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Vragen van het lid Thijssen (PvdA) aan de Minister voor Buitenlandse Handel 
en Ontwikkelingssamenwerking over de Nederlandse rechtstatelijke steun aan 
Oeganda (ingezonden 20 juli 2022). 

Vraag 1
Bent u bekend met het artikel «Nederland betaalde opgeschorte steun aan 
Oeganda toch uit, ondanks gewelddadige verkiezingen vorig jaar»?1 

Vraag 2
Kunt u uitleggen waarom het contractueel lastig was om de rechtstatelijke 
steun aan Oeganda ter waarde van 2,4 miljoen op te schorten? Om welke 
verplichtingen gaat het precies? 

Vraag 3
Kunt u de overeenkomst waar het om gaat delen met de Kamer? Kunt u 
daarbij aangeven wat precies in deze overeenkomst is opgenomen dat het 
opschorten van hulp onmogelijk maakte? 

Vraag 4
Waarom heeft u met opschorting van steun gedreigd als dit juridisch 
onmogelijk was? 

Vraag 5
Hoe effectief was het dreigement om de rechtstatelijke steun te beëindigen? 
Welke acties heeft de Oegandese regering naar aanleiding hiervan genomen, 
en hebben deze de situatie verbeterd? 

Vraag 6
Welke andere maatregelen heeft u genomen en gaat u nemen om de 
onderdrukking en schending van mensenrechten door het Oegandese regime 
te beëindigen, en met welk resultaat? 

1 Volkskrant, 19 juli 2022, Nederland betaalde opgeschorte steun aan Oeganda toch uit, ondanks 
gewelddadige verkiezingen vorig jaar (volkskrant.nl)
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Vraag 7
Hoe reageert u op de in het bovengenoemde artikel gemaakte suggestie dat 
Westerse donorlanden ernstige misdragingen van het Oegandese bewind 
bewust door de vingers zien vanwege het hoge aantal vluchtelingen dat het 
land huisvest en troepen levert aan de interventiemissie tegen terreurbewe-
ging Al-Shabaab in Somalië? 

Vraag 8
Waarom heeft u uw besluit om de 2,4 miljoen alsnog over te maken niet met 
de Kamer gedeeld? 

Vraag 9
Hoe reflecteert u erop dat de Kamer niet is meegenomen in uw besluit om de 
2,4 miljoen alsnog over te maken? 

Vraag 10
Acht u het ook onwenselijk dat Nederlandse ontwikkelingshulp contractueel 
niet kan worden stopgezet als deze direct of indirect bijdraagt aan onderdruk-
king en schending van mensenrechten? 

Vraag 11
Hoe vaak komt het voor dat ontwikkelingshulp niet kan worden stopgezet als 
deze direct of indirect bijdraagt aan onderdrukking en schending van 
mensenrechten? Kunt u een lijst opstellen met landen waaraan Nederland 
ontwikkelingshulp geeft waarbij dit het geval is en specificeren om wat voor 
soort ontwikkelingshulp het daarbij gaat? 

Vraag 12
Bent u bereid om maatregelen te nemen die voorkomen dat Nederland in de 
toekomst verplicht wordt om ontwikkelingshulp voort te zetten als deze direct 
of indirect bijdraagt aan onderdrukking en schending van mensenrechten? Zo 
ja, welke en op welke termijn? Zo nee, waarom niet? 

Vraag 13
Wanneer komen er weer beslismomenten ten aanzien van de voortzetting van 
Nederlandse rechtstatelijke steun aan Oeganda, en hoe gaat u de Kamer 
hierin meenemen?
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