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Eindstemming wetsvoorstel
Het wetsvoorstel is op 5 december 2019 aangenomen door de Tweede Kamer.
Voor: SP, PvdA, GroenLinks, DENK, 50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie en Van
Haga
Tegen: PVV, PvdD, FvD en Van Kooten-Arissen.

Aangenomen en overgenomen amendementen
Artikel 1 Versterkte internationale rechtsorde
13  46 (Van der Staaij) over middelen voor psychische en geestelijke zorg aan
geloofsvervolgden.
Wereldwijd hebben religieuze minderheden, mensen zonder religie en mensen met een
andere levensovertuiging veelvuldig te maken met lichamelijk en psychisch lijden als
gevolg van terreur, geweld en onderdrukking. Soms is dat het gevolg van
gewelddadigheden door islamitische terreurgroepen als ISIS en Boko Haram in landen als
Irak, Syrië en Nigeria. Het kan ook gaan om onderdrukking door gewelddadige hindoes,
zoals in India, of door overheden, bijvoorbeeld inzake de Rohingya in Myanmar.
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Op sommige plaatsen neemt de vervolging van en geweld tegen andersdenkenden af. Daar
waar ISIS wordt teruggedrongen kunnen slachtoffers terugkeren naar hun plaatsen van
herkomst om daar hun leven weer op te bouwen. Op andere plaatsen blijven vervolging en
onderdrukking echter een structureel fenomeen.
Het is belangrijk dat Nederland en de internationale gemeenschap deze slachtoffers in
praktisch opzicht hulp en ondersteuning bieden, maar dat er tevens aandacht is voor de –
vaak minder zichtbare – psychische en geestelijke problematiek. Veel vervolgden zijn
zwaar getraumatiseerd, zeker wanneer sprake is geweest van (seks)slavernij of andere
vormen van vrijheidsberoving en mishandeling. Huizen en steden herbouwen is relatief
eenvoudig, maar «herstel van het hart» is veel moeilijker. Tegelijk ligt juist daarin een
belangrijke voorwaarde voor werkelijke en duurzame vrede en verzoening.
Dit amendement ziet op het optoppen van de bijdrage die Nederland geeft als noodhulp
aan personen die worden vervolgd om hun levensovertuiging en aan ngo’s actief op dat
gebied. Het amendement beoogt een bedrag van € 375.000 vrij te maken binnen het
mensenrechtenfonds voor financiering van psychische en geestelijke zorg aan vervolgden.
Dit dient allereerst ter bevordering van de gezondheid en het welzijn, maar kan bovendien
een bijdrage leveren aan het verminderen van spanningen en het bevorderen van vrede en
stabiliteit.
We stellen voor een bedrag van € 375.000 toe te voegen aan beleidsartikel 1 (Versterkte
internationale rechtsorde) ter bevordering van psychologische zorg aan vervolgden omwille
van hun levensovertuiging. 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).
Aangenomen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, D66,
VVD, SGP, CDA en de ChristenUnie.
Diverse artikelen
10 (Voordewind c.s.) over middelen voor een ambassade in Jerevan.
Dit amendement beoogt ruimte te creëren om een ambassade te openen in Jerevan,
Armenië door het apparaatsbudget van het Ministerie van Buitenlandse Zaken met twee
miljoen te verhogen. Dit bedrag is bedoeld voor een kleine Nederlandse ambassade,
inclusief gebouwen, personeel, eventuele beveiliging, ICT-verbindingen en toerekenbare
overheadkosten.
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Sinds de «fluwelen revolutie» van april 2018 is de nieuwe regering van Armenië bezig het
land te moderniseren, corruptie te bestrijden en hervormingen door te voeren op gebied
van justitie en economie. Om Armenië bij te staan bij deze politieke transitie, het
Nederlandse bedrijfsleven dat belangstelling heeft voor Armenië beter te ondersteunen en
de politieke ontwikkelingen in deze strategisch interessante regio te kunnen volgen, is het
wenselijk dat Nederland een ambassade opent. Van de 47 landen die lid zijn van de Raad
van Europa heeft Nederland in zes landen geen fysieke diplomatieke vertegenwoordiging,
waaronder Armenië. Nederland heeft wel een ambassade in de buurlanden Georgië en
Azerbeidzjan.
De dekking wordt gevonden door een verlaging van artikel 2.4 Bevordering van veiligheid,
stabiliteit en rechtsorde in internationaal verband (Stabiliteitsfonds) met € 0,5 miljoen; een
verlaging van artikel 2.4 Bevordering van veiligheid, stabiliteit en rechtsorde in
internationaal verband (VN-contributie voor Crisisbeheersingoperaties) met € 0,5 miljoen;
een verlaging van artikel 4.4 Uitdragen Nederlandse waarden en belangen
(Publieksdiplomatie) met € 0,5 miljoen en door een verhoging van de ontvangstenraming
op artikel 4.20 Consulaire dienstverlening aan vreemdelingen met € 0,5 miljoen. Deze
thema’s sluiten aan bij het doel van dit amendement. Het amendement stelt voor een deel
van de programmamiddelen om te zetten in apparaatsmiddelen.
Aangenomen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, Van Kooten-Arissen, 50PLUS,
D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, PVV, FvD en Van Haga.
Diverse artikelen
12  14 (Sjoerdsma en Koopmans) over het verhogen van het apparaatsbudget.
De internationale mensenrechtensituatie staat al enkele jaren onder druk en die trend is
nog niet gekeerd. De internationale veiligheidssituatie van en rondom het Koninkrijk is de
afgelopen jaren veranderd en op een aantal punten verslechterd. Zo blijft de terroristische
dreiging reëel. Ook de ontwikkelingen met betrekking tot migratie blijven vragen om een
effectief buitenlands beleid.
Dit amendement beoogt het apparaatsbudget van het Ministerie van Buitenlandse Zaken te
verhogen om het Nederlandse postennet te versterken. Dit zou een intensivering mogelijk
maken van de diplomatieke inzet op deze terreinen, zoals deze is opgenomen in de
Mensenrechten- rapportage en de Geïntegreerde Buitenland- en Veiligheidsstrategie. Het
postennet zou zodoende meer capaciteit hebben voor integrale monitoring, analyse en
aanpak van terrorisme en andere veiligheidsdreigingen «aan de bron» in het buitenland,
waarbinnen naast bestrijding voldoende aandacht is voor preventie. Nederland zou ook zijn
actieve voorvechtersrol op het terrein van mensenrechten met nog meer impact kunnen
waarmaken. Ambassades zouden zich nog effectiever kunnen inzetten voor de
mensenrechten, o.a. middels het ondersteunen en faciliteren van organisaties en projecten
via het mensenrechtenfonds, het aangaan van een dialoog met autoriteiten, het bieden van
een veilige locatie voor overleg voor mensenrechtenverdedigers, het bijwonen van
processen en het organiseren van evenementen.
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De dekking wordt gevonden door een verlaging van artikel 2.4 Bevordering van veiligheid,
stabiliteit en rechtsorde in internationaal verband (Stabiliteitsfonds) met € 1 miljoen; een
verlaging van artikel 2.4 Bevordering van veiligheid, stabiliteit en rechtsorde in
internationaal verband (VN-contributie voor crisisbeheersingsoperaties) met € 1 miljoen;
een verlaging van artikel 2.2 Bestrijding internationale criminaliteit en terrorisme (Contraterrorisme) met € 0,5 miljoen en een verlaging van artikel 4.4 Uitdragen Nederlandse
waarden en belangen (Publieksdiplomatie) met € 0,5 miljoen. Deze middelen sluiten
thematisch aan bij het doel van dit amendement. Het amendement stelt voor een deel van
programmamiddelen om te zetten in apparaatsmiddelen.
Aangenomen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen,
50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie en Van Haga.
Artikel 4 Consulaire dienstverlening en uitdragen Nederlandse waarden
11 (Koopmans c.s.) over intensiveren van de strijd tegen uithuwelijking en achterlating.
Dit amendement beoogt de strijd tegen uithuwelijking en achterlating te intensiveren.
Nederlandse meisjes en jongens en mannen en vrouwen worden in toenemende mate in
het buitenland door hun familie achtergelaten of uitgehuwelijkt, soms ook na ontvoering,
vaak in een land van herkomst. Nederland moet niet alleen hard werken om deze
praktijken te voorkomen, maar ook om de slachtoffers zo veel mogelijk te helpen.
Hiertoe is gerichte consulaire ondersteuning en intensivering van de uitvoering nodig,
bovenop de al bestaande geïntegreerde consulaire steun voor de slachtoffers. Met dit
amendement zal het mogelijk zijn om flexibele ondersteuning te bieden in die landen waar
dat nodig is, ter bestrijding van uithuwelijking en achterlating van Nederlanders, al dan
niet na ontvoering, en extra hulp aan de slachtoffers door intensivering van de inzet van
het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating (LKHA).
Hiertoe wordt artikel 4.1 Consulaire dienstverlening Nederlanders in het buitenland
(Consulaire bijstand) met € 0,1 miljoen verhoogd. De dekking wordt gevonden door een
verlaging van artikel 4.1 Consulaire dienstverlening Nederlanders in het buitenland
(Consulaire informatiesystemen) met € 0,1 miljoen. De middelen voor dit thema sluiten aan
bij het doel van dit amendement.
Aangenomen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, CDA, DENK, Van Kooten-Arissen,
50PLUS, D66, VVD, SGP, ChristenUnie, PVV, FvD en Van Haga.

Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen
Artikel 4 Consulaire dienstverlening en uitdragen Nederlandse waarden
8 (Van Ojik en Ploumen) over meer middelen voor versterking democratische rechtstaat in
EU-landen.
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De indieners constateren dat de rechtsstaat in verschillende EU-lidstaten onder druk staat.
Dit heeft reeds geresulteerd in artikel 7-procedures jegens Polen en Hongarije vanwege
een duidelijk gevaar voor een ernstige schending van de principes van democratie,
fundamentele rechten en de rechtsstaat. De indieners zijn van mening dat de kernwaarden
van de Europese Unie betreffende de rechtsstaat, grondrechten en versterking van
democratische instellingen van vitaal belang zijn voor het functioneren van de Europese
Unie. Dit kabinet deelt deze zorgen en bepleit forse verbetering hiervan. De indieners
constateren echter dat er slechts 100.000 euro beschikbaar is voor verbetering van de
rechtsstaat, persvrijheid en democratie in EU-lidstaten. Zij beogen met dit amendement de
civil society, NGO’s en advocatencollectieven die de persvrijheid, democratie en de
rechtsstaat in deze EU-lidstaten beogen te versterken verder te ondersteunen. Door middel
van versterking van het Programma Ondersteuning Buitenlands Beleid via onder andere
ambassades wordt deze hulp verstrekt. De indieners stellen voor een bedrag van 900.000
duizend euro extra beschikbaar te stellen voor deze versterking van de democratie, de
bescherming en promotie van mensenrechten en persvrijheid en de strijd tegen corruptie.
Deze middelen komen ten goede aan subartikel 4.4 Uitdragen Nederlandse waarden en
belangen. De dekking wordt gevonden bij het niet-juridisch verplichte deel van sub artikel
4.3 Grotere buitenlandse bekendheid met de Nederlandse cultuur. De middelen dienen
meerjarig bestemd te worden.
Verworpen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK en Van Kooten-Arissen.
Artikel 7 Apparaat
44 (Van den Hul) over 5 miljoen euro voor IMVO-diplomatie.
Ambassades dragen wereldwijd bij aan economische groei en toegang tot buitenlandse
markten voor Nederland en het Nederlandse bedrijfsleven. Behalve de positieve bijdrage
die deze economische diplomatie levert bij het creëren van banen en innovatie, dient zij
ook bij te dragen aan een zo goed mogelijke ondersteuning aan bedrijven om verantwoord
te kunnen ondernemen, de zogenaamde IMVO-diplomatie, waartoe onder meer de SER in
haar recente advies ‘Kansen pakken en risico’s beheersen’ oproept. Zo creëren we een
gelijk, speelveld en voorkomen we een race naar de bodem. Dit past bij de inzet van de
Nederlandse overheid aan bedrijven om zich te houden aan internationale richtlijnen voor
verantwoord ondernemen, en de rol die handel speelt bij het behalen van de duurzame
ontwikkelingsdoelen.
Dit amendement regelt een verstevigde inzet van ambassades bij het ondersteunen van
bedrijven op het gebied van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen,
waaronder arbeids- en mensenrechten en milieunormen. De dekking voor dit amendement
wordt gevonden in de niet juridisch verplichte middelen van artikel 1 van de begroting van
Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (Kamerstuk 35300-XVII) middels een
daartoe strekkend amendement.
Verworpen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen en
50PLUS.

