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 aan De leden van de vaste commissie voor 
Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking 
 
 

 
 datum 9 december 2020 

 
 
Betreffende wetsvoorstel: 
 
35570 XVII 
 
Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en 
Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2021 
 
Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 8 december 2020 aangenomen door de Tweede Kamer. 
Voor: SP, PvdA, Krol, GroenLinks, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, D66, VVD, SGP,  
CDA en de ChristenUnie. 
Tegen: PvdD, PVV en FVD. 
 
 
Aangenomen amendement 
 
Artikel 4 Vrede, veiligheid en duurzame ontwikkeling 
11 (Bouali c.s.) over middelen voor opvang en bescherming van vluchtelingen in de regio.` 
 
De indieners wensen met dit amendement € 10 miljoen toe te kennen aan de middelen 
voor opvang en bescherming van vluchtelingen in de regio. 
 
Wereldwijd zijn ruim 79 miljoen mensen op de vlucht. 85% van hen woont in 
ontwikkelingslanden, soms in zeer afgelegen gebieden. Hierdoor kan het leveren van 
hulpgoederen of het aanbieden van essentiële diensten zoals onderwijs verhinderd worden. 
De positie van vluchtelingen en intern ontheemden werd door de coronacrisis extra 
kwetsbaar.  
 



 

 datum 9 december 2020 

 blad 2 
 

 
 

Met dit amendement wensen de indieners € 10 miljoen toe te kennen aan de middelen 
voor opvang en bescherming van vluchtelingen in de regio en humanitaire hulp, waaronder 
toegang tot onderwijs en vakopleidingen voor vluchtelingenkinderen, met in het bijzonder 
aandacht voor de kwetsbare positie van meisjes. Daarnaast dienen deze middelen te 
worden ingezet voor het verbeteren van de toevoer van hulpgoederen aan vluchtelingen 
die worden opgevangen in moeilijk bereikbare gebieden, bijvoorbeeld Wings for Aid. 
 
Dekking voor dit amendement wordt gevonden in de niet-juridisch verplichte uitgaven in 
artikel 4.3 veiligheid en rechtsstaatontwikkeling. 
Aangenomen. Voor: SP, PvdA, Krol, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, Van Kooten-
Arissen, DENK, D66, VVD, SGP, CDA en de ChristenUnie. 
 
 
Verworpen amendementen 
 
Artikel 3 Sociale vooruitgang 
Artikel 4 Vrede, veiligheid en duurzame ontwikkeling 
6 (Van den Hul en Van den Nieuwenhuijzen) over middelen bestemd voor SRGR en 
hiv/aids. 
 
Met dit amendement wordt € 8,5 miljoen toegevoegd aan artikel 3.1 van de begroting van 
Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. De indieners brengen hiermee het 
bedrag bestemd voor SRGR en hiv/aids in 2021 terug op het huidige niveau.   
 
De impact van de corona-epidemie op de seksuele en reproductieve gezondheid van 
meisjes en vrouwen is zeer ernstig en ook de LHBTI gemeenschap is bovenmatig getroffen. 
Overheden hebben sociale bijeenkomsten beperkt, reisverboden ingesteld en scholen 
gesloten. 
 
De lockdown heeft vele negatieve gevolgen. Er is sprake van toegenomen (seksueel) 
geweld tegen vrouwen, meisjes en mensen uit de LHBTI gemeenschap die gedwongen 
thuis zitten. De opgelegde restricties beperken mensen ook in hun bewegingsruimte en 
daarmee de toegang tot SRGR diensten.  
 
Omdat veel scholen gesloten zijn is de veilige omgeving die scholen bieden weggevallen. 
Meisjes zitten thuis met het risico op uithuwelijking, ongewenste zwangerschappen en er is 
een toename van genitale verminking met het wegvallen van de voorlichting en controle 
via het onderwijs.  
Er is alle aanleiding om tijdens de huidige pandemie extra te investeren om vrouwen en 
meisjes te bereiken en zo de toegang tot seksuele en reproductieve gezondheidszorg te 
behouden.  
 
Dekking voor dit amendement wordt gevonden in de niet-juridisch verplichte uitgaven in 
artikel 4.2. 
Verworpen. Voor: SP, PvdA, Krol, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen 
en DENK. 
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Artikel 5 Multilaterale samenwerking en overige inzet 
5  9 (Van den Nieuwenhuijzen c.s.) 5 over middelen zodat aanpak COVID-19 niet ten 
koste gaat van ontwikkelingssamenwerking. 
 
Met dit amendement wordt € 500 miljoen toegevoegd aan artikel 5.4 van de begroting van 
Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. De indieners verzoeken de regering 
met dit bedrag de aangekondigde bezuiniging á € 110 miljoen, die bij de voorjaarsnota 
nader wordt ingevuld, ongedaan te maken, en het resterende bedrag (€ 390 miljoen) te 
gebruiken om de toegepaste kasschuif voor het financieren van het door de Adviesraad 
Internationale Vraagstukken (AIV) geadviseerde  € 1 miljard grotendeels terug te draaien, 
door € 46 miljoen toe te voegen aan de begroting voor 2023, € 164 miljoen aan de 
begroting voor 2024 en € 180 miljoen aan de begroting voor 2025. Beoogd wordt derhalve 
de middelen meerjarig te verdelen over de jaren 2021 (€ 110 miljoen), 2023 (€ 46 
miljoen), 2024 (€ 164 miljoen) en  2025 (€ 180 miljoen). 
 
Door dit amendement gaat de investering die wordt gedaan ter ondersteuning van de 
wereldwijde aanpak van (de gevolgen van) de COVID-19 pandemie niet ten koste van 
andere belangrijke uitgaven in het kader van ontwikkelingssamenwerking. De 
ontwrichtende effecten van COVID-19 op met name de economie van de armste landen in 
de wereld, vergen immers ook op de langere termijn een intensieve 
ontwikkelingssamenwerking. 
 
Dit amendement komt voort uit de tegenbegroting van de fracties van de SP, de PvdA en 
GroenLinks voor 2021, en wordt gedekt uit maatregelen die daarin zijn opgenomen. Een 
voorstel voor de specifieke dekking binnen de tegenbegroting voor dit amendement, zal 
middels een amendement op het Belastingplan 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 35372) 
ingediend worden. 
Verworpen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, Van Kooten-Arissen, DENK en de 
SGP. 
 


