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Onderwerp    
Reactie op twee bij VAO Industriebrief ingediende moties  
 

 

Tijdens het VAO over de Industriebrief heb ik de Kamer toegezegd om voor de 
stemmingen een nader oordeel te geven over een tweetal ingediende  moties. Door middel 
van deze brief voldoe ik aan deze toezegging. 
 
1.  Motie Kortenhorst c.s. inzake innovatieversterkende 
voorfinancieringsarrangementen (kamerstukken 2004-2005, 29826, nr. 12) 
De heer Kortenhorst heeft een motie ingediend, waarin hij het Kabinet verzoekt om met 
de begroting 2006 te komen met minimaal aan de Europese concurrentie gelijkwaardige 
innovatieversterkende voorfinancieringsarrangementen. 
 
In mijn mondelinge reactie op deze motie heb ik er op gewezen dat de herijkingsbrief 
over het financiële instrumentarium van het Ministerie van Economische Zaken, die de 
Minister en ik op 30 mei hebben verzonden, een nieuwe opzet schetst van dit 
instrumentarium. Daarin scheppen wij onder andere meer ruimte voor 
voorfinancieringsarrangementen, zoals kredieten en garanties.  
Dit soort arrangementen zal worden opgenomen in de zogenaamde Innovatieomnibus, die 
het juridisch kader vormt voor de financiële ondersteuning van allerlei uiteenlopende 
initiatieven. Deze omnibus geeft aan welke projectsoorten kunnen worden ondersteund en 
welke financieringsvormen, zoals subsidies, garanties en kredieten, worden gehanteerd. 
Dat geldt zowel voor de ondersteuning van de verder te ontwikkelen 
innovatieprogramma’s als voor de stimulering van zogenaamde “uitdagers”. Voor die 
groep willen wij subsidies of kredieten inzetten voor risicovolle projecten, waarin nieuwe 
producten, processen, programmatuur of diensten worden ontwikkeld. 
Uiteraard vindt de nadere uitwerking hiervan plaats binnen het kader van de EZ-
begroting. 
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Daarnaast hebben wij in de herijkingsbrief de introductie van het kapitaalpakket 
aangekondigd. Dit kapitaalpakket bestaat uit een samenhangende portfolio van 
financierings- en garantiearrangementen voor starters, doorgroeiers, innovatieve 
bedrijven, bedrijfsoverdrachten en kapitaalintensieve sectoren (bijvoorbeeld scheepsbouw 
en vliegtuigbouw) en investeringen in opkomende markten. Naar onze mening draagt het 
kapitaalpakket ook bij aan de intentie van de motie om voor de Nederlandse industrie een 
level playing field te creëren.  Binnenkort ontvangt u in dit kader onze 
beleidsvoornemens met betrekking tot het civiele luchtvaartcluster. 
 
Uiteraard houden wij bij de verdere invulling van het instrumentarium scherp in de gaten 
wat andere EU-lidstaten op dit terrein doen en wat de mogelijkheden van het Europese 
steunkader zijn. In overeenstemming daarmee is mijn mondelinge toezegging om begin 
september een brief te sturen over bestaande studies van de OESO en de EU over 
risicodragende financieringsarrangementen voor innovatie en R&D-trajecten, in 
Nederland in vergelijking met andere EU-landen. 
 
Op basis hiervan verwacht ik dat wij in september een zinvol debat kunnen voeren over  
het toekomstige instrumentarium van het Ministerie van Economische Zaken in algemene 
zin, alsmede over de ondersteuning van risicodragend te financieren innovatie- en R&D-
trajecten in het licht van de Europese omgeving. 
 
Gelet op het bovenstaande en mijn mondelinge toelichting tijdens het VAO verzoek ik de 
motie aan te houden tot aan het debat over de herijking van het financiële 
instrumentarium van het Ministerie van Economische Zaken. 
 
2.  Motie Van Egerschot c.s. inzake aansluiting beroepsonderwijs – bedrijfsleven 
(kamerstukken 2004-2005, 29826, nr. 11) 
Mevrouw Van Egerschot heeft een motie ingediend waarin zij het kabinet verzoekt om de 
aansluiting tussen het beroepsonderwijs en het bedrijfsleven te verbeteren. De motie 
vraagt om in dit kalenderjaar het volgende te realiseren: 
 
• voldoende stageplaatsen en leerwerkplekken; 
• een doorstroomprogramma tussen beroepsonderwijs en bedrijfsscholen; 
• een erkenningsregeling van eerder verworden competenties; 
• de inzet van gastdocenten; 
• praktijksimulaties in het beroepsonderwijs; 
 
en daarover de Kamer uiterlijk op 31december 2005 te rapporteren. 
 
Het kabinet ziet de motie als ondersteuning van het beleid gericht op het versterken van 
de aansluiting tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven. Op dit vlak gebeurt al veel door 
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de verschillende ministeries Recent is de interdepartementale projectdirectie Leren & 
Werken ingesteld die tot taak heeft concrete acties uit te voeren om leren en werken beter 
te combineren Duale trajecten spelen hier een belangrijke rol. Doel is te komen tot 15.000 
extra duale trajecten in 2007 en tot structurele oplossingen voor factoren die duale 
trajecten belemmeren. Daarnaast zullen leerwerkloketten in de regio worden opgericht 
voor advies over opleidingsmogelijkheden aan werkenden en werkzoekenden en 
erkenning van elders verworven competenties. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met 
de taskforce jeugdwerkloosheid die bezig is het aantal leerwerkplekken voor jeugdige 
werklozen  te vergroten. 
Het kabinet zal in zijn reactie op het rapport Leijnse nadere beleidsacties aankondigen 
gericht op de aansluiting beroepsonderwijs - bedrijfsleven. Bijvoorbeeld gastdocenten, 
docentenstages en het stimuleren van het aantal beroepspraktijkvormingsplaatsen en 
stageplaatsen  worden als concrete manieren gezien om invulling te geven aan een betere 
samenwerking tussen onderwijsinstellingen en bedrijven.  
 
De doelstellingen van de acties hebben een scope die breder is dan alleen 2005. Voor de 
lange termijn staan er stevige doelstellingen (bijv. met betrekking tot genoemde duale 
trajecten in 2007). In 2005 worden hiertoe belangrijke stappen gezet en zullen ook de 
eerste resultaten zichtbaar zijn.  
 
 
 
 
 

(w.g.) mevr. ir. C.E.G. van Gennip MBA 
Staatssecretaris van Economische Zaken 
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