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 aan De leden van de vaste commissies voor 

Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking. 
Europese Samenwerkingsorganisaties 

 
 datum 7 juli 2008 

 
 
Betreffende wetsvoorstel: 
 
31474 V Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse 

Zaken (V) voor het jaar 2008 (wijziging samenhangende met de 
Voorjaarsnota) 

 
Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op  3 juli 2008 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede 
Kamer.  
 
 
Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen 
 
 
Begrotingsstaat 
7 (Peters) 
Dit amendement beoogt het vrijmaken van gelden ter verhoging van het bedrag in het 
Mensenrechtenfonds, opgenomen in beleidsartikel 1.2 Mensenrechten, van 22,5 tot 35 
miljoen euro. Hoewel het fonds recentelijk van 20 naar 22,5 miljoen euro is opgehoogd, is 
meer geld nodig voor de implementatie van dit speerpunt van het regeringsbeleid. Het 
fonds beoogt doorlopend aan te spreken te zijn voor projecten maar is inmiddels al bijna 
uitgeput. Het extra geld kan naast de reeds omschreven doelstellingen van het fonds 
worden ingezet voor: 
- bescherming en ondersteuning van meer mensenrechtenverdedigers en 
mensenrechtenorganisaties (in bijvoorbeeld Zimbabwe); 
- capaciteitsopbouw bij autoriteiten van zwakke staten, voor de implementatie van 
pocessen op het gebied van transitional justice en mensenrechten (in bijvoorbeeld 
Afghanistan); 
- bevordering van de naleving van het verbod op kinderarbeid; 
- de verdieping van de mensenrechtendialoog met Israel waartoe de Kamer de regering bij 
de motie Van Baalen c.s. heeft opgeroepen.  
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Beleidsartikel 8.3 beoogt de goede naam van Nederland in het buitenland onder het 
voetlicht te brengen. De voorgestelde verhoging van het Mensenrechtenfonds kan worden 
gefinancierd uit de middelen gereserveerd voor dit artikel. Financiering van activiteiten op 
het gebied van mensenrechten versterkt de door Nederland geambieerde voortrekkersrol 
op dat gebied en draagt zo bij aan de goede naam. 
Verworpen.  Voor: SP, GroenLinks en de PvdD 
 
 
Begrotingsstaat 
6 (Weekers) 
Dit amendement dient tezamen met het amendement 31474 XVIII nr. 6 (WWI) ter dekking 
van het amendement waarmee het superdividend Schiphol wordt aangewend om de 
staatsschuld af te lossen (31474 IXA nr. 4). 
Verworpen. Voor: VVD, PVV en het lid Verdonk 
 
 
Begrotingsstaat 
4 (Irrgang) 
Het kabinet heeft als doel om de inhuur van externen terug te dringen. Dit amendement 
behelst twee zaken ter ondersteuning daarvan. Ten eerste worden de uitgaven inzichtelijk 
gemaakt in de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Ten tweede 
wordt dit artikel gemaximeerd met de bedragen uit 2007. Hiermee kan de Kamer haar 
begrotingsrecht aanwenden om de inhuur 
van externe deskundigheid terug te dringen zoals wordt gevraagd in de motie 
Schinkelshoek (31 444 VII, nr. 8). Een soortgelijk amendement is ingediend op de 
suppletore begroting van alle ministeries, alsmede voor de suppletore begroting van de 
Staten-Generaal. 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, VVD, PVV en het lid Verdonk 
 
 
Begrotingststaat 
5 (Irrgang) 
Dit amendement behelst dat de uitgaven aan de inhuur van externen inzichtelijk worden 
gemaakt in de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Een soortgelijk 
amendement is ingediend op de suppletore begroting van alle ministeries, alsmede voor de 
suppletore begroting van de Staten-Generaal. 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, D66, VVD, PVV en het lid Verdonk 
 


