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Vragen van het lid Voordewind (ChristenUnie) aan de Minister-President en 
de Minister van Buitenlandse Zaken over het bezoek van Minister-President 
Modi van India aan Nederland (ingezonden 22 juni 2017). 

Vraag 1
Bent u bereid – mede gezien uw uitspraken hierover in antwoord op eerdere 
vragen1 – om bij Minister-President Modi van India indringend aandacht te 
vragen voor het weren en tegenwerken van mensenrechten- en andere 
maatschappelijke organisaties, onder meer via de restrictieve Foreign 
Contribution Regulation Act, waardoor Nederlandse ontwikkelingsorganisaties 
grote problemen ondervinden bij het financieren van hun Indiase partneror-
ganisaties? 

Vraag 2
Bent u bereid om met Minister-President Modi te bespreken dat een 
aanzienlijk aantal mensen en organisaties in Nederland problemen ondervindt 
bij het aanvragen van een visum voor India, onder meer omdat zij zich 
kritisch uitlaten over problemen in de Indiase samenleving en/of het beleid 
van de Indiase regering? Wilt u er bij hem op aandringen om dit restrictieve 
visumbeleid te veranderen en in overstemming te brengen met democrati-
sche waarden die India uitdraagt? 

Vraag 3
Bent u bereid om gezien de veelvuldige schendingen van arbeidsrechten, 
waaronder kinderarbeid en moderne slavernij, die vóórkomen in diverse 
productieketens van Nederlandse bedrijven die in India actief zijn – in o.m. de 
kleding2, zaden3 en natuursteensector4 –, met Minister-President Modi nadere 
afspraken te maken over het gezamenlijk aanpakken van deze problemen? 

1 Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2016–2017, nr. 1185
2 Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2016–2017, nr. 1213
3 http://www.indianet.nl/pdf/kv151218.pdf
4 Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2014–2015, nr. 2465
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Vraag 4
Bent u tenslotte bereid om de positie van veelal gediscrimineerde en 
achtergestelde groepen zoals Dalits en moslims aan de orde te stellen, mede 
in het licht van het toenemend aantal gewelddadige uitingen tegen hen van 
extremistische hindoe-groepen rond het verbannen van rundvlees?5 

Vraag 5
Bent u bereid het toenemende geweld tegen christelijke minderheden, zoals 
blijkt uit een rapport van de All India Christian Council, aan de orde te 
stellen?6 

Vraag 6
Kunt u deze vragen vóór het bezoek van Minister-President Modi voorzien op 
27 juni a.s. beantwoorden?

5 http://idsn.org/hrw-india-must-stop-cow-protection-vigilante-violence-dalits-muslims/
6 https://www.dropbox.com/s/9r5fl2jtxe65v8w/AICC%20Annual%20Report%202016.pdf?dl=0
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