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Betreffende wetsvoorstel: 

 

34000 IV 
Vaststelling van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2015  

 

 

Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 27 november 2014 aangenomen door de Tweede Kamer.  CDA, de 

ChristenUnie, de SGP, de VVD, Van Vliet, 50PLUS, Klein, D66, GroenLinks, de PvdA, de 

Groep Kuzu/Öztürk, de PvdD en de SP stemden voor. stemden voor. 

 

 

Aangenomen en overgenomen amendementen 
 

 

Begrotingsstaat Artikel 2 

9 (Van Laar en Segers) dat beoogt voor de periode van 2015-2017 € 3 miljoen vrij te 

maken voor de verbetering van de positie van kinderen in Caribisch Nederland  

 

 
 Dit amendement beoogt voor de periode van 2015–2017 € 3 mln. vrij te maken voor de 

verbetering van de positie van kinderen in Caribisch Nederland door de bestrijding van (de 

oorzaken en gevolgen van) armoede en geweld en het verbeteren van de participatie van 

jongeren. UNICEF heeft in mei 2013 verschillende rapporten gepresenteerd die aantoonden 

dat op het gebied van kinderrechten spoedige vooruitgang nodig is. In november 2014 

zullen de regeringen van Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten daarom een 

Kinderrechtenplan presenteren. De nu vrijgemaakte middelen dienen te worden gebruikt 



 

 datum 27 november 2014 

 blad 2 

 

 

voor programma’s – uit te voeren door sociale partners en het maatschappelijk 

middenveld, in Caribisch Nederland – die bijdragen aan de realisatie van de doelen voor 

Caribisch Nederland in het Kinderrechtenplan. Het beheer en de besteding van de gelden 

wordt afgestemd met UNICEF Nederland, zodat sprake is van de meest effectieve 

besteding in het belang van de kinderen op Saba, Sint Eustatius en Bonaire. De dekking 

wordt gerealiseerd uit de restmiddelen van het samenwerkingsbeleid (SONA). Deze 

middelen komen in de loop van het begrotingsjaar ter beschikking en worden middels dit 

amendement in de periode 2015–2017 opnieuw ingezet binnen beleidsartikel 2. 

Aangenomen. Voor: CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Van Vliet, 50PLUS, 

Klein, D66, GroenLinks, de PvdA, de Groep Kuzu/Öztürk, de PvdD en de SP. 

 

 

Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen 
  
Begrotingsstaat Artikel 2 

10 (Bontes) over het overhevelen van middelen van Koninkrijksrelaties naar Defensie ten 

behoeve van ondersteuning van de Kustwacht in het Caribisch gebied en de regionale 

drugsbestrijding  

 

Dit amendement strekt ertoe middelen van de samenwerkingsprogramma’s binnen de 

begrotingspost Bijdragen aan (inter)nationale organisaties op de begroting van 

Koninkrijksrelaties over te hevelen naar de begroting van het Ministerie van Defensie. Op 

basis van het Statuut zijn autonome landen binnen het Koninkrijk zelf verantwoordelijk 

voor goed bestuur, economische ontwikkeling, armoedebestrijding, onderwijs en 

overheidsfinanciën. De indiener is derhalve van mening dat financiële ondersteuning vanuit 

Nederland op deze terreinen niet gewenst is. Binnen de begroting Defensie zullen deze 

gelden worden bestemd voor nationale inzet, onder artikel 1 inzet, ten behoeve van 

ondersteuning van de Kustwacht in het Caribisch gebied en de regionale drugsbestrijding. 

De inzet van defensiemiddelen, onder andere in de vorm van de boordhelikopter van het 

stationsschip, staat al langere tijd onder druk als gevolg van technische problemen en 

capaciteitsgebrek bij Defensie. Deze extra gelden moeten bijdragen aan het realiseren van 

de inzetbaarheidsdoelen, die de afgelopen jaren niet zijn gehaald. Ons land wordt ook 

minder afhankelijk van het aanbod van boordhelikopters van andere landen. In bredere zin 

zal hiermee de helikoptercapaciteit binnen de gehele krijgsmacht worden versterkt. 

Verworpen. Voor: Groep Bontes/Van Klaveren 

 

 


