
24 577 (R1562) Goedkeuring van het op 27 februari 1995 te
Stockholm tot stand gekomen Verdrag tot
oprichting van het Internationaal Instituut voor
democratie en verkiezingsondersteuning (Trb.
1995, 257)

NADER VOORLOPIG VERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR
ONTWIKKELINGSSAMENWERKING1

Vastgesteld 22 april 1997

De memorie van antwoord gaf de leden van de commissie aanleiding
tot het stellen van de volgende vragen en het maken van de volgende
opmerkingen.

De minister stelt, zo memoreerden de leden van de CDA-fractie, op de
vraag of het Instituut juist wel of niet een functie vervult in het direct
steunen van politieke partijen, dat IDEA een rol kan vervullen bij het
uitwerken van modaliteiten inzake die steun. Later zegt hij dat contacten
met het samenspel van partijen van belang zijn. Elders zegt hij dat IDEA
geen kanaliseringsfunctie heeft. In tegenstelling tot de verzekeringen in de
Tweede Kamer laat hij open «nader bezien» of via dit soort instellingen
directe steun aan politieke partijen mogelijk wordt.
De leden hier aan het woord zouden duidelijkheid willen hebben over

de vraag of de minister steun aan politieke partijen vanuit Nederland via
IDEA uitsluit of niet.

De leden van de fractie van D66 wilden weten of er nog andere
instellingen in Nederland zijn dan de door hen in het voorlopig verslag
genoemde, die een jaarlijkse subsidie van IDEA ontvangen. Hoe hoog is
de jaarlijkse subsidie die iedere instelling ontvangt?

De voorzitter van de commissie,
Gelderblom-Lankhout

De griffier voor dit verslag,
Hordijk

1 Samenstelling:
Schuurman (RPF), Gelderblom-Lankhout (D66)
(voorzitter), Van Dijk (CDA), Van Gennip (CDA),
Roscam Abbing-Bos (VVD), Lycklama à
Nijeholt (PvdA), Le Poole (PvdA), Varekamp
(VVD), Hirsch Ballin (CDA), Luijten (VVD) en
Zwerver (GL).
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