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36100-XVII Slotwet Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2021 
 
nr.   Lijst van vragen en antwoorden 
   

Vastgesteld (wordt door griffie ingevuld als antwoorden er zijn) 
De vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking heeft 
een aantal vragen voorgelegd aan de minister voor Buitenlandse Handel en 
Ontwikkelingssamenwerking over de Slotwet Buitenlandse Handel en 
Ontwikkelingssamenwerking 2021 (36100-XVII, nr. 0). 
De daarop door de minister gegeven antwoorden zijn hierbij afgedrukt. 

 
Voorzitter van de commissie,  

  Wuite 
   
  Griffier van de commissie, 
  Meijers 
 

Nr Vraag Bijlage Blz. (van) t/m 

1 Hoeveel van de ODA-middelen ging in 2021 naar de Nederlandse opvang van 
asielzoekers? 
 
Antwoord 
In 2021 bedroeg de ODA-toerekening eerstejaarsopvang asielzoekers uit DAC-
landen EUR 456,4 miljoen.  
 

    

2 Hoeveel van de ODA-middelen gaat in 2022 naar de Nederlandse opvang van 
asielzoekers? 
 
Antwoord 
Op moment van schrijven is voor de ODA-toerekening eerstejaarsopvang 
asielzoekers uit DAC-landen in 2022 EUR 560,4 miljoen begroot. De definitieve 
asieltoerekening zal bij het BHOS-jaarverslag 2022 bekend zijn.  
 

    

3 Zijn er andere redenen voor de vertraging van een aantal programma’s op het 
gebied van voedselzekerheid en water buiten de genoemde artikelonderdelen 
Voedselzekerheid, water en klimaat? 
 
Antwoord 
Nee 
 

 3   

4 Welke betalingen binnen de partnerschappen voor Seksuele en Reproductieve 
Gezondheid en Rechten (SRGR) hebben gezorgd voor een hogere realisatie? 
 
Antwoord 
Het betreft betalingen voor de SRGR-partnerschappen ‘We Lead’ van Hivos en 
‘Right Here Right Now 2’ van Stichting Rutgers. Die zijn reeds betaald in 
december 2021 in plaats van januari 2022.  
 
 

 4   
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5 Wat zijn de uitgaven voor de SRGR-partnerschappen precies geweest en wat 
waren die partnerschappen? 
 
Antwoord 

 
 
De partnerschappen ontvangen per jaar een voorschot dat betaald wordt in 
december of januari afhankelijk van beschikbaar kasbudget. De drie 
partnerschappen die in 2021 geen betaling hebben ontvangen zijn betaald in 
december 2020 (voor uitgaven in 2021) en ontvangen in 2022 het volgende 
voorschot (voor uitgaven in 2022).  
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