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Betreffende wetsvoorstel:
45450 XVII
Wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
(XVII) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Eindstemming wetsvoorstel
Het wetsvoorstel is op 2 juli 2020 aangenomen door de Tweede Kamer.
Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, 50PLUS, Krol/Van Kooten-Arissen, D66,

VVD, SGP, CDA en de ChristenUnie.
Tegen: PVV, FVD en Van Haga.

Verworpen amendement
Artikel 5 Multilaterale samenwerking en overige inzet
4 (Alkaya c.s.) over middelen voor de internationale aanpak van de coronacrisis.
Dit amendement wijst eenmalig € 1 miljard toe aan de internationale aanpak van de
coronacrisis. In lijn met het briefadvies “Nederland en de wereldwijde aanpak COVID-19”
van de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) van 11 mei 2020, is dit geld nodig
om kwetsbare landen en gebieden te ondersteunen in het lenigen van de meest acute
noden. De € 1 miljard zal worden toegevoegd aan artikel 5 van de onderhavige begroting
van het Ministerie van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, waarbij de
minister langs de lijnen met de eerdere inzet voor internationale aanpak van de
coronacrisis (Kamerstukken 2019/20, 21501-04, nr. 230) dit bedrag kan bestemmen naar
inzicht van de hoogste kwetsbaarheden. Dit is noodzakelijk om een tweede golf van
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COVID-19 te kunnen voorkomen en het virus overal ter wereld de baas te kunnen worden,
opdat we allemaal veilig zijn. De dekking wordt gevonden in de algemene middelen (zoals
de AIV in het advies ook voorstelt).
Verworpen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, 50PLUS en Krol/Van
Kooten-Arissen.

