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De leden van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en 
Ontwikkelingssamenwerking1 hebben kennisgenomen van Resolutie 
A/RES/65/309 van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties van 
25 augustus 2011. De leden van deze commissie hebben naar aanleiding 
van deze resolutie enkele vragen gesteld die zijn opgenomen in de brief 
aan de minister van Buitenlandse Zaken van 27 maart 2012. 

De staatssecretaris van Buitenlandse Zaken heeft op 16 mei 2012 
gereageerd. 

De commissie brengt bijgaand verslag uit van het gevoerde schriftelijk 
overleg. 

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

 

1  Samenstelling: 
Holdijk (SGP), Van der Linden (CDA), 
Broekers-Knol (VVD), Franken (CDA), 
(vice-voorzitter), Nagel (50Plus), Van Kappen 
(VVD), (voorzitter), Koffeman (PvdD), Kuiper 
(CU), Smaling (SP), (vice-voorzitter), Strik (GL), 
Vliegenthart (SP), 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), M. de Graaf (PVV), M. de Graaff (PVV), 
Sörensen (PVV) en Bröcker (VVD). 
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BRIEF AAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN 

Den Haag, 27 maart 2012 

De leden van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en 
Ontwikkelingssamenwerking van de Eerste Kamer hebben kennisge-
nomen van Resolutie A/RES/65/309 van de Algemene Vergadering van de 
Verenigde Naties van 25 augustus 2011. De leden van deze commissie 
willen u naar aanleiding van deze resolutie enkele vragen voorleggen. 

De leden van de commissie stellen met instemming vast dat de Neder-
landse regering de conceptresolutie van 13 juli 2011 (A/65/L.86), die tot het 
bovengenoemde document heeft geleld, mede heeft ondersteund en dat 
deze unaniem is aangenomen. Resolutie A/RES/65/309 inzake «Happiness: 
towards a holistic approach to development», ingediend door de premier 
van Bhutan, beoogt een bijdrage te leveren aan de definiëring van een 
nieuw economisch paradigma door indicatoren te identificeren die 
duurzame ontwikkeling (zoals onder meer begrepen in het kader van de 
Millennium Ontwikkelingsdoelen) niet uitsluitend in termen van bruto 
nationaal product zien, maar ook andere waarden insluiten. 

De leden van de commissie vragen u wat u namens de regering heeft 
gedaan en/of voornemens bent te doen om de uitvoering van de 
genoemde resolutie te bevorderen, in termen zoals daarin gestipuleerd. 
Een eerste stap heeft de regering van Bhutan gezet met het organiseren 
van een internationale conferentie in Thimphu in augustus 2011, waar 
onder meer de adviseur van de secretaris-generaal van de Verenigde 
Naties voor de Millennium Ontwikkelingsdoelen, Jeffrey Sachs, alsook 
oud-rector van de London School of Economics, Lord Richard Layard, 
spraken. Als volgende stap zal de regering van Bhutan, zoals aange-
kondigd in de resolutie, een high-level meeting over het onderwerp 
organiseren op 2 april 2012 ten tijde van de 66ste bijeenkomst van de 
Algemene Vergadering in New York (www.2apr.gov.bt). Mogen de leden 
van de bedoelde fracties ervan uitgaan dat de Nederlandse regering een 
vertegenwoordiger zal afvaardigen naar de bedoelde bijeenkomst om 
daar een actieve bijdrage te leveren? 

De leden van de commissie vragen u ook of de regering voornemens is 
om zich ervoor in te spannen dat het onderwerp van de resolutie op de 
agenda komt van de 9e Azië-Europa Meeting (ASEM) voor Staatshoofden 
en Regeringsleiders op 5-6 november 2012 in Laos. 

Tevens zouden de leden van de commissie van u willen vernemen hoe u 
naast regeringsdeelname aan de genoemde bijeenkomsten voornemens 
bent te bevorderen dat Nederlandse experts vanuit verschillende sectoren 
hun kennis zullen delen op het platform dat door Bhutan wordt voorzien 
als het gaat om het uitwerken van de details om te komen tot een 
inclusieve benadering van economisch-duurzame ontwikkeling. 

Voorts vragen de leden van de commissie naar de stand van zaken 
rondom verwante Nederlandse initiatieven in lijn met het rapport van de 
hoogleraren Joseph Stiglitz, Amartya Sen en Jean-Paul Fitoussi, in 
opdracht van President Sarkozy, over de formulering van een breder 
welvaartsbegrip. Op welke wijze kan het werk in deze van het CPB, CBS en 
Planbureau voor de Leefomgeving hierbij ook van nut zijn? 

Ten slotte zij opgemerkt dat de leden van de PVV-fractie zich weliswaar 
niet van deze brief distantiëren, maar wel van de VN-resolutie waar deze 
betrekking op heeft. Ook zijn zij niet gelukkig met het feit dat de regering 
deze heeft ondersteund. Zij vragen zich af of de regering zich ervan 
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bewust is dat het begrip «bruto nationaal geluk» in Nederland hilariteit 
oproept. De leden van de PVV-fractie willen weten welke financiële 
gevolgen de regering ziet in een actieve deelname aan de uitvoering van 
deze resolutie voor de Rijksbegroting. 

De leden van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en 
Ontwikkelingssamenwerking wachten de antwoorden van de regering op 
deze vragen met belangstelling af en zien uw reactie met interesse, bij 
voorkeur binnen vier weken, tegemoet. 

De voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie 
en Ontwikkelingssamenwerking, 
Generaal-majoor der mariniers (b.d.)
F. E. van Kappen 
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BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE ZAKEN 

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 16 mei 2012 

Hierbij bied ik U mijn reactie aan op de brief van de vaste commissie voor 
Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking d.d. 
27 maart 2012 (kenmerk 150348u) met vragen over de «Ontwikkeling van 
een breder welvaartsbegrip». 

De regering steunt de visie dat de begrippen welvaart en welzijn niet 
uitsluitend vanuit een economische perspectief dienen te worden 
beschouwd, maar ook andere waarden moeten insluiten. Vanuit die 
gedeelde visie heeft Nederland de tijdens de 65e Algemene Vergadering 
van de Verenigde Naties bij consensus aangenomen resolutie van Bhutan 
ondersteund. De Nederlandse steun sluit ook aan bij de positieve 
bilaterale samenwerking met Bhutan zoals die gestalte heeft gekregen in 
de periode van uitvoering van het Duurzame Ontwikkelingsverdrag 
(1994–2003). 
Concreet noem ik de volgende punten in reactie op uw vragen. 

1. Nederland nam deel aan de High Level Meeting on Wellbeing and 
Happiness welke door Bhutan op 2 april jl. in New York was georganiseerd 
en werd vertegenwoordigd door de Nederlandse Permanente Vertegen-
woordiger bij de VN. 

2. De regering staat op zich positief tegenover de suggestie om het 
onderwerp van de resolutie op de agenda van de 9e Azië-Europa Meeting 
(ASEM) voor Staatshoofden en Regeringsleiders (5–6 november 2012) te 
plaatsen. De regering meent echter dat het aan de regering van Laos, als 
gastheer van ASEM, is om de agenda op te stellen en is van mening dat 
het niet aan Nederland is om hierin het voortouw te nemen. Bhutan is 
overigens geen lid van ASEM. 

3. In het kader van de onderhandelingen voor de uitkomst van de 
VN-conferentie over duurzame ontwikkeling (Rio+20) zet de regering zich 
in voor internationale afspraken over indicatoren die complementair zijn 
aan het BNP en die de samenhang tussen economische, milieu en sociale 
aspecten van gezondheid, welvaart en welzijn benadrukken. De regering 
zou graag zien dat VN Secretaris-Generaal Ban Ki-Moon het proces voor 
verdere ontwikkeling van deze indicatoren gaat leiden. 

4. De regering steunt inzet van Nederlandse kennisinstituten en expertise 
in de internationale discussie. Nederland is voorloper in het ontwikkelen 
van mondiale geharmoniseerde indicatoren voor een breder welvaart-
begrip dankzij de inzet en deskundigheid van de nationale planbureaus en 
het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij wordt voortgebouwd 
op reeds bestaand werk op dit terrein, zoals dat van het Statistisch Bureau 
van de VN, het Sustainability Consortium, Eurostat, de Global Reporting 
Initiative en de OESO. Vanuit Nederland is met name het CBS actief 
betrokken bij de internationale inspanningen om de meetsystematiek te 
harmoniseren. Het CBS geeft leiding aan de Task Force for Measuring 
Sustainable Development opgezet door de VN, de OESO en het Europees 
Statistisch Bureau (ISTAT). Ook is het CBS nauw betrokken bij het opzetten 
van het European Framework for Measuring Progress, een consortium 
van Europese universiteiten, beleidsinstituten en statistische bureaus dat 
financiële steun ontvangt van de Europese Commissie. Andere interna-
tionale fora waar Nederland een actieve rol speelt zijn het OECD Green 
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Growth initiative en het System of Integrated Environmental and 
Economic Accounting van de VN. 

5. Tenslotte vragen de leden naar initiatieven in lijn met het rapport van de 
hoogleraren Joseph Stiglitz, Amartya Sen en Jean-Paul Fitoussi dat in 
opdracht van President Sarkozy in 2009 werd gepubliceerd. Dit rapport 
heeft internationaal een belangrijke impuls gegeven aan de zoektocht naar 
passende indicatoren. De door het Planbureau voor de Leefomgeving, het 
Centraal Plan Bureau, het Sociaal Cultureel Planbureau en CBS periodiek 
gepubliceerde «Monitor Duurzaam Nederland» is hiervan een 
aansprekend voorbeeld. De uitwerking van het meten van vooruitgang in 
de Monitor is in lijn met de relevante aanbevelingen in het rapport van 
Stiglitz, Sen en Fitoussi. Zo wordt in de Monitor ook het onderscheid 
gemaakt tussen welvaart hier en nu en het in stand houden ervan voor 
toekomstige generaties en wordt voor het in beeld brengen van de 
voortuitgang op het gebied van duurzame ontwikkeling van duurzame 
ontwikkeling gewerkt met een set van indicatoren en niet met een 
samengestelde index. 

De staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, 
H. P. M. Knapen
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