Eerste Kamer der Staten-Generaal
Centraal Informatiepunt
Den Haag, 15 december 2005
Aan de leden en de plv. leden van de Vaste Commissies
voor Buitenlandse Zaken
voor Europese Samenwerkingsorganisaties
voor Ontwikkelingssamenwerking

OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende wetsvoorstel:
30300 V

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken
(V) voor het jaar 2006

EINDSTEMMING WETSVOORSTEL: het wetsvoorstel is op 15 december 2005
aangenomen. Tegen stemden LPF en Groep Nawijn.

AANGENOMEN EN OVERGENOMEN AMENDEMENTEN
Artikel 2 begrotingsstaat
28 (Samsom / Koenders)
Dit amendement beoogt het budget voor ondernemingsklimaat zoals bestemd voor Rwanda te
verminderen met € 2,16mln (20%). De ontwikkelingen in Rwanda blijven vooralsnog
aanleiding geven om het budget te verlagen. De politieke dialoog met Rwanda ten aanzien
van politieke hervormingsprocessen dient te zijn voorzien van duidelijke politieke reacties
indien ontwikkelingen niet in overeenkomst zijn met het MoU. Indien blijkt dat de Rwandese
regering expliciet vooruitgang boekt bij politieke hervormingsprocessen kan het budget
worden opgevoerd.
De vrijgekomen € 2,16miljoen kan aangewend worden om de grote humanitaire nood in Oost
Congo te helpen lenigen.
Aangenomen. Voor stemden SP, PvdA, Groep Wilders, Groep Lazrak, D66, VVD, CDA,
LPF, Groep Nawijn, ChristenUnie en SGP.
Amendementen zijn in de volgorde van stemming – op artikelnummer – weergegeven: allereerst de aangenomen en/of overgenomen
amendementen, vervolgens de verworpen of ingetrokken amendementen en tenslotte eventuele moties.
Vervangen amendementen zijn d.m.v. een → aangegeven: bijv. 7 → 8→ 20. Amendement nr. 7 is vervangen door amendement nr. 8, dat op
zijn beurt vervangen is door amendement nr. 20. De vette notatie van het stuknummer geeft aan dat dit het definitieve amendement is. De
stemmingslijsten worden gemaakt op basis van de ongecorrigeerde draad van de vergadering.

Artikel 2 begrotingsstaat
29 (Samsom)
Zoals de minister heeft gesteld in haar brief dd. 21 november (DEK/HI-061/05) is de politieke
situatie in Uganda precair en laat de inzet van de Ugandese regering voor ontheemden in
noord Uganda ernstig te wensen over. Ook is de gang van zaken rond de recente arrestatie van
een potentiële presidentskandidaat uitermate verontrustend.
Dit amendement beoogt daarom in aanvulling op de actie van de minister om de
begrotingssteun voor 2005 te korten ook de begrotingssteun voor 2006 op dezelfde wijze te
korten zolang er geen significante politieke verbeteringen zijn opgetreden in Uganda. We
vragen de minister hierbij zo vergaand mogelijk met gelijkgezinde donoren op te treden.
Aangenomen. Voor stemden GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak, VVD, ChristenUnie,
SGP, LPF en Groep Nawijn.
Artikel 2 begrotingsstaat
30 (Ormel)
Dit amendement beoogt 1 miljoen euro in te zetten om de opzet van een
samenwerkingsverband tussen Palestijnse bloemenkwekers in de Gazastrook, Israëlische
bloemenkwekers en transporteurs en de Aalsmeerse bloemenveiling te steunen. Dit project
heeft tot doel om vertrouwen te creëren tussen Palestijnen en Israëli’s waarbij bloemen en
planten gekweekt worden in kassen in de Gazastrook en Israël. Bloemen als teken van hoop
op vrede. Deze producten dienen dagvers aangeboden te worden op een internationale veiling
om tot waarde gebracht te worden. Nederlandse overheidssteun als cofinanciering is
belangrijk om in deze instabiele omgeving ook private investeerders in dit project te
interesseren. De dekking voor dit amendement wordt gevonden in het beleidsmatig nog niet
ingevulde deel op artikel 4.
Aangenomen. Voor stemden SP, PvdA, Groep Wilders, Groep Lazrak, VVD,
ChristenUnie, SGP, CDA, LPF en Groep Nawijn.
Artikel 4 begrotingsstaat
23 (Van der Staaij / Huizinga-Heringa)
Dit amendement beoogt € 8 miljoen ter beschikking te stellen aan particuliere organisaties ten
bate van kwalitatief goede projecten voor het verlenen van opvang, zorg en onderwijs voor
kinderen die deze noodzakelijke voorzieningen ontberen als gevolg van de HIV/AIDSepidemie. De praktijk wijst uit dat de aanpak van particuliere organisaties voor het bestrijden
van HIV/AIDS een duidelijke toegevoegde waarde heeft naast de bilaterale en multilaterale
hulp. De dekking voor dit amendement wordt gevonden in het beleidsmatig nog niet
ingevulde deel op artikel 4.
Aangenomen. Voor stemden SP, GroenLinks, PvdA, Groep Wilders, Groep Lazrak,
D66, ChristenUnie, SGP en CDA.
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VERWORPEN, INGETROKKEN EN/OF VERVALLEN AMENDEMENTEN
Artikel 1 begrotingsstaat
33 (Karimi / Van Baalen)
De Faciliteit Strategische Activiteiten (FSA) valt onder beleidsartikel 1, dat streeft naar de
bevordering van de internationale rechtsorde en eerbiediging van mensenrechten. De FSA, is
ingesteld ter bevordering van mensenrechten en goed bestuur in 35 niet-partnerlanden. In de
memorie van toelichting wordt vermeld dat deze faciliteit met name wordt ingezet voor
hervormingen in het Midden-Oosten. Dit amendement beoogt het bedrag van € 9 miljoen, dat
ter beschikking is gesteld voor de Faciliteit Strategische Activiteiten (FSA) te verhogen met €
6 miljoen naar € 15 miljoen.
Deze verhoging past in de intensivering van het mensenrechtenbeleid in niet-partnerlanden,
waar volgens rapporten van Amnesty International en Human Rights Watch veel
mensenrechtenschendingen plaatsvinden. Dit geldt met name voor Arabische landen, zoals
Saudi-Arabië. Democratisering en de verbetering van de mensenrechtensituatie is een
belangrijk proces, waarbij het maatschappelijk middenveld een fundamentele rol speelt.
Uitwisselingsprogramma’s op het gebied van vrouwen en jongerenrechten, universele
mensenrechten en de vrijheid van meningsuiting en het versterken van het maatschappelijk
middenveld op bovengenoemde terreinen zijn van uiterst belang voor de democratische
hervormingen in Arabische landen. Als dekking voor dit amendement kan het bedrag van € 6
miljoen verkregen worden uit niet-beleidsartikel 10: nominaal en onvoorzien.
Ingetrokken.
Artikel 2 begrotingsstaat
32 (Samsom)
Dit amendement heeft als doel de bijdrage van Nederland aan het op te zetten internationale
noodhulp fonds, zoals afgesproken op de Millennium Top van september 2005, te verhogen
van 10 miljoen euro naar 50 miljoen euro.
Rampen over de wereld nemen in aantal en aangerichte schade toe. Omdat gebleken is dat de
internationale gemeenschap vaak te laat reageert en de internationale noodhulporganisaties
zonder voldoende middelen zitten om adequaat te reageren, is tijdens de Milleniumtop
afgesproken een internationaal noodhulp fonds op te richten. Dit fonds zou bilaterale hulp
uiteindelijk overbodig moeten maken. Tevens moet het accent verschuiven van noodhulp
achteraf naar voorbereiding op.
Verhoging van het budget is noodzakelijk om het fonds goed te kunnen laten werken. Daarbij
dient expliciet de opdracht gegeven te worden aan het fonds dat meer aandacht besteed wordt
aan de meest kwetsbare groepen, vrouwen en kinderen.
Dekking voor het amendement is gevonden in hetzelfde artikel: humanitaire hulpverlening.
Verworpen. Voor stemden SP, GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak, ChristenUnie en D66.
Artikel 4 begrotingsstaat
31 → 35 (Samsom c.s.)
Dit amendement beoogt de verhoogde toerekening (van in totaal € 200 miljoen) van de EKIraming aan het ODA-budget voor 2006 ten opzichte van de Voorjaarsnota vanwege de in de
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Club van Parijs overeengekomen (gedeeltelijke) kwijtschelding voor Nigeria geheel te
compenseren.
De dekking wordt gevonden in de gelijktijdige meevaller van meer dan € 200 miljoen op de
begroting van het ministerie van Financiën ten gevolge van een grotere terugbetaling van de
resterende schuld door Nigeria dan oorspronkelijk geraamd. Het ministerie van Financiën
heeft voor 2005 en 2006 een bedrag van € 433 miljoen ingeboekt. Het werkelijke bedrag zal
ongeveer € 660 miljoen zijn (inclusief de € 197 miljoen die Nederland ontvangt door de
terugkoop van schuld door Nigeria).
Verworpen. Voor stemden SP, GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak, ChristenUnie en SGP.
Artikel 4 begrotingsstaat
38 (Van der Laan)
De Minister voor Ontwikkelingssamenwerking berichtte in haar brief d.d. 21 november 2005
(DEK/HI-061/05) over haar voornemen om de regering van Uganda € 6 miljoen
begrotingssteun in korting te brengen omdat de Ugandese regering afspraken over goed
bestuur niet nakomt. De helft van deze € 6 miljoen begrotingssteun (die op de begroting onder
artikel 4 terug te vinden is) wordt door middel van dit amendement besteedt aan seksuele en
reproductieve gezondheid en rechten.
Onder invloed van het conservatieve beleid van invloedrijke donoren wordt het belang van
seksuele en reproductieve gezondheid en rechten en condooms in de strijd tegen HIV/AIDS
zeer ernstig onderbelicht. In Uganda heeft dit tot een omkering in de dalende trend van
nieuwe besmettingen geleid. Dit amendement beoogt ervoor te zorgen dat middels
Nederlandse ontwikkelingsgelden in Uganda meer aandacht wordt besteed aan seksuele en
reproductieve gezondheid en rechten en condooms in de strijd tegen HIV/AIDS.
Verworpen. Voor stemden SP, GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak en D66.
Artikel 5 begrotingsstaat
26 (Ferrier c.s.)
Dit amendement beoogt 1,5 miljoen euro jaarlijks vanaf 2006 over een periode van 10 jaar toe
te wijzen aan capaciteitsopbouw van de Papuabevolking, waarmee een nadere invulling wordt
gegeven aan de emancipatie van de Papua-bevolking binnen de Speciale Autonomiewet. Deze
aanvullende middelen voor Papua worden ingezet via kleinschalige particuliere organisaties,
waaronder religieuze organisaties en dienen ten goede te komen aan onderwijs,
gezondheidszorg en cultuur ter plaatse.
De inzet via de particuliere organisaties draagt bij aan de versterking van het maatschappelijk
middenveld. Het amendement dient om vorm te geven en recht te doen aan de verbondenheid
tussen de Papua’s en de Nederlandse bevolking en is ter ondersteuning van de Papuabevolking gericht op de toekomst.
Verworpen. Voor stemden SP, GroenLinks, ChristenUnie, SGP, CDA en Groep Nawijn.
Artikel 5 begrotingsstaat
34 → 36 (Karimi / Samsom)
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Dit amendement beoogt het bedrag van € 20 miljoen dat vanaf 2006 jaarlijks in het kader van
het subsidieprogramma SALIN wordt besteed aan de samenwerking met internationale
NGOs, te verdubbelen naar € 40 miljoen. Tevens strekt dit amendement ertoe de prioriteit van
het subsidieprogramma SALIN te verbreden met twee thema’s, namelijk Disarmament,
Demobilisation and Reintegration (DDR) en democratisering en mensenrechten. Deze
thema’s zijn van uiterst belang voor het realiseren van de millenniumdoelstellingen en mogen
derhalve niet ontbreken als thematische beleidsprioriteiten. Tot slot beoogt dit amendement de
uitsluiting van subsidieverstrekking aan regionale organisaties terug te draaien. De
samenwerking met regionale organisaties, met name Zuidelijke organisaties, levert wel
degelijk een strategische meerwaarde voor Ontwikkelingssamenwerking. Als dekking voor
dit amendement kan het bedrag van € 20 miljoen verkregen worden uit niet-beleidsartikel 10:
nominaal en onvoorzien.
Verworpen. Voor stemden SP, GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak en D66.

MOTIES
11 (Ormel) over de inzet van 4 miljoen euro voor een onderzoeksproject 'Strategisch
Masterplan voor de Arctische Zee'
Ingetrokken.
39 → 72 (Koenders) over het niet meewerken aan militaire missies waarbij niet kan worden
gegarandeerd dat de Conventies van Genève ten volle worden nageleefd
Verworpen. Voor stemden SP, GroenLinks, PvdA en Groep Lazrak.
40 (Koenders en Karimi) over het verwerpen van het gebruik van geheime detentiecentra
Verworpen. Voor stemden SP, GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak en D66.
41 (Koenders c.s.) over besteding van een substantieel deel van het Stabiliteitsfonds voor
preventie van conflicten
Verworpen. Voor stemden SP, GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak, D66, ChristenUnie en
SGP.
42 (Koenders en Ormel) over stimulering, ondersteuning en monitoring van het
democraritseringsproces in de Mediterrane regio
Aangenomen met algemene stemmen.
43 (Samsom) over afbouwen van het ORET-programma en het onderbrengen van het budget
in de FMO-investeringsportfolio
Afgevoerd van de agenda op 29 november 2005
44 (Ormel c.s.) over vermijding van contact met Hamas of aan Hamas gelieerde personen
Aangenomen. Voor stemden D66, Groep Wilders, VVD, CDA, ChristenUnie, SGP, LPF
en Groep Nawijn.
45 (Ormel en Van Baalen) over het tot stand komen van een Wereld Milieu Organisatie
Aangenomen. Voor stemden SP, VVD, CDA, ChristenUnie, LPF en Groep Nawijn.
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46 (Ormel en Van Baalen) over het tot stand komen van een Wereld Milieu Organisatie
Ingetrokken.
47 → 70 (Ferrier c.s.) over het verantwoord omgaan met natuurlijke hulpbronnen en
ecosystemen door ontwikkelingslanden
Aangenomen. Voor stemden SP, GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak, D66, CDA,
ChristenUnie en SGP.
48 (Ferrier c.s.) over uitbreiding van het Project Uitzending Managers met senior-docenten in
het hoger universitair onderwijs.
Aangenomen. Voor stemden SP, D66, Groep Wilders, VVD, CDA, ChristenUnie, SGP,
LPF en Groep Nawijn.
49 (Ferrier c.s.) over versterking van de rol van UNHCR bij de bescherming van ontheemden
Aangenomen met algemene stemmen.
50 (Van Bommel en Van der Laan) over een zelfstandig onderzoek naar de herkomst,
bestemming en aard van de vlucht van de DHC-8
Verworpen. Voor stemden SP, GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak en D66.
51 → 71 (Van Bommel) over vermindering van de kosten voor geldovermakingen
Aangenomen. Voor stemden SP, GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak, CDA en
ChristenUnie.
52 (Van Bommel) over eisen die ten grondslag liggen aan IMF-armoedestrategieën
Verworpen. Voor stemden SP, GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak, ChristenUnie en SGP.
53 (Van Baalen c.s.) over toetreding van Taiwan als waarnemer tot de WHO
Aangenomen. Voor stemden SP, D66, Groep Wilders, VVD, CDA, ChristenUnie, SGP,
LPF en Groep Nawijn.
54 (Van Baalen en Van der Laan) over verankering van de kennis van de Europese staatkunde
en de Europese integratie in het curriculum van het primaire en secundaire onderwijs
Aangenomen. Voor stemden GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak, D66, Groep Wilders,
VVD, CDA en ChristenUnie.
55 (Van Baalen c.s.) over behandeling van gedetineerden volgens de Geneefse conventies
Aangenomen. Voor stemden SP, GroenLinks, D66, Groep Wilders, VVD, CDA,
ChristenUnie, SGP, LPF en Groep Nawijn.
56 (Szabó c.s.) over een jaarlijkse meting van de resultaten van de Nederlandse
ontwikkelingssamenwerking
Afgevoerd van de agenda op 24 november 2005.
57 (Szabó c.s.) over een notitie over het Nederlandse industriebeleid
Aangenomen. Voor stemden SP, VVD, CDA, ChristenUnie, SGP, LPF en Groep Nawijn.
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58 (Van der Laan en Samsom) over onderzoek naar de Milieukamer van het Internationaal
Gerechtshof
Aangenomen. Tegen stemde Groep Wilders.
59 (Van der Laan en Van Baalen) over een notitie inzake de mensenrechten in Tibet en China
Aangenomen met algemene stemmen.
60 (Van der Laan en Cörüz) over het ratificatietraject en het toezichtmechanisme voor het
VN-verdrag inzake marteling
Aangenomen met algemene stemmen.
61 (Van der Laan) over inzet voor het ontwikkelingsbudget voor onderwijs voor voorlichting
seksuele en reproductieve gezondheid en rechten
Verworpen. Voor stemden SP, PvdA, Groep Lazrak en D66.
62 → 69 (Van der Laan c.s.) over besteding van SALIN-gelden voor seksuele en
reproductieve gezondheid en rechten
Verworpen. Voor stemden SP, GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak en D66.
63 (Van As c.s.) over hogere prioriteit in internationaal verband voor het terugvorderen van
onrechtmatig verkregen gelden
Aangenomen met algemene stemmen.
64 (Van As en Szabó) over opzetten stelsel van indicatoren om trends van
onafhankelijkswording van ontwikkelingslanden te signaleren
Ingetrokken.
65 (Huizinga-Heringa c.s.) over een visie op de relatie tussen stad en platteland in het
ontwikkelingssamenwerkingsbeleid
Verworpen. Voor stemden GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak, ChristenUnie, SGP, LPF
en Groep Nawijn.
66 (Van der Staaij c.s.) over deelname van Hamas aan de Palestijnse parlementsverkiezingen
Aangenomen. Voor stemden D66, Groep Wilders, VVD, CDA, ChristenUnie, SGP, LPF
en Groep Nawijn.

7/7

