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Amendementen zijn in volgorde van stemming - op artikelnummer - weergegeven: allereerst de aangenomen en/of overgenomen 

amendementen, vervolgens de verworpen of ingetrokken amendementen en tenslotte eventuele moties. Vervangen amendementen zijn 

d.m.v. een  aangegeven: bijv. 7  8  20. Amendement nr. 7 is vervangen door amendement nr. 8, dat op zijn beurt vervangen is 

door amendement nr. 20. De vette notatie van het stuknummer geeft aan dat dit het definitieve amendement is. De stemmingslijsten 

worden gemaakt op basis van de ongecorrigeerde draad van de vergadering. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 aan De leden van de vaste commissies voor 

Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking 

Europese Zaken 

 

 datum 28 december 2017 

 

 

Betreffende wetsvoorstel: 

 

 

 

Eindstemming wetsvoorstel 

Het wetsvoorstel is op  21 december 2017 aangenomen door de Tweede Kamer. De FvD-

fractie stemde tegen. 

 

 

Verworpen amendement 

 

Artikel 1 Versterkte internationale rechtsorde en eerbiediging van mensenrechten 

Artikel 4 Consulaire belangenbehartiging en het internationaal uitdragen van 

Nederlandse waarden en belangen 

11 (Van Ojik) over bescherming van landrechtenactivisten en natuurbeschermers.  

 

Dit amendement beoogt het budget ter bescherming en bevordering 

van mensenrechten (beleidsartikel 1.2) te verhogen met drie miljoen euro. 

Deze verhoging maakt het mogelijk om aan de inzet van beleid ter 

bescherming en bevordering van mensenrechten de bescherming van 

landrechtenactivisten en natuurbeschermers toe te voegen als prioriteit. 

Deze groep staat in toenemende mate onder druk door toename van het 

landgebruik door grootschalige activiteiten als mijnbouw en grootschalige 

teelt van soja en palmolie. 

 

 

 



 

 datum 28 december 2017 

 blad 2 

 

 

De dekking wordt gevonden door een verhoging van de niet-belastingontvangsten 

op beleidsartikel 4 (Consulaire belangenbehartiging en het 

internationaal uitdragen van Nederlandse waarden en belangen). De 

Algemene Rekenkamer wijst er in het rapport «Niet-belastingontvangsten: 

raming, beheersing en prikkels van ontvangsten van ministeries» op dat 

de realisatie van de ontvangsten op de begroting Buitenlandse Zaken van 

2013 tot en met 2016 dertig tot vijfenzestig miljoen hoger is uitgevallen 

dan oorspronkelijk geraamd. Voor beleidsartikel 4 was dit in 2013: 

6,9 miljoen, in 2014: 9 miljoen, in 2015: 8,6 miljoen en in 2016: 

10,5 miljoen. Door deze te lage inschatting heeft de Kamer niet mee 

kunnen beslissen over de besteding van deze middelen. De ontvangsten 

in de begroting voor 2018 blijven ruim € 10 miljoen lager dan de realisatie 

in 2016 zonder dat hier in de begroting een reden voor is gegeven. Door 

de raming van niet-belastingontvangsten met drie miljoen te verhogen, 

wordt het verschil tussen begroting en verwachte inkomsten voor een 

klein deel verminderd. 

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

 

 


