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Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 25 november 2013
De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende dat opeenvolgende bezuinigingen ertoe leiden dat de
diplomatieke dienst aan het eind van deze kabinetsperiode 25% kleiner zal
zijn dan in 2011;
constaterende dat het kabinet de komende vier jaar respectievelijk
20 miljoen, 40 miljoen, 40 miljoen en 40 miljoen euro bezuinigt op het
postennetwerk, onder andere door het sluiten van vijf consulatengeneraal;
constaterende dat VNO-NCW te kennen heeft gegeven bereid te zijn een
bijdrage te leveren voor het behoud van economische diplomatie als een
zware component in het werk van ambassades en consulaten;
overwegende dat het postennetwerk een cruciale rol vervult voor de
Nederlandse economie, voor consulaire bijstand voor Nederlanders en
voor aandacht voor veiligheid en mensenrechten;
verzoekt de regering,
– samen met het bedrijfsleven, waaronder VNO-NCW, te onderzoeken in
hoeverre de economische dienstverlening door het Nederlandse
postennet meer kostendekkend gemaakt kan worden;
– de voorgenomen bezuiniging op het postennetwerk structureel te
halveren en dit in aanvulling op de bijdrage van VNO-NCW te dekken
uit de HGIS-onvoorzien middelen;
– met het vrijgemaakte budget in ieder geval de consulaten in München,
Chicago, Antwerpen en Milaan open te houden, posten in opkomende
markten te versterken en de algemene korting te verzachten;
– het postennet te blijven hervormen en moderniseren;
– bij het openen van eventuele nieuwe posten een integrale afweging te
maken tussen economische potentie, veiligheidsbelangen en bevordering van de internationale rechtsorde;
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–

de Kamer vóór 1 mei 2014 te informeren over de vorderingen, met
medeneming van het eindrapport van de commissie-Docters van
Leeuwen,

en gaat over tot de orde van de dag.
Sjoerdsma
Ten Broeke
Servaes
Voordewind
Van der Staaij
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