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Q  BRIEF VAN DE MINISTER EN DE STAATSSECRETARIS VAN 
BUITENLANDSE ZAKEN 

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 26 maart 2012 

Conform uw verzoek geïnformeerd te worden over de inzet van het 
Matra-programma op de Westelijke Balkan, behandelt deze brief Matra 
voor pre-accessielanden in Zuidoost-Europa (Albanië, Bosnië-
Herzegovina, Kosovo, Kroatië, Macedonië, Montenegro, Servië en Turkije). 

Het Matra-programma helpt deze landen om aan de Kopenhagen-criteria 
te voldoen en het acquis communautaire over te nemen. Daarmee 
ondersteunt Matra het Nederlandse strikt en fair-beleid voor de 
uitbreiding van de Europese Unie. 

Met ingang van 2012 is er een nieuw beleid voor het Matra-programma 
voor pre-accessielanden in Zuidoost-Europa. De onderdelen daarvan zijn 
de volgende. 

1. Ondersteuning en versterking van maatschappelijke initia-
tieven  

De nadruk ligt hierbij op versterking van de rechtsstaat als cruciaal 
element van de Kopenhagen-criteria. Dit gedeelte van het Matra-
programma is gedelegeerd aan de Nederlandse ambassades. Zij kunnen 
hiermee activiteiten van lokale organisaties ondersteunen. Nederlandse 
maatschappelijke organisaties kunnen bij de uitvoering betrokken zijn als 
de lokale organisatie daarom vraagt. 

2. Op pre-accessie gerichte ondersteuning van centrale 
overheden  

Dit onderdeel financiert samenwerking tussen Nederlandse overheidsin-
stellingen en hun tegenvoeters in de Matra-landen. De samenwerking 
moet gericht zijn op overname van het acquis communautaire en is 
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complementair aan activiteiten van de Europese Commissie. Deze 
samenwerking vergroot Nederlandse zichtbaarheid bij de ontvangende 
overheden. 

3. Training van ambtenaren en jonge diplomaten uit Matra-landen  

Ambtenaren uit pre-accessielanden kunnen korte trainingen in Nederland 
volgen over onderwerpen binnen de EU-toetreding. Hieronder valt ook de 
opleiding van jonge diplomaten. Deze trainingen dragen bij aan ontwik-
keling van de rechtsstaat en het voldoen aan de EU-toetredingscriteria. 
Daarnaast vormen de alumni een uitgebreid netwerk van voor Nederland 
nuttige contacten. 

4. Ondersteuning politieke partijontwikkeling  

Dit betreft een subsidie aan (stichtingen voor internationale samen-
werking van) politieke partijen die in de Tweede Kamer zijn vertegen-
woordigd. Deze subsidie is bestemd voor versterking van de kader-
vorming en netwerkopbouw van hun zusterpartijen of zusterorganisaties 
om zo de democratie te versterken. Het betreft een subsidie voor 
activiteiten in alle Matra-landen. 2012 is het laatste jaar dat de onder-
steuning van politieke partijontwikkeling deel uitmaakt van het Matra-
programma. Afhankelijk van parlementaire goedkeuring van het 
Wetsvoorstel Financiering Politieke Partijen, gaat deze subsidie over naar 
het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 

Voor wat betreft de uitvoering van het Matra-programma in de landen van 
het Oostelijk Partnerschap is het recente amendement van de Tweede 
Kamer leden Ormel en Ten Broeke leidend. 

De minister van Buitenlandse Zaken, 
U. Rosenthal 

De staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, 
B. Knapen
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