
Overzicht van   afdeling Inhoudelijke Ondersteuning 
stemmingen in de 
Tweede Kamer 
 

 
 

 
 
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  aangegeven: bijv. 7  8  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. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 aan De leden van de vaste commissie voor 
Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking 
 
 

 
 datum 4 december 2019 

 
 
Betreffende wetsvoorstel: 
35300 XVII 
 
Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en 
Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2020 
 
 
Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 3 december 2019 aangenomen door de Tweede Kamer.  
Voor: SP, PvdA, GroenLinks, DENK, 50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie en Van 
Haga.  
Tegen: PVV, PvdD, FvD en Van Kooten-Arissen. 
 
 
Aangenomen en overgenomen amendementen 
 
Artikel 1 Duurzame economische ontwikkeling, handel en investering 
19 (Amhaouch en Weverling) over extra middelen voor Trade&InnovateNL. 
 
Er zal eenmalig 2 miljoen euro worden vrijgemaakt voor het publieke 
samenwerkingsverband Trade&InnovateNL, waarin de vijf Regionale Ontwikkeling 
Maatschappijen (ROM), de grote steden en RVO samenwerken aan internationalisering. 
Binnen begrotingsartikel 1.2 wordt deze 2 miljoen gealloceerd.  
Het toekennen van extra middelen betreft een tweejarige pilot ter bevordering van 
internationalisering van het MKB. Deze Trade&InnovateNL partners dienen deze eenmalige 
financiële injectie de komende twee jaar te gebruiken om hiermee de internationaliserings- 
projecten van het MKB een extra impuls te geven. Deze extra vrijgemaakte middelen voor 
Trade&InnovateNL worden in eerste instantie toegekend aan de ROMs. 
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Doel van het amendement is de kans voor het MKB in de internationale handel en op 
buitenlandse markten te versterken. De Nederlandse lokale economie heeft immers een 
groot potentieel en het buitenland is voor hen een ongekend grote markt met oneindig veel 
mogelijkheden. Vaak zijn het kleine bedrijven die wel willen, maar niet kunnen omdat de 
internationale markt op gaan extra investeringen vraagt zoals marktonderzoek, extra 
personeel, extra productie en reiskosten. Nationale en regionale samenwerking is daarom 
cruciaal om een goede propositie neer te kunnen zetten. 
Aangenomen. Voor: PvdA, DENK, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, FvD en Van 
Haga.  
 
Artikel 1 Duurzame economische ontwikkeling, handel en investeringen 
25 (Weverling) over middelen voor grensoverschrijdende innovatiesamenwerking. 
 
Dit amendement beoogt geld vrij te maken voor grensoverschrijdende 
innovatiesamenwerking. Innovatie gebeurt steeds vaker door middel van 
grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden. Zowel lokaal als mondiaal zijn er grote 
maatschappelijke uitdagingen op het gebied van voedselzekerheid, agrifood en 
waterbeheer, die om innovatieve oplossingen vragen. Er bestaat een grote behoefte aan 
grensoverschrijdende innovatiesamenwerking om die oplossingen te vinden. Het midden- 
en kleinbedrijf heeft helaas vaak moeite om zulke samenwerking van de grond te krijgen, 
omdat het vraagt om grote investeringen, terwijl de uitkomsten onzeker zijn. Met dit 
amendement kunnen twee pilots gefinancierd worden waarmee het bedrijfsleven 
ondersteund kan worden bij het opzetten van langdurige, bilaterale 
innovatiesamenwerkingsprojecten op de genoemde terreinen. 
Aangenomen. Voor: SP, PvdA, DENK, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, FvD en 
Van Haga. 
 
Artikel 2 Duurzame ontwikkeling, voedselzekerheid, water en klimaat 
16 (Bouali) over tegengaan ontbossing en verduurzaming landbouw. 
 
De indiener wenst met dit amendement een toekenning van 5 miljoen EUR aan het 
tegengaan van ontbossing en het verduurzamen van lokale boeren wereldwijd te 
bewerkstelligen.  
Afgelopen zomer werd de wereld opgeschrikt door hevige bosbranden in de Amazone. 
Hoewel de publieke aandacht hiervoor weliswaar is afgenomen, zijn de problemen daarmee 
verre van opgelost. Ook in andere gebieden, zoals het regenwoud in Indonesië en de 
Congobekken in Afrika hebben te kampen met ontbossing op grote schaal. Ontbossing, 
zowel door bosbranden als door schadelijke landbouw en illegale houtkap, gaat wereldwijd 
in razendsnel tempo. Zo gaat bijvoorbeeld in Brazilië dagelijks ongeveer 400 hectare bos 
verloren, terwijl ontbossing een van de grootste oorzaken is voor klimaatverandering. 
Tropisch bos zorgt voor ruim 75% van de biodiversiteit in de wereld en draagt sterk bij aan 
het absorberen van broeikasgassen en het beschermen van de bodem en watervoorraden. 
Alle reden dus om zuinig te zijn op de longen van onze aarde. Gezien de aard van de 
ontbossing in het Amazonegebied, moedigt de indiener aan om hierop bijvoorbeeld samen 
te werken met Brazilië en Colombia.  
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De indiener acht het noodzakelijk om met dit amendement expliciet budget te reserveren 
om ontbossing wereldwijd tegen te gaan en tegelijkertijd verduurzaming van lokale 
landbouw in deze gebieden te bevorderen. Tevens aangezien deze opgave is opgenomen in 
het Parijsakkoord en de indiener het daarom ziet als één van onze prioriteiten wereldwijd. 
Aangenomen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, D66, 
VVD, CDA, ChristenUnie en Van Haga. 
 
Artikel 3 Sociale vooruitgang 
31 (Voordewind en Kuik) over middelen voor de bestrijding van kinderprostitutie. 
 
Het commercieel seksueel uitbuiten van kinderen komt nog altijd op grote schaal voor en 
maakt miljoenen slachtoffers.  
 
Nederlandse maatschappelijke organisaties, onder meer organisaties die samenwerken in 
de Down to Zero-alliantie binnen de SRGR-partnerschappen, verrichten belangrijk en 
succesvol werk in het tegengaan van commerciële seksuele uitbuiting van kinderen. 
Echter, er is extra inzet nodig om dit te bestrijden met name in Azië en Latijns-Amerika. 
Daarom wordt met dit amendement beoogd in het nieuwe SRGR-kader structureel 
aandacht te besteden aan de directe bestrijding van kinderprostitutie door hier vanaf 2020 
jaarlijks 5 miljoen euro voor uit te trekken. 
 
Dekking wordt gevonden binnen artikel 3 Sociale Vooruitgang in het nog niet verplichte 
deel van de bijdragen aan enkele internationale organisaties 
Aangenomen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 
50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, FvD en Van Haga.    
 
 
Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen 
 
Artikel 1 Duurzame economische ontwikkeling, handel en investeringen 
10  18 (Van den Hul) over een dekking van 5 miljoen euro voor IMVO-diplomatie. 
 
Dit amendement regelt een dekking voor het amendement op de begroting van 
Buitenlandse Zaken (Kamerstuk 35 300-V) over een verstevigde inzet van ambassades bij 
het ondersteunen van bedrijven op het gebied van internationaal maatschappelijk 
verantwoord ondernemen, waaronder arbeids- en mensenrechten en milieunormen. 
Verworpen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen en 
50PLUS. 
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Artikel 1 Duurzame economische ontwikkeling, handel en investering 
Artikel 3 Sociale vooruitgang 
17  21 (Alkaya en Diks) over middelen voor het VN-fonds Education Cannot Wait. 
 
Dit voorstel voegt 1,7 miljoen toe aan de middelen van het VN fonds Education Cannot 
Wait (ECW). Hiermee kan binnen ECW worden gestart met het integreren van op mentale 
gezondheid (MHPSS) van kinderen binnen het onderwijs. Dit is in lijn met de aangebrachte 
focus van de Minister op psychosociale hulp binnen noodhulp. Uit onderzoek blijkt dat 
onderwijs een cruciale rol speelt voor traumaverwerking. Bovendien zijn getrainde 
leerkrachten beter in staat om mentale klachten te signaleren en om te gaan met kinderen 
in crisissituaties. Momenteel is er onvoldoende financiële ruimte voor de re-integratie van 
MHPSS in het onderwijs. De dekking wordt gevonden in de niet-juridische verplichtingen 
van artikel 1.2. 
Verworpen. Voor: SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK en Van Kooten-
Arissen. 
 
Artikel 4 Vrede, veiligheid en duurzame ontwikkeling 
Artikel 2 Duurzame ontwikkeling, voedselzekerheid, water en klimaat 
15 (Diks) over middelen voor bosbeheer. 
 
Grote bosgebieden staan wereldwijd onder hevige druk, ook in de focusregio’s van het 
Nederlandse ontwikkelingsbeleid. Het behoud van bestaande bossen en duurzame 
aanplanting van nieuwe bossen zijn cruciaal voor het bereiken van mondiale doelen op het 
gebied van klimaat en biodiversiteit. Dit vraagt om een brede aanpak, bijvoorbeeld gericht 
op de ondersteuning van het maatschappelijk middenveld om op te komen voor 
natuurbelangen en het tegengaan van de handel in goederen waarvan het productieproces 
bijdraagt aan ontbossing. Daarnaast vormt het versterken van relevante 
overheidsinstanties in landen met bossen een onmisbare schakel.  
Het ontbreekt de relevante overheidsinstanties, zoals Ministeries van Milieu en de lokale 
equivalenten van Staatsbosbeheer, in ontwikkelingslanden, vaak aan middelen en 
capaciteit om bestaande bosgebieden effectief te kunnen beschermen en op deskundige en 
duurzame wijze nieuwe bossen aan te planten. 
Dit amendement voorziet in middelen om binnen de bilaterale programma’s structureel te 
investeren in de capaciteitsopbouw van overheidsinstanties belast met bosbeheer. De 
dekking hiervoor wordt gevonden in de niet-juridisch verplichte middelen van artikel 4.3. 
Verworpen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK en Van Kooten-Arissen. 
 
Artikel 2 Duurzame ontwikkeling, voedselzekerheid, water en klimaat 
22 (Ouwehand) over het voor het jaar 2020 nakomen van de minimale verplichting die 
Nederland heeft op het gebied van klimaatfinanciering. 
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Dit amendement beoogt om voor het jaar 2020 de minimale verplichting die Nederland 
heeft op het gebied van klimaatfinanciering na te komen. Nederland heeft in het 
Klimaatakkoord van Parijs beloofd om bij te dragen aan klimaatfinanciering voor 
ontwikkelingslanden. Deze klimaatfinanciering is rechtvaardig en noodzakelijk. 
Ontwikkelingslanden dragen veel minder bij aan de wereldwijde CO2-uitstoot dan westerse 
landen, maar worden veel harder getroffen door de wereldwijde temperatuurstijging. 
Ontwikkelingslanden hebben bovendien minder middelen om zich aan te passen aan de 
gevolgen van klimaatverandering.  
 
Nederland komt de afspraken over klimaatfinanciering echter niet na. De Algemene 
Rekenkamer heeft bepaald dat het aandeel van Nederland dat voortvloeit uit afspraken 
over klimaatfinanciering neerkomt op € 1,25 miljard per jaar vanaf 2020. Het kabinet haalt 
dit aandeel niet. De Nederlandse regering komt voor het jaar 2020 in ieder geval 130 
miljoen euro tekort. Dit bedrag is gebaseerd op de meest conservatieve 
berekeningsmethode. Dit amendement voor 130 miljoen extra middelen voor 
klimaatfinanciering tilt Nederland naar het absolute minimum dat door de regering zelf is 
toegezegd.  
 
De dekking wordt gevonden in het begrotingsoverschot van 2020. Deze dekking is te 
rechtvaardigen doordat economische groei mede heeft bijgedragen aan dit 
begrotingsoverschot, maar tegelijkertijd ook leidt tot extra CO2-uitstoot en daarmee tot 
een versnelde stijging van de wereldwijde temperatuur. Indiener vindt het dan ook niet 
meer dan redelijk dat een deel van het begrotingsoverschot wordt aangewend om landen 
elders te compenseren voor de schade die onze groei veroorzaakt. Indiener is zich ervan 
bewust dat de begrotingsnormen die toezien op een strikte scheiding tussen het 
inkomstenkader en uitgavekader met dit voorstel worden losgelaten, maar dit is lijn met 
het loslaten van deze begrotingsnormen door de regering in de Miljoenennota 2020. 
Verworpen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK en Van Kooten-Arissen. 
 
Artikel 2 Duurzame ontwikkeling, voedselzekerheid, water en klimaat 
50 (Ouwehand) over middelen voor voedselsoevereiniteit en de eiwittransitie in andere 
landen. 
 
Een van de grote veroorzakers van de klimaat- en biodiversiteitnoodtoestand is de 
wereldwijde vee-industrie.  Via het maagdarmkanaal van het landbouwdier gaat een 
ongekende hoeveelheid voedsel verloren. Het produceren van voedsel voor landbouwdieren 
leidt wereldwijd tot ontbossing en bovendien neemt de productie van dierlijke eiwitten 
enorm veel ruimte in. Hierdoor wordt waardevolle bos- en andere natuurgrond omgezet in 
landbouwgrond, wat leidt tot een forse hogere CO2-uitstoot en een fors lager niveau van 
biodiversiteit. In veel gebieden, bijvoorbeeld in Zuid-Amerika, gaat dit regelmatig gepaard 
met schrijnende gevallen van landroof, waarbij de oorspronkelijke bevolking wordt 
verdreven ten gunste van de veehouderij en de veevoerteelt. Ook via de achterkant van 
het maagdarmkanaal stoten landbouwdieren gassen en vloeistoffen uit die leiden tot 
temperatuurstijging en milieuverontreiniging. 
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Het IPCC laat zien dat dat de voedselverspilling door de productie en consumptie van 
dierlijke producten enorm is. Rundvlees, varkensvlees, zuivel, kippenvlees en eieren leiden 
tot opportuniteitsverlies van voedsel van respectievelijk 96%, 90%, 75%, 50%, en 40%. 
De Voedsel- en Landbouworganisatie FAO heeft becijferd dat 80% van de wereldwijde 
landbouwgrond gebruikt wordt door en voor de veehouderij. Onderzoekers van de 
Universiteit van Oxford hebben uitgerekend dat 75% minder landbouwgrond nodig is indien 
dieren volledig uit de voedselketen zouden verdwijnen. Het absolute richtsnoer zou moeten 
zijn om een eerlijke voedselverdeling te realiseren waarbij zo veel als mogelijk 
landbouwgrond wordt teruggeven aan de natuur, zodat we nog een kans hebben om de 
klimaat- en biodiversiteitscrisis effectief te bestrijden. Dat kan alleen als de voedselketen 
primair wordt ingericht op plantaardige producten. 
 
Het grote voordeel van het dier zo veel mogelijk uit de voedselketen halen in vergelijking 
met andere klimaatmaatregelen is dat het relatief een eenvoudige maatregel is. Met het 
drastisch verminderen van onze afhankelijkheid van dierlijke producten kan met relatief 
weinig inspanning grote klimaat- en biodiversiteitwinst worden geboekt. De plantaardige 
eiwittransitie is hierbij cruciaal. Op dit moment ontberen zowel de Kringlooplandbouwvisie 
van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid als in Investeren in Perspectief 
van de Minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking de ambitie en de 
middelen om deze eiwittransitie vorm te geven. 
 
Dit amendement maak extra middelen vrij voor de voedselsoevereiniteit en de 
eiwittransitie in landen elders. Deze middelen moeten gaan naar lokale initiatieven die 
gericht zijn op een gediversifieerde natuur-inclusieve plantaardige landbouw, die in de 
plaats komt van landbouwsystemen die ontaarden in monoculturen waarin lokale boeren 
gereduceerd worden tot de toeleveranciers voor veevoer voor landbouwdieren in het 
westen en elders. 
 
De dekking wordt gevonden door middel van het amendement op de begroting van 
Landbouw Natuur, en Voedselkwaliteit (Kamerstuk 35300 XIV) over het verlagen van de 
middelen voor het agentschap Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Uit deze 
middelen worden onder andere de Landbouwraden gefinancierd. De Landbouwraden zijn 
overal ter wereld actief om de Nederlandse overproductie van dierlijke producten zo veel 
als mogelijk op lokale markten gedumpt te krijgen. Deze Landbouwraden verliezen 
razendsnel aan relevantie, aangezien Kringloopvisie van de Minister van Landbouw, Natuur 
en Voedselveiligheid op termijn een einde zal moeten maken aan het gesleep met voedsel 
over de wereld. Daarnaast is de agressieve Nederlandse exportstrategie die door de 
Landbouwraden in praktijk worden gebracht desastreus voor de Nederlandse 
klimaatdoelstellingen en de landbouw en boeren in landen elders. Een inperking van deze 
Landouwraden valt derhalve beleidsmatig volledig te verantwoorden, maar draagt ook bij 
aan de morele plicht om voedselsoevereiniteit en voedselzekerheid niet onder druk te 
(blijven) zetten ten behoeve van de eigen korte termijn economische belangen. 
Verworpen. Voor: SP, de PvdA, de PvdD, DENK en Van Kooten-Arissen. 
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Artikel 3 Sociale vooruitgang 
Artikel 4, Vrede, veiligheid en duurzame ontwikkeling 
14 (Diks en Van den Hul) over structureel extra middelen voor het voorkomen van 
meisjesbesnijdenis. 
 
Vorig jaar nam de Tweede Kamer met brede meerderheid het amendement Diks c.s. (35 
000 XVII, nr. 23) aan om de uitgaven in 2019 aan het voorkomen van meisjesbesnijdenis 
te verhogen met een bedrag van € 2 miljoen. Die verhoging is incidenteel doorgevoerd in 
de begroting van 2019, maar niet structureel gemaakt. Wereldwijd zijn ruim 200 miljoen 
meisjes en vrouwen slachtoffer van besnijdenis, ook wel Female Genital Mutilation/Cutting 
(FGM/C) genoemd. Ondanks vooruitgang in sommige landen lopen met de huidige trends 
nog eens 68 miljoen meisjes het risico om besneden te worden voor 2030. De praktijk leert 
dat het tegengaan van meisjesbesnijdenis en het versterken van de rechten en de positie 
van jonge vrouwen tijd kost, en dus om een structurele aanpak en investering vraagt. 
Daarom zijn de indieners van mening dat Nederland haar verhoogde inzet moet 
continueren, om bij te dragen aan de internationale inspanningen om meisjesbesnijdenis 
zo snel mogelijk wereldwijd te stoppen. Daartoe verhoogt dit amendement de uitgaven aan 
het voorkomen van meisjesbesnijdenis voor de komende jaren structureel met een bedrag 
van € 2 miljoen. 
Het effectief tegengaan van meisjesbesnijdenis vraagt om een context-specifieke aanpak. 
De additionele middelen moeten daarom worden ingezet om aan te sluiten bij bestaande 
initiatieven en alternatieven van maatschappelijke organisaties die diep geworteld zijn in 
lokale gemeenschappen. De dekking hiervoor wordt gevonden in de niet-juridisch 
verplichte middelen van artikel 4. 
Verworpen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen en 
50PLUS. 
 
Artikel 3 Sociale vooruitgang 
20 (Stoffer) over het vrijmaken van middelen binnen het SDG5-fonds voor financiering van 
goede moeder- en kindzorg alsmede voorlichting over alternatieven voor abortus. 
 
Dit amendement beoogt een bedrag van € 5 miljoen vrij te maken binnen het SDG5-fonds 
voor financiering van goede moeder- en kindzorg alsmede voorlichting over alternatieven 
voor abortus. Een zwangerschap is vaak een vreugdevol feit, maar kan ook ingrijpende 
praktische, financiële en sociale uitdagingen meebrengen voor de (aanstaande) ouder(s). 
Het is belangrijk om betreffende ouder(s) in voorkomende gevallen waar nodig praktisch, 
financieel en/of medisch te ondersteunen tijdens de zwangerschap en in de periode vlak na 
de geboorte. Dit amendement beoogt te bevorderen dat goede moeder- en kindzorg de 
expliciete aandacht, prioriteit, en middelen ontvangt die het verdient.  
 
Tevens kunnen deze gelden ten goede komen aan het ondersteunen van slachtoffers van 
misstanden op het terrein van seksualiteit en voorplanting, zoals gedwongen prostitutie, 
commerciële eiceldonatie door jonge en kwetsbare vrouwen in ontwikkelingslanden, en 
uitbuiting in «babyfabrieken» zoals in de Nigeriaanse stad Lagos waar de Nigeriaanse 
politie eerder dit jaar negentien vrouwen uit bevrijdde. 
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De dekking zal worden gevonden in het juridisch niet-verplichte deel van post 1 «Bijdragen 
aan (inter)nationale organisaties» van artikel 3. 
Verworpen. Voor: DENK en de SGP.  
 
Artikel 4 Vrede, veiligheid en duurzame ontwikkeling 
12 (Van den Hul) over extra middelen voor humanitaire hulp. 
 
Dit amendement voegt 10 miljoen toe aan de middelen bestemd voor humanitaire hulp. 
Met dit amendement is het budget bestemd voor humanitaire hulp tenminste gelijk aan dat 
van 2019. Het aantal crisis in de wereld is immers niet afgenomen en de humanitaire 
noden zijn onverminderd groot. Op dit moment hebben naar schatting 148,7 miljoen 
mensen in 58 landen humanitaire hulp nodig (GHO funding update oktober 2019). De 
Nederlandse bijdrage aan humanitaire inspanningen gericht op het redden van levens, 
verlichten van lijden en beschermen en herstellen van waardigheid van door crisis 
getroffen mensen is daarom van groot belang. Ook zal daarbij in het bijzonder aandacht 
zijn voor geestelijke gezondheid en psychosociale steun. De dekking wordt gevonden in het 
niet-juridisch verplichte deel van artikel 4. 
Verworpen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen en de 
SGP.  
 
Artikel 4 Vrede, veiligheid en duurzame ontwikkeling 
13  23 (Van den Hul en Diks ter vervanging van nr. 13 over extra middelen voor opvang 
in de regio     
 
Dit amendement voegt 10 miljoen toe aan de middelen bestemd voor opvang in de regio. 
Hiermee kan de inzet op opvang en bescherming van de meest kwetsbaren worden 
geïntensiveerd. Wereldwijd waren nog nooit zoveel mensen op de vlucht, eind 2018 werd 
de tragische grens van 70 miljoen ontheemden overschreden. Behalve menswaardige 
opvang is het belangrijk dat vluchtelingen betere bescherming krijgen en dat uitbuiting en 
mishandeling wordt tegengaan, dat er voldoende onderwijs is voor kinderen, dat de 
veiligheid van vrouwen en meisjes geborgd is en dat er toegang is tot voorzieningen 
waaronder gezondheidszorg. Deze inzet helpt ook de (soms kwetsbare) 
gastgemeenschappen belast met de opvang van de vluchtelingen in de regio. De dekking 
wordt gevonden in het niet-juridisch verplichte deel van artikel 4.3 Veiligheid en 
Rechtsstaat-ontwikkeling.  
Verworpen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK en Van Kooten-Arissen. 
 
Artikel 4 Vrede, veiligheid en duurzame ontwikkeling 
24 (Ouwehand) over middelen voor stichting Movement on the Ground. 
 
De humanitaire situatie in het zuiden van Europa wordt steeds nijpender. Dit deel van 
Europa wordt geconfronteerd met mensen die niet alleen gevlucht zijn voor oorlog, ander 
geweld, onderdrukking en politieke vervolging, maar ook door de wereldwijde stijging van 
de temperatuur, die lokale gemeenschappen ontwricht.  
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Veel mensen die naar de Europese Unie vluchten, komen via de Zuid-Europese lidstaten de 
Unie binnen. Landen als Italië, Griekenland en Cyprus krijgen daardoor te maken met 
grotere toestroom van mensen die hun land zijn ontvlucht dan noordelijker gelegen 
Europese landen. Deze Zuid-Europese landen zien zichzelf voor een grote opgave geplaatst 
en zijn niet altijd in staat of van zins om vluchtelingen een menswaardige opvang te 
bieden. Andere lidstaten in de EU tonen te weinig solidariteit en mededogen met de Zuid-
Europese landen en de vluchtelingen in deze landen. 
 
Tal van organisaties zijn inmiddels actief om vluchtelingen in Zuid-Europa te steunen. Een 
van deze organisaties is de Nederlandse stichting Movement on the Ground, die actief is op 
Lesbos en Samos. Movement on the Ground heeft tot doel om niet alleen opvang te bieden 
voor mensen, maar deze mensen ook te ‘empoweren’ door ze niet als vluchteling, maar als 
bewoner te zien en daarmee verantwoordelijkheid te geven voor de dagelijkse gang van 
zaken van hun eigen opvang. Movement on the Ground werkt onder meer samen met het 
Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en hanteert een bottom-up-benadering, 
waarbij ook het draagvlak onder de lokale bevolking belangrijk is. 
 
Vooralsnog is de opvang van Movement on the Ground volledig privaat gefinancierd. Dit 
amendement voorziet in publieke financiering van deze stichting, zodat een stevigere 
privaat-publieke basis ontstaat die zorgt dat in ieder geval een deel van het 
capaciteitstekort voor opvang op Lesbos en Samos opgelost wordt.  
De dekking wordt gevonden in de juridisch niet-verplichte middelen op artikel 4, waarbij 
deze middelen niet gevonden kunnen worden bij middelen ten gunste voor de opvang van 
vluchtelingen. 
Verworpen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK en Van Kooten-Arissen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


