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 aan De leden van de vaste commissies voor 

Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking 

Europese Zaken 

 

 datum 5 juli 2013 

 

 

Betreffende wetsvoorstel: 

 

33640 V 

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) en van de 

begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het 

jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) 

 

 

Eindstemming wetsvoorstel 

Het wetsvoorstel is op 4 juli 2013 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede 

Kamer.  

 

 

Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen 

 

Artikel 3 Versterkte Europese samenwerking 

4 (Van Hijum)  

Er is sprake van akkoord tussen de regeringsleiders van de Europese lidstaten, de 

Europese Commissie en het Europees Parlement over de aanvullende EU-begroting voor 

2013 ter waarde van € 7,3 mld. Dit betekent voor Nederland een hogere afdracht van € 

340 mln. Half oktober beziet de Ecofin Raad of een verdere aanvullende begroting 

noodzakelijk is. Aangezien het de inzet van Nederland is om verdere verhoging van de EU-

bijdrage te voorkomen, is het niet gewenst om op deze besluitvorming vooruit te lopen.  

Dit amendement regelt derhalve dat de beoogde extra afdracht aan de EU wordt verlaagd 

tot 340 miljoen euro. 

Verworpen. Voor: PVV, SGP, CDA, ChristenUnie, PvdD en SP. 
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Artikel 3 Versterkte Europese samenwerking 

5 (Dijkgraaf) 

De indiener vindt het ongewenst dat Nederland een extra bijdrage van honderden 

miljoenen voor de Europese begroting zou moeten betalen. Met dit amendement wordt de 

beoogde extra afdracht aan de EU daarom geschrapt. 

Dit amendement is in lijn met het standpunt zoals de regering dat voorafgaand aan de 

onderhandelingen heeft verwoord in een brief aan de Kamer.1 Nederland heeft steeds 

gepleit voor een zeer gematigde ontwikkeling van de EU-begroting, zodat de ontwikkeling 

van de EU-uitgaven in de pas loopt met de inspanningen die lidstaten leveren ten aanzien 

van de eigen overheidsfinanciën. De indieners constateren met de regering dat de 

Commissie in haar voorstel geen enkele moeite heeft gedaan om elders binnen de 

begroting ruimte te vinden.  

Als het amendement wordt aangenomen, heeft de regering geen toestemming dit geld 

over te maken naar Brussel en zal de regering terug moeten naar de onderhandelingstafel. 

Verworpen. Voor: PVV, SGP, ChristenUnie, PvdD en SP. 


