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A  BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE ZAKEN 

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 11 november 2011 

Tijdens de politieke beschouwingen dd 25 oktober jl. zegde ik uw kamer 
een nadere toelichting toe op de vraag van de heer Kuiper (ChristenUnie) 
om de extra korting op Nederlandse ontwikkelingsorganisaties van 50 
miljoen euro per jaar ongedaan te maken. Graag bied ik u hierbij deze 
toelichting aan. 

In mijn brief d.d. 29 april 2011 reageerde ik op de motie Kuiper ingediend 
tijdens het debat van 5 april 2011 (32 500-V, motie Q). Ik schreef dat ik de 
motie niet kan uitvoeren, omdat het een aanpassing op de reeds door uw 
kamer goedgekeurde begroting behelsde. Ik ontkom niet aan bezuini-
gingen, ook op subsidie aan maatschappelijke organisaties. Ik zegde 
echter wel toe om de overgang geleidelijk te laten verlopen. Daarom heb 
ik in 2011 10 miljoen euro minder bezuinigd op MFS II dan voorzien, nl. 40 
miljoen in plaats van 50 miljoen euro. Ook lichtte ik in die brief toe dat ik 
gedurende de resterende kabinetsperiode niet nog verder zal korten op 
MFS II. 

In mijn brief gaf ik ook aan dat, mocht het BNP hoger uitvallen dan eerder 
werd ingeschat, ik de zorgen van de Eerste en de Tweede Kamer zal 
meewegen in de besluitvorming over de verdeling van extra middelen 
over de totale begroting, daarbij ook rekening houdend met eventuele 
tegenvallers. Ik heb sindsdien echter wegens negatieve prognoses mijn 
begroting met nogmaals 100 miljoen euro naar beneden moeten 
bijstellen. Daarbij heb ik de maatschappelijke organisaties ontzien. Al met 
al komt de bezuiniging op het maatschappelijk kanaal lager uit (16% in 
2012) dan de omvang van de totale bezuinigingen op de begroting (18% in 
2012). 

Voor mij staat de meerwaarde van maatschappelijke organisaties in 
ontwikkelingssamenwerking niet ter discussie. Dit komt mede tot uiting in 
het feit dat medefinancieringsorganisaties voor vijf jaar van financiering 
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verzekerd zijn en het feit dat deze bezuinigingen lager uitvallen dan voor 
andere kanalen. 

Ook van alle bilaterale hulp – meer dan een derde van de totale 
OS-inspanning – gaat nog eens ten minste twintig procent naar 
maatschappelijke organisaties. Uiteraard in vele gevallen ook de NGO’s 
ginds. De inzet via maatschappelijke organisaties is en blijft een wezenlijk 
onderdeel van mijn beleid. 

De staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, 
B. Knapen
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