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Eindstemming wetsvoorstel
Het wetsvoorstel is op 7 december 2021 aangenomen door de Tweede Kamer.
Voor: SP, GroenLinks, Volt, DENK, PvdA, Fractie Den Haan, D66, ChristenUnie, VVD, SGP,
Lid Omtzigt, CDA, JA21, BBB en Groep Van Haga.
Tegen: PVV, PvdD, FVD en BIJ1.

Aangenomen amendementen
Artikel 2 Veiligheid en stabiliteit
Artikel 7 Apparaat
10  14 (Sjoerdsma c.s.) over middelen voor het vergroten van de sanctiecapaciteit
De laatste jaren zijn sancties relatief gezien een steeds groter en essentieel onderdeel
geworden van het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid (GBVB) van de EU.
De EU heeft in reactie op schendingen van het internationaal recht en/of ernstige
mensenrechtenschendingen inmiddels meer dan 40 actieve sanctieregimes, waarvan er de
afgelopen jaren verschillende zijn ingesteld, onder meer Cyber, Chemische Wapens,
Mensenrechten, Venezuela en Myanmar. De meest voorkomende EU-sancties betreffen een
tegoedenbevriezing en een inreisverbod tegen personen en bedrijven. Daarnaast worden er
ook wapenembargo’s ingesteld en economische maatregelen getroffen. Nederland levert in
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de EU aan veel nieuwe sanctievoorstellen een aanzienlijke bijdrage. Het werk hiervoor
wordt voor het overgrote gedeelte door het Ministerie van Buitenlandse Zaken gedaan. Op
het Ministerie van Buitenlandse Zaken is voor het voorstellen van nieuwe sancties geen
reguliere capaciteit aanwezig maar moet veelal ad hoc een beroep worden gedaan op de
directies waar landenbeleid wordt gemaakt. Waar nodig, met name bij financiële en
sectorale economische sancties, gebeurt dit in afstemming met het Ministerie van
Financiën, het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en andere departementen. De
beperkte capaciteit leidt ertoe dat Nederland op dit moment niet altijd een proactieve rol
kan vervullen bij het voordragen van listings. Dit terwijl er met het vertrek van het
Verenigd Koninkrijk uit de EU juist meer behoefte is ontstaan aan sanctiecapaciteit binnen
de EU. Daarom is een grotere rol van de Europese Dienst voor Extern Optreden (EDEO), de
Europese Commissie en EU-lidstaten essentieel voor het versterken van het EUsanctiebeleid. Om de komende jaren de actieve rol van Nederland in de EU op
sanctieterrein te kunnen behouden is extra Rijksbrede inzet vereist, met daarbij een
aanjagende rol voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Dit amendement beoogt om
ten behoeve van het onderzoekswerk voor sanctievoorstellen de sanctiecapaciteit bij het
Ministerie van Buitenlandse Zaken structureel te versterken. Hoewel het geld enkel ten
goede zal komen aan capaciteit op het Ministerie van Buitenlandse Zaken, hebben
indieners de nadrukkelijke wens dat ook het Ministerie van Financiën de benodigde
financiële expertise vrij zal maken om deze eenheid tot een succes 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 komt ten goed aan artikel 7 apparaat. De
middelen dienen meerjarig bestemd te worden.
Aangenomen. Voor: GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, PvdA, Fractie Den Haan, D66,
ChristenUnie, VVD, SGP, Lid Omtzigt, CDA en JA21.

Artikel 1 Versterkte internationale rechtsorde
Artikel 2 Veiligheid en stabiliteit
13 ( Ceder c.s.) over middelen voor het beschermen en ondersteunen van slachtoffers van
religieuze vervolging
De vrijheid van religie en levensovertuiging staat wereldwijd onder druk. Religieuze
minderheden, waaronder ook christenen, worden in toenemende mate vervolgd en
verdedigers van de vrijheid van religie en levensovertuiging hebben steeds minder ruimte
om van zich te laten horen. De regering wordt opgeroepen om de inzet op het beschermen
en ondersteunen van slachtoffers van religieuze vervolging en van
mensenrechtenverdedigers en NGO’s die zich inzetten voor vrijheid van religie te
intensiveren door noodfondsen te ondersteunen die zich voor deze groepen inzetten, in
casu door financiering van het ‘Protecting Belief’ rapid respond fund van Freedom House.
De dekking wordt gevonden door artikel 2.1 Goede internationale samenwerking ter
bevordering van de eigen en bondgenootschappelijke veiligheid (Programma
Ondersteuning Buitenlands Beleid, POBB) te verlagen met € 500.000. De verhoging in
artikel 1 komt ten goede aan artikel 1.2 Bescherming en bevordering van mensenrechten.
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Aangenomen. Voor: BIJ1, DENK, Fractie Den Haan, D66, ChristenUnie, VVD, SGP,
Lid Omtzigt, CDA, JA21, BBB, FVD en Groep Van Haga.
Artikel 2 Veiligheid en stabiliteit
12 ( Brekelmans c.s.) over middelen voor een taskforce tegen afhankelijkheid van
autoritaire grootmachten
De sterk groeiende politieke en economische macht van China leidt tot toenemende
strategische afhankelijkheden voor Nederland en Europa en kwetsbaarheden voor brede
sectoren van de Nederlandse economie en maatschappij.
In de concurrentie met China is het essentieel dat Nederland zelf grip houdt op strategisch
belangrijke sectoren en processen die essentieel zijn voor onze veiligheid en
verdienvermogen.
Om effectief tegenwicht te bieden, ligt het voor de hand om in nauwe samenwerking op te
trekken met partnerlanden in Noord-Amerika, Europa en Azië die deze strategische
belangen en zorgen delen, en nieuwe partnerschappen te zoeken in de rest van de wereld.
Nederland kan daarbij een voortrekkersrol spelen. Het is daarom essentieel dat de regering
met urgentie investeert in huidige en nieuwe partnerschappen om onze afhankelijkheden af
te bouwen.
De regering wordt opgeroepen om te onderzoeken op welke manier binnen de EU of met
nieuwe coalities vorm gegeven kan worden aan gezamenlijke interventies die de
strategische afhankelijkheden voor Nederland verminderen en daarover te rapporteren aan
de Kamer. Daarbij worden voorbereidingen getroffen om een Taskforce in te richten. Het
doel van deze Taskforce is dat Nederland binnen 5-10 jaar niet meer zo afhankelijk is van
autoritaire grootmachten, in het bijzonder China. De Taskforce stelt hiervoor een strategie
op, coördineert dit, en jaagt dit voortdurend aan binnen Nederland en de EU. Binnen
Buitenlandse Zaken ondersteunt het ambassades in belangrijke internationale contacten,
zoals handelsmissies en diplomatieke overleggen. De Taskforce werkt samen met andere
departementen (met name EZK en OCW), en met het bedrijfsleven en academici. Ook
helpt het ervoor te zorgen dat we onze strategische kennis en technologie beschermen en
niet weggeven aan China. In de eerste maanden van 2022 wordt al zoveel mogelijk
voorbereidend werk gedaan voor de Taskforce, zodat voor een nieuw kabinet snel een plan
klaar ligt en een nieuw kabinet kan besluiten hoe deze Taskforce eruit komt te zien.
De dekking wordt gevonden door artikel 2.4 Bevordering van veiligheid, stabiliteit en
rechtsorde in internationaal verband (VN-contributie voor crisisbeheersingsoperaties) te
verlagen met € 500.000. De verhoging komt ten goed aan artikel 2.1 Goede internationale
samenwerking ter bevordering van de eigen en bondgenootschappelijke veiligheid
(Veiligheidsfonds).
Aangenomen. Voor: GroenLinks, Volt, DENK, PvdA, Fractie Den Haan, D66,
ChristenUnie, VVD, SGP, Lid Omtzigt, CDA, JA21, BBB, PVV en Groep Van Haga.
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Artikel 2 Veiligheid en stabiliteit
11 (Agnes Mulder c.s.) over middelen voor het vergroten van weerbaarheid tegen statelijke
cyberdreigingen.
In het licht van de toegenomen cyberdreiging vanuit statelijke actoren, waaronder met
name de Russische Federatie en China, die direct en rechtstreeks inbreuk maken op
Nederlandse en Europese belangen en van de recente ontwikkelingen die het belang
illustreren van coalities / samenwerking op veiligheidsgebied, zoals recent de vorming van
AUKUS, heeft Nederland de ambitie om een leidende rol te spelen in het versterken van
bestaande coalities als EU en NAVO en het vormgeven van nieuwe coalities op
cyberveiligheid. Nederland heeft de ambitie om vanuit de gedachte van gedeelde
strategische belangen, samenwerking te bevorderen om gezamenlijk weerbaarheid tegen
statelijke cyberdreigingen te vergroten, te definiëren wanneer sprake is van inbreuk op
belangen en een gezamenlijk responskader te ontwikkelen. Nederland maakt daarbij
gebruikt van de sterke eigen positie op cyber.
Dekking voor dit amendement wordt gevonden door artikel 2.4 Bevordering van veiligheid,
stabiliteit en rechtsorde in internationaal verband (Stabiliteitsfonds) te verlagen met €
500.000. De middelen komen ten goed aan artikel 2.2 Bestrijding internationale
criminaliteit en terrorisme. De middelen dienen meerjarig bestemd te worden, voor een
periode van tenminste vier jaar.
Aangenomen. Voor: GroenLinks, Volt, DENK, de PvdA, Fractie Den Haan, D66,
ChristenUnie, VVD, SGP, Lid Omtzigt, CDA, JA21, BBB, PVV, FVD en Groep Van
Haga.

Verworpen en ingetrokken amendementen
Artikel 7 Apparaat
4 (Omtzigt) over een formatiereductie van voorlichters.
Dit amendement regelt dat er € 400.000 afgaat van de directie Communicatie in verband
met de formatiereductie van voorlichters.
Verworpen. Voor: SP, BIJ1, Volt, DENK, PvdD, SGP, Lid Omtzigt, JA21, BBB, PVV,
FVD en Groep Van Haga.
Artikel 4 Consulaire dienstverlening en uitdragen Nederlandse
waarden
9 (Van der Lee en Piri) over middelen voor versterking van de democratische rechtsstaat in
EU-lidstaten.
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. Indieners zijn van mening dat de kernwaarden
van de Europese Unie betreffende de rechtsstaat, grondrechten en versterking van
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democratische instellingen van vitaal belang zijn voor het functioneren van de Europese
Unie. Dit kabinet deelt deze zorgen en bepleit fundamentele 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 van sub-artikel 4.4 Uitdragen
Nederlandse waarden en belangen. De dekking wordt gevonden in het niet-juridisch
verplichte deel van artikel 4. De middelen dienen meerjarig bestemd te worden.
Ingetrokken.

