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Betreffende wetsvoorstel: 

 

34485 XIII 

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het 

Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de 

Voorjaarsnota) 

 

 

Eindstemming wetsvoorstel 

Het wetsvoorstel is op 7 juli 2016  aangenomen door de Tweede Kamer.  de fractie van de 

PvdD stemde tegen. 

 

Verworpen amendementen 

Artikel 14 Een doelmatige en duurzame energievoorziening 

4 (Grashoff) waarmee middelen worden vrijgemaakt voor de SDE- en de ISDE-regeling 

 

Via dit amendement wordt 150 miljoen euro vrijgemaakt voor de SDE regeling en 50 

miljoen voor de ISDE regeling. De indiener meent dat er zo veel mogelijk snelheid gemaakt 

moet worden met investeringen die ten goede van het klimaat komen. Daarom vergroot de 

indiener het subsidiebudget voor verduurzaming van de energievoorziening enerzijds en 

verduurzaming van particulier energiegebruik anderzijds, waarbij er zoveel mogelijk wordt 

ingezet op een gasloze energiehuishouding. Dekking wordt gevonden in het accepteren van 

een iets beperktere verbetering van het EMU-saldo dan in de Voorjaarsnota wordt 

gepresenteerd. In september 2015 ging het kabinet in de Miljoenennota uit van een EMU-

saldo in 2016 van –1,5%, dat in de Voorjaarsnota nu is verbeterd naar –1,4% in 2016. De 

indiener acht verdere saldoverbetering ten opzichte van de bij de Miljoenennota geplande 
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saldoverbetering niet strikt noodzakelijk, hetgeen ruimte biedt voor enkele noodzakelijke 

intensiveringen via amendementen op de Voorjaarsnota 2016. 

Verworpen. Voor: SP, de PvdD, GroenLinks, 50PLUS en de Groep Kuzu/Öztürk 

 

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

Bgrotingsstaat inzake de agentschappen 

5 (Geurts c.s.)om meer geld te reserveren voor de NVWA, zodat de tarieven voor het 

bedrijfsleven op het gebied van keuringen en toezichtkosten over 2016 en 2017 naar 

beneden kunnen 

 

De indieners constateren dat de Nederlandse Voedsel- en Warenauto-riteit (NVWA) de 

komende jaren meer moet doen met minder geld. Verder wordt geconstateerd dat mede 

als gevolg van het achterblijven van de realisatie van het plan van aanpak NVWA van 2013 

de kostenbesparingen van 1,2 miljoen in 2015 niet is behaald en naar verwachting zal dit 

in 2016 en 2017 (structureel 8 miljoen) evenmin het geval zijn. Met de Voorjaarsnota 2016 

heeft de regering ervoor gekozen om voornamelijk met de voeding van de 

begrotingsreserve apurement en de meevaller van de verkoop van gronden voor een 

aantal jaren meer middelen vrij te maken voor de NVWA. De indieners achten dit nog 

onvoldoende. Het kabinet had de doelmatigheid en efficiëntie van de NVWA als randvoor-

waarde gesteld voor de verhoogde bijdrage van het bedrijfsleven. Deze randvoorwaarde is 

niet ingevuld. De hoge tarieven in Nederland hebben grote negatieve gevolgen voor de 

concurrentiepositie van het bedrijfsleven. De indieners stellen voor om meer geld te 

reserveren voor de NVWA, zodat de tarieven voor het bedrijfsleven op het gebied van 

keuringen en toezichtkosten over 2016 en 2017 naar beneden kunnen. De dekking wordt 

gevonden in artikel 16 van de begroting Economische Zaken, meer bepaald in de 

begrotingsreserve apurement. De regering heeft de voeding van de begrotingsreserve 

apurement in zijn geheel verschoven naar het budget van de NVWA, maar zonder 

aannemelijk te maken dat het resterende budget in de begrotingsreserve nodig is. 

Verworpen. Voor: SP, Klein, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de PVV 

 

 

 

 


