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 aan De leden van de vaste commissie voor 

Financiën 

 

 datum 21 december 2010 

 

 

Betreffende wetsvoorstel: 

 

32500 IXB  Vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Financiën 

  (IXB) voor het jaar 2011 

 

Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 16 december 2010 met algemene stemmen aangenomen door de 

Tweede Kamer.  

 

 

 
Aangenomen amendement 
 

Artikel 04 van de begrotingsstaat 

9 (Ferrier en Dijkhoff) 

Met dit amendement wordt een deel van de dekking geboden voor het amendement 

32 500 V nr. 55. Dekking wordt gevonden door middel van een extra kasschuif van 10 

miljoen euro waardoor de bijdrage aan IDA-15, onder artikel 04.20 Mult. Ontw. Banken, in 

2011 wordt verlaagd. 

Met algemene stemmen aangenomen. 

 



 

 datum 21 december 2010 

 blad 2 

 

 

Verworpen en ingetrokken amendementen 

Artikel 04 van de begrotingsstaat 

10 (Van der Staaij en Voordewind) 

Met dit amendement wordt dekking geboden voor het gewijzigd amendement 32 500 V 

nr. 58. Dekking wordt gevonden in het korten van de bijdrage aan IDA onder artikel 04.20 

Mult. Ontw. Banken en Fondsen van de begroting van Financiën. 

Ingetrokken. 

 

 

Artikel 04 van de begrotingsstaat 

14 (Voordewind) 

Met dit amendement wordt dekking geboden voor het amendement 32 500 V, nr. 70. 

Dekking wordt gevonden in het middels een kasschuif korten van de bijdrage aan IDA 

onder artikel 04.20 Mult. Ontw. Banken en Fondsen. 

Ingetrokken. 

 

 

Artikel 04 van de begrotingsstaat 

8 15 (Irrgang) 

Met dit amendement wordt dekking geboden voor het amendement 32 500 V, nr. 76. 

Dekking wordt gevonden in het korten van de bijdrage aan IDA 16 onder artikel 04.20 

Mult. Ontw. Banken en Fondsen van de begroting van Financiën. De onafhankelijke 

evaluatiedienst van de Wereldbank heeft verschillende rapporten gepubliceerd waaruit 

blijkt dat de IDA-projecten slecht scoren op het gebied van armoedebestrijding. 

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

 

 

Artikel 04 van de begrotingsstaat 

11 (El Fassed en Hachchi) 

Met dit amendement wordt dekking geboden voor het amendement 32 500 V nr. 62. 

Dekking wordt gevonden in het middels een kasschuif korten van de bijdrage aan IDA 

onder artikel 04.20 Mult. Ontw. Banken en Fondsen van de begroting van Financiën. 

Verworpen. Voor: SP, PvdD, PvdA, Groenlinks, D66, SGP en ChristenUnie. 

 



 

 datum 21 december 2010 

 blad 3 

 

 

 

Artikel 04 van de begrotingsstaat 

12 (Dikkers) 

Met dit amendement wordt dekking geboden voor het amendement 32 500 V nr. 66. De 

dekking wordt geboden via een kasschuif van € 50 miljoen, waarmee de bijdrage aan IDA 

15 onder artikel 04.20 Mult. Ontw. Banken, in 2011 wordt verlaagd. 

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

 

 

Artikel 04 van de begrotingsstaat 

13 (Dikkers) 

Met dit amendement wordt dekking geboden voor het amendement 32 500 V nr. 67. De 

dekking wordt geboden via een kasschuif van € 5 miljoen, waarmee de bijdrage aan IDA 

15 onder artikel 04.20 Mult. Ontw. Banken, in 2011 wordt verlaagd. 

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

 


