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Eerste Kamer der Staten-Generaal 
Centraal Informatiepunt 

 

 Den Haag, 5 juli 2004 
 
Aan de leden en de plv. leden van de Vaste Commissie voor 
- Buitenlandse Zaken 
- Ontwikkelingssamenwerking 
- Europese Samenwerkingsorganisaties 
 

 
 

 
OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende wetsvoorstel: 
 
29555  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken 

(V) voor het jaar 2004 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)  
 
 
EINDSTEMMING WETSVOORSTEL: het wetsvoorstel is op 1 juli 2004 met algemene 
stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. 
 
 
 
 
VERWORPEN, INGETROKKEN EN/OF VERVALLEN AMENDEMENTEN 
 
Artikelen 3 en 6 
5 (Crone/Vendrik) 
De versnelde aflossing van 317 miljoen schuld door de Indiase autoriteiten – die als negatieve 
ODA geldt – brengt de Nederlandse ODA-prestatie in 2004 op 0,72%. Dat is 10% minder dan 
de verplichting van 0,8% BNP die Nederland op zich heeft genomen. De regering doet 
weliswaar de toezegging het bedrag in latere jaren alsnog uit te geven, maar de 
omstandigheden in de wereld geven geen enkele aanleiding voor uitstel. Integendeel. Hoe 
sneller de gezondheidsproblemen (HIV/Aids) en de humanitaire problemen (Darfur) worden 
aangepakt, des te beter.  
Een besluit om 200 mln (0,04% BBP) niet pas in 2005-2007 uit te geven maar alsnog in 2004, 
belast weliswaar het EMU-saldo in 2004, maar ontlast het EMU-saldo in de periode 2005-
2007. Uitgave in 2004 brengt het tekort evenmin over de grens van 3%. Het EMU-saldo kan 
en mag dus geen argument zijn om het geld niet zo spoedig mogelijk in te zetten voor 
activiteiten die mensenlevens kunnen  redden.  
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak en ChristenUnie. 
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