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W BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE ZAKEN 

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 26 april 2012 

Hierbij ontvangt u mijn reactie op de aangenomen motie Eigeman 
(32 500 V) over het beleidskader ter stimulering van bedrijvigheid in 
ontwikkelingslanden en mijn toezegging (T01351) naar aanleiding van 
deze motie. 

Zoals aangegeven tijdens het begrotingsdebat beschouw ik de motie als 
ondersteuning van mijn beleid. Het kabinet zal investeren in duurzame 
groei die ontwikkelingslanden in staat stelt zelf verantwoordelijkheid te 
nemen en minder afhankelijk te worden van hulp. In de brief «Ontwik-
keling door duurzaam ondernemen», die ik op 4 november 20111 naar de 
voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal heb verstuurd, 
wordt de cruciale rol van bedrijvigheid en de ontwikkeling van de private 
sector binnen het nieuwe ontwikkelingssamenwerkingsbeleid verder 
uitgewerkt. Deze brief doe ik u hierbij toekomen. Ik erken daarbij het 
belang van bijvoorbeeld goed (beroeps)onderwijs en publieke gezond-
heidszorg voor de (economische) ontwikkeling van landen. Voor de 
bevordering van bedrijvigheid in ontwikkelingslanden ligt de focus van 
het kabinet echter op de gekozen speerpunten (met name water en 
voedselzekerheid), op de samenhang tussen deze speerpunten en op de 
ontwikkeling van de private sector als dwarsdoorsnijdend thema. 

In het licht van mijn toezegging kan ik u verzekeren dat samenwerking en 
afstemming met andere donoren (zowel organisaties als landen) om tot 
een efficiëntere taakverdeling te komen en het ontstaan van verweesde 
staten te voorkomen, mijn voortdurende aandacht heeft. Binnen de 
Europese Unie zet Nederland zich in voor een betere taakverdeling in de 
partnerlanden (joint programming) en onderlinge afstemming van de 
landenlijsten van de EU donoren. Graag verwijs ik u voor meer informatie 
over de Nederlandse positie naar de Kabinetsappreciatie van de 
hervorming van het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid van de Europese 
Unie («EU Agenda for Change») van 4 november 2011 (nr. (EK 21 501-02 / 

 

1  Ter inzage gelegd op de afdeling Inhoude-
lijke ondersteuning onder griffie nr. 150514. 

Eerste Kamer, vergaderjaar 2011–2012, 33 000 V, W 1



33 083, A), die u destijds toeging. Daarnaast stuur ik u de brieven 
«Uitfasering bilaterale ontwikkelingssamenwerking» en «Verantwoorde 
afbouw van basisonderwijs», gericht aan de voorzitter van de Tweede 
Kamer d.d. 14 november 2011. In deze brieven beschrijf ik respectievelijk 
de voortgang van de uitfasering van de OS-programma’s in de partner-
landen waarmee Nederland de bilaterale ontwikkelingssamenwerking 
beëindigt en de stand van zaken van de afbouw van bilaterale onderwijs 
programma’s. In het najaar stuur ik u ten slotte de – aan de Tweede Kamer 
toegezegde – brief over de stand van zaken van de afbouw van bilaterale 
onderwijs programma’s in de partner- en exitlanden. Deze brief zal tevens 
inzicht bieden in de overdracht aan andere donoren. 

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