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Aan de leden en de plv. leden van de Vaste Commissie 
voor Economische Zaken 
 

 
 

 
OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende wetsvoorstel: 
 
29800 XIII  Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken 

(XIII) voor het jaar 2005  
 

 
 
 
EINDSTEMMING WETSVOORSTEL: het wetsvoorstel is op 16 december 2004 met 
algemene stemmen aangenomen. 
 
 
 
 
 
VERWORPEN, INGETROKKEN EN/OF VERVALLEN AMENDEMENTEN 
 
Begrotingsstaat Artikel 2 artikel 2 Bevorderen van innovatiekracht 
Begrotingsstaat artikel 10 Elektronische communicatie en post 
6 (Van Dam en Gerkens) 
Het gebruik van internet is niet zonder risico, zeker niet bij het gebruik van ADSL of 
kabelinternet vanwege de permanent openstaande verbindingen. Het ongewenst gebruik van 
de PC door hackers of verspreiders van illegaal materiaal, kwaadwillenden die contact leggen 
met kinderen en misbruik van persoonlijke gegevens zijn slechts enkele voorbeelden 
van risico’s die consumenten op internet lopen. Consumenten zijn zich vaak te weinig bewust 
van deze risico’s en zijn onvoldoende op de hoogte van maatregelen die zij daartegen kunnen 
nemen. Dit amendement dient ter financiering van een intensivering van de «veilig internet»-
campagne «Surf op Safe». Er is vanuit de Kamer herhaaldelijk gepleit voor een intensivering 
van de activiteiten. De dekking van dit amendement wordt gevonden in de  
beleidsexperimenten van het DG innovatie. 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, de PvdA, de Groep Lazrak, de ChristenUnie en de 
SGP  
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Begrotingsstaat artikel 5 Internationale economische betrekkingen 
Begrotingsstaat artikel 2 Bevorderen van innovatiekracht 
8→14 (Van Dam en Vendrik) 
Dit amendement maakt de vorming van een nieuwe garantie- en leningsfaciliteit in de vorm 
van een fonds voor risicovolle investeringen mogelijk. Het fonds is met name bedoeld voor 
innovatieve investeringen. De toegang voor het midden- en kleinbedrijf moet laagdrempelig 
zijn. Het fonds zal meer private kapitaalverschaffing aan risicovolle investeringen mogelijk 
maken, omdat binnen zekere grenzen garanties verleend kunnen worden. In principe moeten 
leningen worden terugbetaald. Het geld kan zo opnieuw worden aangewend. Indien projecten 
mislukken, moeten zachte terugbetalingsvoorwaarden worden gehanteerd, waarbij in het 
uiterste geval sprake kan zijn van kwijtschelding. 
De minister van Economische Zaken draagt zorg voor de ontwikkeling van dit fonds. Het 
fonds krijgt in 2005 een startkapitaal van 56,9miljoen euro. 
Ter dekking van deze voorstellen worden uit artikel 5 de volgende 
regelingen beëindigd: 
– PSO: 51,4 mln. 
– TA-OM: 5,5 mln. 
Als ten gevolge van de wijzigingen het kasritme van de uitgaven anders. 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak en ChristenUnie 
 
 
Begrotingsstaat artikel 2 Bevorderen van innovatiekracht 
Begrotingsstaat artikel 5 Internationale economische betrekkingen 
7→15 (Dam en Vendrik) 
Dit amendement dient als uitvoering van de motie Van Dam cs (27406, nr. 15), waarin de 
regering wordt verzocht het fiscale instrumentarium ter bevordering van innovatie uit te 
breiden en deze extra uitgaven te dekken uit het schrappen van een aantal subsidieregelingen 
en het verlagen van de uitvoeringskosten. 
Dit amendement verhoogt de bijdrage aan Technologische Topinstituten met 30 miljoen euro. 
Deze extra bijdrage is bedoeld voor de oprichting van 4 à 5 nieuwe instituten, op terreinen 
waar Nederland internationaal sterk is, en voor een verhoging van het budget voor de 
bestaande instituten. 100 miljoen euro dient te worden gereserveerd voor een nieuw 
fiscaal instrument: innovatieve investeringsaftrek, waarbij bedrijven investeringen in R&D-
faciliteiten en in procesinnovaties tegen verhoogd tarief kunnen aftrekken. 47,1 miljoen euro 
wordt gereserveerd voor een nieuw fiscaal instrument gericht op startende innovatieve 
bedrijven, waarbij naar Frans voorbeeld over de eerste winstgevende jaren geen of 
minder belasting hoeft te worden betaald. De minister van Economische Zaken draagt in 
samenwerking met de staatssecretaris van Financiën zorg voor de ontwikkeling van beide 
genoemde fiscale instrumenten. Ter dekking van deze voorstellen worden uit artikel 2 de 
volgende onderdelen geschrapt: 
– Innovatiesubsidie samenwerkingsprojecten: 99,1 mln. 
– Smart mix: 20 mln. 
– Subsidieregeling Kennis Exploitatie:10 mln. 
– Innovatiegerichte Onderzoeksprogramma’s: 14,6 mln. 
Ook wordt de bijdrage DGI aan Senter/Novem met 15 miljoen euro verlaagd. Dit is mogelijk, 
omdat Senter/Novem minder regelingen hoeft uit te voeren. 
In artikel 5 worden de volgende regelingen beëindigd: 
– PESP: 11,1 mln. 
– PSB: 7,3 mln. 
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Als ten gevolge van de wijzigingen het kasritme van de uitgaven anders is dan de 
verplichtingen, is het aan de minister van Economische Zaken hiervoor een praktische 
oplossing te zoeken. 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak, LPF en ChristenUnie 
 
 
Begrotingsstaat artikel 3 Een concurrerend ondernemingsklimaat 
8→9  (Vendrik en Van Dam) 
Dit amendement verlaagt de verplichtingen en uitgaven gericht op het concurrerend 
ondernemingsklimaat met een omvang van 50 miljoen euro. Dit bedrag dient te worden 
ingezet om met ingang van 1 januari 2005 het «VPB-opstapje» van 29% naar 25% te 
verlagen. Verlaging van het «VPB-opstapje» is een goede manier om het 
ondernemingsklimaat voor kleine en middelgrote ondernemingen te verbeteren. Deze 
lastenverlaging komt vooral kleine ondernemers ten goede. Met dit amendement wordt 
beter invulling gegeven aan het beleidsdoel het ondernemingsklimaat te versterken, door met 
name het MKB, de «motor» van de Nederlandse economie te stimuleren. 
Toedeling van de bezuiniging van 50 miljoen op artikel 3 wordt overgelaten aan de minister 
van EZ, gelijk de wijze waarop de minister de taakstelling naar aanleiding van de 
voorgenomen verlaging van het algemeen tarief van de winstbelasting, oplopend naar 120 
miljoen euro in 2008, zal verwerken in de begroting vanaf 2006. Bij aanneming van dit 
amendement is amendering van het Belastingplan 2005 geboden, opdat het VPB-opstapje 
wordt verlaagd naar 25%. De Indiener zal daarvoor zorg dragen. 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak en ChristenUnie 
 
MOTIES 
  
25 (Vendrik c.s.) over het instellen van een garantiefonds voor de aanleg van 
breedbandnetwerken 
Afgevoerd van de agenda 
 
Stemmingen op 14 oktober 2004 over moties, ingediend in het debat over Evaluatie 
BioPartner 
 
10 (Douma) over een Technologisch Top Instituut voor de medische life sciences  
Verworpen. Voor: GroenLinks, PvdA en LPF  
 
11 (Douma) over aanpassing van de organisatorische positie van het NVI 
Verworpen. Voor: GroenLinks, PvdA en LPF  
 
 
Stemmingen 26 oktober 2004 (Groep Lazrak afwezig) 
 
16 (Van Dam en Vendrik) over de instelling van een innovatiefonds 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks en  PvdA 
 
 
17 (Van Dam en Vendrik) over een actieplan voor innovatie voor een duurzame ontwikkeling 
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Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, D66 en LPF 
 
18 (Ten Hoopen c.s.) over de mogelijke toetreding van bedrijven tot de kansenzones 
Aangenomen. Voor: PvdA, Groep Wilders, D66, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA en LPF  
 
 
19 (Varela) over onderzoek naar de mogelijkheid van het bouwen van nieuwe kerncentrales in 
Nederland 
Verworpen. Voor: LPF en Groep Wilders 
 
 
20  (Varela) over werkgelegenheid bij versoepeling van het ontslagrecht 
Verworpen. Voor: LPF en Groep Wilders  
 
 
21 (Aptroot c.s.) over het terugbrengen van het aantal subsidieregelingen binnen het 
EZ-instrumentarium 
Aangenomen. Tegen: PvdA  
 
 
22 (Aptroot c.s.) over een garantiefonds en de bereidheid van marktpartijen hieraan deel te 
nemen 
Aangenomen. Tegen: PvdA 
 
 
23 (Kant en Vendrik) over de invoer van maximumprijzen voor gas en elektriciteit 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks en PvdA  
 
 
24 (Bakker c.s.) over één interdepartementaal kenniscentrum  
Aangenomen. Tegen: CDA  
 
 
26 (Vendrik c.s.) over het honoreren van aanvragen inzake MKB-innovatievouchers 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie en SGP 
 
 
27 (Vendrik en Van Dam) over het reduceren van alle onderzoeksgelden voor productie van 
kernenergie 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks en PvdA 
 
 
28 (Slob c.s.) over het ontplooien van activiteiten tegen het zwart werken in de bouw 
Aangenomen met algemene stemmen 
 
29 (Slob c.s.) over het opstellen van een plan van aanpak voor warmtewinst 
Aangenomen. Tegen:  CDA 
 
30 (Van der Vlies c.s.) over fiscale tegemoetkoming van kleine ondernemers in hoge 
beveiligingskosten 
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Aangenomen. Tegen: GroenLinks 
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