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Stemmingen moties Mensenrechten 

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend 
bij het debat over Mensenrechten, 

te weten: 

- de motie-Jasper van Dijk over niet investeren in bedrijven 
die betrokken zijn bij de illegale bezetting van Palestijnse 
gebieden (32735, nr. 322); 

- de motie-Jasper van Dijk over zorgen dat ABN AMRO 
niet langer investeert in de illegale bezetting van Palestijnse 
gebieden (32735, nr. 323); 

- de motie-Brekelmans over strategische afhankelijkheden 
van autoritaire grootmachten verminderen (32735, nr. 324); 

- de motie-Sjoerdsma over mogelijk maken dat slachtoffers 
van mensenrechtenschendingen namen van mensenrech- 
tenschenders aandragen bij de regering (32735, nr. 328); 

- de motie-Sjoerdsma over de verantwoordelijken voor de 
dood van Sergej Magnitsky op de Europese sanctielijst laten 
plaatsen (32735, nr. 329); 

- de motie-Agnes Mulder over humanitaire hulp aan de 
Afghaanse bevolking (32735, nr. 330); 

- de motie-Brekelmans over buitenlandse bedreiging van 
de diaspora in Nederland als expliciet onderdeel van het 
mensenrechtenbeleid (32735, nr. 325). 

(Zie notaoverleg van 4 oktober 2021.) 

De voorzitter: 
De motie-Brekelmans (32735, nr. 325) is in die zin gewijzigd 
dat zij thans luidt: 

Motie 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

constaterende dat verschillende autoritaire regimes ook de 
diaspora in Nederland onder druk zetten, intimideren en 
bedreigen; 

overwegende dat dit de vrijheid en veiligheid in Nederland 
aantast; 

verzoekt de regering om buitenlandse bedreiging van de 
diaspora in Nederland expliciet onderdeel te maken van 
het mensenrechtenbeleid, dit op te nemen in de jaarlijkse 
mensenrechtenrapportage, en dit mee te nemen bij de inzet 
van diplomatieke drukmiddelen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Zij krijgt nr. 331, was nr. 325 (32735). 

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen. 

In stemming komt de motie-Jasper van Dijk (32735, nr. 322). 

De voorzitter: 
Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, 
GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, de PvdA en de PvdD voor 
deze motie hebben gestemd en de leden van de overige 
fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Jasper van Dijk (32735, nr. 323). 

De voorzitter: 
Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, 
GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, de PvdA en de PvdD voor 
deze motie hebben gestemd en de leden van de overige 
fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Brekelmans (32735, nr. 324). 

De voorzitter: 
Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is 
aangenomen. 

In stemming komt de gewijzigde motie-Brekelmans (32735, 
nr. 331, was nr. 325). 

De voorzitter: 
Ik constateer dat deze gewijzigde motie met algemene 
stemmen is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Sjoerdsma (32735, nr. 328). 

De voorzitter: 
Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, 
GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, de PvdA, de PvdD, Fractie 
Den Haan, D66, de ChristenUnie, Lid Omtzigt, het CDA en 
BBB voor deze motie hebben gestemd en de leden van de 
overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Sjoerdsma (32735, nr. 329). 

De voorzitter: 
Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, 
GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, de PvdA, de PvdD, Fractie 
Den Haan, D66, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, Lid 
Omtzigt, BBB en Groep Van Haga voor deze motie hebben 
gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat 
zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Agnes Mulder (32735, nr. 330). 

De voorzitter: 
Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, 
GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, de PvdA, de PvdD, Fractie 
Den Haan, D66, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, Lid 
Omtzigt, het CDA, BBB en Groep Van Haga voor deze motie 
hebben gestemd en de leden van de overige fracties erte- 
gen, zodat zij is aangenomen. 
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