
2022D21547 LIJST VAN VRAGEN 

De vaste commissie voor Buitenlandse Zaken heeft een aantal vragen 
voorgelegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken over het Jaarverslag 
2021 van de Homogene Groep Internationale Samenwerking (Kamerstuk 
35 926, nr. 3). 

De voorzitter van de commissie,
Kuiken 

De griffier van de commissie,
Westerhoff 
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Nr Vraag 

1 Functioneert de consulaire dienstverlening weer volledig als voor 
de COVID-19 crisis? 

2 Wat is het perspectief voor de overige rechtszaken bij het Special 
Tribunal for Lebanon? 

3 Op welke manier is er in het kader van migratie en migratiesamen-
werking ingezet op het maken van terugkeerafspraken met derde 
landen? 

4 Voor welke specifieke projecten of omstandigheden is de hogere 
bijdragen aan het VN-fonds voor humanitaire hulp en de Dutch 
Relief Alliance gebruikt? 

5 Waar is het extra vrijgekomen geld voor humanitaire hulp door de 
terugtrekking van inzetbare gedelegeerde middelen in Kaboel 
specifiek naartoe gegaan? 

6 Welke vertraging heeft er plaatsgevonden voor projecten voor 
consulaire informatiesystemen? Wat zijn hiervan de gevolgen? 

7 Wat zijn de huidige streefcijfers op SDG2 (Geen Honger)? Met 
hoeveel zouden de streefcijfers moeten worden bijgesteld 
vanwege de door de COVID-pandemie toegenomen armoede om 
de bijdrage aan SDG2 (Geen Honger) te halen? 

8 Waaruit bestaat het verschil tussen de EUR 61,343 miljoen en de 
EUR 58,918 miljoen? Welke uitgaven aan humanitaire hulp zijn 
non-ODA? 

9 Kunt u een overzicht geven van de mutaties van de afgelopen vijf 
jaar die plaats hebben gevonden in de budgetregel 4.1 «humani-
taire hulp»? 

10 Wat kan er worden gezegd over de impact van private klimaat 
financiering, zowel op het gebied van klimaat als voor ontwikkeling 
en armoedebestrijding? 

11 Wat kan er worden gezegd over effecten van private klimaatfinan-
ciering op gelijkheid, met name voor wat betreft de kosten en 
baten van adaptatie? 

12 Welke lessen worden geleerd van de business case voor 
adaptatiefinanciering? 

13 Welke basis vanuit het jaar 2021 wordt genomen voor de asieltoe-
rekening voor het jaar 2022? Wordt de EUR 302,637 miljoen als 
basis genomen of de EUR 388,687 miljoen?
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