
G ra p p e r h a u s ’
a nt it e r ro r i s m e we t
bedreigt noodhulp
Een vergunning vragen om hulp
te verlenen in oorlogsgebied? De senaat
moet dat wetsvoorstel dringend herzien,
schrijven zestien ngo’s.

D
e Tweede Kamer
heeft deze maand
ingestemd met
een wetsvoorstel
van minister
Grapperhaus
(Justitie en Veilig-
heid, CDA) om

verblijf in terroristisch gebied, zon-
der toestemming vooraf, strafbaar te
stellen. Deze wet vormt een bedrei-
ging voor onafhankelijke hulpverle-
ning in conflictgebieden. Hulpverle-
ners verplichten vooraf toestemming
te vragen vertraagt noodhulp, onder-
mijnt de onafhankelijke status van
humanitaire organisaties, en ver-
groot de risico’s voor hulpverleners.
Daarom vroegen wij de minister een
uitzondering te maken voor humani-
taire hulpverleners. Het is verbijste-
rend dat zowel de minister als de
Tweede Kamer doof is gebleven voor
onze oproep.

We begrijpen heel goed dat de
overheid maatregelen wil nemen te-
gen uitreizigers die gewelddadige be-

doelingen hebben, en dat zij dreigin-
gen in onze samenleving wil wegne-
men – hoewel de Raad van State de
noodzaak van de wet betwist. Maar
het kabinet en de Tweede Kamer
hebben geen oog gehad voor de ne-
gatieve bijeffecten.

H umanitaire hulpverleners
hebben als doel om slachtof-
fers van geweld en natuur-

rampen te redden. Het humanitair
oorlogsrecht verplicht staten, dus
ook Nederland, om humanitaire or-
ganisaties toe te laten tot crisisgebie-
den en hen te faciliteren bij hun le-
vensreddende werk. Het vooraf vra-
gen van toestemming om te mogen
afreizen naar een crisisgebied staat
daar haaks op. Erger nog, de Neder-
landse overheid reserveert via dit
wetsvoorstel het recht om te bepalen
of en welke humanitaire organisaties
naar een bepaald gebied mogen rei-
zen. Onduidelijk is op welke grond
toestemming zal worden gegeven of
onthouden. Daarmee komt de onaf-

hankelijkheid en onpartijdigheid van
hulporganisaties in het geding. En
daarmee worden niet alleen abstrac-
te principes geschaad, maar ook de
veiligheid van hulpverleners.

Of hulpverleners in conflictgebie-
den toegang krijgen tot mensen in
nood, wordt veelal bepaald door de
mate waarin humanitaire organisa-

ties zich houden aan deze grondbe-
ginselen, en het vertrouwen dat dat
geeft aan alle strijdende partijen. Het
vertrouwen wordt ondermijnd als
strijdende partijen weten dat de Ne-
derlandse overheid Nederlandse
hulpverleners expliciet toestemming
heeft gegeven om in ‘h u n’ gebied te
mogen werken.

Hulp aan mensen in nood
moet losstaan van politieke
of militaire argumenten

Namens�Dutch�Relief�Alliance�(DRA):
Annelies�Claessens,�voorzitter;�Mi-
chiel�Servaes,�algemeen�directeur�Ox-
fam�Novib;�Pim�Kraan,�directeur�Save
the�Children;�Nelke�Manders,�alge-
meen�directeur�Artsen�zonder�Grenzen.
DRA�is�een�samenwerkingsverband
van�zestien�Nederlandse�hulporganisa-
ties:�CARE�Nederland;�Cordaid;�Dorcas;
ICCO�en�Kerk�in�Actie;�Oxfam�Novib;
Plan�International�Nederland;�Red�een
Kind;�Save�the�Children;�SOS�Kinder-
dorpen;�Stichting�Vluchteling;�Tearfund
NL;�Terre�des�Hommes;�War�Child;�War
Trauma�Foundation;�World�Vision;�ZOA.

Wachten op toestemming botst ook
met het humanitaire principe om te
allen tijde, overal snel hulp te geven
aan alle slachtoffers.

Minister Sigrid Kaag (Buitenlandse
Handel en Ontwikkelingssamenwer-
king, D66), schreef in maart van dit
jaar nog aan de Kamer: „Hulp aan
mensen in nood dient te worden ge-
leverd op basis van de principes van
onpartijdigheid, onafhankelijkheid
en neutraliteit en moet los staan van
politieke, economische en militaire
doelen. In de praktijk zijn besluiten
over het geven van humanitaire hulp
en het toelaten van hulp en hulpver-
leners vaak onderdeel van politieke
processen en wordt hulp soms on-
derdeel van een politieke agenda en
misbruikt. Nederland streeft ernaar
politisering van noodhulp tegen te
g a a n .”

Wij zouden het niet beter kunnen
verwoorden, maar blijkbaar is dit
standpunt van een lid van het kabinet
geen reden voor datzelfde kabinet, en
voor de Kamer, om de enige logische

conclusie te trekken: een uitzonde-
ring in de wet opnemen voor hulp-
verleners, zoals die wel is opgeno-
men voor diplomaten, de VN, de EU
en medewerkers van het Rode Kruis.

H et is onbegrijpelijk dat niet
tot onze politici is doorge-
drongen dat humanitaire

hulp kwetsbaar is en beschermd
moet worden. De onwil om tot een
logische oplossing te komen is ver-
ontrustend en miskent de decennia-
lange ervaringen van humanitaire or-
ganisaties in de meest gewelddadige
crises in de wereld.

De wet wordt dinsdag 24 septem-
ber behandeld in de Eerste Kamer.
Wij hopen dat onze senatoren tot een
wijze afweging komen van deze wet.
Een categorische uitzondering voor
hulpverleners is nog altijd mogelijk
en wat ons betreft noodzakelijk.
Voorbeelden van zo’n regeling zien
we onder andere in een vergelijkbare
wet in Australië, en in de Europese
richtlijn inzake terrorismebestrij-

ding. We rekenen op de senaat om
deze wet voor verbetering terug te
sturen naar de tekentafel. Zodat Ne-
derland zijn verplichtingen volgens
humanitair oorlogsrecht nakomt, en
niet met de ene hand tegenwerkt wat
het met de andere belijdt.


