast zal moeten gaan saneren. Komend
jaar zal de brede energievisie aan bod komen en zal worden gekeken hoe deze wordt
uitgevoerd. De indieners willen daarom met dit amendement het ECN meer ruimte geven,
zodat ondertussen kan worden nagedacht over de rol die ECN in de uitvoering van de
brede energievisie moet gaan spelen en de capaciteit die het ECN daarvoor nodig zal
hebben. Op basis daarvan kan dan naar een duurzame oplossing voor de financiering van
het ECN worden gezocht. De dekking hiervan wordt gevonden in de middelen die voor
2016 geraamd zijn voor de compensatie Energie-intensieve Bedrijven (ETS) (totaal 61
mln.). Middels een kasschuif van overgebleven middelen voor ETS compensatie in 2017
wordt het budget in 2016 aangevuld.
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