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 datum 6 december 2013 

 

 

Betreffende wetsvoorstel: 

 

33750 XVII 

Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en 

Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2014 

 

 

Eindstemming wetsvoorstel 

Het wetsvoorstel is op 5 december 2013 aangenomen door de Tweede Kamer. SGP, CDA, 

ChristenUnie, VVD, 50PLUS, D66, PvdA en SP stemden voor. 

 

 

Aangenomen en overgenomen amendementen 

 

Diverse artikelen 

17  49 (Voordewind c.s.) 

ONDERDEEL I 

Dekking amendement: 

 

De storting in het Dutch Good Growth Fund wordt in 2014 met EUR 50 mln verlaagd, dit 

bedrag krijgt een alternatieve bestemming binnen de ODA-begroting. 

 

Besteding amendement: 

 

EUR 7 mln noodhulp Syrië (art. 4.1 humanitaire hulp) 

 

 



 

 datum 6 december 2013 

 blad 2 

 

 

ONDERDEEL V 

Optopping van het budget voor noodhulp aan Syrische vluchtelingen in 2014 met EUR 7 

mln via particuliere organisaties. Het betreft projecten voor cross border hulp en hulp aan 

niet-geregistreerde Syrische vluchtelingen in buurlanden. 

 

EUR 43 mln voor welzijn kinderen (verschillende artikelen) 

 

ONDERDEEL II 

EUR 5 mln ter bestrijding van kinderarbeid en kinderprostitutie, waarvan EUR 3 mln aan de 

Campagne Stop Kinderarbeid en EUR 2 mln aan ECPAT (art. 1.3 Versterkte private sector 

en een verbeterd investeringsklimaat in ontwikkelingslanden).  

De Campagne Stop Kinderarbeid werkt aan uitbreiding van Child Labour Free Zones (CLFZ) 

en werkt met bedrijven en multi-stakeholder initiatieven in risicosectoren aan bestrijding 

van kinderarbeid in hun productieketen. De focus ligt zowel op een aantal landen als enkele 

sectoren. Het gaat om versterking en uitbreiding van de huidige CLFZ-aanpak naar andere 

landen in Afrika, Midden-Amerika, India en Bangladesh. De focus ligt met name op kleding, 

schoenen/leer, zaden, koffie en cacao.  

ECPAT werkt aan de bestrijding van geweld tegen kinderen en met name kinderprostitutie 

in een groot aantal landen, onder andere in Afrika, Azië en Latijns Amerika. 

  

ONDERDEEL III 

EUR 5 mln voor particuliere organisaties voor beroepsonderwijs binnen het speerpunt 

voedselzekerheid/landbouw (art. 2.1 Toename van voedselzekerheid).  

In de landbouwsector komt veel kinderarbeid voor. Ontelbaar veel kinderen in rurale 

gebieden maken niet eens de basisschool af, en werken al vanaf jonge leeftijd op het land. 

Op deze manier blijft rurale armoede hardnekkig. Jongeren moeten de kans krijgen zich te 

ontwikkelen, vaardigheden op te doen en boerenondernemer te worden. Het geld wordt 

ingezet voor het opzetten van innovatieve onderwijsprogramma’s waarbij kinderen en 

jongeren al in een heel vroeg stadium ‘life skills’ en ‘vocational skills’ meekrijgen. Ook gaat 

het om bewustmaking van lokale gemeenschappen en agrarische ondernemingen over het 

belang van goed geschoolde, krachtige jonge medewerkers. Dit past bij de uitvoering van 

de motie Van der Staaij c.s. (33 625, nr 27). Geografisch wordt dit budget ingezet in 

landen waar kinderarbeid in de agrarische sector veel voorkomt. 

 

ONDERDEEL IV  

EUR 20 mln voor Global Fund to Fight Aids, TB and Malaria (art. 3.1 SRGR en hiv/aids). 

Een aanzienlijk deel van de uitgaven van het Global Fund komt direct ten goede aan 

kinderen. Dit betreft activiteiten voor de bescherming tegen hiv-overdracht van moeder op 

kind tijdens zwangerschap, bevalling en borstvoeding, verspreiding van geïmpregneerde 

muskietennetten en steun aan aidswezen. Daarnaast voert het Global Fund 

partnerschappen uit met UNICEF, waarbij UNICEF financiële middelen beschikbaar stelt 

voor geneesmiddelen en programma’s die niet binnen het mandaat van het Global Fund 

vallen. Het gaat bijvoorbeeld om aanvulling van vitamine A bij de verspreiding van 

muskietennetten door het Global Fund. 
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 blad 3 

 

 

ONDERDEEL IV 

EUR 8 mln voor interventies van particuliere organisaties op het snijvlak van onderwijs, 

SRGR en gender (art. 3.1 SRGR en hiv/aids).  

In het bijzonder gaat het om de bestrijding van kinderprostitutie, het tegengaan van 

kindhuwelijken en bescherming van kansarmen. Bij de interventies is sprake van 

samenwerking met lokale gemeenschappen, scholen, lokale leiders, gericht op het bieden 

van kansen aan kwetsbare kinderen, zodat zij weerbaarder worden en minder snel 

slachtoffer worden van genoemde fenomenen. Ook bewustmaking van lokale 

gemeenschappen van de langetermijngevolgen van kinderarbeid, kindhuwelijken, 

kinderprostitutie en kinderhandel is onderdeel van de interventies. Geografisch wordt het 

budget ingezet in landen waar kinderarbeid, kindhuwelijken, kindprostitutie en 

kinderhandel veel voorkomen. 

 

ONDERDEEL IV 

EUR 5 mln aan UNICEF voor opvang, ondersteuning en sociale bescherming van aidswezen 

(art. 3.1 SRGR en hiv/aids. 

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

PvdD en SP. 

 

 

Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen 

 

Artikel 3a 

51 (Agnes Mulder/Omtzigt) 

Het regime in Soedan wordt geleid door president Bashir, die als enig zittend staatshoofd 

ter wereld gezocht wordt voor genocide door het Internationaal Strafhof. Na Darfur vinden 

nu frequente bombardementen plaats op de mensen in het Nuba gebergte. Het regime 

geeft de helft van haar budget uit aan politie en leger en nauwelijks iets aan onderwijs en 

zorg. De nieuwe wetten van de regering perken de burgerlijke vrijheden sterk in. Het is 

ongepast om dit land schuld kwijt te schelden. Het zal namelijk niet bij de bevolking 

terecht komen. Nederland is lid van de club van Parijs. Deze landen kunnen schuld 

kwijtschelden, maar doen dit alleen met unanimiteit. Nederland kan een deal dus 

tegenhouden en dient dat bij Soedan te doen. 

 Dit klemt nog meer omdat de regering de uit te geven gelden volledig ten laste wil 

laten komen van het ODA-budget, ontwikkelingshulp dus. Schuldkwijtschelding helpt het 

misdadige regime (dat overigens ook grote sommen naar het buitenland heeft 

weggesluisd) en schaadt de bevolking. Het dient dan ook niet plaats te vinden onder dit 

regime.  

 Vooralsnog is de Nederlandse regering van mening dat Sudan op dit moment  niet 

aanmerking komt voor schuldkwijtschelding. Niet uitgesloten is dat dit standpunt 

veranderd gedurende het begrotingsjaar. 

 Daarom beogen indieners met dit amendement de Staten-Generaal te betrekken bij 

de stellingname van de Nederlandse regering in de Club van Parijs. 
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 blad 4 

 

 

 Met dit amendement kan de regering slechts overgaan tot het kwijtschelden van 

schulden van Sudan, indien zij daarvoor expliciet toestemming gevraagd en gekregen heeft 

van de Staten-Generaal. 

Verworpen. Voor: PVV, Bontes, SGP, CDA, ChristenUnie, 0PLUS, D66, GroenLinks, 

PvdD en SP. 

 

Artikel 1 Duurzame handel en investeringen 

Artikel 3 Sociale vooruitgang 

19 (Jasper van Dijk) 

Met dit amendement wordt 50 miljoen euro uit het Dutch Good Growth Fund (DGGF) 

overgeheveld naar het Global Partnership for Education (GPE). 

Verworpen. Voor: GroenLinks, PvdD en SP. 

 

Artikel 1 Duurzame handel en investeringen 

20 (De Caluwé) 

Dit amendement beoogt het bedrag voor bijdragen aan het Nederlandse bedrijfsleven 

onder 1.3 Versterkte private sector en een verbeterd investeringsklimaat in 

ontwikkelingslanden te verhogen.  

Dit kabinet zet versterkt in op investeringen. Investeringen leiden tot banen, overdracht 

van kennis en bevorderen de lokale bedrijvigheid. Daarmee dragen zij versneld bij aan 

economische groei in ontwikkelingslanden. Het bedrijfsleveninstrumentarium onder 1.3 

reserveert echter slechts 23% van het budget voor het (inter)nationale bedrijfsleven. De 

rest gaat naar ondersteuning in ontwikkelingslanden: 7% gaat naar technische 

ondersteuning, 28% gaat naar het lokale bedrijfsleven. De grootste bijdrage (43%) is 

echter voor multilaterale organisaties, overheden in partnerlanden en ngo’s en 

kennisinstellingen, voor flankerend beleid in ontwikkelingslanden. 

 

Het versterken van het ondernemersklimaat is van groot belang, maar zinloos indien het 

niet wordt gevolgd door daadwerkelijke investeringen. Dit amendement heeft als doel de 

bijdrage aan het (inter)nationale bedrijfsleven met 50 miljoen te verhogen. Daarmee 

komen de uitgaven voor bevordering van het bedrijfsleven hier en in ontwikkelingslanden 

meer met elkaar in evenwicht. Bovendien worden de activiteiten om het 

ondernemersklimaat te bevorderen dan ook echt opgevolgd door investeringen. 

Ondertussen blijft nog voldoende budgettaire ruimte over voor flankerend beleid. 

 

Dekking voor dit amendement wordt gevonden op de bijdragen aan multilaterale 

organisaties, overheden in partnerlanden en ngo’s en kennisinstellingen onder 1.3. 

Verworpen. Voor: VVD en 50PLUS. 

 

Artikel 3 Sociale vooruitgang 

Artikel 4 Vrede en veiligheid voor ontwikkeling 

21 (Jasper van Dijk) 

Dit amendement kent 16 miljoen euro toe aan landenprogramma’s goed bestuur in het 

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

begeleiden van kindsoldaten en kind slachtoffers draagt bij aan vrede en veiligheid in post-

conflictgebieden.  



 

 datum 6 december 2013 

 blad 5 

 

 

 

Verder kent het amendement een bedrag van 10 miljoen euro toe 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). 

In het bijzonder gaat het om de bestrijding van kinderprostitutie, het tegengaan van kind 

huwelijken en bescherming van kansarmen. Ook bewustmaking van lokale  

gemeenschappen van de langetermijngevolgen van kinderarbeid, kind huwelijken, 

kinderprostitutie en kinderhandel is onderdeel van de interventies. Geografisch wordt het 

budget ingezet in landen waar kinderarbeid, kind huwelijken, kind prostitutie en 

kinderhandel veel voorkomen. 

 

Dekking wordt geboden via het amendement onder Kamerstukken II 2013/14, 33 700 V, 

nr. 37. 

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

 

Artikel 4 Vrede en veiligheid voor ontwikkeling 

16 (Knops en Van Hijum) 

Per 1 januari 2014 wordt het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag van artikel 4 van 

de begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking met 250 miljoen euro 

verlaagd. Dit amendement strekt ertoe de begrotingspost Budget Internationale Veiligheid 

op te heffen en de middelen over te hevelen van de begroting van het Ministerie van 

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking naar de begroting van het Ministerie 

van Defensie.  

 

Van dit bedrag is €172 miljoen bestemd voor de uitvoering van crisisbeheersingsoperaties, 

onder artikel 1 Inzet. Daartoe wordt het beleidsartikel ‘uitvoeren 

crisisbeheersingsoperaties’ binnen de HGIS-begroting opnieuw ingevoerd. Een bedrag van 

€78 miljoen is bestemd voor de reguliere defensiebegroting, om pijnlijke 

bezuinigingsmaatregelen terug te draaien en gerichte versterkingen in operationele 

capaciteiten van de krijgsmacht mogelijk te maken, alsmede volledige compensatie van 

militairen voor de negatieve inkomenseffecten van de Wet Uniformering Loonbegrip. 

 

Dit amendement hangt dan ook samen met het amendement dat onder nr. 14 is ingediend 

bij de begroting Defensie (Kamerstukken II, 2013/14, 33750-X, nr. 14). 

Verworpen. Voor: CDA. 

 

Artikel 4 Vrede en veiligheid voor ontwikkeling 

50 (Voordewind) 

Nederland was – en is – een belangrijke partner van zowel Israël als de Palestijnse 

autoriteit. Die betrokkenheid blijkt onder meer uit het regeerakkoord waar staat dat 

Nederland ‘waar mogelijk bijdraagt aan vrede en veiligheid in het Midden-Oosten en de 

goede banden met zowel Israël als de Palestijnse autoriteit benut’. In de periode 2012-

2015 ontvangt de Palestijnse autoriteit €65 miljoen van Nederland. De budgetflexibiliteit 

binnen deze post maakt het goed mogelijk om binnen artikel 4 €1 miljoen alternatief in te 

zetten.  



 

 datum 6 december 2013 

 blad 6 

 

 

Dit amendement beoogt fondsen beschikbaar te stellen voor projecten die samenwerking 

en verzoening van ‘onderop’ bevorderen. Projecten van het Peres Center for Peace en 

Seeds of Hope zijn goede voorbeelden waarin Israëli’s en Palestijnen met elkaar 

samenwerken op verschillende gebieden, waaronder op gezondheid en onderwijs. Hierdoor 

worden niet alleen concrete resultaten geboekt – zo worden Palestijnse artsen opgeleid in 

Israël en ontvangen kinderen beter onderwijs – maar wordt polarisatie tegengegaan en 

onderling begrip gestimuleerd. 

Ingetrokken. 

 

Artikel 4 Vrede en veiligheid voor ontwikkeling 

18 (Voordewind) 

Nederland was – en is – een belangrijke partner van zowel Israël als de Palestijnse 

autoriteit. Die betrokkenheid blijkt onder meer uit het regeerakkoord waar staat dat 

Nederland «waar mogelijk bijdraagt aan vrede en veiligheid in het Midden-Oosten en de 

goede banden met zowel Israël als de Palestijnse autoriteit benut». In de periode 2012–

2015 ontvangt de Palestijnse autoriteit € 65 miljoen van Nederland. De budgetflexibiliteit 

binnen deze post maakt het goed mogelijk om binnen artikel 4 € 1 miljoen alternatief in te 

zetten. Dit amendement beoogt fondsen beschikbaar te stellen voor projecten die 

samenwerking en verzoening van «onderop» bevorderen. Projecten van het Peres Center 

for Peace en Seeds of Hope zijn goede voorbeelden waarin Israëli’s en Palestijnen met 

elkaar samenwerken op verschillende gebieden, waaronder op gezondheid en onderwijs. 

Hierdoor worden niet alleen concrete resultaten geboekt – zo worden Palestijnse artsen 

opgeleid in Israël en ontvangen kinderen beter onderwijs – maar wordt polarisatie 

tegengegaan en onderling begrip gestimuleerd. 

Ingetrokken. 

 

 


