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Betreffende wetsvoorstel: 

 

33400 V 

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

het jaar 2013 

 

 

Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 20 december 2012 met algemene stemmen aangenomen door de 

Tweede Kamer.   

 

 
Aangenomen en overgenomen amendementen 
 

Artikel 3b 

84  92 (Omtzigt/Mulder) 

Met dit amendement kan de regering slechts overgaan tot het kwijtschelden van schulden 

van Soedan, indien zij daarvoor expliciet toestemming gevraagd en gekregen heeft van de 

Staten-Generaal.  
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Op technische gronden komt Soedan in aanmerking voor HIPC (Highly Indebted Poor 

Country) schuldverlichting. Soedan heeft in 2005 een comprehensive peace agreement 

gesloten met de SPLM/A en tevens hebben Soedan en Zuid Soedan op 27 September van 

dit jaar 9 vredesakkoorden getekend die de basis moeten leggen voor duurzame vrede. In 

deze akkoorden staat ook dat Soedan en Zuid Soedan samen een verzoek zullen indienen 

voor schuldverlichting voor Soedan, als een belangrijke stap in de normalisering van de 

relatie tussen Soedan en de internationale gemeenschap. Schuldverlichting is belangrijk 

voor Soedan maar (1) de implementatie van de 9 vredesakkoorden heeft nog niet 

plaatsgevonden en (2) de conflicten in het Nuba gebergte en Darfur zijn nog steeds 

onopgelost – dagelijks vinden er bombardementen van burgers plaats. Er is geen 

humanitaire toegang tot Blue Nile en Zuid Kordofan en de onderhandelingen tussen SPLM-

N en Soedan vinden niet plaats, hetgeen een schending is van VN resolutie 2046.  

Soedan moet zich aan haar internationale verplichtingen houden en er moet sprake zijn 

van duurzame vrede en respect voor mensenrechten. Pas dan kan er weer over 

schuldhulpverlening gesproken worden. Indien de regering vindt dat er sprake kan zijn van 

kwijtschelding van schulden, moet zij daarvoor dus expliciet toestemming vragen bij de 

Staten-Generaal.  

Aangenomen. Voor: SGP, CDA, ChristenUnie, VVD, 50PLUS, D66, PvdD en SP. 

 

Artikel 2 

27  90 (Agnes Mulder) 

Dit amendement beoogt € 2,5 miljoen in te zetten via maatschappelijke organisaties in 

Rwanda (art 2.5). Gezien de betrokkenheid van Rwanda bij de onrust in Oost-Congo en de 

reactie die het land heeft gegeven op verschillende VN-rapporten, zou sectorale 

begrotingssteun nu moeten worden stopgezet. Met een gedeelte van dit geld kunnen 

maatschappelijke organisaties een extra bijdrage leveren aan de Rwandese samenleving. 

Dekking voor dit amendement wordt gevonden in artikel 2.5. 

Aangenomen. Voor: SGP, CDA, ChristenUnie, VVD, 50PLUS, D66, GroenLinks, 

PvdA, PvdD en SP. 

 
Artikel 2 en 5 

47  87 (Jasper van Dijk) 

Dit amendement beoogt een toekenning van 7 miljoen euro aan het Global Fund (art. 5.4). 

Hiermee wordt tegemoetgekomen aan de substantiële korting die sinds een aantal jaar 

wordt doorgevoerd op het Global Fund. Dit programma is bewezen effectief.  

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

bijdrage aan goed bestuur voor Rwanda gezien de kwalijke betrokkenheid van de 

Rwandese regering bij het conflict in Oost-Congo. 

Aangenomen. Voor: SGP, CDA, ChristenUnie, VVD, 50PLUS, GroenLinks, PvdD en 

SP. 
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Artikel 2 

49  50 (Ten Broeke/Bonis) 

Dit amendement beoogt om een bedrag van € 3 miljoen euro toe te kennen aan het 

MATRA-programma. Het MATRA-programma heeft in het verleden bijgedragen aan de 

stabiliteit, mensenrechten en democratie in landen als Wit-Rusland, Moldavië en Kroatië. 

Het MATRA-programma gaat uit van de capaciteitsversterking in de betreffende landen 

door het versterken van het maatschappelijk middenveld, politieke partijen en niet 

gouvernementele organisaties.  

In 2012 heeft in Georgië de eerste democratische machtsoverdracht sinds de val van de 

Sovjetunie plaatsgevonden. Nederland is in dat land al jaren actief met MATRA. Deze 

inspanningen in Georgië, en andere landen in voormalig communistische landen, dienen te 

worden voortgezet om de prille democratieën te ondersteunen en de band met Nederland 

te versterken.  

Dit amendement heeft als doel een bedrag van 3 miljoen euro te reserveren voor het 

oostelijk partnerschapsprogramma, dat anders per 2013 zou worden geschrapt. Een deel 

van dit geld kan via het Matra Programma Politieke Partijen worden besteed.  

Dekking voor dit amendement wordt gevonden op operationele doelstelling 2.5, door het 

niet juridisch verplichtte deel budgetneutraal te herprioriteren voor het MATRA-

programma, en nog meer specifiek, het Oostelijk Partnerschapsprogramma.  

Aangenomen. Voor: SGP, CDA, ChristenUnie, VVD, 50PLUS, D66, GroenLinks, PvdA 

en PvdD. 

 
Artikel 4 en 5 

23  26 (Maij c.s.) 

Dit amendement beoogt binnen artikel 5.3 de beschikbare middelen voor FLOW te 

verhogen met € 10 miljoen in 2013.  

Het fonds ‘Funding Leadership and Opportunities for Women’ (FLOW) heeft als doel om de 

positie van vrouwen en meisjes in ontwikkelingslanden te verbeteren. Vanuit FLOW worden 

maatschappelijke organisaties gefinancierd om aan dit doel te voldoen. Dit is hard nodig, 

omdat ondanks wereldwijde afspraken omtrent de rechten, kansen, en veiligheid van 

vrouwen en meisjes er op dit vlak nog maar beperkte vooruitgang geboekt is. Gender 

ongelijkheid is nog steeds aan de orde van de dag. Zo is de Arabische lente voor meisjes 

en vrouwen vooralsnog vooral een herfst gebleken. Ook op internationaal niveau vreest 

men achteruitgang op het gebied van afspraken over de rechten, kansen, en veiligheid van 

vrouwen en meisjes dan vooruitgang. Een verhoogde inzet is dan ook noodzakelijk om 

gelijkheid van mannen en vrouwen in ontwikkelingslanden te bevorderen.  

Dekking wordt geboden door een verlaging van artikel 4.2 Effectief armoede beleid van 

ontwikkelingslanden. Dit vindt plaats uit de 15 miljoen begrotingssteun die voor Mali 

bestemd was en niet zal worden uitgekeerd. 

Aangenomen. Voor: CDA, ChristenUnie, VVD, 50PLUS, D66, GroenLinks, PvdA en 

PvdD. 
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Artikel 4 en 5 

19  86  88 (Jasper van Dijk) 

Dit amendement beoogt een toekenning van € 5 miljoen euro aan het Global Fund 

(art. 5.4). Hiermee wordt tegemoetgekomen aan de substantiële korting die sinds een 

aantal jaar wordt doorgevoerd op het Global Fund. Dit programma is bewezen effectief.  

De dekking voor dit amendement wordt gezocht in de niet-verplichte ruimte binnen het 

budget voor infrastructuur. Deze niet-verplichte ruimte bedraagt in totaal € 11,3 miljoen, 

waarvan € 5 miljoen wordt gebruikt voor dit amendement. 

Aangenomen. Voor: ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, PvdA, PvdD en SP. 

 
 
Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen 
 

Artikel 2 en 5 

25 (Jasper van Dijk/De Caluwé) 

Dit amendement beoogt een toekenning van 9,51 miljoen euro aan het Global Fund (art. 

5.4). Hiermee wordt tegemoetgekomen aan de substantiële korting die sinds een aantal 

jaar wordt doorgevoerd op het Global Fund. Dit programma is bewezen effectief.  

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

aan goed bestuur voor Rwanda gezien de kwalijke betrokkenheid van de Rwandese 

regering bij het conflict in Oost-Congo. 

Ingetrokken. 

 

Artikel 2 en 5 

20 (Jasper van Dijk) 

Dit amendement beoogt een toekenning van € 2 miljoen aan UNAIDS (art. 5.4). Hiermee 

wordt tegemoetgekomen aan de substantiële korting die sinds een aantal jaar wordt 

doorgevoerd op UNAIDS. Dit programma is bewezen effectief.  

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

de bijdrage aan veiligheid, goed bestuur en rechtsorde voor Burundi (art. 2.5).  

De Burundese regering en de veiligheidsdiensten maken zich volgens organisaties als de 

International Crisis Group schuldig aan grove mensenrechtenschendingen en een etnische 

politiek. Bovendien probeert de regering de grondwet op ondemocratische wijze te 

veranderen en het proces naar eerlijke verkiezingen te frustreren. 

Verworpen. Voor: SGP, ChristenUnie, 50PLUS, GroenLinks, PvdD en SP. 

 

Artikel 2 en 4 

21  85 (Jasper van Dijk) 

Als gevolg van dit amendement wordt de bijdrage van € 5 miljoen aan infrastructuur in 

2013 geschrapt. Het gaat hierbij om niet-verplichte ruimte binnen het budget voor 

infrastructuur.  
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De vrijkomende middelen worden toegekend aan UNHCR (artikel 2.6). De UNHCR speelt 

een onmisbare rol bij de opvang van vluchtelingen en ontheemden in de regio. Deze 

opvang vindt voor het overgrote deel plaats in de meest arme regio’s. Een organisatie als 

de UNHCR faciliteert dat de opvang in die arme regio’s mogelijk is en blijft. In haar 

regeerakkoord bevestigt het kabinet dat de Nederlandse bijdrage aan de opvang van 

vluchtelingen in de regio wordt verhoogd. Dit amendement draagt hieraan bij.  

Verworpen. Voor: ChristenUnie, 50PLUS, D66, PvdA, PvdD en SP. 

 

Artikel 2 

22 (Jasper van Dijk) 

Dit amendement beoogt binnen artikel 2.6 € 3,179 miljoen toe te kennen aan UNHCR. De 

UNHCR speelt een onmisbare rol bij de opvang van vluchtelingen en ontheemden in de 

regio. Deze opvang vindt voor het overgrote deel plaats in de meest arme regio’s. Een 

organisatie als de UNHCR faciliteert dat de opvang in die arme regio’s mogelijk is en blijft.  

In haar regeerakkoord bevestigt het kabinet dat de Nederlandse bijdrage aan de opvang 

van vluchtelingen in de regio wordt verhoogd. Dit amendement draagt hieraan bij. De 

dekking voor dit amendement wordt gezocht in beleidsartikel 2.5. Dit betreft de uitgaven 

voor goed bestuur in Indonesië. Indonesië beschikt over voldoende eigen middelen om tot 

goed bestuur te komen. Dat blijkt uit de relatief snelle ontwikkeling van het land. Maar 

bijvoorbeeld ook uit het lidmaatschap van de G20. Het beslag op schaarse ODA-middelen 

ligt daarom minder voor de hand.  

Verworpen. Voor: ChristenUnie, PvdD en SP. 

 

Artikel 2 en 5 

66  97 (Voordewind/Mulder) 

Dit amendement investeert 5 miljoen euro in het social protection programma in Zimbabwe 

gericht op aidswezen. Nederland heeft aangegeven de steun aan het Child Protection Fund 

(CPF) in Zimbabwe te willen stoppen.  

Het social protection programma in Zimbabwe is een voorbeeld van een succesvolle pilot 

die komend jaar naar tien nieuwe districten wordt uitgebreid. Het programma richt zich op 

opvang, ondersteuning en sociale bescherming van aidswezen. 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. De 

programma’s in Zimbabwe en Ethiopië hebben mooie resultaten laten zien. Het Child 

Protection Fund (CPF) heeft 30 000 kinderen geholpen die werden bedreigd door of werden 

geconfronteerd met geweld en misbruik. De dekking wordt gevonden in de vrijvallende 

middelen in begrotingsartikel 2.5 («Veiligheid, goed bestuur en rechtsorde in prioritaire 

gebieden»). Bij verschillende bilaterale relaties is de Nederlandse steun bevroren in 2013. 

Verworpen. Voor: SGP, CDA, ChristenUnie, 50PLUS, PvdD en SP. 
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Artikel 2 en 4 

89 (Jasper van Dijk) 

Dit amendement beoogt een beperking van de bezuinigingen op noodhulp. Het budget 

daarvoor in 2013 is wederom lager dan in 2011 en 2012, terwijl het toen ook al 

ontoereikend bleek. Dekking voor dit amendement wordt gevonden in het verlagen van de 

uitgaven voor de transitiefaciliteit (artikel 4.3). Deze faciliteit is bedoeld om het 

Nederlandse bedrijfsleven te ondersteunen in Zuid Afrika, Vietnam en Colombia. Gebruik 

van ODA-middelen daarvoor ligt minder voor de hand. Het totale budget voor de 

transitiefaciliteit in de ontwerpbegroting 2013 is 25 miljoen, waarvan 10 miljoen non-ODA. 

Verworpen. Voor: SGP, ChristenUnie, 50PLUS, PvdD en SP. 

 

Artikel 4 en 8 

51 (Van Roon) 

Dit amendement beoogt de financiering van Holland Gateway te continueren. Holland 

Gateway geeft buitenlandse bedrijven informatie en koppelt hen aan Nederlandse partijen. 

Gelegen op Schiphol biedt ze een centrale ontmoetingsplaats aan ondernemers, 

ambassades en handelsdelegaties. De activiteiten bestaan uit het verstrekken van 

informatie over sectoren, bedrijfsclusters en regelgeving, het bij elkaar brengen van 

publieke en private organisaties en het faciliteren van handelsmissies en matchmaking ten 

behoeve van internationale handel en investering. Belanghebbende organisaties zoals VNO-

NCW, MKB Nederland en een groot aantal buitenlandse ambassades hebben zich 

uitgesproken voor voortzetting van Holland Gateway. De Chinese ambassade heeft Holland 

Gateway gevraagd hen te ondersteunen bij het bevorderen van de export naar China. Veel 

ondernemers uit binnen- en buitenland hebben doen blijken van hun tevredenheid over de 

wijze waarop ze door Holland Gateway zijn ondersteund in hun internationale zakelijke 

activiteiten. In een tijd van financiële recessie is het van essentieel belang dat buitenlandse 

bedrijven Nederland weten te vinden en zich daar goed ontvangen weten. De dekking is 

afkomstig van een korting op artikel 8.3. 

Verworpen. Voor: PVV, SGP, ChristenUnie en 50PLUS. 

 

Artikel 4 en 5 

24 (Maij c.s.) 

Dit amendement beoogt, binnen artikel 5.3 de beschikbare middelen voor UN-Women 

eenmalig in 2013 te verhogen met € 2 miljoen.  

UN Women, de UN Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women, brengt de 

initiatieven van de VN op het gebied van vrouwenrechten, gelijkheid en empowerment 

samen. UN Women heeft als doel (1) de ontwikkeling van mondiaal beleid, standaarden en 

normen op het gebeid van vrouwenrechten en –gelijkheid te stimuleren, (2) om VN-

lidstaten desgevraagd te helpen waar mogelijk met het implementeren van dit beleid en 

standaarden, en (3) om binnen de VN er voor te zorgen dat toezeggingen op het gebied 

van vrouwenrechten en –gelijkheid worden nageleefd. Dit is hard nodig, omdat ondanks 

wereldwijde afspraken omtrent de rechten, kansen, en veiligheid van vrouwen en meisjes 

er op dit vlak nog maar beperkte vooruitgang geboekt is. Gender ongelijkheid is nog steeds 

aan de orde van de dag. Zo is de Arabische lente voor meisjes en vrouwen vooralsnog 

vooral een herfst gebleken.  
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Ook op internationaal niveau vreest men achteruitgang op het gebied van afspraken over 

de rechten, kansen, en veiligheid van vrouwen en meisjes dan vooruitgang. Een verhoogde 

inzet is dan ook noodzakelijk om gelijkheid van mannen en vrouwen in 

ontwikkelingslanden te bevorderen. 

Dekking wordt geboden via een verlaging van artikel 4.2 Effectief armoede beleid van 

ontwikkelingslanden. Dit vindt plaats uit de 15 miljoen begrotingssteun die voor Mali 

bestemd was en niet zal worden uitgekeerd.  

Ingetrokken. 


