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U  BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE ZAKEN 

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 29 april 2011 

Graag bied ik u hierbij een reactie aan op de motie-Kuiper c.s. (EK 32 500 
V, Q) ingediend tijdens het debat «effectiviteit van ontwikkelingssamen-
werking» op 5 april 2011 inzake het ongedaan maken van de extra korting 
op het medefinancieringsbudget voor Nederlandse ontwikkelingsorgani-
saties. 

Ik constateer dat de motie-Kuiper c.s. is aangenomen, maar dat tegelij-
kertijd de begroting van Buitenlandse Zaken voor het jaar 2011 is 
goedgekeurd door uw Kamer. Omdat deze motie een aanpassing op de 
door uw kamer reeds aangenomen begroting behelst, zal ik de motie niet 
uitvoeren. Ik ontkom niet aan bezuinigingen op subsidies aan maatschap-
pelijke organisaties. Wel heb ik in de Tweede Kamer reeds een aantal 
dingen toegezegd om de overgang geleidelijk te laten verlopen. Hieronder 
zal ik dat nogmaals toelichten. 

Naar aanleiding van het amendement Van der Staaij (TK 32 500 V, nr. 116) 
heb ik toegezegd dat ik in 2011 10 miljoen euro minder zal bezuinigen op 
MFS II (40 miljoen euro ipv. 50 miljoen euro). Ik zal dit bedrag financieren 
uit een aangepast betalingsritme bij de klimaatgelden. 
Ook zal gedurende de resterende kabinetsperiode niet verder worden 
gekort op MFS II. Organisaties zullen jaarlijks gezamenlijk 375 miljoen 
euro krijgen, tenzij het BNP onverhoopt dramatisch zou dalen. Mocht het 
BNP hoger uitvallen dan eerder is ingeschat, dan zal ik de zorgen van de 
Eerste en de Tweede Kamer meewegen in de besluitvorming over de 
verdeling van extra middelen. Overigens komt de bezuiniging op het 
maatschappelijk kanaal lager uit (11,25%) dan de omvang van de totale 
bezuinigingen op de begroting (12,5%). 

Voor mij staat de meerwaarde van maatschappelijke organisaties in 
ontwikkelingssamenwerking niet ter discussie. Maatschappelijke 
organisaties zijn soms beter dan overheidsorganisaties in staat om de 
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meest kwetsbare groepen in de samenleving te bereiken. Een sterk en 
divers maatschappelijk middenveld is een voorwaarde voor duurzame 
ontwikkeling. De inzet via maatschappelijke organisaties blijft dan ook een 
wezenlijk onderdeel van mijn beleid. 
Dat komt tot uiting in het feit dat medefinancieringsorganisaties voor vijf 
jaar van financiering verzekerd zijn. Dat is in deze tijden van bezuinigingen 
iets om «zuinig» op te zijn. U kunt dit zien als een blijk van vertrouwen in 
de organisaties en hun partners. 

De staatssecretaris van Buitenlandse Zaken,
H. P. M. Knapen
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