
Overzicht van   afdeling Inhoudelijke Ondersteuning 

stemmingen in de 

Tweede Kamer 

 

 
 

 

 
Amendementen zijn in volgorde van stemming - op artikelnummer - weergegeven: allereerst de aangenomen en/of overgenomen 

amendementen, vervolgens de verworpen of ingetrokken amendementen en tenslotte eventuele moties. Vervangen amendementen zijn 

d.m.v. een  aangegeven: bijv. 7  8  20. Amendement nr. 7 is vervangen door amendement nr. 8, dat op zijn beurt vervangen is 

door amendement nr. 20. De vette notatie van het stuknummer geeft aan dat dit het definitieve amendement is. De stemmingslijsten 

worden gemaakt op basis van de ongecorrigeerde draad van de vergadering. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 aan De leden van de vaste commissie voor 

Economische Zaken 

 

 

 datum 6 december 2013 

 

 

Betreffende wetsvoorstel: 

 

33750 XIII 

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor 

het jaar 2014 

 

Eindstemming wetsvoorstel 

Het wetsvoorstel is op 5 december 2013 aangenomen door de Tweede Kamer. PVV, 

Bontes, SGP, CDA, ChristenUnie, VVD, 50PLUS, D66, GroenLinks, PvdA en SP stemden 

voor. 

 

 

Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen 

 

Artikel 11 Goed functionerende economie en markten 

4 (Gesthuizen) 

Architectuur Lokaal heeft zich in de afgelopen 17 jaar ontwikkeld tot hét onafhankelijk 

kenniscentrum met betrekking tot opdrachtgeverschap/aanbestedingen in de bouwsector. 

Ondanks de nieuwe aanbestedingswet ervaren MKB-ers, met name jong talent (architecten 

en vormgevers) grote belemmeringen voor toetreding in de aanbestedingswereld. Het 

gebrek aan transparantie, standaardisatie en ervaring maakt het voor de MKB-er moeilijk 

de markt te betreden. Architectuur Lokaal heeft een systeem van producten en diensten 

ontwikkeld die ondernemers ondersteunt tijdens het aanbestedingsproces. Architectuur 

Lokaal levert goed werk voor zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers in de bouwsector.  
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Zo hebben zij alle Europese en nationale opdrachten in de sector digitaal, kosteloos en 

voor iedereen toegankelijk ontsloten via het Steunpunt. Deze portal wordt volgens 

onderzoek van de EU de meest toegankelijke aanbestedingsportal van Nederland genoemd. 

Daarnaast sturen zij dagelijks aanbevelingsbrieven aan aanbestedende diensten en zoeken 

ze alle Nederlandse architectuur opdrachten van de Europese aanbestedingskalender (TED) 

en de NL kalender (TenderNed). Dat doen ze handmatig omdat veel aankondigingen van 

opdrachten onvolledig en/of onduidelijk zijn. Dit zorgt voor een duidelijk overzicht voor het 

Nederlandse bedrijfsleven. Ook het buitenland heeft interesse voor de werkwijze van 

Architectuur Lokaal. Een samenwerking van Groot Brittannië, Ierland en Litouwen heeft 

gevraagd de systematiek tot een «EU golden standard» te ontwikkelen. Vanuit Noorwegen, 

Denemarken, Duitsland, Oostenrijk, Italië, Luxemburg en Finland is belangstelling getoond 

voor het gezamenlijke project. Het EU pilot project kan op termijn mogelijk een financiële 

basis verschaffen voor de voortgang van het werk maar vooral als breekijzer fungeren om 

de Europese markt open te breken voor het Nederlandse MKB. Met haar Steunpunt heeft 

Architectuur Lokaal Nederland als voorloper innovatief, digitaal aanbesteden in Europa in 

beeld gebracht en bewijst Nederland daarmee een grote dienst. Zeker, wanneer de door de 

andere landen beoogde Europese standaard vanuit Nederland wordt doorontwikkeld. 

Daarnaast heeft ook het Topteam Creatieve Industrie de minister geadviseerd om deze 

werkwijze als protocol te hanteren. De aanpak kan naast de bouwsector ook voor andere 

sectoren ontwikkeld worden. Tot op heden zijn bovengenoemde projecten gefinancierd uit 

bijdragen van de branche en de rijksoverheid – vooral vanuit het cultuurbeleid. De 

rijksbijdrage betreft een bedrag van € 150.000 op jaarbasis. Die bijdrage is door de 

bezuinigingen op het cultuurbeleid in een keer weggevallen. Zoals beschreven zal het EU 

pilot project op termijn mogelijk een financiële basis verschaffen voor de voortgang van 

het werk. Daarnaast is de organisatie op zoek naar andere wijze van financieren. Voor dit 

proces is echter een overgangsfase noodzakelijk. Indiener stelt met dit amendement voor 

een bedrag van 150.000 euro beschikbaar te stellen voor het garanderen van de voortgang 

van het werk van Architectuur Lokaal in 2014. Dit bedrag is bedoeld om de overgangsfase 

te financieren, zodat de organisatie de tijd heeft andere vormen van financiering te vinden. 

Indiener wenst dit te financieren vanuit het budget van PIANOo/Tenderned (in 2014: 6.2 

miljoen euro). Dit budget zet PIANOo/Tenderned in voor het professionaliseren van de 

overheidsinkoop. Ook de werkzaamheden van Architectuur Lokaal dragen bij aan de 

professionalisering van de overheidsinkoop. Daarom vindt de indiener de dekking vanuit de 

gebudgetteerde middelen voor PIANOo/ Tenderned geschikt. 

Verworpen. Voor: ChristenUnie, GroenLinks, PvdD en SP. 

 

Artikel 12 Een sterk innovatievermogen 

37  39  106 (Gesthuizen c.s.) 

Er is een groot potentieel aan innovatief onderzoek op het gebied van vervanging van 

dierproeven. Dierproeven vinden nog veel plaats en zijn relatief kostbaar. Vervangende 

technieken vertegenwoordigen dus een grote marktwaarde. Vooral als de vervangende 

proeven dan ook nog eens accurater en dus beter zijn. Helaas zijn er te weinig 

financieringsstromen om het potentieel tot wasdom te doen komen.  
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Er is veel nieuwe ontluikende technologie. Volgens ZonMW zou het aantal dierproeven 

exponentieel kunnen afnemen als er flink meer geld in onderzoek ter vervanging van 

dierproeven gestoken wordt, te beginnen met 12 miljoen in 2014. Met een budget van 12 

tot 14 miljoen per jaar zou in 2025 een afname van het aantal proefdieren van 25% 

bereikt kunnen worden. Als het budget na 2014 oploopt zou zelfs een afname van 40% in 

2025 bereikt kunnen worden. Vanwege het marktpotentieel, het vernieuwende karakter en 

de onderbenutting van onderzoekstalent past dit goed onder het topsectorenbeleid. 

Nederland zou dan marktleider in alternatieve technieken voor dierproeven kunnen 

worden. Er ligt een groot marktpotentieel en innovatiekansen liggen voor het grijpen. Wel 

is flexibiliteit in het percentage cofinanciering bedrijfsleven gewenst bij deze specifieke, 

sterk in ontwikkeling zijnde tak van sport gewenst. Artikel 12 van de begroting 

Economische Zaken heeft betreffende leningen en subsidies een budgetflexibiliteit van 

42%. Acht miljoen hiervan wordt met dit amendement geoormerkt voor onderzoek naar 

alternatieven voor dierproeven, waarbij het uitgangspunt is dat dit in volgende jaren wordt 

voortgezet. 

Verworpen. Voor: PVV, Bontes, GroenLinks, PvdD en SP. 

 

Artikel 14 Een doelmatige en duurzame energievoorziening 

11 (Van Veldhoven) 

Dit amendement regelt dat het geld uit de nieuwe subsidie voor grootverbruikers in de 

industrie ter compensatie van hun CO2-kosten wordt verstrekt in de vorm van financiële 

steun voor energiebesparing bij die bedrijven. Het gaat om een bedrag van 78 miljoen 

euro in 2014. Door de compensatie via investeren in energiebesparing vorm te geven, kan 

de rekening van deze bedrijven omlaag, verbetert ook op langere termijn de internationale 

concurrentiepositie en wordt nog steeds recht gedaan aan de afspraken in het energie 

akkoord. Tegelijkertijd is dit beter voor het klimaat en vermindert hiermee de energie 

afhankelijkheid. Hiermee kunnen bedrijven bijvoorbeeld hulp krijgen bij besparingspro-

jecten die nu door een lange terugverdientermijn, de toepassing van innovatieve 

technologie of een hoge investeringsdrempel niet gerealiseerd kunnen worden binnen de 

gewone bedrijfsvoering. 

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

 

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

14 (Thieme) 

Het ganzen 7 akkoord maakt het mogelijk om 500.000 tot 750.000 ganzen te vergassen of 

dood te schieten. De kosten hiervan bedragen minimaal 4 miljoen euro terwijl allerminst 

vaststaat dat het doden van de ganzen de gewassen gaat beschermen of de vliegveiligheid 

gaat bevorderen. De indiener wijst erop dat dit derhalve geen structurele oplossing is. Dit 

amendement beoogt budget vrij te maken voor praktische pilots bij boeren voor 

alternatieven voor afschot en vergassing van ganzen, en hierdoor gewassen en de wettelijk 

beschermde ganzen daadwerkelijk te beschermen. Hierbij valt te denken aan toepassing 

van uitvindingen in de praktijk, zoals lasers, robotvogels en automatische systemen die 

landbouwgewassen onaantrekkelijk maken voor ganzen. Dekking wordt gevonden in het 

niet juridisch verplichte deel van artikel 16.4, Kennisontwikkeling en innovatie ten behoeve 

van het groene domein. 

Verworpen. Voor: PVV, Bontes, GroenLinks, PvdD en SP. 
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Artikel 16 Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens 

38 (Dikkers) 

Met dit amendement wordt geld beschikbaar gesteld voor het uitbreiden van Fair Produce 

naar meerdere agrarische sectoren zoals de aspergeteelt en de aardbeiensector. Dekking 

wordt gevonden in de niet-verplichte middelen op artikel 16.1 Agrarisch ondernemerschap. 

Ingetrokken. 


