
Ministerie van Buitenlandse Zaken

TERBESLISSING

Datum

16 december 2022

Aan

Van

R
Onze Referentie

2022Z20884

Via
Bescherming persoonlijke levenssfeer Opgesteld door

Kopie aan

Afgestemd met Bescherming persoonlijke levenscfeer

Uiterlijk bij
DOB 21 december 2022

Plandatum

20 decmber 2022

Binnengakomen op

9 november 2022

nota Motie 36 200 XVII nr 16 Hammelburg c s over het

verbeteren van toegang voor kleine en middelgrote

organisaties tot het Civic Space Fund

Aanleiding

U ging niet akkoord met de eerste versie van de antwoordbrief aan de Kamer over

de motie van het lid Hammelburg c s die verzoekt de regering te onderzoeken of

het minimumbedrag van het Civic Space Fund dusdanig verlaagd kan worden dat

de toegang voor kleine en middelgrote organisaties in het maatschappelijk
middenveld verbeterd wordt

Geadviseerd besluit

Akkoord met de tweede versie van de brief aangepast naar aanleiding van uw

commentaar

Kernpunten

Wijzigingen

De derde paragraaf is nu de tweede paragraaf geworden
van het lid Hammelburg na het amendement is verwijderd

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Nvt
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Ministerie van Buitenlandse Zaken

TERBESLISSING

Aan

Van

R Datum

15 november 2022

Bescherming persoonlijke levenssfeer
Onze Referentie

2022Z20884
Via

Kopie aan

Afgestemd met Opgesteld door

Bes herming persoonlijke levensnfeer

Uiterlijk bij
DOB21december2022

nota Motie 36 200 XVII nr 16 Hammelburg c s over het

verbeteren van toegang voor kleine en middelgrote

organisaties tot het Civic Space Fund

Plandatum

28 november 2022

Binnengekomen op

9 november 2022

Aanleiding

Het aannemen op 8 november van de motie van het lid Hammelburg c s die

verzoekt de regering te onderzoeken of het minimumbedrag van het Civic Space
Fund dusdanig verlaagd kan worden dat de toegang voor kleine en middelgrote

organisaties in het maatschappelijk middenveld verbeterd wordt

Geadviseerd besluit

Uw akkoord met en ondertekening van de antwoordbrief waarin u het

minimumbedrag voor aanvragen verlaagt van EUR 100 000 naar EUR 25 000 en

zo de toegang verbetert

Kernpunten

In de schriftelijke Kamervragen en ook tijdens het begrotingsdebat heeft u

aangegeven niet achter een verlagen van de drempel te staan omdat dit

fragmentatie van activiteiten en een grotere werklast met zich meebrengt De

motie gaat in tegen het beleidsstreven van minder beter flexibeler en

herhaaldelijke aanbevelingen van de rekenkamer U heeft dan ook de motie

ontraden

De motie is toch aangenomen en aangezien het een uitdrukkelijke wens van de

kamer is beveelt DSO aan de motie uit te voeren Het verlagen van het

minimumbedrag zal leiden tot meer aanvragen en een grotere werklast van de

ambassades Het zal echter niet tot capaciteitsproblemen leiden omdat de

beoordeling van de aanvragen bij de posten ligt en het hun vrij staat de

aanvragen niet in behandeling te nemen als het hun aan capaciteit ontbreekt

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Nvt
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