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Betreffende wetsvoorstel: 

 

35000 V 

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het 

jaar 2019 

 

 

Eindstemming wetsvoorstel 

Het wetsvoorstel is op 4 december 2018 aangenomen door de Tweede Kamer.  

Voor: SP, PvdA, GroenLinks, DENK, 50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA en de ChristenUnie. 

Tegen: PVV, PvdD en FvD. 

 

 

Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen 

 

Artikel 1 Versterkte internationale rechtsorde 

12 (Karabulut) over 1 miljoen voor het mensenrechtenfonds voor financiering van 

mensenrechtenverdedigers in Israël en Palestina.   

 

Dit amendement beoogt een bedrag van € 1 miljoen vrij te maken binnen het 

mensenrechtenfonds voor financiering van mensenrechtenverdedigers in Israël en 

Palestina, die tot 2017 via het Human Rights and International Humanitarian Law 

Secretariat werden gefinancierd. In beide landen staat het werk van 

mensenrechtenverdedigers onder grote en toenemende druk, wat zich uit in bedreigingen, 

arrestaties, geweldpleging en op andere manieren.  

  

 



 

 datum 7 december 2018 

 blad 2 

 

 

Financiering van mensenrechtenorganisaties in deze regio draagt op allerlei manieren bij 

aan de doelstellingen van het kabinet, onder andere met betrekking tot een rechtvaardige 

vrede en respect voor democratische en rechtsstatelijke principes. De dekking zal worden 

gevonden in het juridisch niet-verplichte deel van post 1.2 (bescherming en bevordering 

van mensenrechten) van artikel 1 (versterkte internationale rechtsorde). 

Verworpen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD en DENK. 

 

 

Artikel 1 Versterkte internationale rechtsorde 

Artikel 7 Apparaat 

14 (Van Ojik) over 1,5 miljoen voor ambassades ter versterking van democratie, 

fundamentele rechten en rechtsstaat. 

 

De indiener constateert dat er zowel in Polen als Hongarije artikel 7-procedures zijn gestart 

vanwege een duidelijk gevaar voor een ernstige schending van de principes van 

democratie, fundamentele rechten en de rechtsstaat. Daarnaast zijn er in andere Europese 

lidstaten serieuze signalen dat de rechtsstaat, democratie en persvrijheid steeds meer 

onder druk komt te staan. De indiener is van mening dat de kernwaarden van de Europese 

Unie als het gaat om de rechtsstaat, grondrechten en versterking van democratische 

instellingen goed beschermd en verbeterd moeten worden. Dit kabinet investeert in het 

postennetwerk in Europa waarbij onder andere de posten in Boedapest en Boekarest 

worden versterkt. Daarbij benadrukt het kabinet dat er zorgen op het vlak van de 

democratie en de rechtsstaat binnen Europa zijn en dat goed bestuur een waarborg van de 

naleving van mensenrechten is. De indiener deelt deze redenering en beoogt met dit 

amendement dat ambassades in landen als Polen, Hongarije en Roemenië meer 

ondersteuning bieden aan de civil society die persvrijheid, democratie en de Rule of Law 

versterkt. Deze hulp wordt verstrekt in de vorm van personele ondersteuning bij 

initiatieven en projecten die laatstgenoemde doelen nastreven (met een bedrag van € 

750.00), en door middel van het toekennen van subsidies aan relevante projecten en 

organisaties (ook met een bedrag van € 750.00). Voorbeelden van organisaties die zich 

hiervoor inzetten en via ambassades verder gesteund kunnen worden zijn het Helsinki 

Comité, The Committee for the Defence of Democracy (Polen), de Open Dialogue 

Foundation (Polen), Direkt36 (Hongarije), Open Society Foundations (Hongarije) en 

CIVICUS (Roemenië). De indiener stelt voor een bedrag van 1,5 miljoen beschikbaar te 

stellen aan ambassades in deze landen ter versterking van de Rule of Law en democratie, 

de bescherming en promotie van mensenrechten en persvrijheid en de strijd tegen 

corruptie. De indiener vindt het namelijk van groot belang dat ondemocratische 

ontwikkelingen in deze Europese lidstaten meer tegenwicht krijgen. De dekking wordt 

gevonden bij het niet-juridisch verplichte deel van sub artikel 1.2 Mensenrechten. De 

middelen dienen meerjarig bestemd te worden. 

Verworpen: Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD en DENK. 
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Artikel 1 Versterkte internationale rechtsorde 

16 (Ploumen) over 2 miljoen voor persvrijheid in de MENA regio. 

 

Het rapport Freedom in the World schetst een somber beeld over persvrijheid in de MENA 

regio. Dit rapport staat niet op zichzelf. In zijn laatst verschenen column schrijft de 

vermoorde journalist Khashoggi dat mensen in de Arabische wereld slecht of fout 

geïnformeerd zijn, het mensen onmogelijk wordt gemaakt om zaken die voor hun regio of 

hun leven belangrijk zijn te bespreken. 

Vrijheid van meningsuiting is de kern voor een verdere democratisering en eerbiediging 

van de mensenrechten. Veel journalisten zijn de regio ontvlucht en proberen zo goed 

mogelijk de onafhankelijke nieuwsvergaring in stand te houden. De kanalen die zij hiervoor 

kunnen benutten zijn echter beperkt. 

Met dit amendement willen we de mogelijkheid creëren voor een onafhankelijk, 

internationaal mediaforum. Daarom willen we middelen reserveren met het specifieke doel 

journalisten uit de MENA regio in staat te stellen radio uitzendingen voor hun land te 

verzorgen en zo de persvrijheid in de die landen te bevorderen en burgers toegang te 

geven tot onafhankelijke nieuws. 

Het stimuleren van een betere mensenrechtensituatie mede door het financieren en 

uitvoeren van projecten via bilaterale en multilaterale kanalen ter bevordering van 

prioritaire mensenrechtenthema’s, met bijzondere aandacht voor de vrijheid van 

meningsuiting (inclusief bescherming van journalisten), is een van doelstellingen die het 

kabinet beoogd na te streven in beleidsartikel 1.  

We stellen voor een bedrag € 2 miljoen toe te voegen aan beleidsartikel 1.2 (Bescherming 

en bevordering van mensenrechten) ter bevordering van het vrije woord in het bijzonder 

voor op de MENA regio gerichte media en verzoekt de regering initiatieven te nemen om 

projecten op te kunnen starten, al dan niet in samenwerking met andere Europese landen 

of NGO’s. De dekking wordt gevonden in het niet-juridisch verplichte deel van artikel 1. 

Verworpen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD en DENK. 

 

 

Artikel 1 Versterkte internationale rechtsorde 

Artikel 6 Nominaal en onvoorzien 

13  47 (Karabulut) over 10 miljoen extra investeren in het mensenrechtenfonds. 

Dit amendement verhoogt de uitgaven voor het mensenrechtenfonds met € 10 miljoen. 

Mensenrechten staan wereldwijd onder grote druk. Daarom heeft het kabinet Rutte-III 

besloten het mensenrechtenfonds te verhogen, met bijna € 10 miljoen. Maar de 

verslechtering van de mensenrechtensituatie wereldwijd gaat dermate hard, door 

groeiende intolerantie en het afbreken van sociale, economische, politieke, democratische 

en rechtstatelijke verworvenheden, dat een grotere investering in dit fonds 

gerechtvaardigd is. Daarom voegt de indiener met dit amendement een substantieel 

bedrag toe aan het mensenrechtenfonds, waarbij de aandacht in het bijzonder uitgaat naar 

vrouwenrechten en mensenrechtenverdedigers in het Midden-Oosten. 

Verworpen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD en DENK.  


