
2022D51830 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN 

De vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamen-
werking heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Minister voor 
Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over de Wijziging 
van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikke-
lingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2022 (wijziging samen-
hangende met de Najaarsnota) (Kamerstuk 36 250 XVII, nr. 1). 

De daarop door de Minister gegeven antwoorden zijn hierbij afgedrukt. 

De voorzitter van de commissie, 
Wuite 

Adjunct-griffier van de commissie, 
De Mare 
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Nr Vraag 

1 Is er in deze begroting al geld gereserveerd voor de Global Health Strategie? 
2 Kunt u uitsplitsen op welke onderdelen de onderuitputting van 39,5 miljoen heeft 

plaatsgevonden? Kunt u verklaren waarom er onderuitputting is geweest? Hoe gaat u 
ervoor zorgen dat deze onderuitputting in het vervolg niet meer voorkomt? Is de 
bestemming van deze 39,5 miljoen voor volgend jaar al bekend? 

3 Wat is de raming van het EMU-saldo voor de aankomende jaren? Hoe verandert deze 
suppletoire begroting de stand van zaken hiervan ten opzichte van de begroting zoals 
bij de voorjaarsnota? 

4 Wat is de impact van deze begrotingswijziging op de begrotingsreserves? 
5 Kunt u een overzichtstabel voor de periode 2022- 2026 met een totale omvang van de 

reeds in de begrotingen opgenomen verplichtingen met de stand van eind 2022 
aanleveren? Kunt u dit meerjarig toelichten, gespecificeerd op het niveau van de 
beleids(sub)artikelen? 

6 Welke andere voedselzekerheidprogramma’s – naast het budget van artikelonderdeel 
2.1, dat toeneemt door de Ethiopia’s Productive Safety Net Program met betrekking tot 
voedselzekerheid – worden op dit moment door de Nederlandse overheid gesteund? 
Kan hier een specificatie per land en programma voor gegeven worden? 

7 Kunt u toelichten waarom het landenbudget voor Afghanistan op artikelonderdeel 4.3 is 
verlaagd? Kunt u toelichten of de middelen via een andere begrotingspost worden 
ingezet ten behoeve van Afghanistan? 

8 Is er met de verlaging van het budget voor het versterken van de rechtsstaat in 
Afghanistan voldoende budget om de vrouwelijke studenten van de landbouwschool in 
Kabul toch af te laten studeren? 

9 Kan er, gelet op bijvoorbeeld de verhoging van artikelonderdeel 5.1 multilaterale 
samenwerking door de winterization voor Oekraïne, een overzicht gegeven worden per 
begrotingsartikelonderdeel hoeveel daarvan naar Oekraïne gaat of via multilaterale 
instellingen naar Oekraïne? 

10 Hoe verhoudt het geld dat Nederland uitgeeft aan Oekraïne zich tot andere landen? Is 
Nederland naar rato een grote donor? 

11 Welke andere verhogingen zijn naar verdeelartikel 5.4 overgeheveld en worden nu aan 
de eerstejaarsopvang asielzoekers uitgegeven? Kan hiervan per artikelonderdeel een 
overzicht worden gegeven? 

12 Wat is de schatting dat er tekort gekomen gaat worden in artikelonderdeel 5.4 door de 
eerstejaars asielopvang? 

13 Stijgt het ODA-percentage door de toekenning van 180 miljoen euro uit de generale 
middelen voor de winterization van Oekraïne? 

14 Kunt u toelichten waarom de Verdragsmiddelen ten behoeve van Suriname niet meer 
tot betaling komen in 2022? 

15 Wat is het effect van de overheveling van sociale beschermingsprojecten van artikel 5.2 
naar artikel 2 en 3? Betreft deze overheveling een bezuiniging op betreffende sociale 
beschermingsprojecten, of blijft het gereserveerde bedrag gelijk aan de begroting voor 
2023? 

16 Wat voor type projecten zijn de sociale beschermingsprojecten die in Benin en Ethiopië 
wordt bekostigd uit voorheen artikel 5.2 en sinds de najaarsnota uit artikelen 2 en 3? 
Gaat het hier om cash transfers? Zo ja, voor welke doelgroepen? In welk (multilateraal) 
verband worden deze projecten ondernomen? 

17 Wat heeft de afname van de post (jeugd)werkgelegenheid onder artikel 1.3 veroorzaakt? 
18 . Wat heeft de afname onder beleidsartikel 1.3 van de middelen voor zowel het budget 

International Labour Organisation als voor lokale private sector ontwikkeling 
veroorzaakt? 

19 Waarom is de subsidie voor Invest Internationaal met bijna de helft afgenomen? 
20 Kunt u een toelichting geven op de € 8,5 miljoen verhoging op de gealloceerde € 750 

duizend onder «Infrastructuurontwikkeling» onder «opdrachten» bij 1.3 in tabel 4? 
21 Wat betekent de overheveling van de € 1,2 miljoen van Maatschappelijk Verantwoord 

ondernemen (MVO) naar Internationaal Ondernemen in de praktijk? Welke gevolgen 
heeft dit voor de uitvoering van MVO-beleid? 

22 Waardoor is de bijdrage aan (inter-)nationale organisaties m.b.t. het uitbannen huidige 
honger en voeding ruim verdrievoudigd? Betreffen dit nieuwe verplichte bijdragen uit 
verdragen dan wel uit overeenkomsten? 

23 Waarom zijn de gelden onder beleidsartikel 3.2, waarin een substantieel bedrag voor 
vrouwenrechten en gendergelijkheid naar beneden is bijgesteld, niet uitgegeven aan de 
beoogde doeleinden en waar is dit bedrag naartoe overgeheveld? 

24 Wat is de reden dat er verlagingen van het Justice Law and Order Sector programma in 
Oeganda en het Rule of Law programma in Tunesië? Zijn de doelen die gesteld waren 
voor deze programma’s bereikt? 

25 Hoe is het lager uitvallen van de post «schuldverlichting» onder artikel 5.2 tot stand 
gekomen? Betreft het hier een bezuiniging of is het niet gelukt om de schuldverlichting 
tot stand te laten brengen? Mocht dat laatste het geval zijn, wat was de reden dat de 
schuldverlichting niet tot stand kwam? 

2



26 Welke landen hebben geprofiteerd van de schuldverlichting van artikel 5.2? Waarom is 
voor dit land/deze landen gekozen? Heeft Nederland inspraak in deze lijst met landen, of 
wordt dat in multilateraal verband bepaald (bijvoorbeeld door de Wereldbank)? 

27 Kunt een overzicht geven van de mutaties van het verdeelartikel 5.4?
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