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Geachte (in)formateur, geachte fractievoorzitters, 

 

Nederland staat momenteel op een kruispunt als het gaat om de toekomst van 

ontwikkelingssamenwerking. De verkiezingen zijn gewonnen door de PVV, die af wil 

van ontwikkelingssamenwerking, en de VVD, die het budget daarvoor wil halveren.  De 

economische malaise noodzaakt daarnaast ook tot kritisch kijken naar de budgetten van 

alle Ministeries. 

 

Prisma beklemtoont de noodzaak van een blijvende inzet voor 

ontwikkelingssamenwerking. ‘Nederland staat wereldwijd aan de top als het gaat om 

kwaliteit van ontwikkelingssamenwerking’, stelde Nancy Birdsall, directeur van het 

Centre For Global Development (CGD), bij de bekendmaking dat Nederland nr. 1 

was op de Commitment to Development Index 2008. In het rapport van commissie 

nr. 13 van de ambtelijke heroverwegingen wordt daarnaast herhaaldelijk 

onderstreept dat Nederland zijn reputatie te grabbel gooit en zijn internationale 

invloed verkleint, indien het door bezuinigingen op dit onderwerp niet meer aan zijn 

internationale verplichtingen voldoet. En reputatie en invloed zijn gemakkelijker 

verloren dan herwonnen! Ten slotte is, door de daling van ons Bruto Nationaal 

Product, al automatisch bezuinigd op ontwikkelingssamenwerking. Het is de enige 

begrotingspost die in 2010 reeds een – zeer forse – aderlating heeft ondergaan. 

 

Op het kruispunt waar u nu staat, moet daarom de juiste weg ingeslagen worden. Wat 

Prisma betreft, is dat niet de weg van scepsis en afbraak, maar de weg van realistische 

ontwikkelingssamenwerking. Vanuit een besef van medeverantwoordelijkheid en  met 

oog voor onze sterke en zwakke kanten. Ook de WRR heeft daarover in haar recente  
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rapport ‘Minder pretentie, meer ambitie’ behartenswaardige dingen gezegd. Wij hebben 

ons daar rekenschap van gegeven. In de bijlage treft u een voorstel aan voor een 

paragraaf in het nieuwe regeerakkoord. Wij hopen dat dit voorstel u zal inspireren bij 

het werken aan het akkoord. 

 

Hoogachtend, 

 

 

 

 

Prof. dr. ir. H. Jochemsen 

Algemeen directeur 

 
 

 

Prisma is een vereniging van achttien christelijke ontwikkelingsorganisaties. De vereniging richt zich op 

onderzoek, bewustwording en belangenbehartiging t.a.v. ontwikkelingssamenwerking. Zij is lid van de  

ICCO- alliantie en als zodanig medeverantwoordelijk voor de besteding van overheidsmiddelen door haar leden. 

 

www.prismaweb.org  
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Voor een duurzame, rechtvaardige en veilige wereld 

 

Nederland is geen eiland, maar staat midden in de wereld. Door de toenemende intensiteit van 

grensoverschrijdende vraagstukken, zoals veiligheid, terrorisme, milieu, klimaatverandering en de voedsel- en 

economische crisis, is het van belang dat Nederland een actieve en constructieve rol blijft spelen op het 

internationale toneel. Nederland zet hierbij in op een duurzame, rechtvaardige en veilige wereld. Een eerlijke 

verdeling van lasten, inzet voor mensenrechten en godsdienstvrijheid, armoedebestrijding en een internationale 

aanpak van de economische, voedsel- en klimaat crises moeten eraan bijdragen dat voor komende generaties de 

wereld leefbaar is en aan armen meer kansen op ontwikkeling biedt. 

 

Internationale samenwerking 

1. Nederland houdt zich aan de internationale afspraken en stelt 0.7 % BNP beschikbaar aan 

ontwikkelingssamenwerking en spreekt andere landen aan op nakoming van deze gezamenlijke 

afspraak. Uitgaven die niet herkenbaar aan armoedebestrijding en aanpak van mondiale 

vraagstukken bijdragen, worden niet ten laste gebracht van het ODA budget. Voor internationaal 

klimaat- en milieubeleid wordt minimaal 0.1% van het BNP beschikbaar gesteld.  Om bestedingsdruk 

te voorkomen dient het percentage van 0,7% + 0,1% een gemiddelde te zijn over een periode van vier 

jaren. 

2. Cruciaal voor armoedebestrijding is toename van productiviteit, bedrijvigheid en werkgelegenheid. 

Nederland wil slimme verbindingen leggen tussen investeringen in sociale sectoren, zoals onderwijs, 

en in private sector ontwikkeling, zodat verschillende vormen van mondiale samenwerking elkaar 

versterken. 

3. Nederland zal, mede met het oog op specifieke eigen expertise, via het bilaterale kanaal relatief 

meer investeren in landbouw, water en private sector ontwikkeling. 

4. Maatschappelijke organisaties spelen een cruciale rol bij het bestrijden van armoede, het doorbreken 

van onrechtvaardige structuren en het werken aan opbouw van democratie & vrede. De regering blijft 

deze organisaties onverminderd steunen. 

5. Binnen het kabinet is er een minister voor internationale samenwerking. Dit om de samenhang 

tussen alle internationale thema’s te vergroten en zo tot een effectievere aanpak daarvan te komen. 

Deze minister heeft een leidende rol in internationale onderhandelingen, ook bij de bepaling van de 

inzet van andere ministeries. 

6. Ons land zet zich in voor mensenrechten en godsdienstvrijheid. De positie van ambassadeur voor 

mensenrechten blijft bestaan, maar bij de invulling ervan zal meer aandacht zijn voor 

godsdienstvrijheid. 

7. Religieuze organisaties en leiders vervullen in veel ontwikkelingslanden een sleutelrol in de zorg 

voor kwetsbare groepen, het tegengaan van HIV en AIDS en het werken aan seksuele en 

reproductieve gezondheid en rechten. De regering staat voor een integrale aanpak van deze 

vraagstukken, waarbij samenwerking met deze actoren bevorderd wordt.  

8. Het is van belang dat er op internationaal, Europees en nationaal niveau beter gecoördineerd en 

samengewerkt wordt. In dit verband zet Nederland zich krachtig in voor verdere donorharmonisatie 

ten aanzien van de keus voor landen en sectoren waarin geïnvesteerd wordt. 

9. De regering geeft een forse stimulans aan kennisuitwisseling en samenwerking tussen bedrijven, 

kennisinstituten en maatschappelijke organisaties. Evaluatie van programma’s wordt stelselmatig 

toegepast bij alle vormen van ontwikkelingssamenwerking. Uitkomsten daarvan worden zwaarder 

meegewogen bij de keus voor modaliteiten van ontwikkelingssamenwerking. 
 

 


