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Eindstemming wetsvoorstel
Het wetsvoorstel is op 22 december 2011 met algemene stemmen aangenomen door de
Tweede Kamer.

Aangenomen en overgenomen amendementen
Artikel 5
25 (Van der Staaij/Ferrier)
Sinds 2009 steunt Nederland uitstapprogramma’s voor sekswerkers waarin onder meer
aandacht is voor kennis en vaardigheden, onderhandelen, gezondheidsvoorlichting,
zelfhulp en emancipatie. Voorlopige resultaten laten zien dat effecten positief zijn, maar
nog niet voldoende structureel. Dit amendement beoogt deze programma’s niet abrupt te
beëindigen, maar op basis van de resultaten, geleerde lessen en behoefte in de
partnerlanden voortzetting te onderzoeken. Eveneens beoogt dit amendement structurele
inbedding in het SRGR-beleid.
Overgenomen.

Amendementen zijn in volgorde van stemming - op artikelnummer - weergegeven: allereerst de aangenomen en/of overgenomen
amendementen, vervolgens de verworpen of ingetrokken amendementen en tenslotte eventuele moties. Vervangen amendementen zijn
d.m.v. een Æ aangegeven: bijv. 7 Æ 8 Æ 20. Amendement nr. 7 is vervangen door amendement nr. 8, dat op zijn beurt vervangen is
door amendement nr. 20. De vette notatie van het stuknummer geeft aan dat dit het definitieve amendement is. De stemmingslijsten
worden gemaakt op basis van de ongecorrigeerde draad van de vergadering.
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Artikelen 2, 4 en 5
32 (De Caluwé/Ferrier)
Dit amendement beoogt via een toekenning van 8,0 miljoen euro aan artikel 5.4 de
bezuinigingen die de regering heeft voorzien op SRGR/Hiv-Aids te beperken. Dekking voor
dit amendement wordt gevonden in het aanwenden van de overig verplichte uitgaven van
artikel 4.2, daar waar juridisch nog van de verplichting afgestapt kan worden en de
verplichtingen niet al een bijdrage vormen aan SRGR, en in het aanwenden van de
beleidsmatig nog niet ingevulde uitgaven van artikel 2.5.
Aangenomen. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, D66, VVD, SGP, ChristenUnie en
CDA.
Artikelen 2 en 6
27 Æ 60 (Dikkers/Voordewind)
Dit amendement beoogt binnen artikel 2.6 € 5 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 Nederland actief bijdraagt aan de opvang
elders door samenwerking met de betrokken landen en met internationale organisaties,
zoals de UNHCR. Dit amendement maakt de voorgestelde bezuiniging voor deze
organisatie ongedaan. De dekking voor dit amendement wordt gezocht in beleidsartikel
6.1.
Aangenomen. Voor: SP, PvdD, PvdA, D66, VVD, SGP, ChristenUnie en CDA.
Artikelen 2 en 5
24 Æ 61 (Hachchi/El Fassed)
Dit amendement beoogt via een toekenning van € 3 miljoen aan het 5.3 budget de inzet
voor gender te versterken. Naleving 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.
Dekking voor dit amendement wordt gevonden op operationele doelstelling 2.5, Veiligheid,
goed bestuur en rechtsorde in prioritaire gebieden. De beleidsmatig nog niet ingevulde
ruimte op dat artikel wordt aangewend.
Aangenomen. SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, D66, VVD, ChristenUnie en CDA.
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Artikel 2
59 (Irrgang)
Sinds de aanloop van de presidentsverkiezingen van 2010 is de repressie in Rwanda fors
toegenomen. Amnesty International waarschuwt recentelijk over het gebrek aan vrijheid
van meningsuiting in Rwanda en willekeurige arrestaties, gevangenneming en
verdwijningen. Oppositiepartijen, journalisten en mensenrechtenactivisten in Rwanda
hebben allen te maken met deze repressie. Omdat de trend negatief is wordt in dit
amendement de bijdrage aan goed bestuur in Rwanda wegens onvoldoende resultaten
beperkt. Het budget voor noodhulp (artikel 2.6) wordt als gevolg van dit amendement met
hetzelfde bedrag verhoogd. Dit budget bleek in 2011 onvoldoende terwijl het totale budget
voor 2012 in de ontwerpbegroting lager is dan in 2011.
Aangenomen. Voor: SP, PvdD, PvdA, SGP, ChristenUnie en PVV.
Artikel 2
111 (Irrgang)
Dit amendement beoogt via een toekenning van 3 miljoen euro aan artikel 2.6 de
bezuinigingen die de regering heeft voorzien op noodhulp te beperken. Dekking voor dit
amendement wordt gevonden in het verlagen van 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. De totale uitgaven in de ontwerpbegroting voor veiligheid, goed bestuur en
rechtsorde (artikel 2.5) in Indonesië voor 2012 bedragen ruim 7 miljoen euro.
Aangenomen. Voor: SP, PvdD, PvdA, ChristenUnie en PVV.
Artikelen 2 en 6
112 (Irrgang)
Als gevolg van dit amendement wordt de Nederlandse bijdrage van 1,2 miljoen euro aan
het PPIAF in 2012 geschrapt. Het PPIAF is een aan de Wereldbank gelieerd agentschap dat
ontwikkelingslanden technische assistentie geeft bij het privatiseren van de
watervoorziening. Aangezien de watervoorziening een publieke dienst is, ligt het niet voor
de hand dat Nederland voor privatisering van de watervoorziening middelen ter
beschikking stelt. De vrijkomende middelen komen voor een beperking van de
bezuinigingen op noodhulp beschikbaar. Het budget daarvoor in 2012 is fors lager dan in
2011, terwijl het ontoereikend bleek.
Aangenomen. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, D66, ChristenUnie en PVV.
Artikel 2
28 Æ 108 Æ 115 (Ormel/Ten Broeke)
Dit amendement beoogt een bedrag van 5 miljoen euro toe te kennen aan het MATRAprogramma. MATRA heeft in het verleden bewezen dat het stabiliteit, democratie en
mensenrechten op een kleinschalige manier bevordert. Dat is niet alleen van belang in
landen binnen het toetredingstraject van de EU, maar ook in landen als Moldavië,
Oekraïne, Georgië, Azerbeidzjan, Armenië en Wit-Rusland. De middelen worden
aangewend ter verdere versterking van het maatschappelijk middenveld en een pluriforme
democratie.
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Binnen operationele doelstelling 2.5 wordt hiertoe het Matra-programma met 5 miljoen
euro verhoogd. Met dit geld wordt geborgd dat de kleinschalige projecten, die bijdragen
aan stabiliteit aan de grenzen van Europa kunnen worden voortgezet. Deze programma’s
hebben in het verleden bewezen op een effectieve manier bij te dragen aan de bevordering
van mensenrechten en maatschappelijke en democratische opbouw in Midden en OostEuropa. Met dit amendement kunnen deze projecten aan de grenzen van de Europese Unie
worden voortgezet. Dekking voor dit amendement wordt gevonden op operationele
doelstelling 2.5, het budget voor veiligheid, goed bestuur en rechtsorde in prioritaire
gebieden. De beleidsmatig nog niet ingevulde ruimte op artikel 2.5 wordt aangewend.
Aangenomen. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, VVD, SGP, ChristenUnie en CDA.
Artikel 5
31 (Ferrier c.s.)
Met dit amendement wordt de bezuiniging op het Netherlands Fellowships Programmes
(NFP) gedeeltelijk ongedaan gemaakt. Dit programma wordt in 2012 met ongeveer 40%
gekort. Het NFP-programma biedt beurzen aan studenten uit de 61 ontwikkelingslanden.
Deze kans wordt geboden aan professionals zodat zij de mogelijkheid krijgen hun
capaciteit te vergroten om zo bij te dragen aan de ontwikkeling in de landen waar zij
werkzaam zijn. Met deze kennis worden de voorwaarden voor ontwikkeling verbeterd,
doordat een bijdrage wordt geleverd aan de opbouw van kennis. Het NFP-programma biedt
de mogelijkheid om Nederlandse kennis op een kleinschalige en effectieve manier toe te
passen in ontwikkelingslanden zelf, mede op het vlak van de vier speerpunten van beleid
en met name het verbeteren van de enabling environment voor duurzaam ondernemen.
Daarnaast biedt het programma de studenten de mogelijkheid om op een positieve manier
kennis te maken met Nederland en Nederlandse organisaties. Met deze ervaring en kennis
zijn zij de ambassadeurs van het Nederlandse ontwikkelingsbeleid. Dekking voor dit
amendement wordt gevonden in artikel 5 van de begroting.
Aangenomen. Voor: PvdA, GroenLinks, D66, VVD, SGP, ChristenUnie en CDA.
Artikel 6
34 (Voordewind)
Met dit amendement wordt beoogt om bij de intensivering op het thema water
(beleidsart.6.2) de balans tussen de twee onderdelen van dit artikel, te weten integraal
waterbeheer en water, sanitatie en hygiëne te herstellen. Het budget voor integraal
Waterbeheer wordt daarom met 9,7 miljoen verlaagd, ten gunste van het budget voor
drinkwater en sanitatie. Het totaal budget voor art.6.2 blijft daarmee gelijk. Water is één
van de vier speerpunten van het huidige beleid voor ontwikkelingssamenwerking.
Hieronder valt zowel integraal waterbeheer (beheer van delta’s, irrigatie voor voedsel) als
verbeteren van toegang tot veilig drinkwater, sanitatie en hygiëne. Hoewel de Verenigde
Naties drinkwater en sanitatie hebben erkend als mensenrecht, hebben nog ruim 2,6
miljard mensen geen toegang tot adequate sanitatie, en hebben bijna een miljard mensen
geen toegang tot veilig drinkwater. Jaarlijks sterven in ontwikkelingslanden anderhalf
miljoen kinderen onder de vijf jaar. Investeringen in water, sanitatie en hygiëne betalen
zich uit in een betere volksgezondheid en verbetering van de positie van vrouwen en
kinderen. Investeringen in water, sanitatie en hygiëne betekenen een efficiënte besteding
met veel economisch rendement.
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Bovendien dragen investeringen op water, sanitatie en hygiëne direct bij aan het bereiken
van de armoede doelstellingen (MDG’s). De balans tussen investeringen in water, sanitatie
en hygiëne en geïntegreerd waterbeheer is belangrijk. De combinatie van zowel
geïntegreerd waterbeheer als de inzet op water, sanitatie en hygiëne is een van de
kritische succesfactoren van de Nederlandse drinkwater sector, waarmee Nederland zich
duidelijk kan profileren in opkomende economieën. Er is op beide interventies in Nederland
veel kennis en expertise. Bovendien worden hiermee businesskansen voor (Nederlands)
bedrijfsleven gecreëerd. Voor de duurzaamheid van interventies is het belangrijk om hele
stroomgebieden en alle gebruikers mee te nemen. Dit voorkomt competitie tussen
watergebruikers.
Aangenomen. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, D66, SGP, ChristenUnie en CDA.

Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen
Artikelen 4 en 5
30 (Hachchi c.s.)
Dit amendement beoogt via een toekenning van 10 miljoen euro aan artikel 5.4 de
bezuinigingen die de regering heeft voorzien op SRGR, Hiv-aids en gezondheid te
beperken. Dekking voor dit amendement wordt gevonden in het verlagen van de uitgaven
voor Ontwikkelingsrelevante Infrastructuurontwikkeling (ORIO) op artikel 4.3. Het
jaarlijkse budget van ORIO wordt vanwege het belang van betrouwbare infrastructuur voor
economische ontwikkeling verhoogd van 140 miljoen euro tot 180 miljoen euro. Deze –
disproportionele – stijging staat op gespannen voet met de korting op het prioritaire thema
SRGR. De groei van ORIO wordt daarom afgetopt op 170 miljoen euro.
Ingetrokken.
Artikelen 1 en 2
26 (Timmermans)
Dit amendement beoogt een verhoging van het Mensenrechtenfonds onder artikel 1.2 met
10 miljoen euro.Het kabinetsbesluit verbreedt de inzet en toegang van het
Mensenrechtenfonds terwijl het beschikbare bedrag in het Mensenrechtenfonds is verlaagd
ten opzichte van 2011. Om aan de doelstelling van dit kabinet te kunnen voldoen en de
centrale rol die dit kabinet de verdedigers van mensenrechten en hun organisaties toekent,
is het noodzakelijk dat er voor voldoende middelen beschikbaar zijn. De dekking voor dit
amendement wordt gezocht middels een verlaging van artikel 2.5 met € 10 miljoen.
Verworpen. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, D66 en ChristenUnie.
Artikelen 2 en 4
35 Æ 122 (Voordewind/Dikkers)
Dit amendement beoogt de korting op het noodhulpbudget te verminderen met € 20
miljoen.
Daartoe wordt artikel 2.6 verhoogd met 20 miljoen euro.
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De dekking voor dit amendement wordt gevonden in de meevaller ter waarde van 60
miljoen euro in het ODA budget, die middels een kasschuif van 2011 naar 2012 wordt
gebracht, zoals vermeld in de Wijziging van de begrotingsstaten van het ministerie van
Buitenlandse Zaken (33 090-V) voor het jaar 2011. Deze kasschuif zal zeer waarschijnlijk
ten gunste komen van artikel 4.2 armoedevermindering, waarmee dit artikel met 60
miljoen euro wordt opgehoogd en dekking kan geven voor de verhoging van het
noodhulpbudget op artikel 2.6.
Verworpen. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, SGP en ChristenUnie.
Artikelen 2 en 8
63 Æ 65 (Albayrak/Hachchi)
Dit amendement verhoogt, binnen artikel 2.5 de beschikbare middelen voor het Matraprogramma met € 4 miljoen ten behoeve van het zogeheten Matra-zuid. Door de hele
begroting heen zijn de ontwikkelingen in de Arabische wereld opgenomen. De regering wil
een effectief beleid voeren om de kansen op vreedzame en democratische ontwikkelingen
in de Arabische wereld te ondersteunen. De middelen die de regering hiervoor beschikbaar
stellen zijn gering. Met dit amendement willen de beschikbare middelen ter ondersteuning
van het maatschappelijk middenveld in de Arabische regio vergroten.
De beleidsmatig nog niet ingevulde ruimte op artikel 8.3 wordt aangewend.
Verworpen. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, D66, SGP en ChristenUnie.
Artikelen 4 en 5
62 (Dikkers c.s.)
Dit amendement beoogt via een toekenning van 10 miljoen euro aan artikel 5.1 de
bezuinigingen die de regering heeft voorzien op goed onderwijs en goed opgeleide
bevolking te beperken. Dit bedrag is specifiek bedoeld ter verhoging van de financiële
instrumenten beschikbaar voor het basisonderwijs en draagt daarmee bij aan
Millenniumdoel 2. Dekking voor dit amendement wordt gevonden in het verlagen van de
uitgaven voor Ontwikkelingsrelevante Infrastructuurontwikkeling (ORIO) op artikel 4.3. Het
jaarlijkse budget van ORIO wordt vanwege het belang van betrouwbare infrastructuur voor
economische ontwikkeling verhoogd van 140 miljoen euro tot 180 miljoen euro. Deze –
disproportionele – stijging staat op gespannen voet met de korting op de bijdrage aan het
onderwijs is ontwikkelingssamenwerkinglanden. De groei van ORIO wordt daarom afgetopt
op 170 miljoen euro.
Verworpen. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, D66, SGP en ChristenUnie.
Artikel 5
36 (Voordewind/Van der Staaij)
Bovenstaand amendement beoogt de 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.
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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. Met het verlagen van het beschikbare bedrag binnen het MFS
subsidiekader (van € 567 miljoen onder MFS1 naar € 500 miljoen onder MFS2) en het
afzien van het gebruik van de bandbreedte van € 75 miljoen (ondanks de erkende kwaliteit
van de aanvragen onder MFS2), was er al ongeveer 25% minder budget beschikbaar. Een
extra korting van 11,25% betekent een totale bezuiniging op MFS2 van ruim 30% ten
opzichte van MFS1 en is daarmee een disproportionele korting op het maatschappelijke
kanaal ten opzichte van andere bestedingskanalen en leidt tot grote kapitaalvernietiging bij
de ontvangende organisaties. De betreffende 10 miljoen euro wordt toegevoegd aan
beleidsartikel 5.2 Versterking van het maatschappelijk middenveld in ontwikkelingslanden.
De dekking voor dit amendement wordt gezocht middels het amendement 33 000 IXB, nr.
7.
Verworpen. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, D66, SGP en ChristenUnie.
Artikelen 5 en 8
119 (Dikkers c.s.)
Dit amendement beoogt, binnen artikel 5.3 de beschikbare middelen voor het GFATM te
verhogen met € 2 miljoen. Het GFATM is een organisatie die bijdraagt aan de mondiale
bestrijding van HIV/Aids, TB en malaria. De continuering van de bestaande programma’s
van het GFATM is van groot belang gezien het gegeven dat miljoenen mensen afhankelijk
zijn van de bijdrage van het GFATM op het gebied van bestrijding van HIV/Aids, TB en
malaria. Het GFATM betaalt bovendien meer dan 70 procent van alle aidsremmers in
ontwikkelingslanden. Door het dreigende tekort aan financiering lopen de
bestrijdingsprogramma's van GFATM gevaar met alle gevolgen van dien voor de
Volksgezondheid in de betreffende landen. Gezien de cruciale rol van deze organisatie is
een bezuiniging daarom niet wenselijk.
De beleidsmatig nog niet ingevulde ruimte op artikel 8.3 wordt aangewend.
Verworpen. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, D66, SGP en ChristenUnie.

