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Stemmingen moties Jaarverslag en 
slotwet van Buitenlandse Handel en 
Ontwikkelingssamenwerking voor het 
jaar 2020 

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend 
bij het debat over Jaarverslag en slotwet van Buitenlandse 
Handel en Ontwikkelingssamenwerking voor het jaar 2020, 

te weten: 

- de motie-Klink over het alleen op basis van wederkerig- 
heid toegankelijk zijn van Nederlandse en Europese ODA- 
middelen (35830-XVII, nr. 5); 

- de motie-Van der Lee over het verder vergroenen van 
de programma's binnen artikel 1 van de BuHa-OS-begroting 
(35830-XVII, nr. 6); 

- de motie-Van der Lee over het uitwerken van een plan 
om de kwaliteit van evaluaties en de cultuur van leren ver- 
der te bevorderen (35830-XVII, nr. 7); 

- de motie-Kuik over zeker stellen dat een call voor nieuwe 
PDP's tijdig uitgezet wordt voor financiering (35830-XVII, 
nr. 8). 

(Zie wetgevingsoverleg van 24 juni 2021.) 

De voorzitter: 
Aangezien de motie-Klink (35830-XVII, nr. 5) is ingetrokken, 
maakt zij geen onderwerp van behandeling meer uit. 

In stemming komt de motie-Van der Lee (35830-XVII, nr. 
6). 

De voorzitter: 
Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, 
GroenLinks, BIJ1, Volt, de PvdA, de PvdD, Fractie Den Haan, 
D66, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben 
gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat 
zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Van der Lee (35830-XVII, nr. 
7). 

De voorzitter: 
Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, 
GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, de PvdA, de PvdD, Fractie 
Den Haan, D66, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, het CDA 
en BBB voor deze motie hebben gestemd en de leden van 
de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Kuik (35830-XVII, nr. 8). 

De voorzitter: 
Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, 
GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, de PvdA, de PvdD, Fractie 
Den Haan, D66, de VVD, de SGP, het CDA en BBB voor deze 
motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties 
ertegen, zodat zij is aangenomen. 
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