Eerste Kamer der Staten-Generaal
Centraal Informatiepunt
Den Haag, 22 december 2003
Aan de leden en de plv. leden van de
Vaste Commissies voor
- Buitenlandse Zaken
- Europese Samenwerkingsorganisaties
- Ontwikkelingssamenwerking

OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende wetsvoorstel:
29200 V Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V)
voor het jaar 2004
EINDSTEMMING WETSVOORSTEL: het wetsvoorstel is op 18 december 2003 met
algemene stemmen aangenomen.
AANGENOMEN EN OVERGENOMEN AMENDEMENTEN
Begrotingsstaat Artikelen 3 en 12
24→27 (Eurlings c.s.)
Dit amendement beoogt binnen artikel 3.4 de Nederlandse bijdrage voor de UNHCR met € 5
miljoen te verhogen. Deze bijdrage is specifiek bestemd voor opvang in de regio.
De dekking wordt gevonden binnen artikel 12.1 (bedrijfsleven), waar over 2003 sprake is van
een aanzienlijke onderuitputting
Aangenomen met algemene stemmen
Begrotingsstaat Artikel 6
25 (Van der Staaij)
Dit amendement beoogt extra gelden toe te kennen voor het GMV-programma in Colombia
ten behoeve van projecten voor gedemobiliseerde jongeren en voor veelbelovende
vredesinitiatieven. Hiermee wordt het totaalbedrag voor GMV-programma’s teruggebracht tot
niveau van 2002. Dit sluit aan op de motie over het beleid ten aanzien van Colombia, die
vorig jaar door de Kamer is aanvaard (kamerstukken II 28 600 V, nr. 41).
De dekking wordt gevonden in het beleidsmatig nog niet ingevulde deel van het budget voor
dit beleidsartikel ten bedrage van 7,8 miljoen Euro.
Aangenomen. Tegen: VVD
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.

Begrotingsstaat Artikelen 8 en 10
52 (Herben/Hirsi Ali)
Dit amendement strekt ertoe om extra middelen ter beschikking te stellen voor de bestrijding
van slavernij (beleidsterrein Speciale multilaterale activiteiten). Jaarlijks worden circa.
800.000 vrouwen en kinderen in Afrika verkocht aan met name arabische handelaren uit
Saoedi- Arabië, Mauretanië en de Golfstaten. Unesco heeft 2004 uitgeroepen als jaar ter
herdenking aan en bestrijding van slavernij.
Dekking wordt gevonden door een soortgelijk bedrag te korten op Milieudefensie (artikel 10)
Aangenomen. Voor: VVD, CDA, ChristenUnie, SGP en LPF
Begrotingsstaat Artikel 13
23 (Karimi/Wilders)
Iran is een rijkgeschakeerde gemeenschap, waarmee op vele niveaus gesprekken gevoerd
kunnen worden. De mensenrechtendialoog van Iran met de EU getuigd van een opener
opstelling tegenover de mensenrechtenproblematiek. Hierdoor bestaat de mogelijkheid om
via de Nederlandse ambassade te Teheran, projecten te ondersteunen uitgevoerd door de
Iraanse civil society en andere Iraanse groeperingen. Een programma ter versterking van de
rechtsstaat en mensenrechten in Iran, analoog aan het samenwerkingsprogramma tussen
Nederland en China. Activiteiten die in aanmerking kunnen komen voor steun zijn
bijvoorbeeld; groepen in Iran die een rol vervullen in het doorvoeren van verandering zoals
academici die onderzoek kunnen doen naar onderwerpen vooruitlopend op een eventuele
bijstelling van het rechtssysteem. Juridische instellingen (OM, advocaten, leden van de
rechtelijke macht) die een belangrijke rol vervullen in het functioneren van het rechtssysteem
en NGO’s zoals vrouwengroeperingen die druk kunnen uitoefenen op naleving van wet en
regelgeving. Ook behoren trainingen en seminars tot de mogelijkheden met behulp van
bijvoorbeeld het Studie – en Informatie centrum mensenrechten (SIM).
De dekking wordt gevonden in het beleidsmatig nog niet ingevulde deel van het budget van
1,6 meu.
Aangenomen met algemene stemmen
VERWORPEN, INGETROKKEN EN/OF VERVALLEN AMENDEMENTEN
Begrotingsstaat Artikelen 3 en 12
17 (Koenders/ Tjon-a-Ten)
Ernstige politieke instabiliteit, conflicten en oorlogen tussen en in landen leiden tot grote
vluchtelingenstromen. Nederland voert een restrictief toelatingsbeleid en vindt bescherming
van de vluchtelingen in regio’s grenzend aan de belangrijkste landen van herkomst zeer
belangrijk. Dit leidt tot een grotere aanslag op de middelen van de UNHCR.
Dit amendement beoogt binnen artikel 3.4 de Nederlandse bijdrage aan UNHCR voor 2004
met ruim € 17 miljoen te verhogen. De dekking wordt gevonden binnen het artikel 12.1
(Bedrijfslevenprogramma), waar over 2003 sprake was van grote onderuitputting.
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks en PvdA

2/6

Begrotingsstaat Artikelen 3 en 14
20 (Huizinga-Heringa)
In de begroting wordt € 42,3 mln bezuinigd op noodhulp. Deze bezuiniging staat haaks op het
voornemen om meer hulp te bieden in (post-) conflictgebieden om aan stabiliteit te werken. In
dit amendement wordt de bezuiniging met een bedrag van 32,4 mln deels gerepareerd.
De dekking wordt gevonden in een bijstelling van de geraamde instroom van asielzoekers. In
2003 bleek de werkelijke instroom van asielzoekers met 15 000 onder de geraamde instroom
van 18 000 te liggen. De ODA-toerekening van de 1e jaars asielopvang werd daarom in
de suppletoire begroting verminderd met 3000 x € 10 793 (het forfaitair bedrag) = € 32,4 mln.
In 2004 zal de daling van de instroom asielzoekers zich waarschijnlijk voortzetten.
Voorzichtigheidshalve wordt in dit amendement uitgegaan van een raming van 15 000.
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks en PvdA
Begrotingsstaat Artikel 3
18→21 (Karimi)
Dit amendement strekt ertoe dat de Nederlandse wederopbouworganisaties die in het kader
van de toekenning van de TMF subsidies geen of gedeeltelijk subsidie hebben ontvangen in
staat te stellen hun wederopbouwprogramma’s te kunnen voortzetten. Dekking wordt
gevonden door de ruimte onder het OS plafond die in 2003 is ontstaan als gevolg van het niet
kwijtschelden van schulden ter hoogte van € 300 miljoen te benutten. Van dit bedrag wordt €
20 miljoen via de eindejaarsmargedoorgeschoven naar de begroting Buitenlandse Zaken (V)
voor het jaar 2004.
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, ChristenUnie, SGP en LPF
Begrotingsstaat Artikel 3
26 (Karimi)
De humanitaire crisis in de Palestijnse Gebieden is desastreus. UNWRA ziet zich de
afgelopen tijd geconfronteerd met een afnemende bereidheid van donoren om bijdragen te
leveren. Dit terwijl de omstandigheden waaronder de Palestijnse vluchtelingen leven sterk
zijn verslechterd. Het is van belang dat UNWRA voldoende financiële middelen heeft om de
humanitaire nood te ledigen. UNWRA heeft gezien de humanitaire situatie meer financiële
middelen nodig. Nederland heeft additionele bijdragen geleverd als het gebaseerd was op een
‘emergency appeal’. Recentelijk heeft UNWRA een “emergency appeal uitgebracht”.
Dekking wordt gevonden door de ruimte onder het OS plafond die in 2003 is ontstaan als
gevolg van het niet kwijtschelden van schulden ter hoogte van 300 miljoen € te benutten.
Van dit bedrag wordt € 5 miljoen via de eindejaarsmarge doorgeschoven naar de begroting
Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2004
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks en PvdA
Begrotingsstaat Artikel 8
19→22 (Karimi/Tjon-a-Ten)
De positie van vrouwen en meisjes in ontwikkelingslanden is nog altijd onder de maat. Er
wordt te weinig gebruik gemaakt van de kracht van vrouwen bij het oplossen van tal van
problemen (strijd tegen HIV/AIDS, de rol van vrouwen in conflictgebieden,
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wederopbouwprocessen, etc.). Het kleine VN-fonds UNIFEM poogt op deze en andere
gebieden de positie van vrouwen te verbeteren. Verbetering van positie van vrouwen leidt ook
tot verbetering van de positie van haar gezin en daarmee haar kinderen.
UNIFEM is een efficiënte organisatie die hoogwaardig werk levert. Dit amendement beoogt
de bezuiniging op UNIFEM binnen artikel 8.4 terug te draaien. Dekking wordt gevonden door
de ruimte onder het OS plafond die in 2003 is ontstaan als gevolg van het niet kwijtschelden
van schulden ter hoogte van € 300 miljoen te benutten. Van dit bedrag wordt ruim 3 miljoen
euro via de eindejaarsmarge doorgeschoven naar de begroting Buitenlandse Zaken (V) voor
het jaar 2004.
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA en D66
Begrotingsstaat Artikel 18
9 (De Wit)
Dit amendement geeft voor € 15 mln dekking aan het amendement De
Wit waarin de bezuinigingen op de bijzondere bijstand ongedaan worden
gemaakt (29 200 B, nr. 4). Een gelijk bedrag aan dekking wordt geleverd
ten laste van de begrotingen VI, VII, XI, XIII, XIV, XV en XVI, terwijl
begroting IXB dekking geeft voor € 30 mln.
Verworpen. Voor: SP
MOTIES
14 (Huizinga-Heringa/Koenders) over exportkredietschulden
Aangehouden
15 (Koenders/Huizinga-Heringa) over exportkredietschulden
Verworpen
28 (Tjon-a-Ten/Van Bommel) over de bilaterale ontwikkelingssamenwerkingsrelatie met
Nepal
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA en ChristenUnie
29 (Tjon-a-Ten/Van Bommel over de bilaterale ontwikkelingssamenwerkingsrelatie met
Bhutan
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA en D66
30 (Tjon-a-Ten) over de bilaterale ontwikkelingssamenwerkingsrelatie met Pakistan
Verworpen. Voor: PvdA, ChristenUnie en SGP
31 (Koenders c.s.) over politieke uitgangspunten voor Nederlandse deelname aan mogelijke
vredesmissies
Aangenomen. Tegen: LPF
32 (Koenders c.s.) over criteria voor uitgaven uit het Stabiliteitsfonds
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie en SGP
33 (Koenders c.s.) over revitalisering van het Barcelona-proces
Aangenomen met algemene stemmen

4/6

34 (Koenders c.s.) over de positie van Marokkaanse vrouwen en meisjes in Nederland
Ingetrokken
35 (Eurlings c.s.) over informatie-uitwisseling met de UNHCR
Aangenomen. Voor: GroenLinks, PvdA, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA en LPF
36 (Eurlings c.s.) over Hezbollah
Aangenomen. Voor: D66, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA en LPF
37 (Van Bommel) over de bouw van de afscheidingsmuur door Israël
Afgevoerd
38 (Van Bommel c.s.) over de massamoord in 1915 in Turkije
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, ChristenUnie en SGP
39 (Van Bommel) over de uitgaven van het Stabiliteitsfonds
Verworpen. Voor: SP
40 (Van Bommel/Tjon-a-Ten) over inspanningen op het gebied van HIV/Aids-bestrijding in
Ethiopië
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks en PvdA
41 (Wilders c.s.) over waarden in het buitenlands beleid
Aangenomen met algemene stemmen
42 (Wilders c.s.) over het in mindering brengen van gelden op de EU-hulp aan de Palestijnse
Autoriteit
Aangenomen. Voor: VVD, ChristenUnie, SGP, CDA en LPF
43 (Wilders c.s.) over versoepeling van het transitvisabeleid van de EU voor Taiwanese
hoogwaardigheidsbekleders
Aangenomen. Voor: SP, GroenLinks, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA en LPF
44 (Hirsi Ali) over een zelfstandige ontwikkelingskracht als hoofddoelstelling van het
ontwikkelingsbeleid
Verworpen. Voor: VVD en LPF
45 (Hirsi Ali) over het afbouwen van budgetten voor beleidsbeïnvloeding
Verworpen. Voor: VVD en LPF
46 (Dittrich c.s.) over 1 mln. euro voor Pharm Acces International
Aangenomen met algemene stemmen
47 (Dittrich c.s.) over een Speciale Vertegenwoordiger voor Tibet
Aangenomen. Voor: SP, PvdA, D66, VVD, ChristenUnie, CDA en LPF
48 (Dittrich c.s.) over een meldpunt ten behoeve van Nederlandse gedetineerden in
buitenlandse gevangenissen
Aangenomen met algemene stemmen
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49 (Karimi/Koenders) over een speciaal fonds voor de bevordering van mensenrechten en
democratisering in Arabische landen
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks en PvdA
50 (Karimi) over Sub-Sahara Afrika
Verworpen. Voor: GroenLinks en PvdA
51 (Karimi) over het percentage van het terugvloeien van het Nederlandse
ontwikkelingsbudget
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks en ChristenUnie
53 (Huizinga-Heringa c.s.) over Noord-Korea
Aangenomen met algemene stemmen
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