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 aan De leden van de vaste commissie voor 

Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking 

 

 

 datum 28 december 2010 

 

 

Betreffende wetsvoorstel: 

 

32500 V 

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor 

het jaar 2011  

 

 

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

Tweede Kamer.  

 

 

Aangenomen en overgenomen amendementen 
 

Artikelen 1 en 8 

68 (El Fassed) 

Dit amendement beoogt de bezuinigingen van € 5 miljoen op het Nederlandse 

mensenrechtenbeleid ongedaan te maken. Het naleven van mensenrechten is een 

voorwaarde voor duurzame ontwikkeling en stabiliteit in een land. De Nederlandse inzet op 

het gebied van mensenrechten wordt wereldwijd geprezen en Nederland bezit een grote 

hoeveelheid kennis op het gebied van burger- en politieke rechten aan de ene kant en 

economische, sociale en culturele rechten aan de andere kant. Ook in de toekomst moet 

mensenrechten een prioriteit blijven binnen het Nederlands buitenlands beleid.  

De dekking is afkomstig van een korting op het ODA-gedeelte van operationele doelstelling 

8.3. 

Aangenomen. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, D66, VVD, SGP en ChristenUnie 
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Artikelen 2 en 5 

17 (Hachchi/El Fassed) 

Dit amendement beoogt een deel van de bezuinigingen op het Nederlandse genderbeleid in 

ontwikkelingslanden ongedaan te maken. Het voormalige kabinet heeft in de begroting 

2011 een bezuiniging doorgevoerd van 14 miljoen euro. Deels is dit teruggedraaid door het 

huidige kabinet dat 7 miljoen euro toevoegt aan het budget voor gender doelstellingen. De 

indieners willen de bezuiniging verder terugdraaien.  

Het naleven van vrouwenrechten is een voorwaarde voor autonome ontwikkeling en 

armoedebestrijding in armere landen. In de meeste van hen hebben vrouwen en meisjes 

minder rechten en kansen dan mannen en jongens. Als gevolg hiervan kunnen zij 

nauwelijks bijdragen aan de economische ontwikkeling van de desbetreffende landen. In 

de afgelopen jaren is voorzichtig succes geboekt bij de versterking van de positie van 

vrouwen en meisjes en het waarborgen van gelijke kansen en rechten.  

De indieners zijn van mening dat het noodzakelijk blijft wereldwijd te investeren in 

gelijkheid en in het verbeteren van rechten en kansen van vrouwen en meisjes. Het 

verbeteren van eigendoms- en erfrecht voor vrouwen, het bevorderen van de 

werkgelegenheid en gelijke kansen op de arbeidsmarkt, het vergroten van de deelname 

aan politiek en bestuur, en de aanpak van geweld tegen vrouwen en meisjes zorgt ervoor 

dat hun zelfredzaamheid en ontplooiingskansen worden bevorderd. Nederland heeft 

internationaal een uitstekende internationale reputatie op het gebied van vrouwenrechten. 

Het is van groot belang dat Nederland hierin substantieel blijft investeren.  

Om die reden beoogt dit amendement operationele doelstelling 5.3 te verhogen met 5 

miljoen euro, zodat steun aan de autonome ontwikkeling van vrouwen en meisjes en 

beschermen van vrouwen en meisjes die slachtoffer zijn van geweld effectief en 

hoogwaardig gecontinueerd kan worden.  

Dekking voor dit amendement wordt gevonden op operationele doelstelling 2.6. Het 

noodhulpbudget wordt verlaagd met 5 miljoen euro. Het totale Nederlandse 

noodhulpbudget in 2011 bedraagt ruim 170 miljoen euro. Dit bedrag wordt door de 

basisbrief ontwikkelingssamenwerking volledig in stand gehouden. 

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

 
Artikelen 2 en 5 

22 (Dijkhoff/Irrgang) 

Dit amendement beoogt via een toekenning van € 5,5 miljoen euro aan UNAIDS en het 

GFATM de bezuinigingen die de regering heeft voorzien op UNAIDS en het GFATM te 

verminderen.  

Dekking voor dit amendement wordt gevonden in het verlagen van de subsidie aan de VNG 

via het programma «Logo South» onder artikel 2.7 dat gemeentelijke ontwikkelingshulp 

stimuleert.  

Voor het programma «Logo South» staat voor de periode 2011–2015 27,5 miljoen 

gereserveerd. Dit vertaalt zich naar € 5,5 miljoen euro per jaar. Naast dit concrete 

amendement op de begroting 2011 wordt de regering in overweging gegeven de 

reservering voor het programma «Logo South» voor de gehele termijn in te trekken en te 

reserveren voor toekenning aan UNAIDS en het GFATM. 
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Vóór stemmen de leden: Graus, Harbers, Helder, Hennis-Plasschaert, Hernandez, 

Houwers, Huizing, Irrgang, Jansen, De Jong, Karabulut, Van Klaveren, Kooiman, 

Kortenoeven, Leegte, Leijten, De Liefde, Lodders, Lucas, Lucassen, Van Miltenburg, De 

Mos, Mulder, Neppérus, Nicolaï, Van Nieuwenhuizen, Ouwehand, Van Raak, Roemer, De 

Roon, Schaart, Smits, Snijder-Hazelhoff, Van der Staaij, Van der Steur, Straus, Taverne, 

Thieme, Ulenbelt, Venrooy-van Ark, Van Vliet, Wilders, De Wit, Ziengs, Agema, Aptroot, 

Azmani, Bashir, Van Beek, Beertema, Van Bemmel, Van den Besselaar, Blok, De Boer, Van 

Bommel, Bontes, Bosma, Bosman, Brinkman, Ten Broeke, Van der Burg, Dezentjé 

Hamming-Bluemink, Tony van Dijck, Jasper van Dijk, Dijkgraaf, Dijkhoff, Dille, Driessen, 

Elias, Elissen, Fritsma, Gerbrands, Van Gerven en Gesthuizen. 

 

Tegen stemmen de leden: Grashoff, Groot, Hachchi, Halsema, Van der Ham, Hamer, 

Haverkamp, Heijnen, Van Hijum, Jacobi, Jadnanansing, Klaver, Klijnsma, Knops, Koolmees, 

Koopmans, Koppejan, Koşer Kaya, Kuiken, Marcouch, Monasch, Omtzigt, Ormel, Ortega-

Martijn, Pechtold, Plasterk, Recourt, Rouvoet, De Rouwe, Samsom, Sap, Schouw, Slob, 

Smeets, Smilde, Spekman, Sterk, Timmermans, Van Tongeren, Van Toorenburg, Uitslag, 

Van der Veen, Van Veldhoven, Verbeet, Verburg, Verhoeven, Vermeij, Voordewind, 

Voortman, Wiegman-van Meppelen Scheppink, Wolbert, Albayrak, Arib, Berndsen, 

Bijleveld-Schouten, Biskop, Blanksma-van den Heuvel, Bouwmeester, Braakhuis, Bruins 

Slot, Çelik, Cohen, Çörüz, Van Dam, Van Dekken, Dijkstra, Dijsselbloem, Dikkers, Eijsink, 

El Fassed, Ferrier en Van Gent. 

Aangenomen: 74 stemmen vóór en 72 stemmen tegen 

 
Artikel 2 

64  65 (Ormel/Nicolaï) 

Dit amendement beoogt een bedrag van 2 miljoen euro te oormerken voor opbouw van het 

justitiële apparaat op de Westelijke Jordaanoever. Hiertoe wordt binnen operationele 

doelstelling 2.5 dat bedrag gereserveerd. Dit geld draagt bij aan de doelstelling van het 

kabinet om te komen tot een tweestatenoplossing. Met het geld wordt de Palestijnse 

Autoriteit geholpen in de opbouw van een zelfstandige staat die in vrede naast Israël kan 

leven. 

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

 
Artikel 2 

63  72  74 (Ormel c.s.) 

Met dit amendement worden de bezuinigingen van 2 miljoen Euro op MATRA teruggedraaid 

(operationele doelstelling 2.7). 

Via het MATRA-programma draagt Nederland direct bij aan maatschappelijk transitiebeleid 

en versterking van de rechtsstaat en democratie in landen met een EU-

toetredingsperspectief en in buurlanden van de EU. Het opbouwen van relaties tussen 

maatschappelijke organisaties in Nederland en hun partnerorganisaties in deze landen, is 

niet alleen in het belang van de mensen daar, maar is ook in het belang van Nederland 

zelf. Het draagt bij aan een positief imago van Nederland in de landen met een EU-

toetredingsperspectief en in buurlanden van de EU. Bovendien heeft Nederland ook belang 

bij stabiliteit, democratie en bescherming van de mensenrechten in deze landen.  
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Als dekking wordt het budget voor grootschalige manifestaties en presentaties 

(operationele doelstelling 8.1) met 1 miljoen euro verlaagd, en het bedrag voor consulaire 

dienstverlening (operationele doelstelling 7.1) met 1 miljoen verlaagd. 

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

 
Artikelen 4 en 5 

55 (Ferrier/Dijkhoff) 

Dit amendement beoogt de bezuiniging op de bestrijding van HIV/Aids met 20 miljoen euro 

te verzachten. Hiertoe wordt operationele doelstelling 5.4 met dat bedrag verhoogd. 

Dekking voor dit amendement wordt gevonden in een korting van 10 miljoen euro op 

begrotingssteun, dat valt onder operationele doelstelling 4.2 Armoedebestrijding, alsmede 

door een extra kasschuif van 10 miljoen euro op IDA via het amendement 32 500 IXB nr. 

9. 

Aangenomen met algemene stemmen 

 
Artikelen 5 en 6 

13  18  58  90  116 (Van der Staaij/Voordewind) 

Bovenstaand amendement beoogt de aangekondigde extra bezuiniging van 50 miljoen euro 

op het MFS subsidiekader voor een beperkt deel ongedaan te maken. De redenen daarvoor 

zijn als volgt.  

Maatschappelijke organisaties spelen een onmisbare en blijvende rol in 

ontwikkelingsprocessen. Zij verlenen cruciale diensten waar overheden het om allerlei 

redenen structureel laten afweten. Daarnaast vormen zij een kritische tegenmacht die 

overheden in ontwikkelingslanden prikkelt om verantwoording af te leggen over hun beleid. 

Daarmee dragen zij ook bij aan processen van democratisering. Het is van belang dat de 

Nederlandse overheid substantieel in de versterking van het maatschappelijk middenveld 

blijft investeren.  

De betreffende 10 miljoen euro wordt toegevoegd aan beleidsartikel 5.6 Participatie civil 

society. Dekking wordt gevonden door een aangepast betaalritme van de klimaatgelden. 

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

 
 
Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen 
 

Artikel 5 

16  19  70 (Voordewind) 

Dit amendement beoogt de korting op bijdrage HIV/AIDS (operationele doelstelling 5.4) te 

verminderen. Het amendement is bedoeld om de bezuiniging op multilaterale 

aidsprogramma’s ongedaan te maken (o.m. GFATM, UNAIDS), gericht op behandeling, 

medicijnen en preventie van hiv en aids. Wereldwijd zijn er 33 miljoen mensen met hiv, 

jaarlijks sterven er bijna 2 miljoen.  
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8 miljoen euro van dit bedrag is gericht op opvang, ondersteuning en sociale bescherming 

van aidswezen, deze pilots zijn gestart in 2008. Deze groep is nauwelijks in staat om 

inkomen te verwerven of voor zichzelf op te komen. Ook toegang tot basisonderwijs is een 

belangrijke vereiste om een toekomst te kunnen opbouwen. Het Unicef-programma heeft 

meer dan 500 000 kinderen toegang gegeven tot basisonderwijs. De programma’s in 

Zimbabwe en Ethiopië hebben mooie resultaten laten zien.  

Dekking wordt geboden door een kasschuif op IDA in het amendement 32 500 IXB nr. 14.  

Ingetrokken 

 

Artikelen 2, 7 en 8 

69 (El Fassed) 

Met dit amendement worden de bezuinigingen van 2 miljoen Euro op MATRA teruggedraaid 

(operationele doelstelling 2.7). 

Via het MATRA-programma draagt Nederland direct bij aan maatschappelijk transitiebeleid 

en versterking van de rechtsstaat en democratie in landen met een EU-

toetredingsperspectief en in buurlanden van de EU. Het opbouwen van relaties tussen 

maatschappelijke organisaties in Nederland en hun partnerorganisaties in deze landen, is 

niet alleen in het belang van de mensen daar, maar is ook in het belang van Nederland 

zelf. Het draagt bij aan een positief imago van Nederland in de landen met een EU-

toetredingsperspectief en in buurlanden van de EU. Bovendien heeft Nederland ook belang 

bij stabiliteit, democratie en bescherming van de mensenrechten in deze landen.  

Als dekking wordt het budget voor grootschalige manifestaties en presentaties 

(operationele doelstelling 8.1) met 1 miljoen euro verlaagd, en het bedrag voor consulaire 

dienstverlening (operationele doelstelling 7.1) met 1 miljoen verlaagd. 

Verworpen. Voor: PvdD, PvdA en GroenLinks 

 

Artikelen 4 en 5 

14 (Van der Staaij) 

Dit amendement beoogt een deel van de forse bezuinigingen op onderwijs en kennis in 

ontwikkelingslanden ongedaan te maken. 

Naar de mening van de indiener zijn op het terrein van onderwijs indrukwekkende 

resultaten behaald in diverse partnerlanden, die niet verloren mogen gaan. In landen waar 

de toegang tot onderwijs fors vooruit gegaan is, moet nu gewerkt worden aan 

kwaliteitsverbetering van het onderwijs, om te voorkomen dat behaalde resultaten verloren 

gaan.  

Onderwijs is noodzakelijk voor een succesvolle economische ontwikkeling en een gezond 

ondernemersklimaat. Het is wetenschappelijk aangetoond dat elk jaar extra onderwijs 

bijdraag aan een hoger inkomen en een betere gezondheid. Evenals dit kabinet juist om 

die redenen investeert in onderwijs en kennis in eigen land, zou het dat ook behoren te 

doen in partnerlanden.  

Het is daarom van groot belang dat Nederland, als donor met een uistekende reputatie op 

het gebied van onderwijs, substantieel blijft investeren in (beroeps)onderwijs om op deze 

wijze maximaal bij te dragen aan de zelfredzaamheid en ontplooiingskansen in 

ontwikkelingslanden.  
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Om die reden beoogt dit amendement operationele doelstelling 5.1. te verhogen met 18 

miljoen euro, zodat gewerkt kan blijven worden aan de noodzakelijke kwaliteitsverbetering 

van het onderwijs in ontwikkelingslanden.  

Dekking voor dit amendement wordt gevonden op operationele doelstelling 4.3. De 

bijdrage voor het ORIO-programma in 2011 verdriedubbelt ten opzichte van 2010. Dit 

terwijl er sprake is van onderuitputting in 2010 en de verwachting is dat ORIO pas in 2012 

weer aantrekt. Voor 2011 is derhalve een verdriedubbeling niet nodig. Dit amendement 

houdt ORIO op het niveau van 2010. Dit levert ruim 18 miljoen euro op.  

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

 

Artikelen 4 en 5 

59 (Irrgang) 

Dit amendement beoogt een toekenning van 23 miljoen euro aan HIV/Aids bestrijding. 

Hiermee wordt tegemoetgekomen aan de substantiële korting  

die de minister heeft voorzien voor de HIV/Aids bestrijding. HIV/Aids bestrijding is 

bewezen effectief. 

De dekking voor dit amendement wordt gezocht in het niet verstrekken van 

begrotingssteun aan Burkina Faso in 2011 onder artikel 4 Meer welvaart en minder 

armoede. Uit de brief van 13 december blijkt dat de begrotingssteun aan Burkina Faso 

buiten de bezuinigingen op begrotingssteun blijft. De president van Burkina Faso is de 

langstzittende dictator van West-Afrika. Op 25 november 2010 is hij door een door hem 

zelf doorgevoerde grondwetswijziging voor de vierde keer herkozen. De oppositie heeft de 

uitslag van deze verkiezing verworpen wegens grootschalige fraude.  

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

 

Artikel 4 

77  78 (Voordewind/Irrgang) 

Dit amendement is bedoeld om een gedeelte van de sectorale steun aan Rwanda in 2011 

stop te zetten. Er worden grote zorgen over de naleving van fundamentele mensenrechten 

geuit door de Verenigde Naties, waarnemers van Commonwealth, Human Rights Watch en 

Amnesty International. Met name worden onvoldoende vorderingen geconstateerd op het 

terrein van democratisering, mensenrechten, persvrijheid en het inrichten van een 

onafhankelijk justitieel apparaat. 

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

 

Artikelen 5 en 8 

20 (Irrgang) 

Dit amendement beoogt een toekenning van € 20 miljoen euro aan UNAIDS en het GFATM. 

Hiermee wordt tegemoetgekomen aan de substantiële korting die in de begroting is 

voorzien voor UNAIDS en het GFATM. Beide programma’s zijn bewezen effectief.  

De dekking voor dit amendement wordt gezocht in het korten van de draagvlaksubsidies 

aan de Subsidiefaciliteit voor Burgerschap en Ontwikkelingssamenwerking (SBOS) met 

€ 10 miljoen en de NCDO nieuwe stijl met € 10 miljoen onder artikel 8 Versterkt cultureel 

profiel en positieve beeldvorming in en buiten Nederland. 

Verworpen. Voor: SP en PvdD 
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Artikel 5 

62 (El Fassed/Hachchi) 

Dit amendement beoogt de extra korting van 12,5% op het MFS subsidiekader deels 

ongedaan te maken. De extra korting is een additionele bezuiniging van € 50 miljoen per 

jaar, terwijl het nieuwe MFS subsidiekader al 25% minder geld beschikbaar stelt voor 

maatschappelijke organisaties dan voorgaande jaren het geval was.  

Maatschappelijke organisaties zijn essentieel in het bevorderen van mensenrechten, goed 

bestuur en ontwikkeling. Ook in het bevorderen van private sector ontwikkeling spelen 

maatschappelijke organisaties een onmisbare rol.  

Dekking wordt gevonden middels het amendement 32 500 IXB nr. 11, dat een kasschuif 

realiseert van € 40 miljoen, waarmee de bijdrage aan IDA 15 onder artikel 04.20 Mult. 

Ontw. Banken, in 2011 wordt verlaagd.  

Het bedrag wordt toegevoegd aan beleidsartikel 5.6 Participatie civil society. 

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

 

Artikel 5 

66 (Dikkers) 

Dit amendement beoogt binnen artikel 5.6 € 50 miljoen toe te kennen aan 

maatschappelijke ontwikkelingsorganisaties. Zij worden getroffen door een dubbele 

bezuiniging. Dat gaat ten koste van ondernemende mensen en organisaties in 

ontwikkelingslanden.  

De dekking voor dit amendement wordt gezocht middels het amendement 32 500 IXB nr. 

12, dat een kasschuif realiseert 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 5 

67  75 (Dikkers) 

Dit amendement beoogt, binnen artikel 5.6 € 5 miljoen toe te kennen ten einde een tender 

uit te schrijven voor organisaties die onderzoek doen naar de effecten van het Nederlandse 

bedrijfsleven in ontwikkelingslanden (€ 5 miljoen, voor 5 jaar);  

Deze organisaties kunnen het bedrijfsleven controleren op effecten van hun bedrijfsvoering 

op lokale gemeenschappen in ontwikkelingslanden en de in de jaarverslag genoemde 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) criteria aan de praktijk toetsen. Het is 

van groot belang dat (gesubsidieerde) activiteiten van Nederlandse bedrijven in 

ontwikkelingslanden aan duidelijke MVO criteria worden verbonden en dat daar ook 

controle op is.  

De dekking voor dit amendement wordt gezocht middels het amendement 32 500 IXB nr. 

13, dat een kasschuif realiseert 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 en ChristenUnie 
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Artikel 5 

21  76 (Irrgang) 

Dit amendement beoogt een toekenning van € 40 miljoen euro aan EFA/FTI (onderwijs). 

Hiermee wordt tegemoetgekomen aan de substantiële korting die in de begroting is 

voorzien voor EFA/FTI (onderwijs). Dit enige globale onderwijsfonds is bewezen effectief, 

maar EFA/FTI kampt nu al met een tekort.  

De dekking voor dit amendement wordt geboden via het amendement 32 500 IXB nr. 15 

waarin de bijdrage aan IDA voor 2011 wordt verlaagd. De voorziene afdracht aan IDA voor 

2011 (voortvloeiend uit de committeringen voor IDA 13, 14 en 15) kan verder worden 

verlaagd. De ruimte hiervoor kan gevonden worden in een lagere committering voor IDA 

16. De ruimte voor een kasschuif wordt beperkt door het feit dat de bijdrage aan IDA14 in 

2011 voldaan moet zijn.  

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

 

Artikel 8 

73 (Van der Ham) 

Dit amendement dient als dekking van het amendement Van der Ham (Kamerstukken II, 

2010/11, 32 500 VIII, nr. 121) over Dutch Art Works. 

Verworpen. Voor: PvdD en D66 


