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36250-V Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse 
Zaken (V) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de 
Najaarsnota) 

 
nr.   Lijst van vragen en antwoorden 
   

Vastgesteld (wordt door griffie ingevuld als antwoorden er zijn) 
De vaste commissie voor Buitenlandse Zaken heeft een aantal vragen voorgelegd aan 
de minister van Buitenlandse Zaken over de Wijziging van de begrotingsstaat van 
het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2022 (wijziging 
samenhangende met de Najaarsnota) (36250-V, nr. 1). 
De daarop door de minister gegeven antwoorden zijn hierbij afgedrukt. 

 
Voorzitter van de commissie,  

  Heerema 
   
  Griffier van de commissie, 
  Westerhoff 
 

Nr Vraag Bijlage Blz. (van) t/m 

1 Mag de bijdrage aan de opvang van Oekraïnse vluchtelingen in eigen land 
worden gedekt uit het ODA budget? Wat is de onderbouwing hiervan? 
 
Antwoord: 
Volgens de richtlijnen van de OESO-DAC (Development Assistance Committee) 
kan de eerstejaarsopvang van asielzoekers uit DAC-landen toegerekend worden 
aan ODA. Aangezien Oekraïne een DAC-land is, kan een land ervoor kiezen de 
eerstejaarsopvang van Oekraïense vluchtelingen aan ODA toe te rekenen.  
Het kabinet heeft ervoor gekozen bij de Voorjaarsnota (eerste suppletoire 
begroting 2022) eenmalig EUR 150 miljoen vanuit het ODA-budget bij te dragen 
aan de opvang van Oekraïense vluchtelingen in Nederland. Het overige van de 
uitgaven voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen wordt generaal 
gecompenseerd.  
 

 5   

2 Kunt u toelichten waar de Nederlandse bijdrage aan het Special Trust Fund for 
Afhanistan aan uitgegeven zal worden? 
 
Antwoord: 
Zoals door de Minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 
reeds toegelicht in de Kamerbrief Update besluiten hulp en inzet in Afghanistan 
van 23 mei 2022, is EUR 11 miljoen die vrijkwam uit een stopgezet fonds 
gericht op ondersteuning van de veiligheidssector in Afghanistan, ingezet voor 
een bijdrage aan het VN-brede Special Trust Fund for Afghanistan (STFA) om 
de basisdienstverlening en livelihoods in Afghanistan te ondersteunen1. De 
Nederlandse bijdrage aan het STFA komt ten goede aan het Area-Based 
Approach to Development Emergency Initiatives (ABADEI) programma van het 
VN-Ontwikkelingsprogramma. Binnen dit programma gaat de Nederlandse 
bijdrage naar inzet op het gebied van livelihoods en het stimuleren van lokale 
economische activiteiten met als doel het versterken van de lokale economische 
veerkracht en het voorkomen van verdere instabiliteit. De nadruk van de 
Nederlandse bijdrage ligt op het versterken van livelihoods en de economische 
positie van vrouwen, in lijn met de Nederlandse prioriteiten zoals beschreven in 

 7   

 
1 Update-besluiten-hulp-aan-Afghanistan- (overheid.nl) 

https://www.rijksfinancien.nl/memorie-van-toelichting/2022/1SUPP/XVII/onderdeel/1291197
https://www.rijksfinancien.nl/memorie-van-toelichting/2022/1SUPP/XVII/onderdeel/1291197
https://open.overheid.nl/repository/ronl-1ee2a8aa028bfb44627e9ce40970f390ef60db01/1/pdf/kamerbrief-inzake-update-besluiten-hulp-en-inzet-afghanistan.pdf
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de Kamerbrief Lange termijn visie voor de Nederlandse inzet in Afghanistan2. 
De Nederlandse bijdrage is gedaan op basis van strikte voorwaarden: steun dient 
alleen via multilaterale organisaties of ngo’s te worden verstrekt, niet (direct of 
indirect) via de Taliban. Verder mag er geen inhoudelijke bemoeienis van de 
Taliban plaatsvinden met betrekking tot beleid, uitvoering en management en 
dient gelijke toegang zeker gesteld te zijn voor vrouwen en meisjes. 
 
 

 

 
2 Lange-Termijn-visie-Afghanistan (overheid.nl) 

https://open.overheid.nl/repository/ronl-316c748832429a203c1d2672c9253eb0632d81a7/1/pdf/kamerbrief-inzake-lange-termijn-visie-voor-de-nederlandse-inzet-in-afghanistan.pdf

