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Ontvangen 28 november 2018 

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: 

De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: 

 I

In artikel 3 Sociale vooruitgang worden het verplichtingenbedrag en 
het uitgavenbedrag verhoogd met € 7.000 (x € 1.000). 

 II

In artikel 5 Multilaterale samenwerking en overige inzet worden 
het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 7.000 
(x € 1.000). 

Toelichting  

De indieners willen € 7 miljoen extra investeren in het tegengaan van 
kindhuwelijken en het versterken van de positie van jonge meisjes. Deze 
extra financiële middelen zijn bestemd voor partners actief op het thema, 
zoals de wereldwijde alliantie «Girls not Brides», UNICEF en bijvoorbeeld 
de landenspecifieke programma’s van Save the Children. Dit sluit aan bij 
de ontwikkelingsagenda van de Verenigde Naties, waar in Duurzaam 
Ontwikkelingsdoel (SDG) 5 het uitbannen van kindhuwelijken expliciet is 
vastgelegd. 

Op veel plekken in de wereld zijn kindhuwelijken weliswaar verboden, 
maar is deze praktijk helaas nog steeds gebruikelijk. Het gebruik van 
kindhuwelijken leidt tot tienerzwangerschappen, tot hogere sterftecijfers 
onder jonge vrouwen en extra complicaties voor hun gezondheid op 
langere termijn. Ook is de kans op seksueel overdraagbare aandoeningen 
groter. Daar komt bij dat kinderen van jonge vrouwen uit kindhuwelijken 
vaker lijden aan ondervoeding en onderontwikkeling. Bovendien krijgen 
deze vrouwen die op jonge leeftijd worden uitgehuwelijkt nauwelijks tot 
geen onderwijs en belanden ze vaak in een sociaal isolement. Zij kunnen 

 
 
 
 
kst-35000-XVII-18
ISSN 0921 - 7371
’s-Gravenhage 2018 Tweede Kamer, vergaderjaar 2018–2019, 35 000 XVII, nr. 18 1



zich niet ontwikkelen, hebben geen zicht op vooruitgang en kunnen ook 
geen beter bestaan of perspectief bieden aan hun kinderen. Op die manier 
blijft de armoedeval en genderongelijkheid intact. 

De indieners willen investeren in perspectief en mensen kansen geven 
op een beter bestaan, in het bijzonder aan de meest kwetsbare groepen in 
de wereld. Daarom willen de indieners een versterkte inzet op het 
tegengaan van kindhuwelijken via partners met expertise op dit terrein. Zij 
kunnen dan programma’s ontwikkelen en uitvoeren om kindhuwelijken 
tegen te gaan. Daarbij moet specifiek aandacht zijn voor intensivering op 
onderwijs, aangezien uit recent onderzoek blijkt dat toegang tot onderwijs 
van goede kwaliteit van groot belang is. De dekking voor dit amendement 
wordt gevonden in artikel 5.4 op de post «Nog te verdelen i.v.m. wijzi-
gingen BNI en/of toerekeningen». 

Bouali
Kuik
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