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B  VERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR BUITENLANDSE 
ZAKEN, DEFENSIE EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING1 

Vastgesteld 11 december 2013 

Vragen en opmerkingen van de leden van de GroenLinks-fractie, 
mede namens de leden van de SP-fractie  

De regering is voornemens een bezuiniging van € 1 miljard te treffen op 
de Rijksbegroting voor Ontwikkelingssamenwerking voor 2014. Daardoor 
houdt Nederland zich voor het eerst in 40 jaar niet aan de internationaal 
afgesproken norm om 0,7 procent van het bruto binnenlands product te 
besteden aan ontwikkelingshulp. De leden van de GroenLinks-fractie 
vragen hoe deze voorgenomen bezuiniging zich verhoudt tot de, met 
uitzondering van de fracties van de PVV en de VVD, breed gedragen 
motie-Kox c.s. over de OESO-norm als richtsnoer voor beleid bij ontwikke-
lingssamenwerking (33 400 M). Waarom is achterwege gelaten om, 
indachtig het dictum van deze motie, te komen met alternatieven om op 
termijn opnieuw de OESO-norm tot richtsnoer voor beleid te maken? 

De commissie verzoekt de regering deze vragen uiterlijk vrijdag 
13 december 2013, 12.00 uur te beantwoorden. Vertrouwende op een 
volledige en tijdige reactie achten de leden van de commissie de 
openbare behandeling van het wetsvoorstel voldoende voorbereid. 

De voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie 
en Ontwikkelingssamenwerking,
Van Kappen 

De griffier van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en 
Ontwikkelingssamenwerking,
Gradenwitz

1 Samenstelling:
Holdijk (SGP), Van der Linden (CDA), G.J. de Graaf (VVD), Franken (CDA) (vice-voorzitter), 
Nagel (50Plus), Elzinga (SP), Van Kappen (VVD) (voorzitter), Koffeman (PvdD), Kuiper (CU), Strik 
(GL), Vliegenthart (SP) (vice-voorzitter), K.G. de Vries (PvdA), Knip (VVD), Martens (CDA), Van 
Boxtel (D66), Th. de Graaf (D66), Ganzevoort (GL), De Lange (OSF), Koole (PvdA), Schrijver 
(PvdA), Vlietstra (PvdA), Popken (PVV), M. de Graaff (PVV), Sörensen (PVV), Bröcker (VVD)
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