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 Den Haag, 6 november 2006 

 

Aan de leden en de plv. leden van de Vaste Commissie  

- voor Buitenlandse Zaken 

- voor Ontwikkelingssamenwerking 

- voor Europese Samenwerkingsorganisaties 

 

 

 

 

 

OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende wetsvoorstel: 

 

30800 V  Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken 

(V) voor het jaar 2007 

 

 

 

EINDSTEMMING WETSVOORSTEL: het wetsvoorstel is op 31 oktober 2006 met 

algemene stemmen aangenomen. 

 

 

AANGENOMEN EN OVERGENOMEN AMENDEMENTEN 

 

Artikel 4 

9→43 (Ferrier en Samson) 

Dit amendement beoogt het vrijmaken van gelden ter bevordering van kleinschalige projecten 

op het gebied van duurzame en arbeidsgenerende energievoorziening in ontwikkelingslanden. 

Het betreft de besteding van beleidsmatig nog niet ingevulde middelen voor beleidsartikel 4.3 

(Ondernemersklimaat ontwikkelingslanden). Het amendement beoogt een aanzet te geven tot 

een vergelijkbare besteding in de jaren na 2007. 

Aangenomen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, D66, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA en de 

LPF 

 

VERWORPEN, INGETROKKEN EN/OF VERVALLEN AMENDEMENTEN 

 

Artikel 2  

12 (Samson en Koenders) 

Dit amendement strekt ertoe binnen de operationele doelstelling «Grotere veiligheid en 

stabiliteit door strijd tegen aantasting van het milieu en vernietiging van ecosystemen» 

(subart. 02.09) 0,5 mln op te voeren voor een fonds dat gebruikt moet worden voor 

rechtsbijstand aan de slachtoffers van de giframp in Ivoorkust. Deze gaan een schadeclaim 
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indienen bij Trafigura, eigenaar van het schip de Probo Koala dat in september 2006 giftig 

afval in Abidjan stortte. Omdat de slachtoffers zelf nauwelijks in staat zijn rechtshulp te 

betalen, is een dergelijk fonds noodzakelijk. 

De dekking wordt gevonden binnen de bestedingruimte van hetzelfde artikel. 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA en D66 

 

Artikel 4 

15→16 (Karimi c.s.) 

Dit amendement beoogt het vrijmaken van gelden ter herintroductie van het Vrouwenfonds. 

Het betreft het juridisch niet verplicht ingevulde deel van beleidsartikel 4.2 (armoede 

vermindering). Versterking van de reproductieve rechten van vrouwen is een prioriteit in het 

beleid en van doorslaggevend belang voor het realiseren van de Millennium doelen. 

Tegelijk loopt de internationale financiering van vrouwenorganisaties die zich inzetten voor 

seksuele en reproductieve rechten echter terug. Specifiek op vrouwen gerichte instrumenten 

zijn dus nog steeds noodzakelijk. 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, D66 

 

Artikelen 4 en 6 

13 (Samson en Koenders) 

Dit amendement strekt ertoe in het komende begrotingsjaar 50 mln meer bij te dragen aan een 

duurzame energievoorziening voor de allerarmsten, als eerste stap om te komen tot een 

verdere substantiële verhoging van 150 miljoen voor de komende jaren. Onze gezamenlijke 

toekomst is afhankelijk van de vraag of we erin slagen om de overgang naar een schone 

energievoorziening te maken vóórdat klimaatverandering en oprakende brandstoffen ons voor 

onoverkomelijke problemen plaatsen. Naast investeringen in Nederland moeten we ook onze 

ambities op het gebied van internationale samenwerking flink opschroeven. De huidige output 

doelstelling om 10 miljoen mensen van energie niet toereikend gegeven de enorme uitdaging 

om het energievraagstuk op te lossen. 

De dekking wordt gevonden binnen de vrije bestedingruimte van artikel 4. 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie en SGP 

 

Artikel 5 

11 (Samson en Koenders) 

Dit amendement strekt ertoe de SALIN regeling open te stellen voor NGO’s die regionaal 

opereren. Goed presterende Zuid Zuid NGO’s die regionaal werkzaam zijn kunnen nu geen 

aanspraak maken op subsidie. De dekking wordt gevonden binnen de bestedingruimte van 

hetzelfde artikel. 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA en D66 

 

Artikel 6 

14 (Koenders en Samson) 

Met dit amendement beogen de indieners een voorgenomen verhoging van de bestedingen via 

de ambassade in Egypte ten behoeve van «water» én de verbetering van de bestuurlijke 

infrastructuur daarvoor ongedaan te maken en deze uitgaven te maximeren op het voorziene 

peil voor 2006 van 4,1 mln. Een verhoging van Nederlandse Ontwikkelingssamenwerking 

bijdragen moet niet gelegitimeerd door het voortdurende gebrek aan daadwerkelijke politiek 

en economische hervorming in Egypte. Hier zal eerder meer resultaat dienen te worden 

geboekt. 

Het vrij gekomen bedrag wordt toegevoegd aan de resterende bestedingruimte van hetzelfde 

artikel. 
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MOTIES 

 

17 (Koenders c.s.) over een verbod op handel in clustermunitie 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, D66 en ChristenUnie 

 

18 (Koenders c.s.) over verlenging van de Nederlandse bijdrage aan EUFOR Congo 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, D66 en LPF  

 

19 (Koenders) om het stabiliserings- en veiligheidsproces in Afgahanistan te bevorderen 

Aangenomen. Voor: PvdA, CDA, ChristenUnie, SGP, LPF en de Groep Van Oudenallen 

 

20 (Samsom c.s.) over een geïntensiveerd programma in Rwanda 

Aangenomen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, D66, CDA, ChristenUnie, SGP, LPF en 

Groep Van Oudenallen  

 

21 (Samsom en Karimi) over een financiële bijdrage van Nederland aan de aanpak van de 

giframp in Ivoorkust 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, D66, ChristenUnie en Groep Van Oudenallen  

 

22 (Ormel en Van Baalen) over common funding van NAVO-activiteiten 

Aangenomen met algemene stemmen 

 

23 (Ormel c.s.) over verbetering van de dienstverlening rond het verstekken van visa  

Aangenomen met algemene stemmen 

 

24 (Ferrier c.s.) over bevordering van circulaire migratie vanuit Europese landen  

Aangenomen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, CDA, ChristenUnie, SGP, LPF, Groep 

Eerdmans/Van Schijndel en de Groep Van Oudenallen 

 

25 (Ferrier en Van der Staaij) over een actievere EU-inzet bij de wederopbouw van Haïti 

Aangenomen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, D66, CDA, ChristenUnie, SGP, LPF, Groep 

Eerdmans/Van Schijndel en Groep Van Oudenallen  

 

26 (Szabó) over een startsubsidie voor de stichting PUA 

Aangenomen. Voor: SP, VVD, CDA, ChristenUnie, SGP, LPF, Groep Eerdmans/Van 

Schijndel en Groep Van Oudenallen  

 

27 (Szabó) over een efficiënte organisatie van bijeenkomsten van de 

ontwikkelingscommunity 

Verworpen. SP, Groep Wilders, Groep Eerdmans/Van Schijndel, VVD en LPF  

 

28 (Karimi c.s.) over Nederlandse bedrijven die investeren in Israëlische nederzettingen 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA en D66  

 

29 (Karimi c.s.) over de oprichting van een Nationaal Instituut voor de Mensenrechten 

Aangenomen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, Groep Wilders, D66, VVD en LPF  

 

30 (Karimi c.s.) over de gevolgen van het nieuwe medefinancieringsstelsel voor organisaties 

voor ontwikkelingssamenwerking 

Aangenomen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, D66, CDA en Groep Van Oudenallen  
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31 (Karimi) over dubbele korting van een vijftal organisaties voor 

ontwikkelingssamenwerking 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks en D66  

 

32 (Koşer Kaya) over evaluatie van de Nederlandse steunbetuiging aan de oorlog in Irak 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA en D66 

 

33 (Koşer Kaya c.s.) over het ontwikkelen van een brede visie op seksuele reproductieve 

gezondheid en rechten 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, de PvdA, D66 en de Groep Van Oudenallen 

 

34 (Koşer Kaya c.s.) over een onderzoek van het Internationaal Strafhof naar misdaden in 

Darfur 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, D66, ChristenUnie en Groep Van Oudenallen 

 

35 (Koşer Kaya c.s.) over bestrijding van handel in soja uit bepaalde gebieden 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, D66, SGP en ChristenUnie 

 

36 (Herben) over het realiseren van meer opvangcentra 

Aangenomen. Voor: SP, Groep Eerdmans/Van Schijndel, VVD, SGP, CDA, LPF en 

Groep Van Oudenallen 

 

37 (Herben) over toepassing van het GEMAP 

Verworpen. Voor: SP, Groep Eerdmans/Van Schijndel, LPF en Groep Van Oudenallen 

 

38 (Van der Staaij en Ferrier) over de mensenrechtensituatie in Eritrea 

Aangenomen met algemene stemmen 


