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Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking 
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 datum 6 december 2013 

 

 

Betreffende wetsvoorstel: 

 

33750 V 

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor 

het jaar 2014 

 

 

Eindstemming wetsvoorstel 

Het wetsvoorstel is op 5 december 2013 met algemene stemmen aangenomen door de 

Tweede Kamer.  

 

 

Aangenomen en overgenomen amendementen 

 

Artikel 2 Veiligheid en stabiliteit 

Artikel 4 Consulaire belangenbehartiging en het internationaal uitdragen van 

Nederlandse waarden en belangen 

18  19  39 (Ten Broeke/Servaes) 

Dit amendement beoogt om een bedrag van € 2 miljoen euro toe te kennen aan het 

MATRA-programma (2.5 Bevordering van transitie in prioritaire gebieden). Het MATRA-

programma heeft in het verleden bijgedragen aan de stabiliteit, mensenrechten en 

democratie in landen van het Oostelijk Partnerschap, EU pre-accessielanden en Arabische 

prioriteitslanden. Het MATRA-programma gaat uit van de capaciteitsversterking in de 

betreffende landen door het versterken van het maatschappelijk middenveld, politieke 

partijen en niet gouvernementele organisaties. 
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 blad 2 

 

 

Dit amendement heeft als doel een bedrag van 2 miljoen euro te reserveren voor het  

Oostelijk Partnerschap, EU pre-accessielanden en Arabische prioriteitslanden, dat anders 

per 2014 zou worden beperkt. €500.000 van dit geld wordt via het Matra Programma 

Politieke Partijen besteed.  

Dekking voor dit amendement wordt gevonden op operationele doelstelling 4.4 en is 

eenmalig. In 2014 komt er een evaluatie van het MATRA-programma. Aan de hand hiervan 

kan volgend jaar een fundamentele discussie gevoerd worden over de toekomst van het 

MATRA-programma aan de hand van deze evaluatie. 

Aangenomen. Voor: SGP, CDA, ChristenUnie, VVD, 50PLUS, D66, GroenLinks, 

PvdA, PvdD en SP. 

 

Artikel 6 Nominaal en onvoorzien 

Artikel 7 Apparaat  

16 (Sjoerdsma c.s.) 

Dit amendement bewerkstelligt een halvering van de voorgenomen bezuiniging op het 

postennetwerk in het jaar 2014. Ambassades en posten vervullen een cruciale taak voor de 

Nederlandse handelsbetrekkingen, Nederlanders in het buitenland, en de Nederlandse stem 

op het gebied van mensenrechten, internationale betrekkingen en ontwikkelingssamen-

werking. Met de tien miljoen euro die de halvering behelst worden de consulaten in 

Antwerpen, Milaan, Chicago en München open gehouden. Met het overige budget wordt 

ruimte gecreëerd om te investeren in opkomende markten en om de bezuinigingen op het 

postennetwerk te verzachten. Dekking wordt gevonden op niet-beleidsartikel 6: Nominaal 

en onvoorzien. 

In de Voorjaarsnota 2014 en de daarbij behorende suppletoire wet van de begroting van 

Buitenlandse Zaken zal het structurele karakter van deze halvering (20 mln euro) moeten 

worden opgenomen. 

Aangenomen. Voor: PVV, Bontes, SGP, CDA, VVD, 50PLUS, D66, GroenLinks, PvdA, 

PvdD en SP. 

 

 

Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen 

 

Artikel 2 Veiligheid en stabiliteit 

40 (Sjoerdsma) 

Dit amendement bewerkstelligt dat het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH), 

het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV-KNAW) en het Instituut 

voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies (NIOD-KNAW) onderzoek kunnen doen naar 

Nederlands en Indonesisch optreden tijdens de dekolonisatieperiode in Indonesië. Een 

alomvattende onderzoeksproject naar deze periode bestaat niet. De instituten hebben 

eigen budget ingezet om deelonderzoeken uit te voeren. Indiener vindt het van belang dat 

het hele project doorgang kan vinden. Het is wenselijk dat de Nederlandse staat 

verantwoording aflegt over zijn optreden. Dit onderzoek zal hieraan een cruciale bijdrage 

leveren.   
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Dekking wordt gevonden door het budget voor het Stabiliteitsfonds te verminderen met 1,8 

miljoen euro. Dit budget wordt overgeheveld naar de begrotingen Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschap en Defensie. Hiertoe zijn de amendementen Bergkamp/Sjoerdsma bij de 

begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op stuk nummer 70 (Kamerstukken II 

2013/14, 33 750-VIII, nr. 70) en Hachchi/Sjoerdsma bij de begroting Defensie op stuk 

nummer 35 (Kamerstukken II 2013/14, 33 750-X, nr. 35) ingediend.   

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

 

Artikel 3 Europese Samenwerking 

37 (Jasper van Dijk) 

Dit amendement beoogt een verlaging van de bijdrage aan het EOF in 2014 (art. 3.2 

begroting Buitenlandse Zaken). Het bedrag wordt verlaagd tot het niveau van 2012. Het 

11e EOF dat loopt van 2014–2020 voorziet een verhoging van ruim € 8 miljard ten 

opzichte van het 10e EOF. Ook de Nederlandse bijdrage aan het 11e EOF voorziet een 

verhoging van € 350 miljoen ten opzichte van het 10e EOF. Dit is moeilijk te  

rechtvaardigen gezien de algemene bezuiniging op ontwikkelingssamenwerking en de 

kritische IOB evaluatie over het EOF. Het 11e EOF is nog niet geratificeerd door de Kamer.  

Het bedrag wordt toegekend aan interventies van particuliere organisaties op het snijvlak 

van onderwijs, SRGR en gender (beleidsart. 3.1 van de Begroting Buitenlandse Handel en 

Ontwikkelingssamenwerking; SRGR en hiv/aids), en aan landenprogramma’s goed bestuur 

in het kader van kindsoldaten en kind slachtoffers in fragiele staten (beleidsartikel 4.3). Zie 

daartoe het amendement Kamerstukken II 33 700 XVII, 2013/14, nr. 21. 

Verworpen. Voor: SGP, 50PLUS, PvdD en SP. 

 

Artikel 6 Nominaal en onvoorzien 

Artikel 7 Apparaat 

42  44 (Omtzigt/Sjoerdsma) 

Dit amendement beoogt de Nederlandse ambassade in Khartoem in staat te stellen 

democratische burgerbewegingen en groeperingen te ondersteunen en hun onderlinge 

samenwerking te faciliteren ten behoeve van een democratische transitie in Soedan, in de 

geest van afspraken die zijn gemaakt in het Comprehensive Peace Agreement (2004), 

waarvan Nederland een van de ondertekenaars was. 

Dekking wordt gezocht in niet-beleidsartikel 6 (Nominaal en Onvoorzien). 

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


