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voor Buitenlandse Zaken 
 

 
 

 
OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende wetsvoorstel: 
 
 
29800 V  Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken 

(V) voor het jaar 2005  
 

 
 
 
EINDSTEMMING WETSVOORSTEL: het wetsvoorstel is op 16 december 2004 met 
algemene stemmen aangenomen. 
 
 
 
AANGENOMEN EN OVERGENOMEN AMENDEMENTEN 
 
1 november 2004 
 
Begrotingsstaat artikel 6 Beter beschermd en verbeterd milieu 
5 (Huizinga-Heinga en Brinkel) 
Dit amendement beoogt 5 miljoen uit de Natuur, Milieu en Watermiddelen toe te wijzen aan 
de projecten voor het Mawas-gebied, het Sebangau-gebied en Block AB voor het tegengaan 
van ontbossing van de veenbossen op Kalimantan, Indonesië. Dit project is zowel lokaal, 
regionaal als mondiaal van cruciaal belang vanwege de bijdrage aan lokale 
armoedebestrijding, behoud van biodiversiteit en preventie van uitstoot van opgeslagen CO2. 
Deze 5 miljoen is benodigd ter overbrugging. Vanaf 2006 is structureel 10 miljoen nodig, 
waarvoor ook andere bronnen kunnen worden gezocht, zoals het Clean Development 
Mechanism en andere donoren.  
Dekking voor dit amendement wordt gevonden in de bestedingsverplichting voor de 
uitvoering van het Regeringsstandpunt Tropisch Regenwoud. Daarmee impliceert dit 
amendement tevens dat waar de laatste jaren de milieusamenwerking met Indonesië begrensd 
was tot drinkwatervoorziening, nu ook regenwoudprojecten in Indonesië mogelijk 
worden. 
Overgenomen door de regering 
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Begrotingsstaat artikel 4 Meer welvaart en minder armoede 
8 (Van der Staaij en Brinkel) 
Dit amendement beoogt het GMV-deel van het budget voor bilaterale ontwikkelingshulp voor 
Colombia minimaal gelijk te houden aan het budget dat voor 2004 toegekend is. Dit mede 
om, in het licht van de motie-Ferrier (29 234 nr. 18) en in aansluiting op het amendement op 
de begroting 2004 (29 200 V nr. 25), de continuïteit van initiatieven voor gedemobiliseerde 
jongeren en veelbelovende vredesinitiatieven te waarborgen. 
De dekking wordt gevonden in het beleidsmatig nog niet ingevulde deel van het budget voor 
dit beleidsartikel ten bedrage van € 8,6 miljoen.  
Overgenomen door de regering 
 
 
Begrotingsstaat artikel 2 Grotere veiligheid en stabiliteit, effectieve humanitaire 
hulpverlening en goed bestuur  
Begrotingsstaat artikel 4 Meer welvaart en minder armoede worden 
6→12→15 (Brinkel c.s.) 
Dit amendement beoogt € 1,6mln toe te wijzen aan versterking van het juridische systeem in 
het Grote Meren Gebied. Deze versterking dient ertoe de straffeloosheid van plegers van 
misdaden tegen de menselijkheid tegen te gaan. Dit, naar het voorbeeld van een pilot 
programma dat wordt uitgevoerd door de Congolese regering in samenwerking met Frankrijk 
en de EU en met steun van MONUC. Dit programma is bedoeld om in Ituri een juridisch 
apparaat op te bouwen. Meteen na de aankomst van onderzoeksrechters gedroegen de 
gewapende actoren zich een stuk voorzichtiger. 
De dekking wordt gevonden binnen beleidsartikel 4 in de operationele doelstelling 4.3 
(Ondernemingsklimaat ontwikkelingslanden). Daarbij gaat het om afzien van de 
voorgenomen groei van de uitgaven voor bilaterale betrekkingen tussen Nederland en 
Rwanda met € 1,6miljoen. Rwanda is in 2002 aan de lijst met partnerlanden toegevoegd onder 
voorwaarde van kritische dialoog op het punt van goed bestuur en mensenrechten. De 
ontwikkelingen terzake zijn echter negatief geweest. 
Overgenomen door de regering 
 
 
16 december 2005 
 
Begrotingsstaat artikel 4 Meer welvaart en minder armoede 
18 (Van der Staaij c.s.) 
Dit amendement beoogt een beleidsintensivering mogelijk te maken voor het buitenlands 
beleid ten aanzien van Latijns Amerika. Reden daarvoor is dat de regering in de notitie «Verre 
buren, goede vrienden» aangeeft hoge ambities te hebben voor de samenwerking met een 
aantal landen in Latijns Amerika (onder meer met het oog op versterking van de rechtsstaat, 
bevordering van goed bestuur, bestrijding van corruptie, bevordering van steun voor 
ontwikkelingsfondsen en het tegengaan van de drugsproblematiek), maar tegelijkertijd over 
beperkte middelen daarvoor beschikt. 
De dekking wordt gevonden in het beleidsmatig nog niet ingevulde deel van het budget voor 
dit beleidsartikel ten bedrage van € 8,6 miljoen. 
Aangenomen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak, D66, CDA, ChristenUnie en 
SGP 
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Begrotingsstaat artikel 5 Toegenomen menselijke en sociale ontwikkeling 
Begrotingsstaat artikel 10 Nominaal en onvoorzien 
14 (Karimi en Van Baalen) 
De tijdens het Nederlandse Voorzitterschap uitgevoerde evaluatie van de 
Mensenrechtendialoog met Iran schetst een somber beeld. Afgezien van een zekere mate van 
openheid ten aanzien van VN-mechanismen, is op geen van de onderwerpen die de EU als 
prioriteit voor de dialoog heeft aangemerkt sprake geweest van merkbare vooruitgang. Op 
sommige terreinen, zoals de uitoefening van burgerrechten en politieke vrijheden, viel eerder 
achteruitgang waar te nemen sinds de parlementaire verkiezingen in februari jl. Sindsdien zijn 
vele journalisten, en internetjournalisten opgepakt en gedetineerd. Vrijwel alle onafhankelijke 
kranten zijn gesloten. Er is alleen een staatstelevisie. Internetsites worden geblokkeerd. 
Vrijheid van meningsuiting is de kern voor een verdere democratisering en eerbiediging van 
de mensenrechten. Sinds geruime tijd zijn veel journalisten het repressieve regime van Iran 
ontvlucht. Deze bevinden zich momenteel buiten de landsgrenzen van Iran. Een groep 
gevluchte Iraanse journalisten die pleit voor «the First Common Media of Democracy Inside 
and Outside Iran», probeert vanuit de EU middels het starten van een satelliet televisie, zorg 
te dragen voor een onafhankelijke nieuwsvergaring, met als doel de eerbiediging van de 
mensenrechten. 
Het bevorderen van een pluriform medialandschap is een van de doelstellingen die de 
regering beoogd na te streven in beleidsartikel 5. 
In 2005 is € 15 miljoen nodig om het project op te starten. Dezelfde faciliteit zou voor het 
begrotingsjaar 2006 gecreëerd moeten worden, al dan niet in samenwerking met andere 
Europese landen. De regering wordt in, dit kader, verzocht nog tijdens het Nederlandse 
EU-voorzitterschap de ondersteuning van de vrije op Iran gerichte media te bevorderen en 
daartoe initiatieven te nemen. 
Met algemene stemmen aangenomen 
 
 
VERWORPEN, INGETROKKEN EN/OF VERVALLEN AMENDEMENTEN 
 
16 december 2005 
 
Begrotingsstaat  artikel 1 Versterkte internationale rechtsorde en eerbiediging 
mensenrechten 
Begrotingsstaat artikel 10 Nominaal en onvoorzien 
9 (Karimi en Van der Laan) 
De regering legt in de begroting 2005 veel nadruk op de handhaving van de internationale 
rechtsorde en de eerbiediging van de mensenrechten. De regering wil specifieke aandacht 
besteden aan het mensenrechtenbeleid. Tegelijkertijd neemt het budget voor de 
mensenrechten af van euro 27 421 mln. in 2004 naar euro 21 042 mln. in 2005. De verlaging 
van het budget voor mensenrechten is het gevolg van het niet langer opnemen van een aantal 
voormalige GMV-landen op de lijst met partnerlanden. Deze ombuiging is moeilijk te rijmen 
met het belang dat de regering hecht aan de bevordering van de bescherming van de rechten 
van de mens. Met een verhoging van 10 mln. kan de regering haar activiteiten op 
mensenrechtengebied bilateraal en multilateraal verder intensiveren.  
De dekking wordt gevonden in het nog niet bestede bedrag binnen artikel 10 (Nominaal en 
onvoorzien). 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak en D66 
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Begrotingsstaat  artikel 1 Versterkte internationale rechtsorde en eerbiediging 
mensenrechten 
Begrotingsstaat artikel 11 Algemeen 
16 (Van der Laan) 
De Nederlandse diplomatieke vertegenwoordiging bij het Vaticaan kan worden afgebouwd 
terwijl de diplomatieke banden met de katholieke kerk worden omgezet in een dialoog gelijk 
aan die met andere geloofsovertuigingen. Gedurende een overgangstermijn van 5 jaar zal 
ieder jaar 100 000 euro van de begroting voor deze post worden afgehaald. Voor 2005 zal 
deze afbouw van 100 000 euro worden gebruikt voor de verhoging van artikel 1, versterkte 
internationale rechtsorde en eerbiediging van mensenrechten. 
Verworpen. Voor: GroenLinks, D66 en SGP 
 
 
Begrotingsstaat artikel 2 Grotere veiligheid en stabiliteit, effectieve humanitaire 
hulpverlening en goed bestuur 
Begrotingsstaat artikel 4 Meer welvaart en minder armoede  
Begrotingsstaat artikel 5 Toegenomen menselijke en sociale ontwikkeling 
3 (Wilders) 
Dit amendement heeft als doel een half miljard euro structureel extra te besteden aan extra 
politie en het  bestrijden van terrorisme. 400 miljoen euro daarvan wordt ter beschikking 
gesteld voor extra politieagenten en 100 miljoen euro voor het bestrijden van terrorisme. Het 
kabinet investeert onvoldoende in extra agenten voor de veiligheid in het land en ook de extra 
gelden voor de AIVD worden door de indiener als onvoldoende ervaren. 
Met de 400 miljoen extra op de politiebegroting vanaf 2005 kan de politiesterkte in de 
komende jaren geleidelijk groeien met 5 500 a 6 000 fte’s, waarvan het grootste deel (ca 75%) 
executief en slechts 25% administratief-technisch personeel. Voor het opleiden van een 
dergelijke groep executieven zal in de eerste jaren een substantiële uitbreiding (en later weer 
afbouw) van de opleidingscapaciteit noodzakelijk zijn, waarvoor minimaal 100 miljoen euro 
per jaar nodig is (te financieren uit het structurele budget van 400 mln). 
De 100 mln extra structureel voor terrorismebestrijding zal volgens de reeds nu gehanteerde 
verdeling als volgt worden besteed: 15 miljoen euro voor extra AIVD-personeel (ongeveer 
150 extra mensen), 80 mln euro voor de keten van rechtshandhaving (OM, rechterlijke macht, 
cellencapaciteit etc) en 5 mln euro extra voor de post Vreemdelingen (IND) vanwege de aan 
de terrorismebestrijding verbonden tijdelijke opvang en uitzetting van personen.  
De dekking van de totale aan dit amendement verbonden extra uitgaven van 500 mln euro 
structureel wordt gevonden in de begroting van Buitenlandse Zaken door het budget voor 
ontwikkelingssamenwerking met 500 mln te verlagen. Van artikel 2 wordt 105 miljoen euro 
gekort het totaalbedrag van 524 miljoen euro (waarbij met name gedacht wordt aan goed 
bestuur en 70% van de gelden die beleidsmatig gereserveerd zijn of nog niet zijn ingevuld). 
Van artikel 4 wordt het totaalbedrag van 859 miljoen euro verlaagd met 215 miljoen euro. 
Van artikel 5 wordt het totaalbedrag van 1.19 miljard euro verlaagd met 180 mln euro. 
Zie ook de amendementen 29 800 VI, nr. 3 en 29 800 VII, nr. 5. 
Verworpen. Voor: Groep Wilders en LPF 
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Begrotingsstaat artikel 4 Meer welvaart en minder armoede 
Begrotingsstaat artikel 5 Toegenomen menselijke en sociale ontwikkeling 
10 (Karimi en Van der Laan) 
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, 
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 en andere (VN)organisaties steunt en 
begeleidt bij het integreren van gender in hun algemene beleid. Het blijvend ondersteunen van 
deze organisatie past binnen de coherentiedoelstelling die de minister zichzelf stelt. 
Dit amendement beoogt de vorig jaar doorgevoerde bezuiniging op UNIFEM terug te draaien. 
Dekking wordt gevonden door 1% van de € 300 miljoen waarmee de EKI-toerekening wordt 
verlaagd in te zetten voor beleidsartikel 5, operationele doelstelling 5.3 gender. Er is al een 
andere besteding gevonden voor € 246 miljoen, waardoor er nog € 54 miljoen overblijft voor 
nadere invulling. 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak, D66 en LPF 
 
 
Begrotingsstaat artikel 4 Meer welvaart en minder armoede 
17 (Karimi) 
Er is dit jaar 94 144 euro (x 1 000 euro) begroot voor het ORET programma (operationele 
doelstelling 4.3) terwijl dit programma de laatste jaren een structurele onderuitputting laat 
zien. Dit amendement beoogt 25 miljoen euro uit het ORET programma te halen. 
12,5 miljoen euro van dit bedrag wordt binnen dezelfde operationele doelstelling besteed aan 
programma’s ter ondersteuning van het door de VN uitgeroepen «International Year for 
Microcredit» in 2005. 
12,5 miljoen van dit bedrag wordt verschoven naar operationele doelstelling 4.2 
Armoedebestrijding en komt onder andere ten goede aan het regionaal beleid in de Hoorn van 
Afrika. In Somalië wordt een goed bestuur, mensenrechten en vredesopbouw programma 
(GMV) en een demobilisatieprogramma (DDR) opgezet. Op deze wijze wordt geld wat is 
gereserveerd voor het bedrijfslevenprogramma maar waarschijnlijk niet wordt uitgegeven, 
direct aangewend voor lokale ondernemerszin en armoedebestrijding. 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak, en SGP 
 
 
 
MOTIES 
 
Stemming 2 november 2004 
 
46 (Van der Staaij c.s.) over het Nederlandse standpunt ter zake vn het EU-Commissierapport 
inzake Turkije 
Aangenomen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, Groep Wilders, Groep Lazrak, D66, VVD, 
ChristenUnie, SGP en LPF 
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Stemmingen 9 november 2004 
 
20 (Koenders en Van der Laan over de voorgenomen Israëlische terugtrekking 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak en D66  
 
 
21 (Koenders en Van der Laan) over een effectief sanctiebeleid jegens Birma 
Aangenomen. Tegen: LPF  
 
 
22 (Koenders en Van der Laan) over aanpassing van de EU-gedragscode wapenexport  
Aangenomen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak, Groep Wilders, D66, VVD,  
ChristenUnie, SGP en CDA  
 
 
23→ 57 (Koenders c.s.) over de crisis in Darfur 
Aangenomen met algemene stemmen 
 
 
24 (Koenders c.s.) over militaire ondersteuning van MONUC  
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak, D66 en LPF  
 
 
25 (Samsom en Koenders) over een kritische dialoog met Rwanda 
Aangenomen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak, D66, ChristenUnie, SGP, 
CDA en LPF  
 
 
26 (Samsom) over financiële ondersteuning van het vredesproces in Colombia 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak, D66, ChristenUnie en SGP  
 
 
27 (Ormel c.s.) over aan verrijking van uranium gerelateerde activiteiten in Iran 
Aangenomen. Voor: Groep Wilders, D66, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA en LPF 
 
 
28 (Brinkel c.s.) over het geïntegreerde medefinancieringsprogramma 
Afgevoerd van de agenda 
 
 
29 (Brinkel en Van der Laan) over een democratische toekomst voor Cuba 
Aangenomen. Voor: GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak, Groep Wilders, D66, VVD, 
ChristenUnie, SGP en CDA  
 
 
30→ 58 (Herben en Wilders) over corruptie in ontwikkelingslanden 
Aangenomen. Tegen: D66  
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31 (Herben) over het afbouwen van directe begrotingssteun 
Verworpen. Voor: Groep Wilders en LPF  
 
 
32 (Herben c.s.) over inzage in de jaarverslagen van het postennetwerk 
Verworpen. Voor: SP, Groep Wilders, VVD, ChristenUnie, SGP en LPF 
 
 
33 (Van Baalen c.s.) over versterking van de positie van de Noordatlantische Raad 
Aangenomen. Voor:  D66, VVD, Groep Wilders, ChristenUnie, SGP, CDA en LPF  
 
34 (Van Baalen c.s.) over anticiperend militair optreden 
Aangenomen. Voor: D66, Groep Wilders, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA en LPF 
 
 
35 (Van Baalen c.s.) over actieve steun aan het Nederlandse bedrijfsleven in uitzendgebieden  
Aangenomen. Voor: D66, Groep Wilders, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA en LPF 
 
 
36 (Van Bommel) over een beleidsplan voor nucleaire ontwapening en non-proliferatie  
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA en Groep Lazrak  
 
 
37 (Van der Laan c.s.) over een integrale visie op het beperken van de voedingsbodem voor 
(inter)nationaal terrorisme 
Aangenomen met algemene stemmen 
 
 
38 (Van der Laan en Koenders) over integratie van Nederlandse posten met posten van 
gelijkgezinde EU-landen 
Aangenomen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak, D66, ChristenUnie en CDA 
 
 
39 (Van der Laan en Koenders) over Russische vorderingen terzake van democratisering en 
bescherming van mensenrechten 
Aangenomen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak, Groep Wilders, D66, VVD, 
ChristenUnie en SGP 
 
 
40 (Van der Laan c.s.) over de "non-member state permanent observer" status van de Heilige 
Stoel 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak en D66 
 
 
41 (Van der Laan c.s.) over de EPA-onderhandelingen 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, D66, Groep Lazrak en ChristenUnie 
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42 (Van der Laan c.s.) over afschaffing van Europese exportsubsidies voor suiker 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak en D66  
 
 
43 (Karimi) over heroverweging van de status van partnerland ten aanzien van Eritrea 
Verworpen. Voor:  SP, GroenLinks, Groep Wilders en VVD  
 
 
44 (Karimi) over besteding van middelen die niet worden besteed aan schuldkwijtschelding 
ontstaan uit EKI 
Verworpen. Voor: SP en GroenLinks 
 
 
45 (Huizinga-Heringa c.s.) over besteding van een eventueel overschot aan EOF-middelen 
Aangenomen. Voor: SP, PvdA, Groep Lazrak, ChristenUnie, SGP en CDA  
 
 
47 (Wilders c.s.) over een EU-associatieakkoord met Syrië 
Aangenomen. Voor: Groep Wilders, D66, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA en LPF 
 
 
48 (Wilders) over verdere uitbreiding van de Europese Unie 
Verworpen. Voor: Groep Wilders  
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