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Geachte mevrouw Ploumen, 

 

De leden van de commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking 

(BDO) hebben met belangstelling kennisgenomen van de mededeling van de Europese Commis-

sie getiteld “Een waardig leven voor iedereen: Armoede uitroeien en de wereld een duurzame 

toekomst geven” (COM(2013)92). Ook hebben de leden het standpunt van de Nederlandse re-

gering op deze mededeling, zoals verwoord in het BNC-fiche d.d. 5 april 2013, met interesse 

gelezen. Verschillende fracties hebben nog enkele vragen. Onderstaande vragen worden door de 

leden van alle fracties ondersteund, met uitzondering van de leden van de SP-fractie. De leden 

van de PVV-fractie hebben daarnaast nog een aantal additionele vragen.    

 

De leden achten de voorstellen van de Europese Commissie een tijdige en adequate voorberei-

ding op de onderhandelingen over het post-2015 raamwerk voor internationale ontwikkelings-

samenwerking, nu in 2015 het merendeel van de Millenniumdoelen ten einde loopt. Naar het 

oordeel van deze leden passen de voorstellen van de Commissie goed in de gedeelde verant-

woordelijkheid die de Commissie en de lidstaten onder het VWEU hebben op het terrein van 

ontwikkelingssamenwerking en internationaal milieubeleid. Zij achten een EU-brede aanpak 

voor mondiale armoedebestrijding en het nastreven van duurzame ontwikkeling van essentieel 

belang. Deze leden vernemen graag in hoeverre de regering vindt dat de in de mededeling ge-

dane voorstellen sporen met de recentelijk gepubliceerde beleidsnota “Wat de wereld verdient. 

Een nieuwe agenda voor hulp, handel en investeringen”.1 In die nota noemt de regering de EU 

“de natuurlijke multiplier van Nederlandse ideeën en belangen”. Op welke wijze meent de rege-

ring dienstbaar te kunnen zijn aan de verwezenlijking van de beleidsvoornemens van de Euro-

pese Commissie en op welke wijze meent zij dat de Europese Commissie dienstbaar kan zijn 

aan de verwezenlijking van de beleidsvoornemens van de regering? Zij vragen dat ook in het 

licht van het feit dat artikel 208 VWEU stelt dat het beleid van de Europese Unie en de lidstaten 

op het terrein van ontwikkelingssamenwerking elkaar aanvullen én versterken. Op welke wijze 

kan in Europees verband beleidscoherentie zoveel mogelijk bevorderd worden op het brede 

                                                
1 Brief van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking d.d. 5 april 2013 inzake de 
Beleidsnota "Wat de wereld verdient: Een nieuwe agenda voor hulp, handel en investeringen." 
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terrein van ontwikkelingssamenwerking, internationaal milieubeleid, landbouw- en visserijbeleid 

en internationaal handelsbeleid? Welke rol dicht de regering de Europese Commissie hierbij toe 

en welke knelpunten kunnen zich naar haar mening voordoen?  

 

Voorts vragen de leden of de regering de door de Europese Commissie geuite zorg met betrek-

king tot de grote, veelal groeiende wereldwijde werkloosheid, met name ook onder jongeren, 

deelt. Op welke wijze denkt de Nederlandse regering in haar ontwikkelingsbeleid werkgelegen-

heid te kunnen bevorderen en hoe ziet zij de concrete samenwerking met de Europese Unie, de 

OESO en de gespecialiseerde organisaties van de Verenigde Naties, waaronder de ILO, de We-

reldbank, FAO en UNIDO op dit terrein? 

 

Vervolgens stellen deze leden vast dat de druk op schaarse natuurlijke hulpbronnen alleen maar 

toeneemt. Dit lijkt het geval voor zowel vruchtbare grond, bossen, vers water, als zeeën en 

oceanen. Meent de regering dat de koers die ingezet is op de Rio+20 wereldtop (juni 2012) 

aangaande "Sustainable Development Goals" (SDG's) in voldoende mate doorwerkt in het voor-

gestelde Europese beleid? Op welke wijze wil de regering zich in dit kader zelf inzetten voor een 

sterker Europees beleid gericht op het terugbrengen van niet-duurzame productie- en consump-

tiepatronen in Europa en in Nederland in het bijzonder? In het BNC-fiche stelt de regering dat 

naar haar oordeel het onderwerp van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten in deze 

mededeling onderbelicht is gebleven. Op welke wijze is de regering voornemens zich in te zet-

ten om dit thema explicieter op de agenda te krijgen en te integreren in de post-2015 ontwikke-

lingsagenda en de SDG’s? 

 

Ook vragen ze of de regering kan aangeven of en in welke zin het advies van de Adviesraad 

Internationale Vraagstukken (AIV) getiteld “Ontwikkelingsagenda na 2015: Millennium Ontwik-

kelingsdoelen in perspectief”2 en de daarin vervatte aanbevelingen aanleiding bieden voor nader 

commentaar van de zijde van de Nederlandse regering op de nu voorliggende voorstellen van 

de Commissie. Het staat nu wel vast dat een aantal Millennium Ontwikkelingsdoelen in 2015 

niet gehaald zullen worden. Welke lessen trekt de regering hieruit en op welke wijze zet zij zich 

in voor het opstellen van nieuwe doelen die wetenschappelijk onderbouwd en meetbaar zijn? De 

AIV oordeelde dat een van de grootste tekortkomingen van de huidige Millennium Ontwikke-

lingsdoelen ligt in het feit dat het opstellen van de doelen in eerste instantie een door donoren 

gedreven proces is geweest. Met uitzondering van "MDG-8" (het ontwikkelen van een mondiaal 

partnerschap voor ontwikkeling), hebben ontwikkelde landen tot nog toe weinig verplichtingen 

gehad. Hoe kan naar het oordeel van de regering worden voorkomen dat de huidige voorstellen 

aan ditzelfde manco gaan lijden en op welke wijze wil de Nederlandse regering zich inzetten om 

dit te voorkomen?  

 

Een belangrijke dimensie van de Millennium Ontwikkelingsdoelen is hun relatief grote bekend-

heid en draagvlak in de samenleving, mede door actieve voorlichting en informatie, zo stellen 

deze leden. Zo hebben in Nederland ook vele gemeenten en bedrijven zich geassocieerd met 

het nastreven van de Millennium Ontwikkelingsdoelen. Deze leden achten maatschappelijke 

bewustwording op het terrein van mondiale armoedebestrijding, respect voor de rechten van de 

mens en duurzame ontwikkeling, alsmede een breed gedragen beleid, van groot belang. Zij 

                                                
2 AIV-advies nr. 74, april 2011. 
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vragen de regering op welke wijze zij voornemens is zich in te zetten om ook voor de post-2015 

ontwikkelingsagenda en de duurzame ontwikkelingsdoelen een dergelijk breed maatschappelijk 

draagvlak te genereren. Graag een reactie van de regering.  

 

De leden van de PVV-fractie vragen de regering hoe zij denkt dat de ontwikkeling van een uni-

verseel post-2015 raamwerk, met doelstellingen voor alle landen, van toepassing op de hele 

mensheid, met aandacht voor het uitbannen van armoede in alle vormen, zich verhoudt tot de 

soevereiniteit van natiestaten. Zij vragen dit in algemene zin, maar in het bijzonder waar het de 

Nederlandse soevereiniteit betreft aangaande het zelf beschikken over natuurlijke hulpbronnen. 

Daar waar wordt aangedrongen op een groene(re) economie, vragen deze leden hoe dit zich 

verhoudt tot het voortschrijdend wetenschappelijk inzicht dat er geen sprake is van klimaatver-

anderingen. En daar waar het gaat om de acceptatie van de Caïro-verklaring van de rechten van 

de mens en de bijkomstige afwijzing van de universele verklaring van de rechten van de mens 

door de ondertekenende partijen, vragen zij hoe dit zich verhoudt tot de radicalisering van lan-

den met een islamitische meerderheid. Vervolgens vernemen deze leden graag welke concrete 

militaire inspanning wordt verwacht vanuit de EU en Nederland om doelstellingen gerelateerd 

aan vredesopbouw te realiseren.  

 

Ten slotte vragen de leden van de PVV-fractie zich af in hoeverre de regering al deze doelstel-

lingen realiseerbaar acht en in welke mate de Nederlandse belastingbetaler moet meebetalen 

aan dit, in de ogen van deze leden, megalomane waanidee. Zij vernemen graag van de regering 

op welke wijze de uiteindelijke uitwerking van deze mededeling zal leiden tot effecten op de 

Rijksbegroting. 

 

De leden van de SP-fractie hebben grote moeite met de manier waarop de EU ontwikkelingssa-

menwerking bedrijft. Zij vinden het ten principale niet subsidiair, omdat men op EU niveau veel 

zaken doet die ook op lidstaatniveau plaatsvinden. Het Europees Ontwikkelingsfonds (EOF) zou 

zich naar de mening van deze leden uitsluitend met Unie-tot-Unie zaken moeten bezighouden, 

bijvoorbeeld door zich te richten op het versterken van de Afrikaanse Unie of andere regionale 

economische unies en zonder deze entiteiten daarbij te dwingen tot het sluiten van economische 

partnerschapsovereenkomsten met de EU. 

 

De leden van de commissie BDO zien uw antwoorden op deze vragen met belangstelling tege-

moet en hopen uw reactie binnen vier weken te mogen ontvangen. 

 

Hoogachtend, 

 

 

 

 

 

Generaal-majoor der mariniers (b.d.)     

F.E. van Kappen        

Voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse zaken, Defensie  

en Ontwikkelingssamenwerking   


