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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 commissie voor 

Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking 

 

 

 datum 2 december 2015 

 

 

Betreffende wetsvoorstel: 

 

33865 (R2024) 

Goedkeuring en uitvoering voor de wetgeving op Koninkrijksniveau van de op 10 en  

11 juni 2010 te Kampala aanvaarde wijzigingen van het Statuut van Rome inzake het  

Internationaal Strafhof (Trb. 2011, 73) 

 

 

Eindstemming wetsvoorstel 

Het wetsvoorstel is op 1 december 2015 aangenomen door de Tweede Kamer.  

ChristenUnie, de SGP, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD 

en de SP stemden voor.  

 

 

Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen 

  

Artikel 1, 2 en 3 

7 (Taverne) over het beperken van de goedkeuring tot de wijziging van artikel 8 van het 

Statuut van het Internationaal Strafhof. 

 

Door dit amendement wordt de gevraagde goedkeuring beperkt tot de wijziging van artikel 

8 van het Statuut van het Internationaal Strafhof (i.e. de uitbreiding van de definitie van 

oorlogsmisdrijven in geval van een niet-internationaal gewapend conflict).  

 

 

 



 

 datum 2 december 2015 

 blad 2 

 

 

De Kampala-amendementen verband houdende met de uitbreiding van de rechtsmacht van 

het Internationaal Strafhof over het misdrijf agressie worden niet goedgekeurd. In verband 

hiermee blijft de strafbaarstelling van het misdrijf agressie in de Nederlandse Wet 

internationale misdrijven (WIM), zoals voorzien in het wetsvoorstel ter uitvoering van de 

Kampala-amendementen (wetsvoorstel 33 866), achterwege. Daartoe wordt bij dat 

wetsvoorstel een amendement ingediend.  

 

Bij de aanname van dit amendement wordt in het opschrift van het wetsvoorstel «en 

uitvoering voor de wetgeving op Koninkrijksniveau van de op 10 en 11 juni 2010 te 

Kampala aanvaarde wijzigingen» vervangen door: van de op 10 juni 2010 te Kampala 

aanvaarde wijziging van artikel 8. 

Verworpen. Voor: PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren, het CDA, de SGP, de VVD, 

Klein, Houwers, Van Vliet en 50PLUS.  

 

 

Moties 

 
9 (33.865 (R2024) / 33.866)  (Sjoerdsma en Servaes) over het overnemen van de Noorse 
positie inzake het Internationaal Strafhof  
Aangenomen. Voor: CDA, de ChristenUnie, de SGP, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, 
D66, GroenLinks, de PvdA. 
 
10 (33.865 (R2024) / 33.866) (Sjoerdsma) over een brede ophoging van de Victims and 
Witness Unit 
Aangenomen. Voor: CDA, de ChristenUnie, de SGP, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, 
D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP. 
 
11 (33.865 (R2024) / 33.866)  (Sjoerdsma) over automatisch ophogen van het budget voor 
het Bureau van de Aanklager 
Aangenomen. Voor: CDA, de ChristenUnie, de SGP, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, 
D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP. 
 
12  (33.865 (R2024) / 33.866) (Sjoerdsma) over een gemeenschappelijke EU-reactie bij 
schending van afspraken met het Strafhof door verdragsstaten 
Aangenomen. Voor: ChristenUnie, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, 50PLUS, D66, 
GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP. 
 
13 (33.865 (R2024) / 33.866) (Servaes en Sjoerdsma) over het behouden van draagvlak voor 
het Internationaal Strafhof 
Aangenomen. Voor: ChristenUnie, de SGP, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, 50PLUS, 
D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP. 


