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 aan De leden van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en 
Ontwikkelingssamenwerking en voor Europese Zaken 
 
 

 
 datum 9 december 2020 

 
 
Betreffende wetsvoorstel: 
 
35570 V 
 
Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het 
jaar 2021 
 
Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 8 december 2020 aangenomen door de Tweede Kamer.  
Voor: SP, PvdA, Krol, GroenLinks, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, D66, VVD, SGP, 
CDA, ChristenUnie en FVD. 
Tegen: PvdD en PVV. 
 
 
Aangenomen amendementen 
 
Artikel 1 Versterkte internationale rechtsorde 
16 (Sjoerdsma c.s.) over middelen ter ondersteuning van journalisten in nood.  
 
Constaterende dat de persvrijheid wereldwijd in toenemende mate onder druk staat en de 
veiligheid van journalisten in het geding komt is extra inzet vereist op het terrein van 
persvrijheid, specifiek ter ondersteuning van journalisten in nood.  
 
Dit amendement beoogt hiervoor de middelen beschikbaar te maken door artikel 1 
Versterkte internationale rechtsorde met € 2 miljoen te verhogen. De dekking wordt 
gevonden door artikel 1 Versterkte internationale rechtsorde te verlagen met € 2 miljoen. 
Aangenomen. Voor: SP, PvdA, Krol, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, Van Kooten-
Arissen, DENK, D66, VVD, CDA, ChristenUnie en FVD. 
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Artikel 2 Veiligheid en stabiliteit 
17  18 (Sjoerdsma c.s.) over middelen t.b.v. government-to-government samenwerking. 
 
Suriname koestert sinds lange tijd de wens voor visumliberalisatie. Dat is een dossier dat 
bij de Europese Commissie ligt en waarvoor Suriname aan diverse voorwaarden moet 
voldoen. De gevraagde hervormingen liggen gedeeltelijk op het vlak van de rechtsstaat en 
goed bestuur. Dit zijn tevens belangrijke prioriteiten voor de nieuwe Surinaamse regering. 
Thema’s die ook door Nederland ondersteund moeten worden en waar Nederland zelf baat 
bij heeft. Via dit amendement zal government-to-government samenwerking worden 
mogelijk gemaakt zodat er technische ondersteuning aan Suriname wordt geboden op deze 
terreinen.  
 
Dit amendement beoogt hiervoor de benodigde middelen toe te wijzen, gedurende vier jaar 
(over de periode 2021-2024 en elk jaar € 0,5 miljoen), door een verhoging van artikel 2.4 
Bevordering van veiligheid, stabiliteit en rechtsorde in internationaal verband (Regionale 
stabiliteit).  
 
De dekking wordt gevonden door een verlaging van artikel 2.4 Bevordering van veiligheid, 
stabiliteit en rechtsorde in internationaal verband (VN-contributie voor 
crisisbeheersingsoperaties) met € 0,5 miljoen over elk jaar. 
Aangenomen. Voor: SP, PvdA, Krol, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, Van Kooten-
Arissen, DENK, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie en FVD. 
 
Artikel 2 Veiligheid en stabiliteit 
19 (Van Helvert c.s.) over middelen voor government-to-government samenwerking 
gericht op capaciteitsopbouw en kennisdeling. 
 
De nieuwe Surinaamse regering staat voor grote uitdagingen op het vlak van 
overheidsfinanciën en de COVID-19 crisis heeft de Surinaamse economie verder onder druk 
gezet. Suriname heeft hiervoor dringend de steun en hulp van andere landen nodig. Met dit 
amendement zal geld beschikbaar worden gesteld voor government-to-government 
samenwerking gericht op capaciteitsopbouw en kennisdeling. Focus hierbij zal liggen op 
ondersteuning van de Surinaamse overheid en overheids-agentschappen waarmee de 
juiste kaders en randvoorwaarden worden geschapen voor duurzame ontwikkeling. Het 
doel hiervan is economische groei mede door opbouw van de economische infrastructuur 
inclusief bevordering van werkgelegenheid, met o.a. aandacht voor havenontwikkeling.  
 
Dit amendement beoogt hiervoor de benodigde middelen toe te wijzen, gedurende vier jaar 
(over de periode 2021-2024 en elk jaar € 0,5 miljoen) door een verhoging van artikel 2.4 
Bevordering van veiligheid, stabiliteit en rechtsorde in internationaal verband (Regionale 
stabiliteit).  
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De dekking wordt gevonden door een verlaging van artikel 2.4 Bevordering van veiligheid, 
stabiliteit en rechtsorde in internationaal verband (VN-contributie voor 
crisisbeheersingsoperaties) met € 0,5 miljoen over elk jaar. 
Aangenomen. Voor: SP, PvdA, Krol, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, Van Kooten-
Arissen, DENK, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie en FVD. 
 
Artikel 2 Veiligheid en stabiliteit 
Artikel 7 Apparaat 
20 (Koopmans c.s.) over middelen voor het gebruik van nieuwe technologieën. 
 
Van oudsher behoort Nederland internationaal bij de koplopers op het gebied van 
wapenbeheersing, non-proliferatie en ontwapening. De toepassingen van nieuwe 
technologieën stellen ons op dit terrein voor nieuwe uitdagingen. Bovendien wordt door 
nieuwe technologische ontwikkelingen de traditionele economische en militaire voorsprong 
van Nederland en zijn bondgenoten snel kleiner. Dit heeft potentieel verstrekkende 
gevolgen voor onze veiligheid. Samen met nationale en internationale partners moet 
Nederland voorop blijven lopen bij het normeren van het gebruik van nieuwe technologieën 
in het veiligheidsdomein. Ook moet Nederland helpen voorkomen dat nieuwe technologieën 
voor niet-vreedzame doeleinden door illegitieme actoren (zoals terroristen) worden 
misbruikt. Tot slot moet Nederland de kansen benutten die nieuwe technologieën kunnen 
bieden voor wapenbeheersing en ontwapening. Deze doelen vragen om extra inzet van het 
Ministerie van Buitenlandse Zaken. Dit amendement beoogt dit mogelijk te maken. 
 
De dekking wordt gevonden door artikel 2.4 Bevordering van veiligheid, stabiliteit en 
rechtsorde in internationaal verband (VN-contributie voor crisisbeheersingsoperaties) te 
verlagen met € 0,5 miljoen. De verhoging in artikel 2 komt ten goede aan artikel 2.1 
(Veiligheidsfonds). Het amendement stelt daarnaast voor een deel van 
programmamiddelen om te zetten in apparaatsmiddelen door het budget van artikel 7 te 
verhogen. 
Aangenomen. Voor: Krol, GroenLinks, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, D66, VVD, 
SGP, CDA, ChristenUnie, PVV en FVD. 
 
Artikel 2 Veiligheid en stabiliteit 
Artikel 7 Apparaat 
21 ( Koopmans c.s.) over middelen voor het bereiken van strategische autonomie. 
 
Nederland en zijn bondgenoten zien zich toenemend geconfronteerd met rivaliteit en 
instabiliteit in de internationale politiek-economische rechtsorde en veiligheid. 
Autocratische, centraal geleide staten zetten in toenemende mate in op het bereiken van 
strategische dominantie en het creëren van eenzijdige strategische afhankelijkheden op 
economisch en technologisch gebied. Nederland moet zich daar in toenemende mate tegen 
verweren, om onze politieke en economische vrijheden te waarborgen. Samenwerking met 
autocratische landen moet op evenwichtige, gelijkwaardige en strategisch autonome wijze 
verder vormgegeven worden. Samenwerking met Europese, trans-Atlantische en andere 
internationale bondgenoten is daarbij cruciaal.  
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Dit vereist extra inzet van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, om dreigingen en kansen 
te identificeren en de Europese, trans-Atlantische en internationale samenwerking te 
versterken. Bijzondere uitdaging daarbij is het formuleren van een coherente, strategische 
langetermijnagenda om inspanningen op de verschillende terreinen goed te kunnen 
coördineren en onze vrijheden, veiligheid en de internationale rechtsorde blijvend zeker te 
stellen en weerbaar te zijn voor langzame ondermijning daarvan. Dit amendement beoogt 
deze extra inzet van Buitenlandse Zaken mogelijk te maken. 
 
De dekking wordt gevonden door artikel 2.4 Bevordering van veiligheid, stabiliteit en 
rechtsorde in internationaal verband (VN-contributie voor crisisbeheersingsoperaties) te 
verlagen met € 1 miljoen. De verhoging in artikel 2 komt ten goede aan artikel 2.1 
(Veiligheidsfonds). Het amendement stelt daarnaast voor een deel van 
programmamiddelen om te zetten in apparaatsmiddelen door het budget van artikel 7 te 
verhogen. 
Aangenomen. Voor: Krol, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, D66, VVD, SGP, CDA, 
ChristenUnie, PVV en FVD. 
 
 
Verworpen amendement 
 
Artikel I Versterkte internationale rechtsorde 
61 (De Roon en Fritsma) over het stopzetten van de Nederlandse bijdrage aan het 
Internationaal Strafhof. 
 
Omdat het Internationaal Strafhof niet naar behoren functioneert en er binnen de 
organisatie sprake is van corruptie en seksueel misbruik, willen indieners dat Nederland 
niet langer meer financieel bijdraagt aan het hof. Dit amendement reduceert de 
Nederlandse bijdrage aan het Internationaal Strafhof dan ook tot nul euro. Dat betreft 
zowel de jaarlijkse contributie aan het hof van € 3,6 miljoen (artikel 1.1) als de jaarlijkse 
bijdrage in de huisvesting van € 1.012.000 (artikel 1.3). Langer blijven bijdragen aan het 
Internationaal Strafhof is niet in het belang van Nederland. Dit met dit amendement 
vrijgemaakte middelen worden gebruikt als dekking voor amendement 35570-X nr. 17. 
Verworpen. Voor: Krol, PVV en FVD. 


