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 aan De leden van de vaste commissie  voor 

Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking 

 

 datum 23 december 2008 

 
 

Betreffende wetsvoorstel: 

 

31700 V  Vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Buitenlandse 

Zaken (V) voor het jaar 2009  

 

 
Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 18 december 2008 met algemene stemmen aangenomen door de 

Tweede Kamer.  VVD, Lid Verdonk en PVV stemden tegen het gedeelte over 

ontwikkelingssamenwerking. 

De stemmingen over de amendementen vonden plaats op 18 december 2008. 

 

 
Aangenomen amendementen 
 

Artikel 4 Meer welvaart, eerlijkere verdeling en minder armoede 
24  à 70 (Ferrier / Gill’ard) 

Dit amendement beoogt financiële ondersteuning te bieden aan de terugkeer van in 

Nederland aanwezige ex-asielzoekers naar hun land van herkomst. Het gaat hier om 

ondersteuning en begeleiding van deze (ex-)asielzoekers om stappen te ondernemen voor 

een perspectiefvolle terugkeer en duurzame herintegratie, met aandacht voor de lokale 

ontwikkeling, in het land van herkomst. 

De dekking voor dit amendement wordt gezocht binnen het artikel 4.2 

(Armoedevermindering). 

Aangenomen. Voor stemden SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, VVD, ChristenUnie, SGP 

en CDA. 
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Artikel 5 Toegenomen menselijke ontplooiing en sociale ontwikkeling 

71 (Van der Staaij/Voordewind) 

Terecht wordt in de begroting door de minister veel aandacht besteed aan het bestrijden 

van (seksueel) geweld tegen of het (seksueel) misbruiken van vrouwen en meisjes. Dit 

amendement wil daarom voorzien in het opzetten en ondersteunen van zogeheten 

uitstapprogramma’s in partnerlanden, waarmee vrouwen die zich onvrijwillig of 

noodgedwongen in de prostitutie bevinden een uitweg wordt geboden. 

Daartoe wordt artikel 5.3 Gender verhoogd met 2 miljoen euro. 
Dekking wordt gevonden in artikel 5. 

Aangenomen. Voor stemden SP, PvdA, PvdD, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA en het 

lid Verdonk. 

 

 
Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen 
 

 

Artikel 1 Versterkte internationale rechtsorde en eerbiediging mensenrechten 
62 à 69 (Boekestijn) 

Volgens de opgave van het ministerie gaat in totaal 729 miljoen euro  van de begroting 

naar medefinancieringsorganisaties (hierna: MFO’s). Dit bedrag wil de VVD schrappen, 

maar daarnaast schrappen wij ook nog andere posten waarvan wij de effectiviteit 

betwijfelen. 

In artikel 1.2 Mensenrechten gaat een bedrag van 2 miljoen van de uitgaven via de MFO’s. 
Dit amendement schrapt deze uitgave. 

In artikel 2 Grotere veiligheid en stabiliteit, effectieve humanitaire  hulpverlening en goed 

bestuur willen wij een bedrag van 20 miljoen dat via de MFO’s verdeeld wordt – ingevolge 

de subartikelen 2.5 Regionale stabiliteit en crisisbeheersing (17 mln.) en 2.7 Goed Bestuur 

(3 mln.) – in mindering brengen op de begroting. Daarnaast wil de VVD-fractie nog 

19,6 miljoen extra bezuinigen op artikel 2.7 Goed bestuur, omdat evaluaties laten zien dat 

de effectiviteit hiervan mager is. In totaal wordt hiermee een bedrag van 39,6 miljoen euro 

bezuinigd op dit artikel.  

In subartikel 4.3 Verhoogde economische groei en verminderde armoedeals gevolg van 

gezonde private sector ontwikkeling in ontwikkelingslanden is de bijdrage aan de MFO’s 21 

miljoen euro. Deze bijdrage willen wij verminderen. Daarnaast wil de VVD-fractie 226,3 

miljoen euro bezuinigen op artikel 4.2 Armoedevermindering omdat volgens de VVD 

onvoldoende is aangetoond dat dit bedrag daadwerkelijk lijdt tot de bestrijding van 

armoede. Op artikel 4 wordt derhalve een bedrag van 247,3 miljoen euro geschrapt. 

De bijdrage aan de MFO’s in artikel 5 Toegenomen menselijke ontplooiing en sociale 
ontwikkeling is uitgesplitst in 5.1 (6 mln.), 5.3 (3 mln.), 5.4 (20 mln.) en 5.5 (15 mln.) en 

5.6 (614 mln.). Een deel van deze bijdrage aan de MFO’s wil de VVD-fractie schrappen. In 

totaal wordt hiermee 658 miljoen geschrapt op artikel 5. Volledigheidshalve moet 

opgemerkt worden dat in de genoemde subartikelen, met uitzondering van subartikel 5.1, 

sprake is van een hoog percentage aan juridische verplichtingen, hetgeen het budgetrecht 

bijna tot een farce maakt. 

In artikel 6 Beter beschermd en verbeterd milieu wordt voorgesteld om een bedrag van 28 

miljoen te schrappen op uitgaven aan MFO’s, zoals voorzien in de subartikelen 6.1 Milieu 
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en Water (20 mln.) en 6.2 Duurzaam waterbeheer, en hoger percentage mensen dat 

duurzaam toegang heeft tot veilig drinkwater en sanitaire voorzieningen (8 mln.). Ook hier 

moet opgemerkt worden dat er helaas sprake is van een hoog percentage aan juridische 

verplichtingen. 

In artikel 8 Versterkt cultureel profiel en positieve beeldvorming in en buiten Nederland 

wordt voorgesteld om een bedrag van 25 miljoen euro  te schrappen op subartikel 8.3 

Draagvlak Nederlands buitenlands beleid. Dit omdat dit geld volgens de VVD beter ingezet 

kan worden voor verbetering van de situatie van mensen die dit echt nodig hebben en het 
geld dus beter in Afrika besteed kan worden.  

De vrijvallende middelen, te weten 500 miljoen euro, dienen ter dekking van de 

schuldreductie zoals de VVD die heeft voorgesteld in de tegenbegroting. De overige 

vrijvallende middelen, te weten 500 miljoen euro, dienen ter verhoging van artikel 39 

(bijdrage Infrastructuurfonds) van de Begroting Verkeer en Waterstaat 2009. Hiervoor 

verwijs ik naar amendement 31 700 XII – 047. 

Verworpen. De fractie van de VVD en het lid Verdonk stemden voor. 

 

Artikel 2 Grotere veiligheid en stabiliteit, effectieve humanitaire hulpverlening en 

goed bestuur 

18 (Irrgang) 

Dit amendement beoogt de algemene begrotingssteun aan Bolivia te stoppen omdat de 

kwaliteit van het begrotingsbeheer van Bolivia dit nog niet toelaat; dit gebeurt ten laste 

van beleidsartikel 4, operationele  doelstelling 2. Uit de beantwoording van de feitelijke 

vragen over de begroting blijkt dat algemene begrotingssteun aan Bolivia vijf miljoen 
euro bedraagt. Deze vijf miljoen euro wordt vervolgens ingezet voor een verhoogde 

bijdrage aan het Central Emergency Response Fund (CERF) het noodfonds van de VN, dat 

onder meer noodhulp geven aan het door orkanen getroffen Haïti en tevens het armste 

land van Zuid-Amerika. Daartoe wordt beleidsartikel 2, operationele doelstelling 6 

(effectieve  humanitaire hulpverlening), verhoogd. 

Verworpen. Voor stemden SP, GroenLinks, D66, PvdD, VVD, PVV en het lid 

Verdonk. 

 

Artikel 2 Grotere veiligheid en stabiliteit, effectieve humanitaire hulpverlening en 

goed bestuur 
17 à 25 (Irrgang) 

Dit amendement beoogt de algemene begrotingssteun aan Rwanda stop te zetten omdat 

de Rwandese regering een kwalijke rol speelt in het conflict in Oost-Congo; dit gebeurt ten 

laste van beleidsartikel 4, operationele  doelstelling 2. Uit de beantwoording van de 

feitelijke vragen over de Begroting blijkt dat a lgemene begrotingssteun aan Rwanda vier 
miljoen euro in 2009 bedraagt. De vier miljoen euro wordt vervolgens ingezet voor een 

verhoogde bijdrage aan het Pooled Fund dat noodhulp  geeft in Oost-Congo. Daartoe wordt 

beleidsartikel 2, operationele doelstelling 6 (effectieve humanitaire hulpverlening), 

verhoogd. 

Verworpen. Voor stemden SP, GroenLinks, PvdD, VVD, PVV en het lid Verdonk. 
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Artikel 8 Versterkt cultureel profiel en positieve beeldvorming in en buiten 
Nederland 
26 (Vendrik) 

Dit amendement beoogt het vrijmaken van gelden ter verhoging van het beschikbare 

bedrag voor klimaatadaptatie in ontwikkelingslanden.  

Klimaatverandering brengt nationale en internationale ontwikkelingsdoelen, zoals de 

Millennium Development Goals, in gevaar. Er is momenteel te weinig geld voor 

klimaatadaptatie beschikbaar om bij te dragen aan het opvangen van gevolgen van 

klimaatadaptatie. Deze extra  25 miljoen euro kunnen daarin voor een klein deel voorzien. 

Het gebeurt ten laste van beleidsartikel 8.3, dat beoogt de goede naam van Nederland 

in het buitenland onder het voetlicht te brengen. Financiering van activiteiten op het gebied 

van klimaatadaptatie versterkt de door Nederland geambieerde voortrekkersrol op dat 

gebied en draagt zo bij aan de goede naam. 
In het vervolg zullen alle middelen voor klimaatadaptatie in ontwikkelingslanden geboekt 

worden op het nieuwe subartikel «klimaatadaptatie in ontwikkelingslanden» van 

beleidsartikel 6. Voor het begrotingsjaar 2009 kan dit worden verwerkt bij de 

Voorjaarsnota. 

Verworpen. Voor stemden SP, GroenLinks en de PvdD. 

 

Artikel 11 Algemene middelen 

28 (Boekestijn) 

Ten onrechte is van de algemene middelen € 190 000,– uitgekeerd aan mevrouw Herfkens 

in de vorm van huursubsidie. Dit bedrag is derhalve  onterecht opgebracht door de 

belastingbetaler. Het door mevrouw  Herfkens aangeboden voorstel om een jaar voor het 

UNDP te werken a  raison van 1 dollar per jaar, lost dit probleem niet op. Teneinde de 

belastingbetaler een daadwerkelijke financiële genoegdoening te geven dient 190 000 euro 

ten laste te komen van de Nederlandse bijdrage aan het UNDP en derhalve terug te 
stromen in de schatkist. 

Verworpen. Voor stemden VVD, PVV en het lid Verdonk. 

 


