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In 2025 resteert nog een bedrag van 513 miljoen euro om aan het einde van de kabinetsperiode te voldoen aan de 0,7%

Klimaat
Publieke klimaatfinanciering zou eigenlijk bovenop de 0,7% 

moeten komen (Rio-akkoord). In 2023 wordt er 750 miljoen euro 

aan publieke klimaatfinanciering besteed, maar deze wordt uit 

de ODA-middelen betaald in plaats van dat het additioneel is. Op 

basis van het BNI (ca. 0,2% van het gezamenlijke BNI van de 

industrielanden), zou Nederland 2 miljard euro per jaar moeten 

bijdragen aan de Kopenhagen-afspraak (2009) van 100 miljard 

dollar klimaatfinanciering per jaar voor ontwikkelingslanden. 

Door wereldwijd getreuzel met klimaatactie waardoor inmiddels 

al grote klimaatschade wordt veroorzaakt, is bovendien duidelijk 

geworden dat daarbovenop nog miljarden nodig zijn voor 

compensatie van klimaatschade - te betalen door de meest 

vervuilende landen, zoals Nederland.

‘Tegenover elke dollar aan klimaatschade in de 55 meest 
klimaatkwetsbare landen, staat 60 dollar winst van de fossiele 
industrie.’

Voedselzekerheid
• 75 miljoen euro extra in 2023 tot 404 miljoen euro vooral 

naar uitbannen van huidige honger en voeding en realiseren 

ecologische houdbare voedselsystemen 

“Hoognodig gezien het feit dat wereldwijd dagelijks 1 op de 10 
mensen met honger naar bed gaat’’.

Mondiale gezondheidszorg
• Budget daalt met 48 miljoen euro naar 531 miljoen euro. 

Vreemd aangezien volgens nota-Schreinemacher juist extra 

gelden op gezondheid van in totaal 106 miljoen euro 

zouden moeten worden toegevoegd. 

• De belangrijkste reden voor afname budget is dat de 

voorziene uitgaven aan het bestrijden van de COVID-19 

pandemie fors afnemen. Met het oog op de weer stijgende 

besmettingen wereldwijd brengt dit risico’s met zich mee. In 

de komende jaren is wel weer een (bescheiden) toename 

van het budget voor mondiale gezondheidszorg voorzien.

• Binnen de begroting VWS, en andere ministeries, nauwelijks 

tot geen middelen gereserveerd voor mondiale 

gezondheidszorg. Dat betekent dat BHOS het overgrote deel 

van de mondiale gezondheidsinzet blijft betalen.

‘Investeer – juist nu – in gezondheidszorg in de allerarmste 
landen zodat deze landen zich nu en in de toekomst beter 
kunnen wapenen tegen pandemieën’.

Gendergelijkheid 
• Stabiel op ongeveer 52 miljoen euro per jaar. Nederland 

gaat een feministisch buitenlandbeleid ontwikkelen, maar 

het is nog onduidelijk hoe dat eruit gaat komen zien en of 

het budgettaire consequenties gaat hebben. 
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Asiel
• Uit de extra gelden van het coalitieakkoord gaat 42% naar 

asielkosten.

• In de jaren 2017 tot en met de verwachte asieltoerekening 

in 2026 gaat er gemiddeld 575 miljoen euro naar 

asielkosten. 

• Jaar 2022 is een uitschieter met 735 miljoen euro waarvan 

eenmalig 150 miljoen euro naar Oekraïense vluchtelingen is 

gegaan.

• In 2023 is 75 miljoen euro gereserveerd in het verdeelartikel 

5.4 anticiperend op fluctuaties in de asieltoerekening.

Bedrijfsleven
• 130 miljoen euro extra in 2025 naar 

bedrijfsleveninstrumentarium oplopend naar 190 miljoen 

euro structureel. Pas 87 miljoen euro ingevuld bij 

artikelonderdeel 1.3 maar vooral naar DRIVE via 

infrastructuurontwikkeling wat naar ‘gebonden hulp’ neigt. 

• Absoluut gaan er steeds meer niet-ontwikkelingsrelevante zaken onder ODA budget
• 29% van de extra gelden door economische groei gaan naar niet-ontwikkelingsrelevante zaken (asielkosten, diverse kosten 

Oekraïne en ‘gebonden hulp’)

Oekraïne
• In 2022 is eenmalig 150 miljoen euro uit ODA gehaald voor 

kosten eerstejaarsopvang Oekraïense vluchtelingen in 

Nederland wat gedekt wordt uit twee kasschuiven van 75 

miljoen in 2023 en 2024. De regering beschouwt dit als een 

eenmalige dekking uit het ODA-budget.

• In 2023 is 50 miljoen euro vanuit het verdeelartikel 5.4 

overgemaakt naar artikelonderdeel 1.3 ten behoeve van de 

wederopbouw van infrastructuur in Oekraïne. Er is geen 

meerjarige reservering gemaakt. Dat is opmerkelijk omdat 

hiervoor honderden miljarden euro’s externe steun nodig 

gaat zijn, zoals bleek uit een assessment van de Europese 

Commissie en de Wereldbank. Er is een groot risico dat de 

financieringsbehoefte voor wederopbouw in Oekraïne in de 

komende jaren lopende programma’s in andere 

ontwikkelingslanden, waaronder de focusregio’s, gaan 

wegdrukken.


