
Nederlandse handelsmissie naar Iran bevordert internationaal terrorisme 

Minister Kamp van Economische Zaken brengt van 22 tot en met 25 november 2015 een werkbezoek aan Iran. Zijn 
bezoek vindt plaats tegen de achtergrond van mogelijke sanctieverlichting in 2016. Het bezoek staat in het teken 
van hervatting van de economische relatie met Iran en het versterken van de randvoorwaarden voor bilaterale 
handel en investeringen. 

Tijdens zijn bezoek spreekt Kamp het Forum van gasexporterende landen toe, het Gas Exporting Countries Forum 
(GECF). Daarnaast ontmoet Kamp de Iraanse Minister van Economische Zaken en Financiën, de Minister van 
Petroleum, de Minister van Landbouw en de Minister van Industrie, Mijnbouw en Handel. In deze gesprekken zal 
Kamp de brede bilaterale economische betrekkingen met Iran een nieuwe impuls geven en de mogelijkheden 
verkennen voor verdieping van wederzijdse handel en investeringen. Tijdens deze verkennende missie, het eerste 
economische bezoek van een Nederlandse Minister sinds vele jaren, wordt Kamp vergezeld door meer dan 60 
bedrijven, brancheorganisaties en kennisinstellingen uit voornamelijk de energie- en landbouwsector. 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2015/11/20/minister-kamp-brengt-bezoek-aan-iran  

De revolutionaire garde heeft ook een groot deel van de economie in handen. Zullen zij er beter van worden als de 
sancties opgeheven worden? 

Habibi: Volgens mij wel. Ze pakken het slim aan. Zij hebben allemaal zogenaamde privébedrijven, niet enkel in Iran, 
maar overal ter wereld. Alle grote projecten worden door hen uitgevoerd met een buitenlandse onderaannemer, 
maar zij zijn uiteindelijk de hoofdaannemers. Voor westerse landen is het allesbehalve duidelijk wat in handen is van 
de Revolutionaire Garde en wat niet. Bovendien willen die westerse bedrijven gewoon zakendoen en kan het hen 
geen bal schelen wie erachter zit. 

Kan het Westen de aangehaalde banden met Iran gebruiken om meer druk te zetten op het regime op vlak 
van mensenrechten? 

Habibi: Ze zitten in een betere positie om druk te zetten, maar volgens mij hebben ze het lef niet. Mensenrechten 
zijn de afgelopen jaren altijd ergens onderaan de onderhandelingsagenda blijven bungelen. Westerse overheden zijn 
niet zo sterk als vroeger. Het zijn de rijken en de multinationals die aan de macht zijn en de overheidsagenda 
bepalen. Zij willen zakendoen en mensenrechten interesseren hen niet. 

http://www.mo.be/interview/journalistiek-iran-een-mijnenveld  

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

constaterende, dat het zogenaamde Iraanse Revolutionaire Gardekorps (IRGK) steeds meer functioneert als het 
belangrijkste instrument van het huidige Iraanse regime; 

voorts constaterende, dat deze organisatie een hoofdrol heeft vervuld bij het op bloedige wijze neerslaan van de 
recente volksprotesten en zij tevens in belangrijke mate het internationaal terrorisme faciliteert, waaronder steun 
aan Hamas, Hezbollah en antiwesterse milities in Irak; 

overwegende, dat om genoemde redenen de Verenigde Staten deze organisatie inmiddels formeel hebben 
aangemerkt als terroristische organisatie; 

verzoekt de regering te bevorderen dat ook de Europese Unie het Iraanse Revolutionaire Gardekorps op de Europese 
lijst van terroristische organisaties plaatst, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

(Gepubliceerd op 25 november 2009) 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32123-V-50.html  
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