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In de perIode VolGend op de koude oorloG heeFT In 
ons land brede overeenstemming bestaan over de grond-
slagen van het buitenlands beleid: voortzetting van de 
nauwere samenwerking in de nAVo en de europese unie, 
een europese unie die beantwoordt aan de eisen van open-
heid en democratie, inzet voor armoedebestrijding en de 
mensenrechten in de wereld alsmede ondersteuning van de 
Verenigde naties als belichaming van een wereldrechtsorde, 
onder andere door middel van het leveren van bijdragen aan 
vredesoperaties. sinds een aantal jaren zijn sommige van 
deze grondslagen aan het wankelen gebracht. zo bracht het 
referendum over het Verdrag tot vaststelling van een Grond-
wet voor europa op 1 juni 2005 een groot ongenoegen van 
vele kiezers aan het licht over de wijze waarop het europese 
eenwordingsproces zich had voltrokken. de doeleinden van 
de samenwerking in het verband van de europese unie 
bleken hun vanzelfsprekendheid te hebben verloren. Voor 
zover in de staten-Generaal al over europese thema’s werd 
gesproken, kreeg een kritische toon de overhand. ook voor 
de ontwikkelingssamenwerking met de arme landen lijkt te 
gelden dat de gestelde doelen en de gebezigde middelen 
niet langer boven elke discussie staan. de effecten van gele-
verde inspanningen en daarmee de omvang van het budget, 
zijn onderwerp van groeiende twijfel geworden. daarnaast 
lijkt de regering ook op grenzen te stuiten waar het de deel-
name aan vredesoperaties betreft.  

er lijkt zich in de nederlandse samenleving een tegenstel-
ling te hebben geopenbaard tussen enerzijds de vanouds 
bestaande groep die een actief internationalisme voorstaan, 
en anderzijds groepen van de samenleving die geloven dat 
ons land zich zoveel mogelijk afzijdig moet houden van inter-
nationale verwikkelingen. het is hier niet de plaats uitvoerig 
te analyseren welke de oorzaken van deze tegenstelling 
zijn. de AIV volstaat met te verwijzen naar de angst van 
veel burgers voor de gevolgen van de mondialisering en het 
verlies van nationale identiteit als gevolg van de immigratie 
van nieuwe nederlanders uit andere cultuursferen. de vraag 
of neutraliteitsreflexen, zoals wij die eerder hebben gezien, 
weer hun invloed doen gelden is even uitdagend als moeilijk 
te beantwoorden. maar de AIV meent wel met zekerheid te 
kunnen vaststellen dat traditionele uitgangspunten van het 
beleid meer en meer onderwerp van publieke controverse 
zijn geworden, wat wordt weerspiegeld in polemieken binnen 
en buiten de volksvertegenwoordiging. de AIV ziet het als 
zijn taak de politieke discussie in nederland over belangrijke 

The AIV in 2009
In The perIod FollowInG The cold wAr, There wAs broAd 
agreement in the netherlands concerning the foundations of 
dutch foreign policy: the continuation of closer cooperation 
within nATo and the eu, an open and democratic european 
union, a commitment to poverty reduction and human 
rights worldwide and support for the un as the embodiment 
of the global legal order, for example by contributing to 
peace operations. In the past several years, some of these 
foundations have been undermined. on 1 june 2005, 
for example, the referendum on the Treaty establishing a 
constitution for europe revealed that many voters were 
deeply dissatisfied about the way in which the european 
integration process had evolved. It became apparent that 
the objectives of eu cooperation were no longer self-evident. 
on the rare occasions that european issues were debated 
in the dutch parliament, a critical tone began to prevail. 
similarly, it appears that the aims of and resources devoted 
to development cooperation with the world’s poorest countries 
are no longer above discussion. The effects of past efforts 
and the size of the budget are increasingly being called into 
question. In addition, the government appears to be faced 
with limitations on dutch participation in peace operations. 

A schism seems to have developed in dutch society 
between the long-established group that supports active 
internationalism and other groups in society that believe the 
netherlands should keep out of international entanglements 
as much as possible. This is not the place to analyse the 
causes of this schism in detail. The AIV merely wishes 
to point out that many people are fearful about the 
consequences of globalisation and the loss of national 
identity due to the arrival of new dutch nationals from other 
cultures. The question of whether a desire for neutrality, which 
we have witnessed in the past, is once again asserting itself 
is as provocative as it is difficult to answer. however, the AIV 
believes that it can state with certainty that the traditional 
foundations of foreign policy are increasingly becoming the 
subject of public controversy, which is reflected in arguments 
both within and outside parliament. The AIV sees it as its task 
to foster political debate on important international issues 
that affect dutch foreign policy by producing well-considered 
and stimulating advisory reports. These reports are intended, 

De aIv In 2009
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internationale thema’s die het buitenlands beleid van ons 
land raken, zo veel mogelijk te voeden met goed doordachte 
en prikkelende adviezen; adviezen die weliswaar in eerste 
instantie bestemd zijn voor zijn opdrachtgevers, maar die 
tegelijk voor een breed publiek toegankelijk zijn. dit is des 
te belangrijker in een tijd dat ook op de voor de AIV meest 
betrokken ministeries een reductie van 20% wordt onder-
zocht. directies zullen mede daardoor nog minder tijd krijgen 
en hebben voor de ontwikkeling van een langetermijnvisie en 
voor contacten met de academische wereld. de AIV is echter 
bij uitstek in staat een verbindende rol te spelen tussen poli-
tiek, praktijk, academia en het bedrijfsleven. op die wijze kan 
tevens ook zo goed mogelijk worden nagegaan in hoeverre 
daarbij tegemoetgekomen kan worden aan de opvattingen 
die zijn ontwikkeld in het kader van de vernieuwing van de 
rijksdienst en de rol daarin van het adviesstelsel.

met deze taakopvatting als uitgangspunt heeft de AIV in het 
verslagjaar drie adviezen en drie briefadviezen uitgebracht. 
dit aantal adviezen is iets minder dan voorheen gebruikelijk 
was. de oorzaak van deze vermindering is de wens van de 
regering het aantal adviezen terug te brengen, die wens 
bracht de regering ertoe enkele voorstellen van de AIV voor 
het werkprogramma 2009 niet over te nemen. de regering 
zette deze lijn in 2010 door. het werkprogramma voor 2010 
vermeldt een klein aantal nieuwe onderwerpen voor nader te 
formuleren adviesaanvragen.

op 23 januari 2009 stelde de raad het briefadvies ‘klimaat-
verandering en veiligheid’ (nummer 14) vast. de aanvraag 
was gesteld in het kader van de verkenningen naar de 
toekomst van de krijgsmacht en beoogde een aanvulling te 
verkrijgen op het advies ‘klimaat, energie en armoedebestrij-
ding’ (nummer 62) van 15 maart 2008. de AIV sluit niet uit 
dat het ministerie van defensie in de toekomst als gevolg 
van klimaatverandering vaker zal worden ingezet, zeker als 
het gaat om de inzet bij klimaatgerelateerde natuurrampen. 
bij inzet van de krijgsmacht in crisisbeheersingsoperaties 
geldt overigens dat klimaatverandering een versterker van 
bestaande bedreigingen is (threat multiplier).

op 26 februari 2009 volgde de vaststelling van het briefadvies 
‘oostelijk partnerschap’ (nummer 15), waarom de regering 
had verzocht om een bijstelling te verkrijgen op het advies ‘de 
nieuwe oostelijke buurlanden van de europese unie’ (nummer 
44) van 8 juli 2005. Aanvankelijk was de AIV voornemens, met 

first and foremost, for the persons and institutions that 
commission them, but they should also be accessible to 
the wider public. This is all the more important at a time 
when the ministries most closely associated with the AIV are 
contemplating a 20% cut in their budgets. due to this and 
other factors, departments of ministries will have even less 
time to develop long-term strategies and cultivate contacts 
with academia. however, the AIV is ideally placed to act as 
an interface between politics, practice, academia and the 
business world. This will also facilitate the best possible 
evaluation of the extent to which the ideas developed in 
the framework of the reform of the civil service – and of the 
role of the advisory system within the civil service – can be 
accommodated.

based on this interpretation of its tasks, the AIV published 
three advisory reports and three advisory letters in 2009. This 
number was slightly lower than usual, due to the government’s 
desire to reduce the number of reports, which led it to reject 
some of the AIV’s proposals for the work programme for 
2009. The government continued to pursue this approach 
in 2010. The work programme for 2010 contains a small 
number of new topics that will form the subject of future 
requests for advice.

on 23 january 2009, the AIV adopted advisory letter no. 14: 
‘climate change and security’. In its request for advice, which 
it submitted in the context of the defence policy review, the 
government sought to supplement advisory report no. 62: 
‘climate change, energy and poverty reduction’ of 15 march 
2008. The AIV does not rule out the possibility that the dutch 
armed forces will be deployed more often in the future as a 
result of climate change, especially following climate-related 
natural disasters. moreover, climate change acts as a threat 
multiplier when it comes to military deployments in crisis 
management operations.

on 26 February 2009, the AIV adopted advisory letter no. 15: 
‘The eastern partnership’, which the government had 
requested as a follow-up to advisory report no. 44: ‘The 
european union’s new eastern neighbours’ of 8 july 2005. 
with a view to the eu eastern partnership summit on 7 may 
2009 and the subsequent development and implementation 
of policy, the AIV initially intended to prepare a more detailed 
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het oog op de europese top van 7 mei 2009 over de ooste-
lijke buurlanden en de daaropvolgende fase van uitwerking 
en uitvoering van plannen, een uitgebreider advies over dit 
onderwerp op te stellen. uit de brief van de minister en de 
staatssecretaris van buitenlandse zaken aan de Tweede 
kamer van 13 maart 2009, die mede een regeringsstand-
punt over dit briefadvies bevatte, bleek aan een nader advies 
geen behoefte meer te bestaan. de AIV heeft daarna afge-
zien van vervolgadvisering.

op 13 maart 2009 stelde de AIV het advies ‘crisisbeheer-
singsoperaties in fragiele staten, de noodzaak van een sa-
menhangende aanpak’ (nummer 64) vast. dit advies betreft 
de samenwerking tussen alle betrokkenen en de samenhang 
tussen alle (politieke, civiele en militaire) activiteiten bij com-
plexe crisisbeheersingsoperaties in fragiele staten tijdens 
de gehele conflictcyclus. Vooral als gevolg van de actualiteit 
van dit advies in verband met de missie in uruzgan en de 
Afghanistanconferentie op 31 maart 2009 in den haag trok 
het sterk de aandacht onder andere  van de Tweede kamer 
en de pers.

op 3 april 2009 heeft de AIV het advies ‘Transitional justice; 
gerechtigheid en vrede in overgangssituaties’ (nummer 65) 
vastgesteld. dit advies is samen met de commissie van Ad-
vies inzake Volkenrechtelijke Vraagstukken (cAVV) voorbereid 
en beschrijft en analyseert de gehele scala van processen 
en mechanismen die wordt geassocieerd met de pogingen 
van een maatschappij om in het reine te komen met het 
verleden en zich te verzoenen met een erfenis van grootscha-
lige misbruiken uit het verleden, met als doel het geven van 
rekenschap, het bereiken van gerechtigheid en het bewerk-
stelligen van verzoening. het gaat hierbij om juridische en 
niet-juridische mechanismen, zoals individuele – strafrech-
telijke – vervolgingen, waarheidscommissies, amnestieën, 
lokale mechanismen, herstelmaatregelen en institutionele 
hervormingen.

op 8 mei 2009 was de vaststelling van het briefadvies 
‘ontwikkelingssamenwerking; nut en noodzaak van draag-
vlak’ (nummer 16) aan de orde. de AIV besloot eigener 
beweging tot het uitbrengen van dit advies. het maakt een 
conceptueel onderscheid tussen ‘veranderingen hier’ en 
‘veranderingen daar’. dit houdt een herbevestiging in van 
oproep van de Verenigde naties uit de jaren zeventig om, in 
het kader van de ontwikkelingsproblemen in het zuiden, ook 
aan veranderingen in het noorden te werken.

advisory report on this issue. however, it was clear from the 
letter from the minister of Foreign Affairs and the minister 
for european Affairs to the house of representatives of 13 
march 2009, which included the government’s response to 
the advisory letter, that there was no longer a need for such 
a report. The AIV therefore decided not to prepare a follow-up 
report. 

on 13 march 2009, the AIV adopted advisory report no. 64: 
‘crisis management operations in Fragile states: The need 
for a coherent Approach’. The report concerns cooperation 
between all actors and coherence between all (i.e. political, 
civil and military) activities in complex crisis management 
operations in fragile states throughout the conflict cycle. 
owing in particular to its topical nature, which was attributable 
to the mission in uruzgan and the International conference 
on Afghanistan in The hague on 31 march 2009, the report 
attracted a significant amount of attention in the house of 
representatives and the press, as well as elsewhere.
 
on 3 April 2009, the AIV adopted advisory report no. 65: 
‘Transitional justice: justice and peace in situations of 
Transition’. The report, which was prepared in cooperation with 
the Advisory committee on Issues of public International law 
(cAVV), describes and analyses the entire range of processes 
and mechanisms associated with a society’s attempts to 
come to terms with the past, in particular a legacy of large-
scale past abuses, in order to ensure accountability, serve 
justice and achieve reconciliation. This may include judicial 
and non-judicial mechanisms, such as individual prosecutions, 
truth and reconciliation commissions, amnesties, local 
mechanisms, reparation and institutional reform.

on 8 may 2009, the AIV adopted advisory letter no. 16: 
‘development cooperation: The benefit of and need for public 
support’, which it had decided to publish on its own initiative. 
The letter makes a conceptual distinction between ‘changes 
here’ and ‘changes there’. This distinction reconfirms the 
un’s call in the 1970s for change in the north in order to help 
resolve development problems in the south.

Finally, on 10 july 2009, the AIV adopted advisory report  
no. 66: ‘demographic changes and development 
cooperation’. The report points out that many developing 



Ten slotte stelde de raad op 10 juli 2009 het advies ‘demo-
grafische veranderingen en ontwikkelingssamenwerking’ 
(nummer 66) vast. In het advies wordt beschreven dat veel 
ontwikkelingslanden met een scheve bevolkingsopbouw kam-
pen, waarbij sterftecijfers dalen, maar geboortecijfers hoog 
blijven. het resultaat – een zeer jonge en snel groeiende 
bevolking – belemmert economische groei en levert risico’s 
voor vrede en veiligheid, energieverbruik, milieu en migratie. 
dit staat het behalen van de millenniumontwikkelingsdoelen 
in de weg. het advies gaat nader op deze problematiek in.

In zijn laatste vergadering van 2009 besteedde de AIV 
aandacht aan een tussentijdse versie van het advies over de 
herziening van het strategisch concept van de nAVo. Aan het 
einde van het verslagjaar werd aan de voorbereiding van dat 
advies gewerkt alsmede aan adviezen over de europese unie 
en de financieel-economische crisis en inzake de 
responsibility to protect. op 20 december 2009 vroeg de 
regering om advies over de absorptiecapaciteit van de euro-
pese unie.

In zijn vergaderingen wisselden de leden van de AIV ook van 
gedachten over de voortgang van de door het kabinet beoogde 
wijzigingen in het adviesstelsel en de eventuele gevolgen 
daarvan voor de AIV. de AIV heeft evenwel nog geen kennis 
kunnen nemen van concrete plannen voor een structuur-
verandering van de AIV.

countries have an asymmetrical population structure, which is 
caused by a decline in death rates combined with continuing 
high birth rates. The result – a very young and rapidly growing 
population – hampers economic growth and creates problems 
in the fields of peace and security, energy consumption, the 
environment and migration, problems which form obstacles 
to the attainment of the millennium development Goals. The 
report discusses these problems in detail.

At its final meeting of 2009, the AIV discussed an interim 
version of its advisory report on the review of the nATo 
strategic concept. At the end of 2009, the AIV was in the 
process of preparing this report, as well as a report on the 
eu and the financial crisis and a report on the responsibility 
to protect. on 20 december 2009, the government asked 
the AIV to prepare an advisory report on the eu’s absorption 
capacity.

during their meetings, the members of the AIV also exchanged 
ideas on the progress of the government’s planned changes 
to the advisory system and the consequences of these 
changes for the AIV. however, the AIV is currently unaware of 
any specific plans to modify its structure.
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In 2009 heeFT de AIV drIe AdVIezen en drIe brIeFAdVIezen 
uitgebracht, dat waren achtereenvolgens:

- briefadvies nummer 14: Klimaatverandering en veiligheid 
(januari 2009);

- briefadvies nummer 15: Oostelijk partnerschap (februari 
2009);

- Advies nummer 64: Crisisbeheersingsoperaties in fragiele 
staten: de noodzaak van een samenhangende aanpak 
(maart 2009);

- Advies nummer 65: Transitional Justice: gerechtigheid en 
vrede in overgangssituaties (april 2009);

- briefadvies nummer 16: Ontwikkelingssamenwerking: nut 
en noodzaak van draagvlak (mei 2009);

- Advies nummer 66: Demografische veranderingen en 
ontwik-kelingssamenwerking (juli 2009).

brIeFAdVIes nummer 14: Klimaatverandering en veiligheid
het briefadvies over klimaatverandering en veiligheid is 

op 23 januari 2009 vastgesteld. In dit advies wordt in het 
kader van de verkenningen naar de toekomst van defensie, 
ingegaan op de te verwachten gevolgen van klimaatverande-
ring voor de internationale veiligheidssituatie. meer in het 
bijzonder wordt ingegaan op de mogelijke gevolgen voor de 
nederlandse krijgsmacht in de komende twintig jaar. 
 
het briefadvies is voorbereid door een gecombineerde 
commissie van de AIV bestaande uit sbn. b.d. r.m. lutje 
schipholt (voorzitter), prof.dr. l.b.m. mennes (vicevoorzitter), 
dr. b.s.m. berendsen, dr. ph.p. everts, lt-gen. b.d. h.w.m. 
satter, dr. e.p. wellenstein (erelid) en gen-maj. marns. b.d. 
mr.drs. c. homan (extern deskundige). de commissie werd 
ambtelijk ondersteund door de contactpersonen prof.dr. j.G. 
siccama namens het ministerie van defensie en mr. p.j. de 
Vries en ir. V.p.m.e. van zeijst namens het ministerie van 
buitenlandse zaken. het secretariaat is gevoerd door drs. 
j.m.d. van leeuwe daarin bijgestaan door mw. s.m.n. van 
schoten (tijdelijk staflid) en stagiaire mw. s. van woerden.

de AIV merkt in het briefadvies op dat klimaatverandering 
wordt gekenmerkt door fundamentele onzekerheid. de mate 
en snelheid van klimaatverandering hangt af van veel facto-
ren waaronder het internationale klimaatbeleid. daarbij 
werken bestaande wereldwijde ontwikkelingen, dan wel 
problemen, zoals de toename van de wereldbevolking, 
urbanisatie, snelle economische groei (in china, India en 

Advisory reports published  
in 2009

In 2009, The AIV publIshed Three AdVIsory reporTs 
and three advisory letters: 

- Advisory letter no. 14: Climate Change and Security 
(january 2009);

- Advisory letter no. 15: The Eastern Partnership (February 
2009);

- Advisory report no. 64: Crisis Management Operations in 
Fragile States: The Need for a Coherent Approach (march 
2009);

- Advisory report no. 65: Transitional Justice: Justice and 
Peace in Situations of Transition (April 2009);

- Advisory letter no. 16: Development Cooperation: The 
Benefit of and Need for Public Support (may 2009); and

- Advisory report no. 66: Demographic Changes and 
Development Cooperation (july 2009).

AdVIsory leTTer no. 14: Climate Change and Security
The AIV adopted this advisory letter on climate change and 

security on 23 january 2009. The letter, which was produced 
in the context of the defence policy review, examines the likely 
implications of climate change for the international security 
situation – and for the dutch armed forces in particular – over 
the next twenty years. 
 
The advisory letter was prepared by a joint committee of the 
AIV consisting of rear Admiral r.m. lutje schipholt (retd.) 
(chair), professor l.b.m. mennes (vice-chair), dr b.s.m. 
berendsen, dr p.p. everts, lieutenant General h.w.m. satter 
(retd.), dr e.p. wellenstein (honorary member) and major 
General (marine corps) c. homan (retd.) (external expert). 
professor j.G. siccama of the ministry of defence and p.j. de 
Vries and V.p.m.e. van zeijst of the ministry of Foreign Affairs 
acted as civil service liaison officers. The executive secretary 
was j.m.d. van leeuwe, assisted by ms s.m.n. van schoten 
(temporary member of the AIV unit) and ms s. van woerden 
(trainee).

The AIV notes in its advisory letter that climate change is 
characterised by fundamental uncertainties. The extent and 

9
AIV annual  report  2009

In 2009 uItgeBraCHte aDvIeZen



10
AIV jaarvers lag 2009

brazilië) met de daarmee gepaard gaande toename van het 
energieverbruik en de uitstoot van broeikasgassen, klimaat-
verandering in de hand. door al deze onzekerheden zijn voor-
spellingen over de gevolgen van klimaatverandering al snel 
speculatief. maar uit de projecties van het Ipcc blijkt wel, 
dat significante klimaatveranderingen over een aanzienlijk 
langere periode zichtbaar zullen worden, dan de tijdhorizon 
van twintig jaar van de huidige defensieverkenningen. 

klimaatverandering kan ook gevolgen hebben voor de inter-
nationale veiligheidssituatie. Verschillende internationale 
organisaties besteedden hier al aandacht aan. zo heeft de 
europese raad op 14 maart 2008 het rapport ‘klimaat-
verandering en internationale veiligheid’ verwelkomd, waarin 
de volgende dreigingen worden geadresseerd: conflicten over 
hulpbronnen; economische schade en gevaren voor de kust-
steden en de kritieke infrastructuur; verlies van grondgebied 
en grensgeschillen; migratie om milieuredenen; kwetsbaar-
heid en radicalisering; spanningen met betrekking tot de ener-
gievoorziening; druk op de internationale ‘governance’. de AIV 
neemt in zijn briefadvies de conclusies van dit eu-rapport en 
de daarin geadresseerde veiligheidsdreigingen als uitgangs-
punt voor een verdere analyse van de mogelijke gevolgen 
voor de nederlandse krijgsmacht.
 
de AIV maakt onderscheid tussen twee uiteenlopende situa-
ties waarmee de krijgsmacht als gevolg van klimaatverande-
ring kan worden geconfronteerd:
1. (frequenter) optreden bij klimaatgerelateerde natuur-

rampen;
2. optreden bij crisissituaties zoals al langer gebeurt, maar 

waarbij de klimaatsverandering als threat multiplier 
fungeert.

er wordt benadrukt dat de inzet van de nederlandse krijgs-
macht altijd in (inter)nationaal verband gebeurt en dat de 
gevolgen van klimaatverandering nooit uitsluitend een defen-
sievraagstuk zijn. op het raakvlak van klimaat en veiligheid 
vormt de inzet van de krijgsmacht een onderdeel van een veel 
bredere aanpak die (inter)nationaal nauwe samenwerking 
vereist.

de AIV merkt op dat het ministerie van defensie als uit-
voerend ministerie op het gebied van klimaat en veiligheid 
bovendien al veel doet. zo garandeert het militaire capaciteit 
voor inzet in internationale missies en voor ondersteuning 

pace of climate change depend on many factors, including 
international climate policy. In addition, current global 
developments, or problems, such as population growth, 
urbanisation, rapid economic growth (in china, India and 
brazil) and the associated increase in energy consumption 
and greenhouse gas emissions, are exacerbating climate 
change. All these uncertainties mean that predictions as to 
the impact of climate change are likely to be speculative. 
however, the projections of the Intergovernmental panel 
on climate change indicate that significant changes to our 
climate will only become apparent over a period that is 
considerably longer than the twenty-year time horizon of the 
current defence policy review.

climate change could also impact on the international security 
situation. Various international organisations are already 
considering this possibility. on 14 march 2008, for example, 
the european council welcomed the report ‘climate change 
and International security’, which examines the following 
threats: conflicts over resources; economic damage and risks 
to coastal cities and critical infrastructure; loss of territory 
and border disputes; environmentally-induced migration; 
situations of fragility and radicalisation; tensions over the 
energy supply; and pressure on international governance. In 
its advisory letter, the AIV bases its analysis of the potential 
implications of climate change for the dutch armed forces 
on the conclusions of the eu report and the security threats 
examined therein.

The AIV distinguishes between two different situations that 
the armed forces might face as a result of climate change: 
1. (more frequent) action in response to climate-related 

natural disasters; 
2. action in crisis situations as at present, but with climate 

change acting as a threat multiplier.

The AIV emphasises that the dutch armed forces are always 
deployed in the framework of national or international 
operations and that the impact of climate change is never 
exclusively a defence issue. In situations where climate 
impacts on security, the deployment of the armed forces 
will be part of a much broader approach that requires close 
national and international cooperation.
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The AIV notes that, as the implementing ministry in the field 
of climate change and security, the ministry of defence is 
already doing a great deal. For example, it guarantees military 
capacity for deployment in international missions and to 
support national civil authorities in providing humanitarian 
emergency aid, both nationally and internationally.

Given that climate change can exacerbate existing threats, it 
is likely that the dutch armed forces will be called on more 
frequently in the future in response to climate-related natural 
disasters. whether the netherlands should provide more 
military capacity for this purpose depends on its political and 
military ambitions and the related political decision-making on 
the future of the armed forces. The AIV notes that the armed 
forces are first and foremost the state’s instrument of force, 
intended for use in military operations. At the same time, 
however, the ministry of defence must also do everything 
it can to support the civil authorities in the fields of law 
enforcement, disaster response and humanitarian relief. This 
is, after all, a core task of the armed forces, which have many 
dual-use assets at their disposal and can be rapidly deployed. 
This underlines the multiple interests served by the process, 
which has already been embarked upon, of creating a more 
expeditionary force. That being said, it is possible – and 
certainly desirable – that the armed forces will not be required 
to play a greater role in this area.

The government did not issue an official response to this 
advisory letter, as it is taking account of it in the framework 
of the current defence policy review. on 20 may 2009, the 
ministry of defence hosted an internal expert meeting in 
connection with the publication of the report. The meeting was 
attended by approximately 25 people and included a lively 
discussion of the issues raised in the advisory letter. The 
meeting’s conclusions will also be analysed in the framework 
of the defence policy review. The advisory letter was widely 
distributed and received some attention in the press. 

AdVIsory leTTer no. 15: The Eastern Partnership
In February 2009, the AIV published an advisory letter 

on the eastern partnership. The letter was prepared by 
a joint committee of the AIV consisting of professor A. 
van staden (AIV, chair); dr p. van ham of the peace and 
security committee (cVV); T.p. hofstee of the human 

van de nationale civiele autoriteiten bij humanitaire nood-
hulp, zowel nationaal als internationaal.

Aangezien klimaatverandering reeds bestaande dreigingen 
kan versterken, is het goed mogelijk dat in de toekomst een 
groter beroep op de nederlandse krijgsmacht wordt gedaan 
bij klimaatgerelateerde natuurrampen. de vraag of daarmee 
ook meer militaire capaciteiten beschikbaar moeten komen, 
hangt af van de nederlandse politiek-militaire ambities en 
de daarmee samenhangende politieke besluitvorming over 
de toekomst van de krijgsmacht. de AIV merkt op dat de 
krijgsmacht in de eerste plaats het geweldsinstrument van de 
overheid is, bedoeld voor inzet bij militaire operaties. maar 
defensie moet daarbinnen wel degelijk ruimte laten om haar 
capaciteiten zoveel mogelijk ook ten dienste te stellen van 
ondersteuning van civiele autoriteiten bij rechtshandhaving, 
rampenbestrijding en humanitaire hulp. dit is immers ook 
een hoofdtaak van de krijgsmacht die nu eenmaal veel dual-
use capaciteiten heeft en snel inzetbaar is. het is echter 
mogelijk en zeker te hopen dat een groter beroep niet nodig 
is. dit onderstreept het meervoudige belang van de eerder 
ingeslagen weg om de krijgsmacht meer expeditionair te 
maken.

op dit advies is geen formele regeringsreactie ontvangen 
omdat de inhoud van het briefadvies integraal is meege-
nomen in de lopende defensieverkenningen. wel heeft op 
20 mei 2009 op het ministerie van defensie een interne 
expertbijeenkomst plaatsgevonden naar aanleiding van het 
uitbrengen van dit briefadvies. de bijeenkomst werd bijge-
woond door circa 25 deelnemers en de discussie over de 
onderwerpen uit het advies was geanimeerd. ook de conclu-
sies van deze bijeenkomst zullen worden meegenomen in de 
defensieverkenningen. daarnaast is het briefadvies in ruime 
mate verspreid en heeft het enige persaandacht getrokken. 

brIeFAdVIes nummer 15: Oostelijk partnerschap
In februari 2009 publiceerde de AIV zijn briefadvies inzake 

het oostelijk partnerschap. dit briefadvies is voorbereid door 
een gecombineerde commissie van de AIV bestaande uit: 
prof.dr. A. van staden (AIV/voorzitter), dr. p. van ham (cVV), 
drs. T.p. hofstee (cmr), drs. F.d. van loon (cos), prof.dr. 
j.Q.Th. rood (ceI), mr. c.G. Trojan (ceI), prof.dr. j.w. de zwaan 
(ceI), dr. e.p. wellenstein (erelid), prof.mr. F.j.m. Feldbrugge 
(extern deskundige), mr. A.p.r. jacobovits de szeged (extern 
deskundige) en mr. w.l.e. Quaedvlieg (ceI, corresponderend 
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lid). het secretariaat is gevoerd door mw. dr. d.e. comijs, 
daarin bijgestaan door stagiaire mw. m. van seeters.

de AIV kenmerkt in het briefadvies op dat de plannen van 
de eu inzake het oostelijk partnerschap een meerwaarde 
hebben omdat de eu hiermee specifieke politieke aandacht 
schenkt aan de groep van oostelijke buurlanden. ook bieden 
de plannen een ruimere toegang tot de interne markt van de 
eu en het vooruitzicht op het afsluiten van diepe en veelom-
vattende vrijhandelsakkoorden. uiteraard is het wTo-lidmaat-
schap een voorwaarde om tot dit soort van overeenkomsten 
tussen de eu en partnerlanden te komen. de AIV meent dat 
toekomstige vrijhandelsakkoorden moeten voortbouwen op 
de criteria van de wTo. daarnaast valt op korte termijn al 
veel winst te behalen door het wegnemen van technische en 
administratieve handelsbelemmeringen. de AIV benadrukte 
voorts in het briefadvies dat op grond van artikel 49 van 
het eu-Verdrag deze landen het recht hebben om te vragen 
om toetreding tot de eu, mits zij tenminste voldoen aan de 
eisen. zolang de eu nog niet bereid is om over toetreding 
van deze landen na te denken, beschikt zij over minder 
drukmiddelen om deze landen te bewegen tot de door de eu 
gewenste veranderingen. In dat verband kan visafacilitatie 
een rol spelen. ook de AIV kent hieraan, juist voor betrokken 
landen, een grote betekenis toe. een weloverwogen verster-
king van de onderlinge contacten tussen maatschappelijke 
groeperingen is met name van belang voor het verspreiden 
van waarden en normen die binnen de eu gangbaar zijn. de 
AIV wijst er in het briefadvies verder op dat hij van mening is 
dat de relatie tussen de unie en haar oostelijke buren moet 
worden beschouwd als een zijde van de driehoek waarvan 
rusland de derde zijde vormt. dit betekent dat de eu zich 
in haar betrekkingen met haar oostelijke buren voortdurend 
rekenschap zal moeten geven van de russische opvattingen 
en belangen.

Regeringsreactie
In een uitvoerige reactie herhaalt de regering nogmaals het 
standpunt dat toetreding van de oostelijke buurlanden van de 
unie wat haar betreft op dit moment niet aan de orde is. de 
mening van de AIV dat een toetredingsperspectief uitdrukke-
lijk moet worden erkend (zonder dat er aanleiding bestaat dit 
perspectief te concretiseren) deelt de regering niet. wel is de 
regering van mening dat een geïntensiveerde samenwerking 
tussen de eu en haar oostelijke buren de aangewezen manier 
is om bij te dragen aan een succesvolle transformatie en 

rights committee (cmr); F.d. van loon of the development 
cooperation committee (cos); and professor j.Q.T. rood, 
c.G. Trojan and professor j.w. de zwaan of the european 
Integration committee (ceI). The other members were:  
dr e.p. wellenstein (AIV honorary member); professor F.j.m. 
Feldbrugge and A.p.r. jacobovits de szeged (external 
experts); and w.l.e. Quaedvlieg (ceI, corresponding member). 
The executive secretary was dr d.e. comijs, assisted by  
ms m. van seeters (trainee). 

The AIV states in its advisory letter that the added value of 
the eu’s plans concerning the eastern partnership lies in the 
specific political attention that the eu is giving to its eastern 
neighbours. In addition, the plans offer broader access to 
the eu’s internal market and the prospect of concluding deep 
and comprehensive free trade agreements. wTo membership 
is obviously a precondition for concluding such agreements 
between the eu and the partner countries. The AIV believes 
that future free trade agreements must build on the criteria 
set by the wTo. In the short term, moreover, eliminating 
technical and administrative trade barriers can deliver 
substantial benefits. The AIV’s advisory letter also points out 
that these countries have the right, under Article 49 of the 
eu Treaty, to apply for eu membership, provided they meet 
the necessary requirements. however, as long as it remains 
unwilling to consider their accession, the eu has fewer means 
of pressuring them to make the changes that it wishes to 
see. In this context, the AIV also underlines the significance 
of visa facilitation, especially for the countries in question. 
carefully considered measures to strengthen contacts 
between social groups can contribute greatly to the spreading 
of eu norms and values. The AIV also points out that the 
relationship between the eu and its eastern neighbours 
should be regarded as one side of a trilateral relationship that 
also includes russia. This means that, in its relations with 
its eastern neighbours, the eu must have constant regard to 
russian views and interests. 
 
Government response
In its detailed response to the advisory letter, the government 
reiterates that, as far as it is concerned, the accession of 
the eu’s eastern neighbours is not currently at issue. In the 
absence of any cause to make the prospect of accession 
tangible, it does not share the AIV’s opinion that this prospect 
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should be specifically acknowledged. on the other hand, the 
government believes that increased cooperation between the 
eu and its eastern neighbours is the right way to contribute 
to the successful transformation and modernisation of these 
countries. It supports the need to maintain and develop good 
economic relations with the eu’s eastern neighbours. Future 
free trade agreements must build on the criteria set by the 
wTo, of which most of the eu’s eastern neighbours are now 
members. The government agrees with the AIV’s observation 
that economic integration with the eastern neighbours must 
not lead to a shift in trade flows that would harm the eu’s 
trade links with russia, given that russia is not yet a member 
of the wTo.

For the eastern neighbours, the free movement of persons is 
a key aspect of their relations with the eu. one of the long-
term aims of the eastern partnership is visa liberalisation, 
which is subject to certain conditions. The netherlands has 
a cautious attitude to the expansion of visa facilitation, as 
the eu still has very little experience with this instrument. In 
practice, migration will be managed by means of the ‘mobility 
partnerships’ developed by the eu.

The government’s response also discusses the importance of 
the eu’s eastern neighbours in terms of the supply of gas and 
oil from russia and the caucasus and the eu’s need to ensure 
diversification of energy suppliers and supply routes.

The advisory letter and the government’s response 
were addressed in an extensive debate in the house of 
representatives and also received some attention in the press.

AdVIsory reporT no. 64: Crisis Management Operations in 
Fragile States: The Need for a Coherent Approach

on 13 june 2008, the AIV received a request for advice 
on the compatibility of political, military and development 
objectives in crisis management operations.

The report was prepared by a joint committee of the AIV, 
chaired by lieutenant General m.l.m. urlings (retd.) (AIV).  
The other members of the committee were: d.j. barth,  
dr I. duyvesteyn, dr p.p. everts, professor k. koch, rear 
Admiral r.m. lutje schipholt (retd.), dr c.m. megens, ms c.F. 
meindersma, j. ramaker and lieutenant General h.w.m. 

modernisering van deze landen. de regering onderschrijft het 
belang van een goede economische relatie met de buurlan-
den. Toekomstige vrijhandelsakkoorden zou moeten voort-
bouwen op de wTo, waarvan de meeste oostelijke buurlan-
den inmiddels lid zijn. de regering onderschrijft de opmerking 
van de AIV dat economische integratie met oostelijke buren 
niet zou moeten leiden tot het verleggen van de handels-
stromen ten nadele van handelsrelaties met rusland, gelet 
op het feit dat rusland nog geen lid is van de wTo.

Voor de oostelijke buurlanden vormt vrij personenverkeer een 
belangrijk aspect van de relatie met de eu. Visumliberalisatie 
is in het oostelijk partnerschap een lange termijndoelstelling 
een aantal van voorwaarden zijn verbonden. de nederlandse 
invalshoek bij de uitbreiding van visumfacilitatie is terughou-
dend, omdat nog te weinig ervaring met dit instrument is 
opgedaan. Voor de concrete invulling van migratie zal gebruik 
worden gemaakt van de zogenaamde ‘mobiliteitspartner-
schappen’ die in eu-kader zijn ontwikkeld.

de regeringsreactie gaat daarnaast onder andere in op het 
belang van de oostelijke buurlanden voor de doorvoer van 
gas en olie vanuit rusland en de kaukasus en de noodzaak 
voor de eu om te zorgen voor diversificatie van leveranciers 
en aanvoerroutes van energie.

het briefadvies en de reactie daarop zijn onderwerp geweest 
van een uitgebreid debat in de Tweede kamer en heeft ook 
tot enige publiciteit in dagbladen geleid. 

AdVIes nummer 64: Crisisbeheersingsoperaties in fragiele 
staten: de noodzaak van een samenhangende aanpak

op 13 juni 2008 ontving de AIV een adviesaanvraag over 
de verenigbaarheid van politieke, militaire en ontwikkelings-
doelen in crisisbeheersingsoperaties. 

het advies is voorbereid door een gecombineerde commissie 
van de AIV onder leiding van lt-gen. b.d. m.l.m. urlings (AIV). 
de commissie bestond verder uit drs. d.j. barth (cVV), 
dr. b.s.m. berendsen (cos), mw. dr. I. duyvesteyn (cVV), 
dr. ph.p. everts (cVV), prof.dr. w.j.m. van Genugten (AIV), 
mw. prof.dr.ir. d.j.m. hilhorst (cos), prof.dr. k. koch (cVV), 
sbn. b.d. r.m. lutje schipholt (cVV), mw. dr. c.m. megens 
(cVV), mw. mr. c.F. meindersma (cVV), drs. j. ramaker 
(cVV), lt-gen. b.d. h.w.m. satter (cVV), mw. drs. m. sie dhian 
ho (AIV). het secretariaat werd gevoerd door drs. j.m.d. van 



14
AIV jaarvers lag 2009

leeuwe (secretaris cVV), hierbij ondersteund door de stagiai-
res h.c. honnef, s. van hooff, mw. A.w. wijers en mw. s. van 
woerden. In het kader van het advies heeft de AIV gesproken 
met een groot aantal personen en is ook een bezoek gebracht 
aan de nederlandse permanente Vertegenwoordigingen bij de 
eu en de nAVo in brussel.

de AIV merkt op dat complexe crisisbeheersingsoperaties in 
fragiele staten vooral zo moeilijk zijn vanwege de ingewikkelde 
dilemma’s die daarbij een rol spelen. het centrale dilemma 
in dit rapport betreft het onderscheid tussen de veelal hoge 
ambities bij crisisbeheersingsoperaties en anderzijds de 
praktijkervaringen, die juist tot terughoudendheid nopen. de 
AIV concludeert dat bescheidenheid en nuchterheid samen 
de boventoon moeten voeren over op zichzelf lovenswaardige, 
maar weinig realistische ambities zoals een snelle democrati-
sering van de fragiele staat. 

er bestaat geen doctrine van een samenhangende aanpak. 
de problemen in fragiele staten hebben vaak te maken met 
falend politiek leiderschap en een politieke cultuur van wijd-
verbreide corruptie. er bestaat dan ook geen westerse noch 
een bureaucratische oplossing voor staatsvorming in fragiele 
staten, het proces zal altijd onvoorspelbaar, chaotisch en 
langzaam verlopen. Goed leiderschap in de fragiele staat zelf, 
een ‘sociaal contract’ tussen bevolking en overheid en een 
echt samenhangende aanpak door de internationale gemeen-
schap zijn daarbij onmisbaar.

In zijn algemeenheid constateert de AIV dat er eerst en vooral 
haalbare politieke doelen moeten worden geformuleerd die 
rekening houden met de specifieke omstandigheden in het 
inzetgebied. naarmate een crisisbeheersingsoperatie com-
plexer en moeilijker is, moeten de doelstellingen navenant 
lager worden gesteld, of de aanpak en de bijbehorende mid-
delen moeten worden versterkt. ook is een duidelijke inter-
nationale leiding en coördinatie nodig. de AIV adviseert dat 
nederland, in casu het ministerie van buitenlandse zaken, de 
samenwerking binnen en tussen internationale organisaties 
een stevige impuls geeft.

de AIV meent dat er geen ideale vormgeving van de neder-
landse ‘geïntegreerde’ aanpak bestaat die ook in de dagelijkse 
(politieke) praktijk stand zou houden. een belangrijke lesson 
identified van de missie in Afghanistan is voor nederland, dat 
bij een missie vanaf het allereerste begin meer moet worden 

satter (retd.) of the peace and security committee (cVV); 
dr b.s.m. berendsen and professor d.j.m. hilhorst of the 
development cooperation committee (cos); and professor 
w.j.m. van Genugten and ms m. sie dhian ho (AIV). The 
executive secretary was j.m.d. van leeuwe (cVV executive 
secretary), assisted by h.c. honnef, s. van hoof, ms A. wijers 
and ms s. van woerden (trainees). In preparing this advisory 
report, the AIV consulted a large number of people and visited 
the dutch permanent representation to the eu and the dutch 
permanent delegation to nATo in brussels.

The AIV observes that complex crisis management operations 
in fragile states are especially difficult due to the intricate 
dilemmas involved. The central dilemma in the report concerns 
the contrast between the ambitions of crisis management 
operations, which are often high, and the actual experiences of 
such operations, which provide grounds for lower expectations. 
The AIV concludes that moderation and sobriety should 
together prevail over such praiseworthy but unrealistic 
ambitions as the swift democratisation of fragile states.

The coherent approach has no doctrine. The problems 
in fragile states are often connected to failing political 
leadership and a culture of widespread political corruption. 
There are accordingly no western or bureaucratic solutions 
for state-building in fragile states; the process will always be 
unpredictable, chaotic and painfully slow. Good leadership in 
fragile states, a social contract between the population and 
the authorities and a truly coherent approach on the part of 
the international community are therefore indispensable.

In general, the AIV notes that, first and foremost, attainable 
political objectives should be formulated that take account of 
the specific circumstances in the field. As the complexity and 
difficulty of a crisis management operation increase, it should 
correspondingly lower its objectives or strengthen its approach 
and increase the resources invested. strong international 
leadership and coordination are also required. The AIV 
advises the dutch government, in this case the ministry of 
Foreign Affairs, to help boost cooperation within and between 
international organisations.

The AIV believes that there is no ideal design for an integrated 
approach that would withstand the test of day-to-day 
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politics. A key lesson for the netherlands from the mission 
in Afghanistan is that there should be more cooperation with 
the relevant ministries, nGos and the private sector from 
the very beginning of a mission. In other words, there needs 
to be more and better coordination in The hague of crisis 
management operations. This coordination should also focus 
on the coherence between the political goal, the approach and 
the available resources.

The netherlands has almost no operational civilian personnel 
who can be deployed in crisis management operations, and 
there are often not enough personnel at diplomatic missions 
in fragile states. The AIV believes that the ministry of Foreign 
Affairs should make better use of its ability to temporarily 
assign diplomats to such missions. In addition, the pool of 
rapidly deployable civilian experts from various backgrounds 
should be operationalised as soon as possible. This pool 
could also be established outside the ministerial framework.

In the case of large-scale military deployments, as in 
Afghanistan, the media usually focus on the military aspect of 
the operation. This must not create the impression that the 
operation has only military objectives. The political objective 
should always be paramount, both in practice and in terms of 
public perception. The AIV argues that, in the case of high-risk 
crisis management operations, it is important that the prime 
minister also plays a role in the communication. however, 
the minister of Foreign Affairs is the key player in this regard, 
especially during the preparatory phase. This also highlights 
the fact that crisis management operations in fragile states 
are carried out under civilian political leadership. Finally, it 
is crucial that the prime minister and the relevant ministers 
always speak with one voice.

The advisory report was published in the week leading up to 
the international conference on Afghanistan in The hague 
on 31 march 2009 and accordingly received a significant 
amount of attention in the press, including an interview with 
lieutenant General m.l.m. urlings (retd.) in the NRC, a leading 
dutch newspaper. In connection with the publication of the 
report on 19 may 2009, a debate on the report between 
marcel urlings and the members of the knowledge network 
for peace, security and development took place on 13 may 
2009. Another debate, between mr urlings and the rector 

samengewerkt met de betrokken ministeries, nGo’s en het 
bedrijfsleven. met andere woorden meer en betere ‘haagse 
coördinatie’ van crisisbeheersingsoperaties. daarbij moet 
ook aandacht uitgaan naar de samenhang tussen het poli-
tieke doel, de aanpak en de beschikbare middelen.

nederland heeft nauwelijks uitzendbare civiele capaciteit 
voor crisisbeheersingsoperaties en bovendien is er vaak te 
weinig capaciteit op de posten in fragiele staten. de AIV is 
van mening dat het ministerie de beschikbare capaciteit om 
diplomaten voor dergelijke missies tijdelijk uit te zenden, 
beter moet benutten. daarnaast moet de voorgenomen pool 
van snel uitzendbare civiele experts met verschillende achter-
grond zo snel mogelijk operationeel worden. deze pool kan 
ook buiten de ministeries – extern – worden georganiseerd.

Als sprake is van grootschalige militaire inzet, zoals in 
Afghanistan, krijgt het militaire aspect van crisisbeheersings-
operaties in de media veelal de overhand. Voorkomen moet 
worden dat daardoor de indruk ontstaat dat het daarbij gaat 
om een operatie met louter militaire doelen. Altijd moet ook 
in de beeldvorming het politieke doel voorop staan. de AIV 
stelt dat bij crisisbeheersingsoperaties met een hoog risico-
profiel ook de minister-president een rol in de communicatie 
moet vervullen. de centrale rol bij de communicatie, zeker in 
de voorbereidingsfase, ligt echter bij de minister van buiten-
landse zaken. hiermee wordt ook onderstreept dat crisisbe-
heersingsoperaties in fragiele staten onder civiel (politiek) 
leiderschap worden uitgevoerd. cruciaal is ten slotte dat de 
minister-president en de betrokken ministers altijd met één 
mond spreken.

het advies is gepubliceerd in de week voor de internationale 
Afghanistanconferentie in den haag op 31 maart 2009 en 
heeft mede daardoor de nodige persaandacht gekregen, 
waaronder een interview in het nrc handelsblad met lt-gen. 
b.d. m.l.m urlings. ook is naar aanleiding van het verschij-
nen van het AIV-advies op 19 mei 2009 een debat gevoerd 
over het advies tussen lt-gen. b.d. m.l.m. urlings en de 
leden van het kennisnetwerk Vrede, Veiligheid en ontwikke-
ling en op 10 september 2009 tussen hem en de rector van 
het Institute of social studies, prof.dr. l. de la rive box. 
Tenslotte heeft drs. m.w.m. waanders (secretaris cVV) op 
16 december 2009 een presentatie gehouden over het advies 
voor de staf van de Task Force Uruzgan en het Provincial 
Reconstruction Team dat begin 2010 naar uruzgan vertrekt.
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Regeringsreactie
op 27 augustus 2009 ontving de AIV een genuanceerde 
positief kritische regeringsreactie op dit advies. het kabinet 
deelt de algemene conclusie van de AIV, dat de aanpak van 
complexe crisisbeheersingsoperaties niet alleen beter kan, 
maar ook beter moet. het advies biedt nuttige inzichten 
en veel van de aanbevelingen zijn bruikbaar bij de verdere 
uitwerking van de samenhangende aanpak van veiligheid en 
ontwikkeling, aldus de regering. 

In het advies komt naar voren dat bij complexe crisisbeheer-
singsoperaties sprake is van ‘keuzes tussen soms onver-
enigbare doelstellingen’. de regering merkt op zich terdege 
bewust te zijn van de grenzen aan de ambities bij crisisbe-
heersingsoperaties. In Artikel 100-brieven over de neder-
landse bijdragen in Afghanistan en elders in de wereld wordt 
regelmatig uitdrukking gegeven aan het belang van realisme 
ten aanzien van de mate waarin de doelstellingen verwezen-
lijkt kunnen worden. het pleidooi voor bescheidenheid en 
nuchterheid wordt door de regering dan ook verwelkomd. de 
conclusie dat sprake zou zijn van ‘onverenigbare’ doelstel-
lingen kan de regering echter niet onderschrijven. zij ziet 
in de weerbarstige praktijk van crisisbeheersingsoperaties 
geen aanleiding tot terughoudendheid, maar juist voor extra 
inspanning om de lessen uit de praktijk ter harte te nemen 
en te streven naar meer en betere samenhang.

net als de AIV hecht de regering aan haalbare politieke 
doelen die rekening houden met de lokale omstandigheden 
boven een groot en vaag grand design. In de uitvoering van 
bijvoorbeeld de nederlandse bijdrage aan IsAF in zuid-
Afghanistan is daaraan onder meer uitdrukking gegeven door 
de keuze voor de zogenaamde ‘inktvlekstrategie’, waarbij 
gekozen werd voor houdbare stabiliteit in het belangrijkste 
bewoonde deel van de provincie.

de regering spreekt haar waardering uit voor de mate waarin 
de AIV zich heeft ingespannen om de werking van de ‘haag-
se’ kant van de samenhangende aanpak te doorgronden. dat 
proces op zichzelf heeft al geleid tot een verhelderende zelf-
reflectie. een deel van de nederlandse relatieve kracht op dit 
gebied ligt in de vele formele en informele overlegstructuren. 
de regering onderstreept dat de wijze waarop deze ‘haagse’ 
zijde van de samenhangende aanpak wordt georganiseerd 
voor een belangrijk deel niet formeel is vastgelegd. zij is van 
mening dat de samenhangende aanpak op basis van praktijk-
ervaringen continu verder moet worden vormgegeven.

of the Institute of social studies, professor de la rive box, 
took place on 10 september 2009. Finally, on 16 december 
2009, executive secretary waanders gave a presentation on 
the report to the senior staff of Task Force uruzgan and the 
provincial reconstruction Team that is leaving for uruzgan at 
the beginning of 2010.

Government response
on 27 August 2009, the AIV received a critical but 
constructive response to this advisory report. The government 
shares the AIV’s general conclusion that it is both possible 
and necessary to improve the approach to complex crisis 
management operations. It also notes that the report offers 
useful insights and that many of its recommendations can be 
used in further outlining a coherent approach to security and 
development. 

It emerges from the report that complex crisis management 
operations are characterised by ‘choices between sometimes 
incompatible objectives’. The government notes that it is 
acutely aware that there is a limit to what can be expected 
from crisis management operations. In its Article 100 letters 
on dutch participation in crisis management operations 
in Afghanistan and elsewhere, it regularly points to the 
importance of being realistic about the extent to which the 
operations can achieve all their objectives. The government 
therefore welcomes the AIV’s plea for moderation and sobriety. 
At the same time, it does not support the AIV’s conclusion 
that objectives may be ‘incompatible’. The government does 
not see the stubborn problems of crisis management as a 
reason for lowering its sights, but rather as an incentive to 
step up its efforts to learn from actual experience and strive 
for greater and better coherence.

like the AIV, the government prefers realistic political 
objectives that take account of local circumstances to a 
vague grand design. This is apparent, for example, in the 
dutch contribution to IsAF in southern Afghanistan, where the 
government adopted an ink blot strategy, opting to provide 
durable stability in the main populated area of the province.

The government appreciates the AIV’s efforts to illuminate the 
mechanics of the coherent approach in The hague. This has 
already promoted self-reflection and greater clarity. part of the 
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netherlands’ relative strength in this area can be attributed 
to its many formal and informal consultative structures. The 
government emphasises that the way in which the coherent 
approach is organised in The hague is to a large extent not 
formally laid down. In its opinion, the coherent approach 
should be developed in an ongoing process based on practical 
experience.

Finally, the government agrees with the AIV that a timely 
evaluation of the dutch contribution in Afghanistan is 
necessary and regards this advisory report as an important 
and valuable contribution to this end.

The advisory report was widely distributed and attracted a 
significant amount of attention, both in the press and on the 
radio. At a meeting between the ministers involved and the 
permanent parliamentary committee on Foreign Affairs of the 
house of representatives on 8 october 2009, the report was 
discussed in depth and received broad support.

AdVIsory reporT no. 65: Transitional Justice: Justice and 
Peace in Situations of Transition

on 19 march 2008, the AIV and the Advisory committee 
on Issues of public International law (cAVV) received a 
request for advice on transitional justice, asking them to 
examine general patterns in the field of transitional justice; 
the way in which various forms of transitional justice can 
contribute to lasting peace and justice; and the policies that 
the netherlands should adopt in the field of development 
cooperation and with regard to dealing with the main 
perpetrators of large-scale human rights violations and the 
issue of amnesties.

The report was prepared by a joint committee of the AIV and 
the cAVV, co-chaired by professor b.m. oomen of the AIV’s 
human rights committee (AIV/cmr) and professor m.T. 
kamminga (cAVV). Its other members were: ms s. borren 
and ms h.m. Verrijn stuart (AIV); professor T.c. van boven 
and professor r. Fernhout (AIV/cmr); ms c.F. meindersma 
of the AIV’s peace and security committee (AIV/cVV); and dr 
A. bos, professor p.A. nollkaemper and professor e. de wet 
(all cAVV). professor s. parmentier of the catholic university 
of leuven participated as an external expert. The executive 
secretaries were ms A.m.c. wester (AIV), dr Q. eijkman 

Ten slotte is de regering het met de AIV eens dat tijdig de 
balans moet worden opgemaakt van de nederlandse inzet in 
Afghanistan, en zij is van mening dat dit advies een belang-
rijke en zeer gewaardeerde bijdrage daarvoor vormt.

het advies is zeer breed verspreid en heeft grote pers-
aandacht gekregen, zowel in dagbladen als op de radio. 
daarnaast vond op 8 oktober 2009 in de Tweede kamer een 
Algemeen overleg plaats over het advies. er vond een zeer 
inhoudelijke discussie plaats met betrokken bewindsperso-
nen en het advies bleek op brede steun te kunnen rekenen.

AdVIes nummer 65: Transitional Justice: gerechtigheid en vrede 
in overgangssituaties

op 19 maart 2008 ontvingen de AIV en de cAVV een aan-
vraag voor een advies over transitional justice. hierin werd 
de beide adviesraden gevraagd zich te buigen over algemene 
wetmatigheden op het terrein van transitional justice; over 
de wijze waarop verschillende vormen van transitional justice 
een bijdrage kunnen leveren aan duurzame vrede en gerech-
tigheid; en over het door nederland te volgen beleid op het 
terrein van ontwikkelingssamenwerking en ten aanzien van 
de omgang met hoofddaders van grootschalige mensenrech-
tenschendingen en het vraagstuk van amnestieën.

het advies werd voorbereid door een gecombineerde com-
missie uit de AIV en de cAVV, onder voorzitterschap van mw. 
prof.dr. b.m. oomen (AIV/cmr) en prof.dr. m.T. kamminga 
(cAVV) en verder bestaande uit mw. s. borren mA (AIV/cos), 
prof.mr. Th.c. van boven (AIV/cmr), prof.mr. r. Fernhout 
(AIV/cmr), mw. mr. c.F. meindersma (AIV/cVV), mw. mr. 
h.m. Verrijn stuart (AIV/cmr), dr. A. bos (cAVV), prof.dr. p.A. 
nollkaemper (cAVV) en mw. prof.dr. e. de wet (cAVV). prof.
dr. s. parmentier van de katholieke universiteit leuven nam 
als extern deskundige deel aan de werkzaamheden van de 
commissie. het secretariaat werd gevoerd door mw. drs. 
A.m.c. wester (AIV), mw. mr.dr. Q. eijkman (tijdelijk staflid 
AIV) en mw. mr. m.A.j. hector (cAVV), daarin bijgestaan door 
mw. s.m.n. van schoten (tijdelijk staflid AIV) en de stagiai-
res mw. m. van seeters en mw. A.w. wijers. het advies werd 
door de cAVV vastgesteld op 17 maart 2009 en door de AIV 
op 3 april 2009.

In het advies stellen de AIV/cAVV dat met de instelling van 
verschillende straftribunalen en de oprichting van het Inter-
nationaal strafhof het internationaal strafrecht de afgelopen 
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decennia een grote vlucht heeft genomen. hiermee is een 
duidelijk signaal afgegeven dat daders van ernstige interna-
tionale misdrijven niet straffeloos mogen blijven. Voor pro-
cessen van transitional justice is deze ontwikkeling van groot 
belang. hoewel het internationaal recht zich duidelijk ontwik-
kelt in de richting van een algemene plicht tot vervolging van 
alle internationale misdrijven, kan echter niet worden gesteld 
dat dit stadium al is bereikt.

Als het gaat om de verantwoordelijkheid van staten tot vervol-
ging van internationale misdrijven, moet onderscheid worden 
gemaakt tussen de territoriale staat en derde staten. een 
verplichting tot vervolging van personen, die worden verdacht 
van internationale misdrijven, rust in eerste instantie op de 
staat waar de misdrijven zijn begaan. Indien die staat zelf 
niet in de gelegenheid is geweest of zich niet bereid heeft 
getoond om verdachten van internationale misdrijven te ver-
volgen, is vervolging door tribunalen een volgende optie. Als 
dit ook niet mogelijk is, kan de vraag rijzen of andere staten 
verplicht dan wel bevoegd zijn deze verdachten te vervolgen.

een aantal specifieke verdragen bevat een verplichting ver-
dachten van in deze verdragen gespecificeerde misdrijven te 
vervolgen dan wel uit te leveren. er zijn echter geen verdra-
gen die verplichten tot vervolging van verdachten van mis-
drijven tegen de menselijkheid als zodanig. In deze gevallen 
geldt wel dat andere staten bevoegd kunnen zijn om rechts-
macht uit te oefenen over personen die verdacht worden van 
internationale misdrijven. 

In veel processen van transitional justice rijst de vraag of de 
staat die in een dergelijk proces is verwikkeld, aan personen 
die worden verdacht van internationale misdrijven amnestie 
mag verlenen. het verlenen van blanket amnestie of sham 
amnestie, in het bijzonder aan degenen die de belangrijkste 
verantwoordelijkheid dragen voor bovengenoemde misdrijven, 
is onrechtmatig en een dergelijke amnestie behoeft volgens 
de AIV/cAVV daarom ook niet door derde staten te worden 
gerespecteerd.

bij de vraag wat ‘werkt’ in de praktijk, plaatsen de AIV/cAVV 
een aantal kanttekeningen. bij transitional justice gaat het 
om complexe en langdurige sociale processen, waarbij 
directe effectmeting onmogelijk is. bescheidenheid over 
causale verbanden is dus op zijn plaats. daarnaast kan een 
proces van transitional justice verschillende doelen omvatten. 

(temporary member of the AIV unit) and ms m. hector (cAVV), 
assisted by ms s.m.n. van schoten (temporary member of the 
AIV unit), ms m. van seeters and ms A.w. wijers (trainees). 
The report was adopted by the cAVV on 17 march 2009 and 
by the AIV on 3 April 2009. 

In the report, the AIV and the cAVV note that international 
criminal law has made considerable strides in recent decades, 
with the establishment of various criminal tribunals and the 
International criminal court (Icc). This sends a clear message 
that the perpetrators of serious international crimes should 
not go unpunished. This is an important development for 
transitional justice processes. Although international law is 
clearly evolving towards a general obligation to prosecute all 
persons who have committed international crimes, this stage 
has not yet been reached.

As regards states’ responsibility to prosecute, a distinction 
should be made between the territorial state and third states. 
The primary obligation to prosecute persons suspected of 
committing international crimes lies with the state where 
the crimes were committed. If this state proves unable or 
unwilling to prosecute, the next option is prosecution by an 
international tribunal. If this likewise proves impossible, the 
question may arise as to whether other states are obliged or 
are competent to prosecute.

Various specific treaties establish an obligation to prosecute 
or extradite persons suspected of committing the offences 
specified therein. however, no treaty establishes an obligation 
to prosecute persons suspected of committing crimes against 
humanity as such. In such cases, however, other states may 
be competent to exercise jurisdiction over persons suspected 
of international crimes.

The question often arises of whether a state involved in a 
transitional justice process may grant amnesty to persons 
suspected of committing international crimes. It is unlawful 
to grant a ‘blanket’ or ‘sham’ amnesty, especially to those 
who bear primary responsibility for such crimes. According to 
the AIV and the cAVV, such an amnesty need not therefore be 
respected by third states.
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The AIV and the cAVV express a number of reservations about 
how transitional justice ‘works’ in practice. Transitional justice 
involves complex, lengthy societal processes whose immediate 
effect is impossible to measure. Attempts to identify causal 
links remain subject to caution. moreover, transitional justice 
processes may serve a number of different purposes. Finally, it 
is often the local context that determines which mechanisms 
and processes will prove the most successful. The extent to 
which transitional justice processes can be controlled should 
not be exaggerated.

The AIV and the cAVV conclude that the main goals of 
transitional justice – justice, peace, reconciliation, establishing 
the truth, reparation and action to prevent recurrence – can only 
be attained by a combination of mechanisms. prosecutions, 
truth and reconciliation commissions, amnesty schemes, 
local mechanisms, reparation and institutional reform are 
often complementary, and a given mechanism will often prove 
less than effective unless others are also applied. The local 
context largely determines which processes will be the most 
successful, and the approach will therefore differ from case to 
case.

A number of general factors may contribute to the success 
of transitional justice processes. For example, it is crucial 
that transitional justice is regarded as an integral part of 
peacebuilding. Although some actors argue that arrest 
warrants are an obstacle to peace processes, this seems 
an essentially political line of reasoning. The most serious 
obstacles to peace often lie elsewhere. Another issue is that 
women, children, the elderly and other vulnerable groups are 
often overlooked, not only in peace negotiations but also 
when designing transitional justice processes. A greater focus 
on their experiences will make transitional justice processes 
more just and more effective. It is also important to focus 
on the societal processes involved in coping with trauma 
and breaking the cycle of violence, not only in order to tackle 
the consequences of large-scale human rights violations 
but also because this will have a preventive effect. Another 
crucial condition for the success of these processes is their 
legitimacy. If they enjoy the broad-based support of various 
population groups, there will be a feeling that past wrongs 
have been righted, and this will help end the culture of 
impunity and bring lasting peace closer.

bovendien is het vaak de lokale context die in grote mate 
bepaalt welke mechanismen en processen het meest suc-
cesvol zullen zijn. ook hier is enige bescheidenheid over de 
‘maakbaarheid’ van deze processen op zijn plaats.

de AIV/cAVV komen tot de conclusie dat de belangrijk-
ste doelen van transitional justice  – gerechtigheid, vrede, 
verzoening, waarheidsvinding, herstel en het voorkomen 
van herhaling – een samenspel van mechanismen vergen. 
Vervolgingen, waarheidscommissies, amnestieregelingen, 
lokale mechanismen, herstelmaatregelen en institutionele 
hervormingen vullen elkaar aan en het ene mechanisme 
werkt vaak niet afdoende zonder ook andere toe te passen. 
de lokale context bepaalt in grote mate welke processen het 
meest succesvol zullen zijn en de aanpak zal dus per situatie 
verschillen.

een aantal algemene factoren kan bijdragen aan succes-
volle transitional justiceprocessen. zo is het van belang dat 
transitional justice als integraal onderdeel wordt beschouwd 
van vredesopbouw. hoewel sommige actoren stellen dat 
arrestatiebevellen vredesprocessen in de weg staan, lijkt dit 
vooral een politieke argumentatie; vredesprocessen worden 
vaak om andere redenen ernstig bemoeilijkt. een ander punt 
is dat vrouwen, kinderen, ouderen en andere kwetsbare groe-
pen vaak worden vergeten, zowel bij vredesonderhandelingen 
als bij de vormgeving van transitional justiceprocessen. meer 
aandacht voor hun ervaringen leidt tot meer rechtvaardige en 
meer effectieve vormen van transitional justice. ook aan-
dacht voor processen van traumaverwerking en het beëin-
digen van de geweldcyclus is van belang, niet alleen om de 
gevolgen van grootschalige mensenrechtenschendingen aan 
te pakken, maar ook vanwege de preventieve werking die 
ervan uitgaat. een cruciale voorwaarde voor het welslagen 
van deze processen is ook legitimiteit; processen die brede 
steun genieten van verschillende bevolkingsgroepen, geven 
het gevoel dat recht gedaan is aan het verleden en dragen 
daarmee bij aan het doorbreken van een cultuur van straffe-
loosheid en de totstandkoming van duurzame vrede.

de AIV/cAVV constateren dat de notie van transitional justice 
sterk aansluit bij de prioriteiten van het nederlands beleid. 
nederland steunt diverse waarheids- en verzoeningscommis-
sies en tribunalen en in het diplomatieke verkeer speelt het 
onderwerp een rol in de contacten met landen als servië en 
soedan. ook zoekt nederland vaak ook zelf naar de beste 
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The AIV and the cAVV note that the notion of transitional 
justice is very much in line with the main priorities of 
dutch policy. The netherlands supports various truth and 
reconciliation commissions and tribunals. At diplomatic level, 
it has raised the subject of transitional justice in negotiations 
with countries such as serbia and sudan. In addition, the 
netherlands generally seeks out the most appropriate ways 
to deal with its own past, be it in srebrenica, suriname or 
Indonesia.

According to the AIV and the cAVV, the challenge for dutch 
policy is not so much the need to focus more closely on 
tribunals, truth and reconciliation commissions and other 
mechanisms, as the need to do so in such a way that a 
combination of these mechanisms will make the best possible 
contribution to justice, reconciliation and lasting peace.

In principle, the AIV and the cAVV take a positive view of 
dutch involvement in negotiations with persons who are 
suspected of international crimes, provided these negotiations 
are necessary to achieve lasting peace. however, no 
undertakings should be made to those concerned that they 
will not be prosecuted for the crimes they are suspected of 
committing.

In general, the AIV and the cAVV believe that diplomatic 
efforts and development cooperation, on the one hand, and 
domestic policy, on the other, should be closely coordinated. 
They see no legal reason why the netherlands should be 
circumspect in exercising the universal jurisdiction enshrined 
in the International crimes Act. If impunity persists in a 
country and one of the main suspects is in the netherlands, 
prosecution before a dutch court can send an important 
signal.

Finally, the AIV and the cAVV recommend that the netherlands 
itself set a good example in the treatment of war victims and 
the provision of reparation in cases where dutch officials bear 
or share responsibility. This would increase the credibility of 
dutch transitional justice efforts elsewhere.

The report was widely distributed. An english version of the 
report was distributed during a seminar organised by the 
ministry of Foreign Affairs in september 2009. A summary 

wijze om met het eigen verleden om te gaan, of het nu 
srebrenica, suriname of het oorlogsverleden in Indonesië 
betreft. 

de uitdaging voor het nederlands beleid is volgens de AIV/
cAVV niet zozeer om meer aandacht te schenken aan tribu-
nalen, waarheidscommissies en andere mechanismen, maar 
om de aandacht zo te richten dat een combinatie ervan op-
timaal bijdraagt aan gerechtigheid, verzoening en duurzame 
vrede. 

de AIV/cAVV staan in principe positief ten aanzien van de 
nederlandse betrokkenheid bij onderhandelingen met de 
hoofdverdachten van internationale misdrijven indien deze 
onderhandelingen noodzakelijk zijn om duurzame vrede te 
bewerkstelligen. Aan de betrokkenen mogen echter geen toe-
zeggingen worden gedaan dat zij niet zullen worden vervolgd 
voor de misdrijven waarvan zij worden verdacht.

In het algemeen menen de AIV/cAVV dat diplomatieke inzet 
en ontwikkelingssamenwerking enerzijds en binnenlands 
beleid anderzijds nauw op elkaar afgestemd moeten zijn. de 
AIV/cAVV zien geen juridische reden voor nederland om te-
rughoudend om te gaan met de uitoefening van de in de wet 
internationale misdrijven gevestigde universele rechtsmacht. 
bij aanhoudende straffeloosheid in een land en aanwezig-
heid van een van de hoofdverdachten in nederland, kan een 
proces hier te lande een belangrijk signaal uitzenden. 

Tot slot bevelen de AIV/cAVV aan dat nederland zelf het 
goede voorbeeld geeft in het omgaan met oorlogsslacht-
offers en herstelmaatregelen ingeval er sprake is van (mede)
verantwoordelijkheid van nederlandse functionarissen. de 
geloofwaardigheid van de nederlandse inzet op het gebied 
van transitional justice elders zou hierdoor worden versterkt.

het advies is breed verspreid, ook in het engels tijdens een 
door het ministerie van buitenlandse zaken georganiseerd 
seminar in september 2009. Voorafgaand aan dit seminar 
was de samenvatting van de aanbevelingen al bij de voorbe-
reidingsstukken toegezonden.

Regeringsreactie
eind december 2009 ontving de AIV de regeringsreactie op 
het advies. In de betreffende kamerbrief gaat de regering 
in op de nederlandse visie op transitional justice, op de 
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internationale conferentie Fighting impunity in peacebuilding 
contexts, die het ministerie van buitenlandse zaken op 16 en 
17 september 2009 organiseerde en op transitional justice 
ten aanzien van rawagede en srebrenica (op verzoek van de 
Tweede kamer).

In het algemeen hanteert de regering als uitgangspunt voor 
transitional justice dat gerechtigheid onmisbaar is voor vrede 
en dat het bestrijden van straffeloosheid een onlosmakelijk 
onderdeel uitmaakt van wederopbouw. de regering geeft aan 
veel aanbevelingen uit het advies te onderschrijven en reeds 
in het staande beleid te hebben geïntegreerd. op een aantal 
punten, met name waar het het juridisch kader betreft, legt 
de regering andere accenten of verschilt ze van opvatting 
met de AIV/cAVV.

Ten aanzien van het juridisch kader stelt de regering dat de 
vormgeving van transitional justiceprocessen moet stroken 
met het internationaal recht als geheel, waaronder de rechten 
van de mens alsook het humanitair oorlogsrecht zijn vervat.

de regering geeft aan dat nederland zeer actief is in de strijd 
tegen straffeloosheid. het statuut van rome van het Inter-
nationaal strafhof neemt hierbij een centrale plaats in. Als 
voorbeeld wijst ook de regering op de (vergeefse) poging om 
‘terrorisme’ toe te voegen aan de lijst van misdrijven van het 
statuut.

de regering merkt op dat de meest vergaande verplichting 
ter zake van strafrechtelijke vervolging door derde staten, 
zoals neergelegd in een aantal verdragen, het aut dedere aut 
judicare beginsel is, inhoudende dat er een keuze is om de 
verdachte ofwel zelf te berechten, ofwel uit te leveren. 

Ten aanzien van amnestieën stelt de regering dat voor zover 
aut dedere aut judicare geldt, het verlenen van amnestie 
hiermee in beginsel op gespannen voet staat. nederland is 
daarnaast van mening dat individuen die zijn aangeklaagd 
door het Internationale strafhof of tribunalen in geen geval 
gevrijwaard mogen worden.

de analyse van beide raden dat het voor transitional justice-
processen van belang is aandacht te schenken aan sociaal-
economische rechtvaardigheid, de opbouw van de rechts-
staat en het vestigen van een mensenrechtencultuur, en dat 
vrouwen hieraan een cruciale bijdrage kunnen leveren, wordt 

of the recommendations was sent out with the background 
material prior to the seminar. 

Government response to advisory report no. 65: Transitional 
Justice: Justice and Peace in Situations of Transition

At the end of december 2009, the AIV received the 
government’s response to its advisory report on transitional 
justice. In the relevant letter to parliament, the government 
discusses the dutch position on transitional justice, the 
international conference ‘Fighting Impunity in peacebuilding 
contexts’ organised by the ministry of Foreign Affairs on 
16-17 september 2009, and transitional justice with regard 
to rawagede and srebrenica (at the request of the house of 
representatives).

The government’s basic premise regarding transitional justice 
is that justice is essential to peace and that ending impunity 
is a vital part of reconstruction. The government notes that 
it agrees with many of the report’s recommendations and 
that it has already incorporated them into government policy. 
In a number of areas, especially where the legal framework 
is concerned, the emphasis placed by the government or its 
position is different from that of the AIV and the cAVV.
As regards the legal framework, the government states that 
transitional justice processes should be designed within the 
framework of international law as a whole, which includes 
human rights and humanitarian law of war.

The government points out that the netherlands is very 
active in the fight against impunity. The rome statute of 
the International criminal court is a key instrument in that 
endeavour. by way of example, the government, like the 
AIV, refers to the (ultimately unsuccessful) attempt to add 
‘terrorism’ to the list of offences included in the statute.

The government notes that the most far-reaching obligation in 
connection with criminal prosecution by third states, as laid 
down in a number of treaties, is the principle of aut dedere 
aut judicare. According to this principle, states are obliged to 
choose between extraditing and prosecuting suspects. The 
government states that, in principle, granting amnesty is at 
odds with the principle of aut dedere aut judicare in cases 
where it applies. Furthermore, the netherlands believes 
that individuals who have been indicted by the International 
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criminal court or any other criminal tribunal should not be 
protected under any circumstances.

The government agrees with the conclusion of the two councils 
that it is important for the success of transitional justice 
processes to devote attention to social and economic justice, 
consolidation of the rule of law and the establishment of a 
culture of human rights, and that women can play a vital role 
in this regard. In line with the advisory report, the government 
is already implementing this recommendation. The response 
further states that the recommendation to address the 
underlying causes of conflicts is part of current policy on failing 
states.

The government agrees with the AIV and the cAVV that 
the main goals of transitional justice – justice, peace, 
reconciliation, establishing the truth, reparation, action to 
prevent recurrence and coming to terms with the past – can 
only be achieved by a combination of mechanisms and that it 
is important to adopt an integrated approach.

The government agrees with the AIV and the cAVV that a 
coherent and integrated approach requires coordination 
between departments at the ministry of Foreign Affairs and 
between those departments and dutch diplomatic missions. 
The government would also add other relevant line ministries 
to this list. It agrees that dutch activities in this area are still 
somewhat fragmented and therefore difficult to grasp.

The government also agrees that it is important to focus 
on victims’ rights and the need for reparation. It is slightly 
less convinced than the AIV and the cAVV regarding the 
desirability of collective reparation programmes and mass 
claim proceedings. wherever possible, the government favours 
small-scale solutions.

The government embraces the recommendation to seek 
strategic partners in the field of transitional justice in order to 
improve cooperation and coordination. It therefore entered into 
a long-term strategic partnership with the International centre 
for Transitional justice (IcTj) in April 2009. This partnership 
will also lead to direct and indirect cooperation with other 
donors, such as norway and canada.

The AIV and the cAVV recommend that, in cases where the 

door de regering onderschreven. In lijn met het advies geeft 
de regering hier reeds uitvoering aan. de aanbeveling om 
aan onderliggende oorzaken van conflicten aandacht te 
besteden is blijkens de reactie, ook onderdeel van het hui-
dige fragiele statenbeleid.

de regering is met de AIV/cAVV van oordeel, dat de grote 
doelen van transitional justice – gerechtigheid, vrede, verzoe-
ning, waarheidsvinding, herstel, het voorkomen van herhaling 
en het in reine komen – een samenspel van mechanismen 
vergen en dat een geïntegreerde benadering van belang is.

de regering is het eens met de suggestie van de AIV/cAVV 
dat een coherente en geïntegreerde benadering afstem-
ming vereist tussen directies op het ministerie en tussen 
directies en de posten. de regering voegt hier aan toe: en 
eventueel andere betrokken vakdepartementen. de rege-
ring beaamt dat de nederlandse activiteiten op dit terrein 
vooralsnog enigszins gefragmenteerd plaatsvinden en dus 
weinig overzichtelijk zijn. de regering onderschrijft het belang 
van aandacht voor de rechten van slachtoffers en voor de 
noodzaak van herstelmaatregelen. Iets minder stellig dan de 
AIV/cAVV is de regering over de wenselijkheid van collec-
tieve herstelprogramma’s en mass claims procedures. Indien 
enigszins mogelijk verdienen kleinschalige oplossingen, 
volgens de reactie, de voorkeur. het advies om in het kader 
van een betere samenwerking en coördinatie te zoeken naar 
strategische partners op het gebied van transitional justice, 
wordt omarmd. om die reden is in april 2009 een langjarig 
strategisch partnerschap aangegaan met het IcTj. dit part-
nerschap zal ook tot (indirecte) samenwerking leiden met 
andere donoren, zoals noorwegen en canada.

de AIV/cAVV adviseren dat in geval nederland geen verplich-
ting tot vervolging maar wel de bevoegdheid daartoe heeft, 
steeds de overweging gemaakt moet worden of vervolging 
in nederland een bijdrage kan leveren aan een proces van 
transitional justice in de territoriale staat. de regeringsreactie 
kiest voor een andere lijn. Voorop staat volgens de regering 
het opportuniteitsbeginsel ingevolge waarvan het openbaar 
ministerie (om) als onafhankelijk orgaan, met inachtneming 
van diverse relevante aspecten, beslist om al dan niet tot 
vervolging over te gaan. 

de AIV/cAVV adviseerden dat de wijze waarop nederland 
omgaat met verdachten van grootschalige misdrijven in eigen 
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land – nederlandse verdachten inbegrepen –, in lijn moet zijn 
met het buitenlands- en ontwikkelingssamenwerkingsbeleid. 
de regering merkt op dat ook dit in het kader van het oppor-
tuniteitsbeginsel in beginsel niet aan de orde komt.

de AIV/cAVV adviseerden dat nederland het goede voor-
beeld moet geven in het omgaan met oorlogsslachtoffers en 
het treffen van herstelmaatregelen in geval er sprake is van 
(mede)verantwoordelijkheid van nederlandse functionaris-
sen. de regering benadrukt in de reactie in dit verband dat 
veel van de nederlandse inspanningen zijn gericht op weder-
opbouw van gebieden waar oorlog heeft gewoed en passen 
in het kader van de 3d-benadering. dit is volgens de regering 
te onderscheiden van het geval waarin door nederlands (mili-
tair) optreden schade ontstaat. In het algemeen zal dan niet 
van oorlogsslachtoffers kunnen worden gesproken omdat 
nederland over het algemeen deelneemt aan vredesoperaties 
en geen oorlog voert. dat neemt niet weg dat er procedures 
zijn voor het omgaan met dergelijke schade. 

Ten aanzien van de gebeurtenissen in rawagede stelt de 
regering dat de spijtbetuigingen van de nederlandse regering 
over de gruwelijke gebeurtenissen in 1947 uitdrukkelijk ook 
betrekking hebben op het leed dat bij de nabestaanden van 
rawagede is veroorzaakt. door het om is vastgesteld dat 
strafrechtelijke vervolging van desbetreffende gebeurtenis-
sen niet meer mogelijk is. wat betreft srebrenica zijn er in 
verband met de rol van nederlandse militairen verscheidene 
rechtszaken aangespannen tegen nederland die nog onder 
de rechter zijn en waarover de regering geen uitlatingen doet. 
wel wijst de regering erop dat nederland zich blijft inzetten 
voor de opsporing en vervolging van onder andere mladić 
door het joegoslavië-tribunaal.

brIeFAdVIes nummer 16: Ontwikkelingssamenwerking: nut en 
noodzaak van draagvlak 

het advies is voorbereid in een daartoe ingestelde com-
missie, welke gevormd werd door dr. l. schulpen (voorzitter), 
mr. G.h.o. van maanen, mw. prof.dr. A. niehof, mw. ir. A.n. 
papma en drs. p. stek, die allen lid zijn van de commissie 
ontwikkelingssamenwerking van de AIV. de AIV heeft het 
advies vastgesteld op 8 mei 2009.

het advies sluit aan op de (politieke) discussie die in de 
tweede helft van 2008 ontstond over omvang, nut en 
noodzaak van activiteiten gericht op het versterken van het 

netherlands has no obligation to prosecute but is competent 
to do so, it should always consider whether prosecution in the 
netherlands will contribute to a transitional justice process 
in the territorial state. The government takes a different line 
in its response, arguing that the main criterion should be the 
discretionary principle under which the public prosecution 
service, in its capacity as an independent body, decides 
whether or not to prosecute after considering all the relevant 
circumstances.

The AIV and the cAVV recommend that the way in which the 
netherlands treats persons suspected of committing large-
scale offences in their own country – including dutch  
nationals – should be in line with dutch foreign and 
development policy. The government notes that, in theory, this 
issue does not arise either under the discretionary principle.

The AIV and the cAVV recommend that the netherlands 
set a good example in the treatment of war victims and 
the provision of reparation in cases where dutch officials 
bear or share responsibility. In this context, the government 
emphasises that many of the netherlands’ efforts focus on 
post-conflict reconstruction and that they are compatible 
with the 3d approach. According to the government, this is 
different from cases in which damage is caused as a result 
of dutch military action. In general, it would not be accurate 
to speak of war victims in such cases, as in general the 
netherlands participates in peace operations and does not 
wage war. The netherlands nevertheless has procedures for 
dealing with such damage.

As regards the events in rawagede, the government states 
that the dutch government’s expression of regret concerning 
the terrible events of 1947 also applies specifically to 
the suffering caused to the victims’ relatives. The public 
prosecution service has determined that it is no longer 
possible to institute criminal proceedings regarding the events 
in question. As regards srebrenica, various legal actions 
have been brought against the netherlands in connection 
with the role of members of the dutch armed forces. since 
these proceedings are still before the courts, the government 
cannot comment on them. however, the government points out 
that the netherlands will continue to push for the arrest and 
prosecution of ratko mladić and other suspected war criminals 
by the International criminal Tribunal for the former yugoslavia.



24
AIV jaarvers lag 2009

AdVIsory leTTer no. 16: Development Cooperation: The 
Benefit of and Need for Public Support

This advisory letter was prepared by a specially established 
committee, consisting of dr l. schulpen (chair), G.h.o. van 
maanen, professor A. niehof, ms A.n. papma and p. stek, 
who are all members of the AIV’s development cooperation 
committee (cos). The AIV adopted the letter on 8 may 2009.

The advisory letter was written in response to the political 
debate that began in the second half of 2008 regarding 
the scope, benefit of and need for activities to strengthen 
dutch public support for development cooperation. In this 
debate, questions arose as to whether or not public support 
is relevant to development cooperation and whether or not 
strengthening it is an appropriate task for government. The 
AIV argues that sustainable development requires structural 
change on a global scale and that long-term poverty reduction 
calls not only for an effective approach in the south but 
equally for changes in the north, in government and in society 
as a whole. creating and sustaining support for the necessary 
changes is therefore relevant to development cooperation and 
deserves to be and remain one of the government’s priorities.

The AIV observes that, while political support for development 
cooperation can perhaps no longer be taken for granted, 
public support in the netherlands for the principle and goals of 
development cooperation remains as strong as ever. This does 
not mean that there is strong public support for all aspects of 
development policy or for all development organisations. There 
is some doubt about their effectiveness and greater insight is 
needed into the considerations behind and impact of different 
aspects of development policy and practice.

A conceptual distinction should be made between public 
support for ‘changes there’ and ‘changes here’. however, the 
current debate on support is unbalanced; it is dominated by 
‘changes there’. dutch society gives inadequate consideration 
to policy coherence. To bring about effective and lasting 
poverty reduction, both sorts of change – and public 
support for them – are needed. public support is therefore a 
legitimate part of development cooperation and is thus also a 
government task.

A transparent, efficient and coherent development policy is a 
condition for increasing public support. The best way to create 

draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking onder de neder-
landse bevolking. In die discussie zijn de vragen aan de orde 
gekomen of draagvlak wel of niet ontwikkelingsrelevant is en
of draagvlakbevordering al dan niet een taak voor de overheid 
is. de AIV stelt dat duurzame ontwikkeling structurele veran-
deringen op wereldschaal vereist en dat structurele armoe-
devermindering niet alleen vraagt om effectieve aanpak in 
het zuiden, maar evenzeer veranderingen vergt in de opstel-
ling van het noorden (overheid én samenleving als geheel). 
het creëren en onderhouden van draagvlak voor de nodige 
veranderingen is dan ook ontwikkelingsrelevant en behoort 
een plaats te hebben en te behouden in de prioriteiten van 
de overheid.

de AIV stelt vast dat, terwijl het politieke draagvlak voor 
ontwikkelingssamenwerking misschien niet meer vanzelfspre-
kend is, het maatschappelijk draagvlak in nederland voor 
het beginsel van ontwikkelingssamenwerking (os) en voor 
de doelen van os onveranderd sterk blijkt. dat betekent niet 
dat het maatschappelijk draagvlak voor alle aspecten van 
ontwikkelingsbeleid respectievelijk voor (alle) os-organisaties 
sterk is. er leeft twijfel over de effectiviteit en er is behoefte 
om meer inzicht te krijgen in de overwegingen en effecten van 
onderdelen van het os-beleid en de praktijk.

een conceptueel onderscheid moet worden gemaakt tussen 
draagvlak voor ‘veranderingen daar’ en voor ‘veranderingen 
hier’. de huidige draagvlakdiscussie is echter onevenwichtig; 
het debat over ‘veranderingen daar’ overheerst. de aandacht 
voor beleidscoherentie in de nederlandse samenleving schiet 
tekort. om te komen tot effectieve en structurele armoede-
vermindering zijn beide soorten veranderingen – en het 
draagvlak daarvoor – nodig. draagvlakversterking is daarmee 
ontwikkelingsrelevant en dus mede een taak van de overheid.

Transparant, efficiënt en coherent os-beleid is een voorwaar-
de voor draagvlakversterking. om draagvlak te creëren voor 
‘veranderingen daar’ dient grote aandacht te worden gegeven 
aan de effectiviteit van de activiteiten maar men moet ook 
openhartig zijn over eventuele tegenvallende resultaten en de 
lessen die hieruit vallen te trekken.

de verantwoordelijkheid voor de ‘veranderingen daar’ ligt voor-
namelijk bij os-organisaties en het ministerie, welke daarin zo-
wel een verantwoordings- alsook bewustwordingstaak hebben. 
Verantwoordelijkheid voor het draagvlak van ‘veranderingen 
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hier’ ligt vooraleerst bij de gehele overheid. daarbij behoort 
beleidscoherentie expiciete aandacht te krijgen. 

deze verantwoordelijkheid van de overheid betekent niet 
dat zij ook zelf uitvoerend moet zijn. Vanwege (1) het niet-
verplichtende karakter van werken aan ‘veranderingen hier’ 
voor os-organisaties, (2) de noodzaak aan veranderingen 
hier te werken ook los van hetgeen in ontwikkelingslanden 
zelf gebeurt en (3) de vereiste (context-)specifieke expertise 
is het wenselijk specifieke op dat doel gerichte organisaties 
en gezaghebbende personen in te schakelen met als taak 
het werken aan het ‘draagvlak voor veranderingen hier’.

de AIV beveelt tevens aan dat een onderzoek wordt gedaan 
naar de correlatie tussen de hoogte en inzet van draagvlak-
uitgaven en de mate van draagvlak in nederland. de AIV 
deelt de opvatting dat activiteiten primair gericht op fondsen-
werving moeten worden uitgesloten van subsidiering door de 
overheid. Tot slot wordt door de AIV gewezen op het belang 
de relatie tussen de mFs-eis van 25% eigen bijdrage en de 
doelstelling van draagvlakbevordering in de verdere uitwerking 
van het subsidiebeleid helder uit te werken. dit vanwege de 
mogelijk draagvlakreducerende effecten van die eis. Voor-
komen moet worden dat draagvlak onderdeel wordt van de 
concurrentie tussen os-organisaties.

Regeringsreactie
op 11 mei 2009 stuurt de regering een brief naar de Tweede 
kamer waarin een reactie wordt gegeven op de bestaande dis-
cussie omtrent draagvlak. er wordt in deze brief ingegaan op 
zowel het briefadvies van de AIV, als het rapport ‘draagvlak-
onderzoek: evalueerbaarheid en resultaten’ van de Inspectie 
ontwikkelingssamenwerking en beleidsevaluatie (Iob).
 
In de reactie noemt de regering het AIV-advies een zeer 
behulpzame aanscherping van het theoretische kader van het 
draagvlakbeleid. mede dankzij het conceptuele onderscheid 
tussen ‘veranderingen daar’ en ‘veranderingen hier’. Verder 
onderschrijft minister koenders de AIV-aanbeveling meer aan-
dacht te schenken aan de noodzaak van ‘veranderingen hier’, 
te weten aandacht voor beleidscoherentie in de nederlandse 
samenleving.
 
de regering gaat verder in op de conclusie van de AIV dat 
draagvlakversterking ontwikkelingsrelevant is, en daarmee 
een taak van de gehele overheid. de regering is het hier mee 
eens, maar acht precisering noodzakelijk. de overheid heeft 

public support for ‘changes there’ is to pay close attention to 
the effectiveness of the activities concerned and to be frank 
about results, even when they are disappointing, and the 
lessons that have been learnt.

responsibility for ‘changes there’ lies primarily with the 
development organisations and the ministry, which have a 
duty to be accountable as well as to raise awareness. For 
the time being, responsibility for public support for ‘changes 
here’ lies with the government as a whole. In this context, 
specific attention should be paid to policy coherence.

Government responsibility does not mean that the 
government must implement these activities itself. since (1) 
working on ‘changes here’ is not compulsory for development 
organisations; (2) working on ‘changes here’ is necessary 
regardless of what happens in developing countries; and 
(3) context-specific expertise is required, specialised 
organisations and authoritative individuals should be engaged 
to work on public support for ‘changes here’.

The AIV also advises the government to investigate 
the correlation between the level and use of support-
related expenditure and the level of public support in the 
netherlands. It agrees that activities aimed primarily at 
fundraising should not receive government grants. Finally, the 
AIV highlights the importance of clarifying the relationship 
between the cofinancing requirement of 25% self-funding 
and the goal of increasing public support in the further 
elaboration of grants policy, since this requirement could lead 
to a reduction in support. public support should not become 
an object of competition among development organisations.

Government response
on 11 may 2009, the government sent a letter to the 
house of representatives containing its response to the 
current debate on public support. This letter discusses the 
AIV’s advisory letter as well as the report of the policy and 
operations evaluation department (Iob) on ‘public support: 
Feasibility of evaluation and results’.

In its response, the government describes the AIV’s advisory 
letter as very helpful in refining the theoretical framework 
for public support policy, thanks in part to the conceptual 
distinction between public support for ‘changes there’ and 
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‘changes here’. In addition, the minister for development 
cooperation supports the AIV’s recommendation that the 
government devote more attention to the need for ‘changes 
here’, i.e. a focus on policy coherence in dutch society.
 
The government agrees with the AIV’s conclusion that 
bolstering public support is relevant to development 
cooperation and that it is therefore a task for the government 
as a whole. however, the government believes that further 
precision is needed. specifically, the government should 
mainly be a facilitator in this context. Finally, the government 
supports the AIV’s recommendation to be frank about results, 
even when they are disappointing.

The advisory letter was widely distributed and received 
a significant amount of attention both in the house of 
representatives and in the press. during a meeting on this 
subject between the relevant parliamentary committee and 
the relevant minister in the house of representatives, the 
speakers made ample reference to the issues discussed in 
the advisory letter. 

AdVIsory reporT no. 66: Demographic Changes and 
Development Cooperation

on 5 january 2009, the AIV received a request for advice 
on demographic changes and development cooperation. This 
report was prepared by a joint committee of the AIV, chaired by 
professor A. de ruijter (AIV). The other members were:  
dr b.s.m. berendsen, F.d. van loon, professor l.b.m. mennes, 
professor A. niehof, A. van der Velden and professor e.b. 
zoomers of the development cooperation committee (cos); 
ms s. borren and professor j.j.c. Voorhoeve (AIV); and  
T. etty of the human rights committee (cmr). F.A.j. baneke 
participated as an external expert. The civil service liaison 
officers were m.p. Gerritsen and ms m.j.c. van schaik. The 
executive secretary was ms w.A. van Aardenne, assisted by  
ms m. sprakel and ms A.w. wijers (trainees). 

In this advisory report, which was adopted on 10 july 2009, 
the AIV notes that, together with climate change, demographic 
trends will be among the greatest challenges facing mankind 
in the 21st century. The AIV believes that far more attention 
should be focused both nationally and internationally on 
how demographic trends relate to economic growth and 
sustainable development, peace and security, scarcity, energy 

met name een faciliterende rol. ook de AIV-aanbeveling om 
openhartig te zijn over resultaten, ook wanneer deze tegen-
vallen, wordt door de regering onderschreven.

het advies is breed verspreid en heeft zowel in de Tweede 
kamer als in de pers op de nodige aandacht mogen rekenen. 
Tijdens een Algemeen overleg over deze materie in de Tweede 
kamer is in ruime mate gebruik gemaakt van hetgeen in het 
briefadvies is beschreven. 

AdVIes nummer 66: Demografische veranderingen en 
ontwikkelingssamenwerking

de AIV heeft op 5 januari 2009 een aanvraag ontvangen 
voor een advies over demografische veranderingen en ontwik-
kelingssamenwerking. dit advies is opgesteld door een ge-
combineerde commissie bestaande uit prof.dr. A. de ruijter 
(AIV, voorzitter), dr. b.s.m. berendsen (cos), mw. s. borren 
mA (AIV), drs. T. etty (cmr), drs. F.d. van loon (cos), prof.
dr. l.b.m. mennes (cos), mw. prof.dr. A. niehof (cos), ir. 
A. van der Velden (cos), prof.dr.ir. j.j.c. Voorhoeve (AIV) en 
mw. prof.dr. e.b. zoomers (cos). daarnaast heeft drs. F.A.j. 
baneke als extern deskundige deelgenomen aan de com-
misssie. Als ambtelijke contactpersonen traden op drs. m.p. 
Gerritsen en mw. ir. m.j.c. van schaik. het secretariaat werd 
gevoerd door mw. mr. w.A. van Aardenne, daarin bijgestaan 
door stagiaires mw. m.e.j. sprakel en mw. A.w. wijers.

In het advies ‘demografische Veranderingen en ontwikke-
lingssamenwerking’, dat op 10 juli 2009 werd vastgesteld, 
constateert de AIV dat demografische ontwikkelingen met 
klimaatveranderingen tot de grootste uitdagingen behoren 
waarvoor de wereld zich in de 21e eeuw gesteld zal zien. de 
AIV is van oordeel dat er nationaal en internationaal veel 
meer aandacht moet komen voor de relatie tussen demo-
grafische ontwikkelingen en onder meer economische groei 
en duurzame ontwikkeling, vrede en veiligheid, schaarste, 
energieverbruik, milieu, migratie en mobiliteit, en menselijke 
waardigheid. de AIV beveelt aan om in de nieuwe structuur 
van het ministerie, die momenteel wordt opgezet, het onder-
werp demografische ontwikkelingen duidelijk als global issue 
hoog te positioneren, door het aanstellen van een speciale 
ambassadeur voor bevolkingsvraagstukken.

sinds het einde van de Tweede wereldoorlog hebben grote 
demografische ontwikkelingen plaatsgevonden. de wereldbe-
volking is in die tijd meer dan verdubbeld. de vooruitzichten 
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zijn dat tussen 2008 en 2050 de wereldbevolking verder zal 
groeien van 6,8 miljard naar 9,2 miljard, een groei die vrijwel 
geheel zal plaatsvinden in minder ontwikkelde landen. deze 
bevolkingsexplosie vormt niet alleen een ernstige bedreiging 
voor het bereiken van de mdG’s, waaronder de inkomens-
doelstelling, maar meer in het algemeen ook voor het milieu, 
en vrede en veiligheid. ook zal hierdoor de druk om te migre-
ren in bepaalde landen sterk toenemen, met directe gevol-
gen voor zowel zuid-zuid-migratie als zuid-noord-migratie. 

demografische transitie is een overgang die een bevolking 
doormaakt van een situatie van hoge sterfte- en geboorte-
cijfers naar één van lage sterfte- en geboortecijfers. door 
afname van de sterfte (die altijd eerst plaatsvindt), maar 
aanhoudende hoge vruchtbaarheidcijfers, zal de bevolking 
eerst toenemen. dit is de aanvang van het demografische 
transitieproces. de demografische fase waarin een land zich 
bevindt wordt weerspiegeld in de leeftijdsopbouw van de 
bevolking. eerst een zeer jonge snel groeiende bevolking; 
vervolgens een bevolking waarin het aandeel mensen in de 
economisch productieve leeftijd groot is, in verhouding tot 
het aandeel afhankelijke jongeren en ouderen; en als laatste 
een vergrijzende bevolking. de veranderingen die optreden 
in de leeftijdsopbouw van de bevolking hebben belangrijke 
implicaties voor overheidsbeleid en ontwikkelingsperspectie-
ven op de korte en lange termijn. elke fase van het transi-
tieproces wordt gekenmerkt door zijn eigen profiel en vraagt 
om overheidsbeleid dat daarop gericht is. Vele van de minst 
ontwikkelde landen hebben nog lange tijd te maken met 
een zeer jeugdige bevolking. maar ook vindt wereldwijd de 
komende jaren vergrijzing plaats.

een land heeft mogelijkheden om aanzienlijke economische 
groei te realiseren wanneer het aandeel mensen in de 
economisch productieve leeftijd in de bevolking groot is in 
verhouding tot het aandeel afhankelijke kinderen en oude-
ren. ook kan en moet in deze fase worden geïnvesteerd in 
de toekomst, wanneer in een later stadium de bevolking zal 
vergrijzen. de realisatie van deze noodzakelijke investeringen 
is afhankelijk van goed bestuur en goed beleid van overhe-
den op diverse terreinen. 

de bevolking van 29 voornamelijk minst ontwikkelde landen 
zal waarschijnlijk verdubbelen en die van sommige landen zelfs 
verdrievoudigen. Afrika is de regio met de hoogste geboorte-
cijfers en het hoogste verwachte bevolkingsgroeipercentage 
voor 2050. dit komt met name doordat de uitbreiding van 

consumption, the environment, migration and mobility, and 
human dignity. The AIV advises the government to place 
demographic trends as a global issue high on the agenda 
within the new structure of the ministry of Foreign Affairs, 
which is currently being created, by appointing a special 
ambassador for population issues.

major demographic changes have been occuring since the 
end of world war II. during that time, the global population 
has more than doubled. between 2008 and 2050, the world 
population is expected to grow from 6.8 billion to 9.2 billion. 
less developed countries will account for almost all of this 
growth. This population explosion will not only seriously 
compromise our ability to meet the millennium development 
Goals (mdGs), including the goal to eradicate extreme poverty, 
but will more generally pose a threat to the environment, 
peace and security. In some countries, it will also strongly 
intensify pressure to migrate, directly affecting both south-
south and south-north migration.

demographic transition is the shift that populations make 
from high birth and death rates to low birth and death rates. A 
decline in mortality rates (which always occurs first) combined 
with high continued fertility rates initially leads to population 
growth. This is the start of the demographic transition 
process. A country’s demographic phase is reflected in the 
age composition of its population: first a very young, rapidly 
growing population; then a population in which the proportion 
of people of economically productive age is large relative to 
the proportion of dependent young and old people; and finally 
a progressively ageing population. These changes in the age 
composition of the population have major long-term and short-
term implications for government policy and development 
prospects. each phase of the transition process has its own 
specific profile and therefore requires a specific government 
policy. many of the world’s least developed countries will 
continue to have very high ratios of young people in their 
population for years to come. At the same time, the average 
age will continue to rise worldwide.

countries have an opportunity to significantly accelerate their 
economic growth when the proportion of people of economically 
productive age in the population is large relative to the 
proportion of dependent children and old people. It is vital to 
invest in the future during this phase, as the average age of 
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the population will continue to rise. making these necessary 
investments will depend on good governance and the adoption 
by governments of sound policies in various areas.

The population of 29 – mostly least developed – countries is 
likely to double and in some cases even treble. Africa, which 
has the world’s highest regional birth rate, is likely to record 
the most rapid population growth between now and 2050. 
This is largely due to the fact that efforts to increase access 
to family planning have either failed to happen or have slowed 
to a standstill. millions of women in developing countries still 
lack access to contraception.

The AIV notes that demographic trends will have far-reaching 
consequences for developing countries, including fragile 
states. There is a clear link between high fertility rates and 
slow growth, poverty, hunger, the risk of internal or external 
conflict and lack of progress on the mdGs. This will hamper 
our ability to meet the mdGs by 2015 and will also make it 
difficult to attain future development goals after 2015.

policy on promoting social rights such as sexual and 
reproductive health and rights (srhr), health and education 
for women and girls in particular could serve as a springboard 
for social and economic development. In this context, the 
AIV notes that the minister for development cooperation set 
the right priorities but that even more could be done, both 
nationally and internationally. Alongside the rights-based 
approach to srhr, dutch efforts should also focus strongly on 
a broader approach that takes account of the consequences of 
demographic transition processes for developing countries.

Finally, the AIV makes various recommendations aimed at 
drawing more attention to demographic transition processes 
and responding appropriately – in terms of both substance 
and finance – to the consequences of these processes for 
dutch development policy.

This report too was widely distributed and received a 
significant amount of attention in the press following its 
publication. In addition, ample use was made of the report 
during various seminars in the netherlands. At the time of 
writing, the AIV had not yet received the government’s official 
response to this advisory report. however, it is already known 
that the government intends to adopt, in some form or other, 
the recommendation to place this issue higher on the agenda 
by appointing an ambassador.

de toegang tot family planning niet tot stand is gekomen of is 
gestagneerd. er zijn nog steeds miljoenen vrouwen in ontwikke-
lingslanden die geen toegang hebben tot contraceptie. 

de AIV constateert dat demografische ontwikkelingen vergaan-
de consequenties hebben voor ontwikkelingslanden, waaron-
der de fragiele staten. er is een duidelijk verband tussen hoge 
vruchtbaarheidscijfers en geringe groei, armoede, honger, 
gevaar voor interne en externe conflicten en geringe vooruit-
gang ten aanzien van de mdG’s. het staat het bereiken van 
de mdG’s in 2015 in de weg en vormt ook een bedreiging voor 
het bereiken van toekomstige mdG’s na 2015.   

het beleid ten aanzien van de bevordering van sociale rech-
ten als seksuele en reproductieve Gezondheid en rechten 
(srGr), gezondheid en onderwijs van vooral meisjes en 
vrouwen vormt een hefboom voor sociale en economische 
ontwikkeling. de AIV constateert dat in dit verband door de 
minister voor ontwikkelingssamenwerking de juiste prioritei-
ten zijn gesteld, maar adviseert om hier nog sterker natio-
naal en internationaal op in te zetten. naast de belangrijke 
rechtenbenadering op het gebied van srGr, zou de inzet 
sterk gericht moeten worden op een bredere benadering die 
rekening houdt met de gevolgen van demografische transitie-
processen voor ontwikkelingslanden. 

de AIV doet verder diverse aanbevelingen om de aandacht 
voor demografische transitieprocessen te vergroten en om 
op adequate wijze inhoudelijk en financieel in te spelen op 
de gevolgen van demografische transitieprocessen voor het 
os-beleid.

ook dit advies is breed verspreid en er is de nodige pers-
aandacht geweest nadat het advies is verschenen. daar-
naast is het advies veel gebruikt tijdens diverse seminars 
in nederland. hoewel ten tijde van het schrijven van dit 
jaarverslag nog geen officiële regeringsreactie is ontvangen, 
is al wel bekend dat de aanbeveling om het onderwerp hoger 
te positioneren door het aanstellen van een ambassadeur in 
één of andere vorm zal worden overgenomen.
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reAcTIe op AdVIes nummer 62: Klimaat, energie en armoede-
bestrijding

op 30 april 2009 werd de reactie van de regering ontvan-
gen op het advies ‘klimaat, energie en armoedebestrijding’. 
de regering deelt de mening van de AIV dat naast mitigatie, 
het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen, adap-
tatie aan de gevolgen van klimaatverandering zeer belangrijk 
is. Geïndustrialiseerde landen dragen de verantwoordelijk-
heid negatieve gevolgen van klimaatverandering voor ont-
wikkelingslanden zoveel mogelijk te beperken. het kabinet 
laat weten zich daarom, in internationale klimaatonderhan-
delingen en andere fora, sterk voor in te zetten. Tijdens de 
klimaattop in kopenhagen gaat men pleiten voor omvangrij-
kere mondiale geldstromen ten bate van adaptatie in ontwik-
kelingslanden. de regering meent echter dat het te vroeg is 
om een indicatie te geven van het nederlandse aandeel in 
de adaptatiekosten omdat studies hierover nogal uiteenlo-
pen. daarom zal de studie van de wereldbank hierover eerst 
worden afgewacht. ook het belang van mitigatie komt aan 
de orde. net als de AIV is de regering van mening dat ook 
ontwikkelingslanden hieraan moeten bijdragen. In samen-
werking met de europese unie steunt nederland de armste 
ontwikkelingslanden hierin, door te helpen bij de opbouw van 
een koolstofarme economie.

In het advies geeft de AIV aan voor nederland een voortrek-
kersrol te zien in het vormgeven van het adaptatiebeleid van 
geïndustrialiseerde landen ten opzichte van ontwikkelingslan-
den. de regering kan zich gedeeltelijk vinden in de beleids-
vorming zoals de AIV deze voorstelt. wel moeten klimaatgere-
lateerde rampen vooralsnog uit de os-begroting gefinancierd 
worden, voor het overige  stelt de regering echter een andere 
systematiek voor. In beginsel moeten landen in hun ontwik-
kelingsbeleid rekening houden met de gevolgen van klimaat-
verandering. Verder moet er een multilaterale consensus 
en financiering worden bereikt. ook bij kanaalkeuze moet 
nederland zich aansluiten bij internationale initiatieven. hier 
komt haar standpunt dus wel overeen met dat van de AIV.

hoewel de regering zich kan vinden in de prioriteitstelling van 
het advies, geeft zij zelf de voorkeur aan een meer proces-
matige benadering bij de prioriteitstelling. een belangrijke 
voorwaarde voor effectieve adaptatie is de integratie van 
klimaatverandering in nationaal ontwikkelingsbeleid. de 
adaptatieprioriteiten kunnen daarom worden afgeleid van het 
huidige en toekomstige nationaal beleid. de regering zal zich 
(bilateraal) inzetten op gebieden waar nederland, met haar 

Government responses to 
previous advisory reports 
GoVernmenT response to AdVIsory reporT no. 62: 
Climate Change, Energy and Poverty Reduction

on 30 April 2009, the AIV received the government’s 
response to its advisory report on climate change, energy 
and poverty. The government shares the AIV’s view that, 
besides reducing greenhouse gas emissions (mitigation), 
adaptation to climate change is very important. Industrialised 
countries have a responsibility to limit the negative effects of 
climate change on developing countries as much as possible. 
The government notes that it firmly advocates this view in 
international climate negotiations and other forums. At the 
un climate summit in copenhagen, the netherlands will 
argue for an increase in global flows of funding for adaptation 
in developing countries. however, the government feels 
that it would be premature to provide an indication of the 
netherlands’ share in the costs of adaptation, as estimates 
in this regard vary considerably from one study to the next. It 
therefore prefers to wait for the publication of the world bank 
study on this issue. like the AIV, the government believes 
that developing countries should also contribute to mitigation. 
Together with the eu, the netherlands is supporting the 
mitigation efforts of the poorest developing countries by 
helping them to build low-carbon economies.

In its report, the AIV notes that it would like to see the 
netherlands take the initiative in formulating the adaptation 
policies of industrialised countries in respect of developing 
countries. The government shares some of the AIV’s views on 
policymaking. It agrees that the response to climate-related 
natural disasters should be financed from the development 
budget for the time being but proposes a different approach 
in all other cases. In principle, countries should take account 
of the effects of climate change in their development policy. 
It is also essential to achieve multilateral consensus and 
ensure multilateral funding. In choosing channels, moreover, 
the netherlands should link up with international initiatives. 
The government’s position on this matter thus coincides with 
that of the AIV.

Although the government agrees with the priorities listed in 
the report, it prefers to use a more process-driven approach 

reaCtIes op eerDere aDvIeZen
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when setting its priorities. The integration of climate change 
into national development policy is a major precondition 
for effective adaptation. The priorities for adaptation can 
thus be derived from current and future national policy. The 
government will focus its bilateral and multilateral efforts in 
areas where its expertise has added value, for example in the 
water sector.

The netherlands helps developing countries to formulate their 
own adaptation plans in various ways, for example through the 
netherlands climate Assistance programme (ncAp). however, 
the government is not convinced of the benefits of developing 
a global adaptation master plan, as proposed by the AIV.

The government agrees only partly with the AIV on biofuels. 
It promotes second-generation biofuels, but does not believe 
that support for first-generation biofuels should be withdrawn 
completely. on the other hand, it is working to make the 
production of first-generation biofuels more sustainable. 
Finally, the government does not subscribe to the AIV’s 
recommendation that the eu’s blending targets should be 
lowered, as the renewable energy directive already provides 
sufficient safeguards against the large-scale import of 
unsustainably produced biofuels.

GoVernmenT response to AdVIsory reporT no. 63: 
Universality of Human Rights: Principles, Practice and Prospects

In march 2009, the AIV received a positive response from 
the government to its advisory report Universality of Human 
Rights: Principles, Practice and Prospects of december 2008. 

The government agrees with the AIV that the broad 
acceptance of the universal nature of human rights is very 
striking and notes that universality has been reaffirmed 
several times in recent years. At the same time, it observes 
that it is more difficult to uphold universality as a guiding 
principle in international forums. The countries that oppose 
the universality of human rights are increasingly vocal, and 
their influence is growing. In this context, the government is 
keen to emphasise that a distinction must be made between 
what is laid down in declarations and what takes place behind 
the scenes during the negotiation of these declarations.

The government agrees with the AIV that the gap between 

expertise, toegevoegde waarde heeft. Gedacht kan worden 
aan de watersector.

nederland zet zich op verschillende wijze in voor de ontwikke-
ling van nationale adaptatieplannen in ontwikkelingslanden, 
onder andere door het Netherlands Climate Assistance 
Programme, maar de regering ziet weinig in het ontwikkelen 
van een mondiaal masterplan, zoals de AIV voorstelt.

op het gebied van biobrandstoffen is de regering het maar 
gedeeltelijk met de AIV eens. de tweede generatie biobrand-
stoffen worden gestimuleerd. dit betekent echter niet dat 
ondersteuning aan eerste-generatie brandstoffen geheel 
moet worden stopgezet. wel zet de overheid zich in deze 
brandstoffen duurzamer te maken. ook de aanbeveling de 
europese bijmengdoelstellingen te verlagen, deelt de rege-
ring niet. de richtlijn hernieuwbare energie omvat al voldoen-
de waarborgen om grootschalige invoer van niet duurzame 
biobrandstoffen te voorkomen.

reAcTIe op AdVIes nummer 63: Universaliteit van de rechten 
van de mens: principes, praktijk en perspectieven

In maart 2009 werd een positief geformuleerde regerings-
reactie ontvangen op het AIV-advies ‘universaliteit van de 
rechten van de mens: principes, praktijk en perspectieven’, 
van december 2008. de regering is het eens is met de AIV 
dat de brede aanvaarding van het universele karakter van de 
mensenrechten zeer opmerkelijk is en constateert dat er ook 
in de afgelopen jaren momenten zijn geweest waarop deze 
universaliteit opnieuw is bevestigd. Tegelijkertijd merkt de 
regering op dat het in internationale fora meer moeite kost 
om universaliteit als leidend principe te handhaven. de groep 
landen die zich tegen de universaliteit van mensenrechten 
verzet roert zich in toenemende mate en wint aan invloed. de 
regering hecht eraan te benadrukken dat in dit opzicht onder-
scheid moet worden gemaakt tussen wat er in verklaringen 
wordt vastgelegd en wat er zich achter de schermen tijdens 
de onderhandelingen over deze verklaringen afspeelt.

de regering deelt de opvatting van de AIV dat de kloof tussen 
principe en praktijk een groot probleem is, maar heeft moeite 
met de terminologie die de AIV gebruikt om dit probleem te 
omschrijven. zo suggereert de AIV naar de mening van de 
regering in de samenvatting bij het advies dat het begrip 
‘universaliteit’ een empirische inhoud heeft: universaliteit 
groeit of neemt af al naar gelang de mate waarin zij door 
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rechtssubjecten geaccepteerd wordt. de regering beschouwt 
universaliteit – de overtuiging dat ieder mens gelijk in rechten 
is geboren – als een vaststaand gegeven, dat onafhankelijk 
is van de mate waarin het beginsel wordt onderschreven. 
universaliteit is niet de uitkomst van een proces; wel kan zij 
in meer of mindere mate worden aanvaard. 

de AIV wijst de gedachte van de hand dat universele imple-
mentatie van mensenrechten culturele uniformering vereist. 
de regering kan zich hier in vinden, maar benadrukt tegelij-
kertijd het belang van heldere grenzen waar het gaat om de 
ruimte voor cultuurspecifieke toepassingen van mensenrech-
ten in de praktijk. hoewel culturele verscheidenheid binnen 
de eigen samenleving en daarbuiten zonder meer gekoesterd 
moet worden, is op mensenrechtengebied terughoudendheid 
geboden. dus geen pleidooi voor uniformiteit maar wel een 
universele basis waarop ieder mens kan terugvallen.

dit alles neemt niet weg dat draagvlak voor een cultuur van 
mensenrechten groeit wanneer nederland in zijn buitenlands 
mensenrechtenbeleid rekening houdt met lokale gebruiken, 
tradities en overtuigingen. de regering is zich hiervan bewust 
en houdt hiermee in het beleid rekening mee bij bij de finan-
ciering van mensenrechtenprojecten.

evenals de AIV ziet de regering de wereldwijde acceptatie 
van de universaliteit van mensenrechten als een belangrijke 
sleutel tot verbeterde implementatie van mensenrechten. 
het door de AIV omschreven proces van universalisering 
vertoont veel overeenkomsten met het beleid dat nederland 
momenteel ontwikkelt om wereldwijd ‘nationale systemen 
voor mensenrechtenbescherming’ te versterken.

met de AIV is de regering van mening dat het van groot be-
lang is de kennis van mensenrechten en capaciteitsopbouw 
op grassroots niveau te vergroten. de regering verwelkomt 
dan ook de aandacht die de AIV besteedt aan het belang 
van opbouw van onderaf. In dit verband wijst de regering op 
het feit dat zijn mensenrechteninspanningen zich richten op 
het ondersteunen van lokale mensenrechtenorganisaties en 
nadrukkelijk de dialoog zoekt met lokale (religieuze) leiders.

ook deelt de regering de aanbeveling van de AIV om de eigen 
binnenlandse mensenrechtensituatie met een kritisch oog te 
blijven toetsen, niet in de laatste plaats om de geloofwaar-
digheid van de eigen mensenrechtenkritiek richting andere 

principle and practice is a major problem, but has difficulty 
with the terminology that the AIV uses to describe this 
problem. In its summary of the report, for instance, the 
AIV appears to suggest that the term ‘universality’ has 
an empirical content: universality increases or decreases 
according to the extent to which it is accepted by the relevant 
actors. In contrast, the government regards universality – that 
is, the conviction that every individual is born with equal  
rights – to be a matter of fact that is independent of the 
extent to which the principle is endorsed. universality is not 
the outcome of a process, though it may be accepted to a 
greater or lesser extent.

The AIV rejects the idea that the universal implementation 
of human rights requires cultural uniformity. The government 
shares this view but also highlights the importance of clear 
boundaries when it comes to the culture-specific application 
of human rights in practice. Although cultural diversity within 
one’s own society and outside it must certainly be cherished, 
caution is required in the area of human rights. This is 
therefore not a plea for uniformity but for a universal basis 
that everyone can fall back on.

none of this alters the fact that support for a culture of 
human rights will grow if the netherlands takes account of 
local customs, traditions and convictions in its policy on 
human rights abroad. The government is aware of this and 
takes it into account in its policy when financing human rights 
projects.

like the AIV, the government sees worldwide acceptance 
of the universality of human rights as an important key to 
improving the observance of human rights. The process of 
universalisation described by the AIV has much in common 
with the policy that the netherlands is currently developing 
to strengthen national systems for protecting human rights 
worldwide.

The government agrees with the AIV that it is very important 
to increase knowledge of human rights and build capacity at 
grassroots level. It therefore welcomes the attention the AIV 
pays to the importance of strengthening human rights from 
below. In this context, the government highlights the fact that 
its human rights efforts focus on supporting local human 
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rights organisations and that it explicitly seeks dialogue with 
local religious and other leaders.

The government accepts the AIV’s recommendation to 
continue casting a critical eye over the human rights 
situation in the netherlands, not least in order to increase 
the credibility of its criticism of the human rights situation 
in other countries. The government also agrees with the 
AIV that the credibility of dutch human rights policy will be 
enhanced if the netherlands consistently applies the same 
standards when pointing out shortcomings in the human 
rights situation in other countries. In addition, it embraces the 
AIV’s recommendation to treat all human rights as being equal 
in value, interdependent and interrelated.

The government is more critical of the AIV’s recommendation 
that its policy on human rights abroad should not be based 
solely on its own attitude to human rights but should take as 
its main starting point the international consensus on the 
core significance of the norms in question. The government 
believes that restraint in this regard is not always appropriate, 
as developments over the last 60 years show. For instance, 
thanks to decades of vigorous lobbying for recognition of 
women’s rights, the position of women is now improving 
worldwide. Another sensitive issue is homosexual rights.

landen te vergroten. met de AIV is de regering ook van mening 
dat de geloofwaardigheid van het nederlandse mensenrech-
tenbeleid gediend is met het hanteren van gelijke maatstaven 
in de mensenrechtenkritiek richting andere landen. daarnaast 
omarmt de regering het advies van de AIV om álle mensen-
rechten als gelijkwaardig en onderling samenhangend tege-
moet te treden.

kritischer staat de regering tegenover de aanbeveling van de 
AIV om het buitenlandse mensenrechtenbeleid niet enkel te 
baseren op de eigen visie op mensenrechten, maar vooral 
uit te gaan van de internationale consensus ten aanzien van 
de kern van de desbetreffende normen. de regering is van 
mening dat bescheidenheid in dit opzicht niet in alle geval-
len geboden is, zoals ontwikkelingen in de laatste zestig jaar 
aantonen. zo laat, dankzij de decennialange krachtige lobby 
voor erkenning van de rechten van vrouwen, de positie van 
vrouwen nu wereldwijd een trend van verbetering zien. een 
ander gevoelig thema is de aandacht voor de rechten van 
homoseksuelen.
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rond de jAArwIsselInG 2009-2010 hAd de AIV de 
volgende adviesaanvragen in behandeling.

Adviesaanvraag Herziening NAVO Strategisch Concept
op 18 juni 2009 ontving de AIV een adviesaanvraag over de 
herziening van het NAVO Strategisch Concept. Tijdens de top 
ter gelegenheid van het 60-jarige bestaan van de nAVo op 3 
en 4 april 2009 in straatsburg/kehl is besloten het strate-
gisch concept uit 1999 te herzien. 

de internationale veiligheidsomgeving is sinds 1999 gewij-
zigd. directe en indirecte bedreigingen voor onze veiligheid 
manifesteren zich, variërend van terrorisme en proliferatie 
van massavernietigingswapens tot bedreiging van de ener-
gievoorzieningszekerheid en verandering van het klimaat. de 
vraag is wat dit betekent voor de invulling van de klassieke 
rol van de nAVo, te weten de verdediging van het bondge-
nootschappelijk grondgebied. daarbij komt dat niet alleen 
de wereld is veranderd, maar ook de nAVo zelf. Tegen deze 
algemene achtergrond stelt de regering de volgende speci-
fieke vragen:

1. welke betekenis hebben de oorspronkelijke doelstel-
lingen van de nAVo in de 21ste eeuw, rekening houdend 
met de actuele veiligheidsdreigingen en de evolutie die 
zich sinds 1999 heeft voltrokken?

2. wat moeten het doel en de reikwijdte van eventueel ver-
dere nAVo-uitbreiding zijn?

3. hoe kan nader invulling gegeven worden aan de relaties 
met partners (individuele landen, formele partnerschap-
pen en internationale organisaties)?

4. welke hervormingen zijn noodzakelijk om de nAVo effec-
tief te kunnen laten functioneren in de nieuwe context?

5. hoe zou het expeditionaire profiel van de nAVo-strijd-
krachten verder kunnen worden vergroot?

6. op welke wijze zou het principe van burden sharing in de 
breedste zin van het woord (het delen van troepenbijdra-
gen, financiële lasten en operationele risico’s) kunnen 
worden geoptimaliseerd, met name bij expeditionaire 
operaties?

7. welke rol kan de nAVo spelen op het gebied van wapen-
beheersing, ontwapening en non-proliferatie?

8. welke rol kan nederland bij dit alles spelen?

het advies wordt voorbereid door de commissie Vrede en 
Veiligheid bestaande uit prof.dr.ir. j.j.c. Voorhoeve 

Advisory reports currently in
preparation

AT The end oF 2009, The AIV wAs In The process oF 
preparing the following advisory reports.

Review of the NATO Strategic Concept
on 18 june 2009, the AIV received a request for advice on the 
review of the nATo strategic concept. At the summit held on 
the occasion of nATo’s 60th anniversary on 3-4 April 2009 in 
strasbourg and kehl, the decision was taken to review nATo’s 
1999 strategic concept.

The international security environment has changed since 
1999. Various direct and indirect threats to our security 
have emerged, ranging from terrorism and the proliferation 
of weapons of mass destruction to energy supply insecurity 
and climate change. The question is what this implies for the 
performance of nATo’s traditional role, namely the defence 
of allied territory. moreover, it is not only the world that has 
changed but also nATo itself. Against this general backdrop, 
the government has posed the following specific questions.

1. what significance do nATo’s original objectives have in the 
21st century, in the light of the current security threats and 
the developments that have taken place since 1999?

2. what should be the goal and scope of possible future 
nATo enlargement?

3. how could nATo give more substance to its relations with 
its partners (individual countries, formal partnerships and 
international organisations)?

4. what reforms are needed to enable nATo to function 
effectively in the new context?

5. how could the expeditionary profile of nATo’s armed forces 
be reinforced? 

6. how could burden sharing in the broadest sense of the 
term (a fair division of troop contributions, financial costs 
and operational risks) be put into practice in the best 
possible way, especially in expeditionary operations?

7. what role could nATo play in the field of arms control, 
disarmament and non-proliferation?

8. what role could the netherlands play in all these areas?

aDvIeZen In BeHanDelIng
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The report is being prepared by the peace and security 
committee (cVV). Its members are: professor j.j.c. Voorhoeve 
(chair), lieutenant General m.l.m. urlings (retd.) (vice-chair), 
d. barth, dr I. duyvesteyn, dr p.p. everts, lieutenant General 
G.j. Folmer (retd.), dr m. de Goede, ms b.T. van Ginkel, j.s.l. 
Gualthérie van weezel, dr p. van ham, professor k. koch, 
rear Admiral r.m. lutje schipholt (retd.), dr c.m. megens, ms 
c.F. meindersma, j. ramaker and lieutenant General h.w.m. 
satter (retd.), as well as dr w.F. van eekelen of the european 
Integration committee (ceI). The executive secretary is m.w.m. 
waanders, assisted by ms A. de boer, j.j. van blaaderen and 
ms b.A. kuiper-slendebroek (trainees). The AIV expects to 
complete this report at the beginning of 2010.

Financial Crisis
on 20 july 2009, the AIV received a request for advice on 
the financial and economic crisis, in which it was asked, in 
particular, to examine the eu’s response. The rapid pace of 
events during the crisis has raised questions about the eu’s 
effectiveness and the relationships between the various eu 
institutions (e.g. the council and the commission). Although 
it should be noted that the member states have primary 
responsibility for economic policy, they also regard their 
economic policies as a matter of common concern (under 
Article 121 of the Treaty on the Functioning of the european 
union).

The government has posed the following specific questions:
• Are the eu’s existing legal and other instruments sufficient 

to deal with the crisis at european level? how effectively 
have the commission and the member states interacted? 
Are these instruments sufficient to prevent free-riding? 

• In view of recent economic developments and the 
corresponding policy response, is improved cooperation 
within the emu necessary and possible?

The report is being prepared by a joint committee chaired by 
professor A. van staden (AIV/ceI). Its other members are: dr 
w.F. van eekelen, professor p.j.G. kapteyn, w.l.e. Quaedvlieg, 
professor j.Q.T. rood, professor A. szász and c.G. Trojan of 
the european Integration committee (ceI); professor l.b.m. 
mennes of the development cooperation committee (cos); 
ms m. sie dhian ho (AIV); dr e.p. wellenstein (AIV honorary 
member); m. bos of the social and economic council 

(voorzitter), lt-gen. b.d. m.l.m. urlings (vicevoorzitter), drs. 
d. barth, mw. dr. I. duyvesteyn, dr. ph.p. everts, lt-gen. b.d. 
G.j. Folmer, mw. dr. m. de Goede, mw. mr. b.T. van Ginkel, 
mr. j.s.l. Gualthérie van weezel, dr. p. van ham, prof.dr. k. 
koch, sbn. b.d. r.m. lutje schipholt, mw. dr. c.m. megens, 
mw. mr. c.F. meindersma, drs. j. ramaker, lt-gen. b.d. 
h.w.m. satter, alsmede dr. w.F. van eekelen van de commis-
sie europese Integratie. het secretariaat wordt gevoerd door 
drs. m.w.m. waanders met hulp van de stagiaires mw. A. de 
boer, drs. j.j. van blaaderen en mw. b.A. kuiper-slendebroek. 
naar verwachting zal het advies begin 2010 worden afgerond.

Adviesaanvraag Financiële Crisis
op 20 juli 2009 ontving de AIV een adviesaanvraag over 
de financieel-economische crisis. met name werd hierbij 
gevraagd te kijken naar het optreden van de eu. de snel op-
eenvolgende gebeurtenissen tijdens de crisis hebben vragen 
opgeroepen over de slagvaardigheid van de eu en de verhou-
ding tussen de diverse eu-instellingen (bijvoorbeeld raad ver-
sus commissie). hierbij moet wel worden aangetekend dat de 
lidstaten de eerstverantwoordelijken zijn voor het economisch 
beleid, doch dit beleid beschouwen als een aangelegenheid 
van gemeenschappelijk belang (artikel 99 VeG).

meer specifieke stelt de regering de volgende vragen:
• Is het huidige (juridische) beleidsinstrumentarium van de 

eu voldoende om in europees verband de crisis te be-
strijden? hoe is het samenspel tussen de commissie en 
lidstaten verlopen en is het instrumentarium toereikend 
om free-rider gedrag te voorkomen?

• bestaat er, gelet op de recente economische ontwikke-
lingen en de bijbehorende beleidsreactie, een noodzaak 
en mogelijkheid voor verbetering in de samenwerking in 
emu-verband?

het advies wordt voorbereid door een gecombineerde com-
missie onder leiding van prof.dr. A. van staden (AIV/ceI) en 
bestaat uit de volgende leden: dr. w.F. van eekelen (ceI), prof.
mr. p.j.G. kapteyn (ceI), prof.dr. l.b.m. mennes (cos), mr. 
w.l.e. Quaedvlieg (ceI), prof.dr. j.Q.Th. rood (ceI), mw. drs. 
m. sie dhian ho (AIV), prof.dr. A. szász (ceI), mr. c.G. Trojan 
(ceI), dr. e.p. wellenstein (erelid), drs. m. bos (ser, extern 
lid), mw. mr. m.G. wezenbeek-Geuke (corresponderend lid) 
en drs. T. stoppels (dIe/In, ambtelijk contactpersoon). mw. 
dr. d.e. comijs was secretaris en zij is daarin bijgestaan 
door de stagiaires mw. A. de boer en drs. j.j. van blaaderen.
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de AIV verwacht het advies begin 2010 af te ronden.

Adviestraject Responsibility to Protect
Tijdens de Vn-wereldtop van 2005 werd de Responsibility 
to Protect als beginsel aanvaard. hiermee werd de notie 
vastgelegd dat staten een verantwoordelijkheid dragen om 
hun bevolking te beschermen tegen genocide, oorlogsmis-
drijven, etnische zuivering en misdrijven tegen de menselijk-
heid, daarbij gesteund door de internationale gemeenschap. 
Tevens werd vastgelegd dat de internationale gemeenschap 
een complementaire verantwoordelijkheid heeft om door 
middel van diplomatieke, humanitaire en andere vreedzame 
middelen bevolkingen te beschermen tegen genocide, 
etnische zuivering, oorlogsmisdrijven en misdrijven tegen de 
menselijkheid. mochten vreedzame middelen ontoereikend 
blijken en een staat duidelijk niet van zins of in staat zijn de 
verantwoordelijkheid tot bescherming op zich te nemen, dan 
kan de internationale gemeenschap – via de Veiligheidsraad – 
collectieve actie ondernemen.

de aanvaarding van de Responsibility to Protect wordt door 
pleitbezorgers van het begrip als ‘historisch’ omschreven, 
en als een vehikel om het never again, dat na iedere geno-
cide of andere vorm van grootschalige wreedheden wordt 
gehoord, in praktijk te brengen. sinds 2005 is er op beschei-
den schaal ook vooruitgang geboekt. dit neemt niet weg dat 
er nog een lange weg te gaan is. over de vraag waar de 
Responsibility to Protect precies voor staat en welke reik-
wijdte het begrip heeft, bestaat internationaal nog geen 
consensus. de operationalisering van het principe is daar-
naast problematisch, zoals de afgelopen jaren bijvoorbeeld 
is gebleken met betrekking tot situaties in darfur, birma en 
sri lanka. dit heeft onder andere te maken met het (gebrek 
aan) draagvlak voor het concept. ondanks de consensus, 
die in 2005 over het onderwerp werd bereikt, lijkt de mate 
waarin het beginsel wordt geaccepteerd door sommige (groe-
pen van) landen beperkt te zijn. dit kwam ook naar voren tij-
dens een debat dat van 23 tot 28 juli 2009 plaatsvond in de 
Algemene Vergadering van de Vn naar aanleiding van een in 
januari 2009 verschenen rapport van de secretaris-Generaal 
van de Vn (sGVn) over de Responsibility to Protect.

nederland heeft zich tot nu toe een actief pleitbezorger 
betoond van dit concept. bij de onderhandelingen in 2005 
heeft nederland een belangrijke rol gespeeld en sindsdien 
heeft nederland geprobeerd een voortrekkersrol te spelen bij 

(ser) (external member) and ms m.G. wezenbeek-Geuke 
(corresponding member). The civil service liaison officer 
is T. stoppels of the ministry of Foreign Affairs’ european 
Integration department/Internal Affairs division (dIe/In). 
The executive secretary is dr d.e. comijs (ceI executive 
secretary), assisted by ms A. de boer and j.j. van blaaderen 
(trainees). The AIV expects to complete this report at the 
beginning of 2010.

Responsibility to Protect
The ‘responsibility to protect’ was accepted as a principle at 
the 2005 un world summit. This confirmed the notion that 
states have a responsibility to protect their own populations 
against genocide, war crimes, ethnic cleansing and crimes 
against humanity, with the help of the international community. 
It also confirmed that the international community has a 
complementary responsibility to protect populations from the 
same crimes by diplomatic, humanitarian and other peaceful 
means. If peaceful means prove insufficient and a state 
is clearly unwilling or unable to assume the responsibility 
to protect, the international community, acting through the 
security council, may take collective action.

Advocates of the responsibility to protect describe its 
acceptance as a historic development and as a vehicle for 
making the call of ‘never again’, which is heard after every 
genocide or large-scale atrocity, a reality. since 2005, some 
progress has been made in this area, but much remains to be 
done. There is still no international consensus on the precise 
meaning or scope of the responsibility to protect. The principle 
is also difficult to put into practice, as demonstrated in recent 
years, for example, by the situations in darfur, burma and sri 
lanka. This is partly due to a lack of support for the concept. 
despite the consensus reached on this issue in 2005, some 
countries or groups of countries only accept the principle to a 
limited extent. This also became apparent during a debate that 
took place in the un General Assembly on 23-28 july 2009 in 
connection with the publication of the un secretary-General’s 
report on the responsibility to protect in january 2009.

The netherlands has so far proved itself an active advocate 
of this principle. It played a key role during the 2005 
negotiations and has since tried to take the initiative in 
developing and operationalising the concept.
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The AIV will examine the following questions in its advisory 
report:
• how can the international community achieve greater 

clarity and consensus on the substance and scope of the 
responsibility to protect?

• realistically speaking, what scope is there for 
operationalising the responsibility to protect in view of the 
international political environment? does the secretary-
General’s report provide a good basis in this regard?

• Given the current international context, how could the 
netherlands help to develop and operationalise the 
responsibility to protect in the near future? 

The report, which the AIV is publishing on its own initiative, 
is being prepared by a committee chaired by professor T.c. 
van boven of the human rights committee (cmr). Its other 
members are: dr k.c.j.m. Arts, T. etty, professor c. Flinterman, 
r. herrmann and F. kuitenbrouwer (all cmr); professor 
w.j.m. van Genugten and ms h.m. Verrijn stuart (AIV/cmr); 
d.j. barth of the peace and security committee (cVV), and 
professor p.A. nollkaemper of the Advisory committee on 
Issues of public International law (cAVV). professor n.j. 
schrijver (cmr) is participating as a corresponding member. 
The executive secretary is ms A.m.c. wester. The AIV expects 
to complete this report in spring 2010.

EU absorption capacity
At the end of 2009, the AIV received a request for advice 
on the eu’s absorption capacity. The request, which was 
signed by the minister of Foreign Affairs, the minister for 
european Affairs and the chair of the permanent committee 
on european Affairs of the house of representatives, raises 
several issues relating to the eu’s capacity to absorb new 
members. because this capacity has never been properly 
defined, the request poses the following eleven questions.

1. what factors, and which specific components of the 
acquis, determine ‘the capacity of the union to absorb 
new members’, i.e. its absorption capacity?

2. which actors bear responsibility for defining the concept 
of absorption capacity?

3. Is the discussion about absorption capacity influenced by 
specific cultural or national factors?

de verdere uitwerking en operationalisering van het begrip.

In het advies zal de AIV ingaan op de volgende punten:
• hoe kan meer helderheid en overeenstemming worden 

verkregen over de inhoud en de reikwijdte van de 
Responsibility to Protect?

• welke reële mogelijkheden zijn er gegeven de internatio-
nale politieke verhoudingen om de Responsibility to Protect 
te operationaliseren? biedt het rapport van de sGVn 
hiervoor goede aanknopingspunten?  

• hoe zou nederland, gegeven het huidige internationale 
krachtenveld, de komende tijd kunnen bijdragen aan de 
uitwerking en de operationalisering van de Responsibility 
to Protect? 

het advies, dat door de AIV op eigen initiatief wordt uitge-
bracht, wordt voorbereid door een commissie onder leiding 
van prof.mr. Th.c. van boven (cmr), waarvan verder deel 
uitmaken mw. dr. k.c.j.m. Arts (cmr), drs. d.j. barth (cVV), 
drs. T. etty (cmr), prof.mr. c. Flinterman (cmr), prof.dr. 
w.j.m. van Genugten (AIV/cmr), mr. r. herrmann (cmr), 
mr. F. kuitenbrouwer (cmr), mw. mr. h.m. Verrijn stuart 
(AIV/cmr) en prof.dr. p.A. nollkaemper (cAVV). prof.mr. 
n.j. schrijver (cmr) is corresponderend lid. het secretariaat 
wordt gevoerd door mw. drs. A.m.c. wester. de AIV verwacht 
het advies in het voorjaar van 2010 af te ronden.

Adviesaanvraag inzake de absorptiecapaciteit van de EU
Aan het einde van 2009 ontving de AIV een adviesaanvraag 
over de absorptiecapaciteit van de europese unie. deze aan-
vraag is zowel door de minister van buitenlandse zaken, de 
staatsecretaris voor europese zaken als de voorzitter van de 
vaste commissie voor europese zaken van de Tweede kamer 
getekend en gaat in op een aantal aspecten, die samen-
hangen met de capaciteit van de eu om nieuwe leden op te 
nemen. omdat niet nader is uitgewerkt wat de ‘capaciteit’ van 
de unie is om nieuwe leden op te nemen (de zogenaamde ‘ab-
sorptiecapaciteit’) wordt een elftal vragen gesteld. deze zijn:

1. welke factoren (en welke specifieke onderdelen van het 
acquis) zijn bepalend voor ‘de capaciteit van de unie om 
nieuwe leden op te nemen’ [hierna: absorptiecapaciteit]?

2. welke actoren hebben een verantwoordelijkheid bij het 
bepalen van het begrip absorptiecapaciteit? 

3. spelen culturele/landenspecifieke factoren een rol bij de 
discussie over absorptiecapaciteit?
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4. In hoeverre is een eu-breed gedeelde definitie van het 
begrip absorptiecapaciteit mogelijk c.q. wenselijk? Is 
absorptiecapaciteit (objectief) meetbaar?

5. welke rol spelen financiële vraagstukken (bijvoorbeeld 
omvang eu-begroting; budget review) bij de definiëring 
van het begrip absorptiecapaciteit?

6. In hoeverre spelen economische vraagstukken (onder 
meer interne markt) een rol bij de discussie over absorp-
tiecapaciteit (zowel in negatieve als in positieve zin)?

7. hoe worden institutionele aspecten bij deze discussie 
betrokken? wat is het gevolg van de inwerkingtreding 
van het Verdrag van lissabon op het vraagstuk van de 
absorptiecapaciteit? 

8. Is er een verband tussen ‘publiek draagvlak voor uitbrei-
ding’ en absorptiecapaciteit? 

9. hoe kan het begrip absorptiecapaciteit worden gebruikt 
om de discussie over toekomstige aard en inrichting van 
de eu vorm te geven? Is er een verband tussen absorp-
tiecapaciteit en de wens om mechanismen te versterken 
die toezien op de naleving van normen en waarden ná 
toetreding? 

10. de europese commissie spreekt over ‘integratiecapaci-
teit’ in plaats van ‘absorptiecapaciteit’. op welke wijze 
speelt dit onderscheid ten aanzien van integratie en 
absorptie een rol binnen de eu-instellingen en diverse 
(kandidaat) lidstaten?

11. de europese commissie heeft in mededeling over de 
uitbreidingsstrategie 2006-2007 (com(2006) 649) een 
speciaal verslag toegevoegd over de capaciteit van de 
eu om nieuwe lidstaten op te nemen. In hoeverre is 
gevolg gegeven aan deze conclusies en aanbevelingen? 
op welke wijze hebben deze een plaats gekregen in het 
beleid van de commissie en de raad? Indien er geen 
vervolg aan is gegeven op welke wijze zou er gevolg aan 
kunnen worden gegeven?

daarnaast wordt verzocht al deze vragen, voor zover moge-
lijk, ook te beantwoorden vanuit het nederlandse (nationale) 
perspectief?

omdat deze aanvraag pas begin januari 2010 feitelijk is ont-
vangen is nog niets te melden over de wijze waarop de AIV 
deze aanvraag in behandeling zal nemen.

4. Is a common, eu-wide definition of the concept of 
absorption capacity feasible or desirable? can absorption 
capacity be measured, objectively or otherwise?

5. what role do financial concerns (such as the size of 
the eu budget or the budget review) play in defining 
absorption capacity?

6. To what degree do economic concerns (for instance, 
concerning the internal market) influence the discussion 
about absorption capacity, either negatively or positively?

7. how are institutional issues included in this discussion? 
how does the entry into force of the lisbon Treaty 
influence the issue of absorption capacity?

8. Is there a relationship between public support for 
enlargement and absorption capacity?

9. how could the concept of absorption capacity be used 
to inform discussions on the future character and 
organisation of the eu? Is there a relationship between 
absorption capacity and the desire to strengthen 
mechanisms that enforce compliance with norms and 
values after accession?

10.  The european commission prefers to use the term 
integration capacity rather than absorption capacity. 
what effect does this distinction between integration 
and absorption have on the discussions within the eu 
institutions, the member states and candidate countries?

11.  The european commission included a special report 
on the eu’s capacity to integrate new members in 
its communication on the enlargement strategy and 
main challenges 2006-2007 (com (2006) 649). To 
what extent have the commission’s conclusions and 
recommendations been followed up? In what way have 
they been integrated into commission and council 
policy? In what way could these conclusions and 
recommendations be acted upon if this has not already 
happened?

The request for advice also asks the AIV to consider, in so far 
as possible, the dutch (national) perspective when answering 
these questions.

In practice, the AIV only received this request at the beginning 
of january 2010. It is therefore too early to say how it will 
deal with the request.
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external contacts and other 
activities

Summary of the meetings with the ambassador of Luxembourg 
on 12 January 2009 and with representatives of the embassy 
of South Korea on 29 May 2009
on 12 january 2009, an introductory meeting took place 
between the AIV and the new ambassador of luxembourg 
in the netherlands. The meeting, which was initiated by the 
ambassador, was very animated and consisted mainly of 
an explanation of the AIV’s working methods, composition 
and work programme. on 29 may 2009, the executive 
secretary of the peace and security committee (cVV) met 
with representatives of the south korean embassy to discuss 
recent international developments in the fields of peace and 
security.

Summary of the seminar on EU-Russia relations on  
20 March 2009
on 20 march 2009, a seminar on eu-russia relations 
took place at the netherlands Institute of International 
relations ‘clingendael’. The AIV’s advisory report on this 
topic, which was published in 2008, featured prominently in 
the discussion, and professor Van staden was one of the 
speakers. The seminar was attended by approximately 30 
people and was a success.

Summary of the meeting with members of the BDO and ESO 
committees of the Senate on 24 March 2009
on 24 march 2009, a meeting took place between the AIV 
and a delegation of eight members from the Foreign Affairs, 
defence and development cooperation committee (bdo) and 
the european cooperation committee (eso) of the senate. 
The meeting was appreciated by both parties. In addition to 
an explanation of the AIV’s work programme for 2009 and 
working methods, the parties discussed the repercussions of 
advisory reports, citing a number of concrete examples. They 
also discussed the quality of the government’s responses 
to advisory reports, which were largely deemed to be 
satisfactory. next, the parties discussed the senate’s role in 
the advisory process and identified several topics on which 
the senate itself could request advice. At the end of this 

Kort verslag gesprek met de ambassadeur van Luxemburg op 
12 januari 2009 en vertegenwoordigers van de ambassade 
van de Republiek Zuid-Korea op 29 mei 2009
op 12 januari 2009 vond een kennismakingsgesprek plaats 
met de nieuwe ambassadeur van luxemburg in nederland. 
deze bijeenkomst, op zijn initiatief, verliep geanimeerd en be-
stond vooral uit een toelichting op werkwijze, samenstelling 
en werkprogramma. op 29 mei 2009 sprak de secretaris van 
de commissie Vrede en Veiligheid met vertegenwoordigers 
van de ambassade van de republiek korea over recente 
internationale ontwikkelingen op vrede- en veiligheidsterrein.

Kort verslag van een seminar over de relatie tussen de EU en 
Rusland op 20 maart 2009
op 20 maart 2009 vond op Instituut clingendael een 
seminar plaats over de relatie tussen de europese unie en 
rusland. het eerder door de AIV uitgebrachte rapport over 
deze problematiek figureerde prominent in de discussies en 
professor Van staden was een van de inleiders. er namen 
ongeveer 30 geïnteresseerden deel en het was een geslaag-
de bijeenkomst. 

Kort verslag gesprek met de leden van de Commissies BDO en 
ESO van de Eerste Kamer op 24 maart 2009
op 24 maart 2009 is gesproken met een delegatie van de 
commissies bdo en eso van de eerste kamer. het gesprek 
met 8 leden van de eerste kamer werd wederzijds op prijs 
gesteld. naast een toelichting op het vastgestelde werkpro-
gramma en de werkwijze werd onder meer gesproken over de 
‘doorwerking’ van adviezen. In dat verband werd een aantal 
concrete voorbeelden gegeven. ook werd gesproken over 
de kwaliteit van de regeringsreacties, die overwegend als 
adequaat worden beoordeeld. Vervolgens werd gesproken 
over de rol van de eerste kamer bij en in het adviesproces en 
werd een aantal mogelijke onderwerpen geïdentificeerd waar-
over de eerste kamer zelf advies zou kunnen vragen. Aan het 
einde van deze constructieve en interessante discussie werd 
afgesproken in de toekomst vaker dergelijke gesprekken te 
organiseren.

Kort verslag van een symposium van de AIV en Clingendael 
ter gelegenheid van de 80e verjaardag van professor F.H.J.J. 
Andriessen op 25 maart 2009
op 25 maart 2009 organiseerden de AIV en Instituut clin-
gendael een symposium ter gelegenheid van de tachtigste 
verjaardag van erelid prof.mr. F.h.j.j. Andriessen. het was 

eXterne ContaCten en
overIge aCtIvIteIten
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een geslaagde bijeenkomst in de eerste kamer en er waren 
circa zeventig geïnteresseerde aanwezigen. de minister van 
buitenlandse zaken, Verhagen, hield de openingrede. hij ging 
met name in op de rol van de europese commissie en de 
te verwachten en gewenste wijzigingen in rol en functie van 
de instituties na acceptatie van het Verdrag van lissabon. 
de oud-diplomaat schoutheete uit belgië vulde de discussie 
op bovengenoemde punten aan. oud-sG van de europese 
commissie Trojan ging met name in op de speelruimte van 
de commissie en de te verwachten rol in de toekomst. de 
vicevoorzitter van de raad van state, Tjeenk willink legde de 
nadruk op de europese unie van de burger. In zijn visie is de 
eu zo sterk als haar pijlers: de staat en de burger. professor 
de beus van de universiteit van Amsterdam verdiepte de 
discussie over de rol van de burger in het besluitvormings-
proces van de eu. het daaropvolgende debat was levendig 
en er werd een breed scala aan onderwerpen behandeld.

Kort verslag gesprek met voorzitter en secretaris Strategische 
Adviesraad Internationaal Vlaanderen op 13 maart en  
25 juni 2009
op 13 maart 2009 heeft de secretaris van de AIV gesproken 
met de secretaris van de strategische Adviesraad Interna-
tionaal Vlaanderen, die ongeveer een jaar geleden is opge-
richt. op 25 juni 2009 hebben voorzitter en secretaris van 
de AIV vervolgens gesproken met de voorzitter en secretaris 
van dezelfde raad. het betrof een oriënterend gesprek en 
vooral bedoeld om ervaringen uit te wisselen. het was een 
constructief gesprek en er is afgesproken contact te houden. 
In vervolg op dit contact heeft de secretaris van de AIV op 9 
september 2009 in steenokkerzeel een seminar bijgewoond 
over de toekomstige Vlaamse ontwikkelingssamenwerking.

Kort verslag gesprek met vertegenwoordigers van de  
Algemene Rekenkamer op 30 juni 2009
op 30 juni 2009 hebben de voorzitter, prof.dr. A. van staden 
en de secretaris van de AIV gesproken met een drietal verte-
genwoordigers van de Algemene rekenkamer. Ar-lid Gijs de 
Vries lichtte toe dat de Ar bezig is met de voorbereiding van 
de nieuwe strategische periode 2010-2015. er is gespro-
ken over eventuele suggesties van de AIV over belangrijke 
internationale ontwikkelingen, over de gevolgen daarvan voor 
nederland en voor de Ar in het bijzonder. het gesprek verliep 
in constructieve sfeer. 

constructive and interesting meeting, the parties agreed to 
organise such meetings more frequently in future.

Summary of the symposium organised by the AIV and 
‘Clingendael’ on the occasion of the 80th birthday of 
Professor F.H.J.J. Andriessen on 25 March 2009
on 25 march 2009, the AIV and the clingendael Institute 
of International relations organised a symposium on the 
occasion of the 80th birthday of AIV honorary member 
Frans Andriessen. The symposium, which took place in the 
senate and was attended by approximately 70 people, was a 
success. The minister of Foreign Affairs, maxime Verhagen, 
delivered the opening address. he focused on the role of 
the european commission and the expected and desirable 
changes in the role and functions of the eu institutions 
following the adoption of the lisbon Treaty. The former 
belgian diplomat phillippe de schoutheete offered some 
additional remarks on these points. The former secretary-
General of the european commission, carlo Trojan, focused 
on the commission’s room to manoeuvre and its expected 
future role. The Vice-president of the dutch council of state, 
herman Tjeenk willink, focused on the citizen’s europe. In 
his view, the eu was only as strong as its cornerstones: the 
state and the citizen. professor jos de beus of the university 
of Amsterdam took an in-depth look at the role of the citizen 
in the eu’s decision-making process. The subsequent 
discussion was lively and covered a wide range of issues.

Summary of the meeting with the chair and executive 
secretary of the Flemish Foreign Affairs Council on 13 March 
and 25 June 2009
on 13 march 2009, the executive secretary of the AIV met 
with the executive secretary of the Flemish Foreign Affairs 
council, which was established approximately one year ago. 
on 25 june 2009, the chairman and executive secretary of 
the AIV met with the chairman and executive secretary of 
the Flemish Foreign Affairs council. The main purpose of 
this introductory meeting was to exchange experiences. The 
meeting was constructive, and the parties agreed to remain 
in contact. In this context, the executive secretary of the AIV 
attended a seminar on the future of Flemish development 
cooperation in steenokkerzeel on 9 september 2009.
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Kort verslag gesprek met opstellers regeringsnotitie over 
schaarste en transitie in juni 2009
een aantal leden van de AIV heeft gesproken met de op-
stellers van de opgestelde regeringsnotitie betreffende de 
problematiek van schaarste en transitie. dit overleg had ten 
doel te toetsen of de daarin beschreven ontwikkelingen alle 
belangrijke aspecten in aanmerking nemen en aanbevelin-
gen te doen teneinde de notitie te vervolmaken. een van de 
conclusies was, dat het onderwerp global governance ook in 
het beleid onvoldoende aandacht krijgt.

Kort verslag van een expertbijeenkomst op het ministerie van 
Buitenlandse Zaken op 9 juli 2009
op 9 juli 2009 hebben de voorzitter, prof.dr.ir. j.j.c. Voor-
hoeve en de secretaris ceI een bijeenkomst bijgewoond op 
het ministerie van buitenlandse zaken van de interdeparte-
mentale kenniskamer over de veranderende internationale 
omgeving. het was een interessante bijeenkomst waarbij 
onder meer werd gesproken over de toekomstverkenningen 
van defensie, het project schaarste en transitie en de inter-
nationale crisis. deze bijeenkomst werd goed bezocht en er 
vond een levendige discussie plaats. de resultaten van deze 
bijeenkomst zullen worden verwerkt in de verder op te stel-
len notities en aanvragen.

Kort verslag gesprek met (hoogambtelijke) vertegenwoordi-
gers van het Turkse Parlement op 25 juni 2009 
namens de AIV hebben prof.dr. A. van staden en de secre-
taris ceI gesproken met een hoogambtelijke delegatie van 
het Turkse parlement. de belangrijkste onderwerpen waren 
het functioneren van de AIV als internationale adviesraad 
en specifieke advisering zoals inzake Turkije en er vond een 
levendige uitwisseling van suggesties en aanbevelingen 
plaats.

Gesprek Commissie Mensenrechten met minister Verhagen  
op 1 oktober 2009
op 1 oktober 2009 sprak de commissie mensenrechten van 
de AIV met minister Verhagen. het was een open en con-
structief gesprek. de minister oordeelde zeer positief over 
het werk van de AIV en gaf aan behoefte te hebben aan spe-
cifieke advisering op deelterreinen. In het gesprek kwamen 
in die zin een aantal specifieke onderwerpen aan de orde.

Summary of the meeting with representatives of the 
Netherlands Court of Audit on 30 June 2009
on 30 june 2009, the chairman, professor Alfred van 
staden, and the executive secretary of the AIV met with 
three representatives of the court of Audit. Gijs de Vries, a 
member of the court, explained that the court was preparing 
its strategy for the 2010-2015 period. The parties discussed 
the AIV’s views on important international developments and 
their implications for the netherlands and the court of Audit in 
particular. The meeting was very constructive.

Summary of the meeting with the drafters of the government’s 
policy memorandum on scarcity and transition in June 2009
In june 2009, several members of the AIV met with the 
drafters of the government’s policy memorandum on issues 
relating to scarcity and transition. The aim was to determine 
whether the developments described in the memorandum 
covered all key issues and to make recommendations with a 
view to perfecting the memorandum. one of the conclusions 
was that insufficient attention had been devoted to the 
issue of global governance, both in the memorandum and in 
government policy.

Summary of the expert meeting at the Ministry of Foreign 
Affairs on 9 July 2009
on 9 july 2009, the chairman, professor j.j.c. Voorhoeve, 
and the executive secretary of the ceI attended a meeting 
of the interministerial knowledge forum on the changing 
international environment at the ministry of Foreign Affairs. 
several interesting issues were discussed, including the 
defence policy review, the project on scarcity and transition, 
and the international crisis. The meeting was well attended 
and included a lively debate. The results of the meeting will 
be incorporated into future policy memorandums and requests 
for advice.

Summary of the meeting with high-ranking representatives of 
the Turkish parliament on 25 June 2009
on 25 june 2009, on behalf of the AIV, professor A. van 
staden and the executive secretary of the ceI met with a 
high-ranking delegation from the Turkish parliament. The main 
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Kort verslag van een publieksbijeenkomst op het ministerie 
van Buitenlandse Zaken op 6 oktober 2009
op 6 oktober 2009 heeft de AIV, in samenwerking met 
het ministerie en het nationaal demografisch Instituut, de 
jaarlijkse presentatie in nederland van het undp-rapport 
georganiseerd. het was een geanimeerde bijeenkomst met 
ongeveer 55 deelnemers onder voorzitterschap van prof.dr.ir. 
j.j.c. Voorhoeve, waarbij vertegenwoordigers van undp het 
rapport presenteerden en vervolgens in discussie gingen met 
de aanwezige deelnemers.

Kort verslag van een besloten seminar ter gelegenheid van  
de 90e verjaardag van erelid dr. E.P. Wellenstein op 8 oktober 
2009
op 8 oktober 2009 vond een door Instituut clingendael en 
de AIV georganiseerde bijeenkomst plaats ter gelegenheid 
van de negentigste verjaardag van erelid dr. e.p. wellenstein. 
het werd een boeiend en stimulerend seminar, waarbij naast 
de jarige zelf bijdragen zijn verzorgd door staatssecretaris 
Timmermans, professor Voorhoeve en professor Van staden.

Gesprek Commissie Europese Integratie met de staats- 
secretaris Europese Zaken op 14 oktober 2009
op 14 oktober 2009 vond een gesprek plaats tussen de 
commissie europese integratie en staatssecretaris Tim-
mermans. naast meer algemene punten is vooral gesproken 
over de rol van Algemene zaken in de coördinatie van het 
europese beleid, over de uitbreidingsdiscussie en de proble-
matiek van draagvlak voor het europese beleid.

Verslag van de AIV-themadag op 3 december 2009
op 3 december 2009 hield de AIV zijn jaarlijkse themadag, 
met als onderwerp ‘de universaliteit van de rechten van de 
mens in een veranderende wereld’. ongeveer zestig deelne-
mers – behalve AIV-leden ook parlementariërs, oud-bewinds-
personen en beleidsmakers – woonden de themadag bij. 
sprekers waren drs. p.r.h.m. van der linden, prof.dr. w.j.m. 
van Genugten, drs. A. hamburger, prof. A.A. An-na’im, prof.mr. 
c. Flinterman, prof.dr. r.m.G.e. Foqué, mw. mr. h.m. Verrijn 
stuart en mw. drs. F. karimi. naar aanleiding van de presenta-
ties vonden debatten plaats onder leiding van prof.dr. w.j.m. 
van Genugten (tijdens de ochtend) en mw. mr. l.y. Gonçalves-
ho kang you (tijdens de middag). mr. F. korthals Altes opende 
de bijeenkomst en sloot deze aan het eind van de dag af.

topics of discussion were the AIV’s role as an advisory council 
on international affairs and certain specific advisory reports, 
for example on Turkey. The meeting included a lively exchange 
of suggestions and recommendations.

Summary of the meeting between the CMR and the Minister of 
Foreign Affairs on 1 October 2009
on 1 october 2009, a meeting took place between the cmr 
and the minister of Foreign Affairs, maxime Verhagen. The 
meeting was frank and constructive. The minister praised 
the AIV’s work and noted that there was a need for detailed 
advisory reports on certain subject areas. In this context, 
several specific issues were discussed.

Summary of the public meeting at the Ministry of Foreign 
Affairs on 6 October 2009
on 6 october 2009, in cooperation with the ministry of Foreign 
Affairs and the netherlands Interdisciplinary demographic 
Institute, the AIV organised the annual presentation in the 
netherlands of the undp’s Annual report. The meeting, 
which was attended by approximately 55 people and was 
chaired by professor j.j.c. Voorhoeve, was very animated. 
representatives of the undp presented the report before 
discussing it with the participants.

Summary of the closed seminar to mark the 90th birthday of 
AIV honorary member E.P. Wellenstein on 8 October 2009
on 8 october 2009, the clingendael Institute of International 
relations and the AIV organised a meeting to mark the 
90th birthday of AIV honorary member dr e.p. wellenstein. 
This fascinating and thought-provoking seminar included 
contributions from the guest of honour as well as from the 
minister for european Affairs, Frans Timmermans, professor 
j.j.c. Voorhoeve and professor A. van staden.

Summary of the meeting between the CEI and the Minister for 
European Affairs on 14 October 2009
on 14 october 2009, a meeting took place between the ceI 
and the minister for european Affairs. In addition to various 
general issues, the discussion focused on the role of the 
ministry of General Affairs in coordinating european policy, the 
enlargement debate and public support for european policy.
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de aanleiding voor de themadag werd gevormd door het in 
december 2008 verschenen AIV-advies ‘universaliteit van de 
rechten van de mens: principes, praktijk en perspectieven’. 
hierin constateerde de AIV dat mensenrechten de afgelopen 
zestig jaar de breed aanvaarde norm voor de internationale 
moraal zijn geworden. maar tevens gaf de AIV aan dat achter 
die aanvaarding een debat van complexere aard schuilgaat. 

Tijdens de dag werd naar aanleiding van het advies door de 
sprekers ingegaan op een aantal (praktijk)dilemma’s, mede 
in het licht van de verschuivende machtsverhoudingen in de 
wereld. de vraag die hierbij centraal stond, was: tot op welke 
hoogte is erkenning van culturele diversiteit vruchtbaar voor 
de verdere aanvaarding van mensenrechten en waar dreigt 
dit mogelijkerwijs een vrijbrief te worden om internationaal 
erkende waarden en normen te schenden? 

Tijdens de themadag kwam, ook tijdens de discussies met 
de zaal, duidelijk naar voren dat het onderwerp aanleiding 
geeft tot verschillende standpunten en zienswijzen. Vanuit 
een wetenschappelijke en rechtsfilosofische benadering 
werden iets andere accenten gelegd dan in de (nederlandse) 
beleidspraktijk veelal gebeurt. onder andere werden de vol-
gende gedachten naar voren gebracht:

1. mensenrechten zijn universeel in die zin dat ze de mens-
heid als geheel en iedere individuele mens betreffen. 
men moet echter onderscheid maken tussen het concept 
en de inhoud, oftewel tussen de menselijke waardigheid 
en de concrete juridische rechten waarin deze zich moet 
vertalen. sinds 1945 is men ver gekomen met het opstel-
len van een juridisch kader voor de naleving van mensen-
rechten, maar het schort duidelijk nog aan de praktijk. 
men moet de realiteit van zowel de mens als zijn rech-
ten echter niet uit het oog verliezen. Ten eerste zijn er 
geen ‘universele’ mensen. de mens kan niet los worden 
gezien van zijn politieke en culturele omgeving. cultuur is 
inherent aan de mens en dus automatisch onderdeel van 
mensenrechten. Ten tweede heeft de mens – alle men-
sen en samenlevingen – zowel het goede als het kwade 
in zich. niemand kan of mag zich beroepen op morele 
superioriteit. Ten derde is het proces oneindig. er is altijd 
een nieuwe horizon, of ruimte voor verbetering. bovendien 
zijn culturen, waarden en samenlevingen niet statisch; zij 
veranderen onvermijdelijk. Ten vierde moet men rekening 

Report of the AIV seminar on 3 December 2009
The AIV held its annual seminar on 3 december 2009. The 
subject was: ‘The universality of human rights in a changing 
world’. Around 60 participants, including AIV members, 
members of the dutch parliament, former government 
members, and policymakers, attended the seminar. The 
speakers were p.r.h.m. van der linden, professor w.j.m. van 
Genugten, A. hamburger, professor A.A. An-na’im, professor 
c. Flinterman, professor r.m.G.e. Foqué, ms h.m. Verrijn 
stuart and ms F. karimi. The presentations were followed 
by discussions chaired by professor w.j.m. van Genugten 
(in the morning) and ms l.y. Gonçalves-ho kang you (in the 
afternoon). The seminar was opened and closed by F. korthals 
Altes. 

The basis for the seminar was the AIV’s advisory report 
‘universality of human rights: principles, practice and 
prospects’, which was published in december 2008. In 
this report, the AIV observes that, over the past 60 years, 
human rights have been widely accepted as the standard of 
international morality. however, it also acknowledges that 
there is an underlying debate of a more complex nature.

during the seminar, the speakers discussed several 
theoretical and practical dilemmas raised by the report, not 
least in the light of shifts in the global balance of power. 
The key question in this regard concerned the extent to 
which acknowledging cultural diversity might contribute to 
the further acceptance of human rights and whether such 
acknowledgement threatened to become a licence for violating 
internationally recognised norms and values.

It became clear during the seminar, and during the 
discussions with the floor, that the issue at hand gives rise 
to a wide range of opinions and views. The emphases placed 
by the academic and jurisprudential approach differ slightly 
from those of the usual approach of policymakers in the 
netherlands and elsewhere. The following ideas were put 
forward:

1. human rights are universal in the sense that they apply 
both to humanity as a whole and to individual human 
beings. however, it is important to distinguish between 
concept and substance, that is to say, between human 
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houden met de geopolitieke realiteit. deze werkelijkheid 
moet men erkennen en opnemen in het beleid. uitgaande 
van deze premissen is alleen een dialoog haalbaar en 
zinvol. deze dialoog moet uitgaan van respect voor ander-
mans standpunten.

2. mensenrechten hebben de afgelopen decennia aan be-
lang gewonnen, daar waar politieke en religieuze binding 
in de samenleving aan erosie onderhevig schijnen te zijn. 
de mensenrechten, soms wel aangeduid als mondiaal 
geweten of zelfs ethische consensus, kunnen in zekere 
zin worden beschouwd als een nieuwe ‘seculiere religie’: 
een emulgator voor culturele binding en een mondiale 
common ground. mensenrechten kunnen in die zin wor-
den geacht de ontstane kloof tussen politieke principes 
en religieuze beleving te overbruggen. de (te vergaande) 
juridisering van mensenrechten doet juist afbreuk aan de 
kracht van de waarden die achter de teksten schuilen. 
die waarden worden door de geschiedenis en cultuur, 
alsmede door politieke en religieuze beleving bepaald en 
moeten daarom ook continu herbepaald, herbevestigd en 
herbeleefd worden, om ze daadwerkelijk in de samenle-
ving te verankeren. 

3. deze meer contextuele benadering van mensenrechten 
vergt bescheidenheid van de kant van beleidsmakers. 
juristen en politici hebben de neiging tot bureaucratise-
ring en politisering van fundamentele waarden, hetgeen 
kan leiden tot instrumentalisering en scepsis. men dient 
daarom van tijd tot tijd afstand te nemen van de ‘tekst’. 
de menselijke waardigheid moet geleefd, maar ook 
telkens kritisch beschouwd worden in de wijze waarop zij 
daadwerkelijk wordt uitgedragen. 

4. de feilbaarheid van de mens en de ‘transcendentie’ van 
mensenrechten nopen tot nederigheid, een kritische be-
nadering en duurzame betrokkenheid. In concreto dienen 
de volgende parameters aangehouden te worden:

a. het internationaal-rechtelijk kader is het enige houvast 
dat de mens op dit gebied heeft. dit moet te allen tijde 
gehandhaafd worden. de enige vooruitgang is die via 
multilateralisme en institutionalisering.

b. Als men wil dat mensenrechten minder worden be-
schouwd als een overwegend westers gedachtengoed, 
moet men afstand nemen van de soms eurocentrische 
terminologie en sociale en economische rechten net zo 
sterk benadrukken als burgerlijke en politieke rechten.

dignity and the actual legal rights which are its visible 
form. since 1945, much has been achieved in terms of 
establishing a legal framework to ensure the observance 
of human rights, but in practice much still remains to be 
done. however, it is important not to lose sight of the 
realities about human beings and their rights. First of all, 
there are no ‘universal’ human beings. A person cannot be 
detached from his or her political and cultural environment. 
culture is an intrinsic part of what it means to be human 
and is therefore automatically part of human rights. 
second, all human beings and all societies are capable 
of good and evil. nobody can or should invoke moral 
superiority. Third, the process is never-ending. There is 
always a new horizon or room for improvement. moreover, 
cultures, values and societies are not static; they inevitably 
change. Fourth, geopolitical realities must be taken into 
account. They should be acknowledged and incorporated 
into human rights policy. From these premises, dialogue 
is the only feasible and meaningful option. This dialogue 
should be based on respect for other people’s views.

2. human rights have gained in importance in recent 
decades, while political and religious allegiances within 
society appear to be eroding. In a sense, human rights, 
which are sometimes referred to as a global conscience 
or even as an ethical consensus, can be regarded as 
a new ‘secular’ religion: a forger of cultural bonds and 
a global common ground. human rights may thus be 
deemed to bridge the gulf that has emerged between 
political principles and religious experience. The excessive 
‘juridification’ of human rights actually undermines the 
force of the values underlying the texts. These values are 
shaped by history and culture, as well as by political and 
religious experience, and therefore need to be continuously 
redefined, reconfirmed and re-experienced in order to truly 
embed them in society.

3. This more contextual approach to human rights requires 
moderation from policymakers. lawyers and politicians 
have a tendency to bureaucratise and politicise 
fundamental values, which can lead to instrumentalisation 
and scepticism. It is therefore important to distance 
oneself from the ‘text’ from time to time. human dignity 
should be a way of life, but the way in which it is put into 
practice should be scrutinised at all times.
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c. een grassroots approach waarbij direct en concreet 
wordt samengewerkt met maatschappelijke actoren 
– naast de dialoog tussen soevereine staten –, is com-
plementair en essentieel. 

d. mensenrechten raken alle sectoren van het menselijk 
handelen. zij spelen een centrale rol bij internationale 
aangelegenheden, of het nu gaat om politieke zaken 
of om ontwikkelingssamenwerking, maar zij betreffen 
ook de relatie overheid-burger ‘thuis’. 

e. mensenrechten bestaan niet alleen uit juridische 
teksten die men onderschrijft, maar ook uit ethische 
waarden waarover men overeenstemming moet berei-
ken door overreding in plaats van druk. deze waarden 
dienen uiteindelijk tot uitdrukking te komen in gedra-
gingen en niet in verklaringen. 

Gesprek delegatie AIV met vaste Commissies Tweede Kamer 
op 8 december 2009
op 8 december 2009 vond een gesprek plaats tussen een 
delegatie van de AIV en de vaste commissies van de Tweede 
kamer. omdat door omstandigheden slechts een gering aan-
tal leden aanwezig kon zijn, heeft er nauwelijks een gesprek 
kunnen plaatsvinden. de timing van het gesprek, een week 
voor het reces, bleek zeer ongelukkig. wel is afgesproken in 
2010 opnieuw een afspraak te agenderen. bij die gelegenheid 
zou kunnen worden gesproken over ‘draagvlak voor het buiten-
lands beleid’ en de ‘interne gerichtheid van de politiek’.

4. human fallibility and the transcendent nature of human 
rights necessitate humility, a critical approach and a lasting 
commitment. In practice, the following parameters should 
be observed:

a. The framework provided by international law is mankind’s 
only asset in this area, and it should therefore be upheld 
at all times. progress can only be achieved by means of 
multilateralism and institutionalisation.

b. In order to reduce the perception that human rights are 
a predominantly western idea, we should abandon the 
eurocentric terminology that is sometimes used and 
place as much emphasis on social and economic rights 
as on civil and political rights. 

c. A grassroots approach, including direct and active 
cooperation with civil society, is essential and 
complementary to dialogue between sovereign states.

d. human rights affect all spheres of human action. They 
play a key role in international affairs, whether with 
regard to political issues or development cooperation, 
but also apply to the relationship between the 
government and the citizen at domestic level.

e. human rights are not only the legal texts that are 
embraced by individuals and states but also the 
ethical values that should be propagated by means of 
persuasion rather than pressure. These values should 
ultimately be expressed in actions, not declarations.

Summary of the meeting between an AIV delegation and the 
permanent committees of the House of Representatives on  
8 December 2009
on 8 december 2009, a meeting took place between 
a delegation from the AIV and the relevant permanent 
committees of the house of representatives. since only a 
small number of members were able to attend, there was 
almost no discussion. The timing of the meeting, one week 
before the parliamentary recess, was very unfortunate. 
however, the parties did agree to schedule another meeting 
in 2010. Topics that could be discussed at such a meeting 
include public support for foreign policy and the domestic bias 
of national politics.
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de AdVIesrAAd InTernATIonAle VrAAGsTukken (AIV) Is een 
per 1 januari 1998 bij wet ingesteld onafhankelijk adviesor-
gaan, dat adviseert over het buitenlands beleid (met inbegrip 
van ontwikkelingssamenwerking) en het defensiebeleid. de 
AIV heeft elf leden. dit is binnen het maximum van vijftien, 
aangegeven in de kaderwet Adviescolleges. de raad kent, 
op basis van de wet op de AIV, vier permanente commissies 
voor de gebieden van de rechten van de mens (cmr), vrede 
en veiligheid (cVV), ontwikkelingssamenwerking (cos) en 
europese integratie (ceI). de voorzitters en de vicevoorzitters 
van deze commissies zijn lid van de AIV; daarnaast zijn er 
maximaal vijftien leden per commissie.

de AIV en zijn permanente commissies zijn in het leven 
geroepen tegen de achtergrond van de toenemende com-
plexiteit en verwevenheid van de internationale betrekkingen. 
Voor vraagstukken op de raakvlakken van de bovengenoem-
de gebieden brengt de AIV de deskundigheid van leden van 
de verschillende permanente commissies bij elkaar. zo kun-
nen dwarsverbanden worden gelegd tussen de gebieden van 
mensenrechten, vrede en veiligheid, ontwikkelingssamen-
werking en europese integratie en kan worden ingespeeld 
op voor nederland belangrijke internationale ontwikkelingen. 
de meerwaarde van de AIV en de commissies ligt dan ook, 
naast de kennis en deskundigheid per beleidsterrein, in de 
samenhang die wordt aangebracht tussen de onderscheiden 
invalshoeken. 

de AIV brengt adviezen uit op verzoek van de minister van 
buitenlandse zaken, de minister van defensie, de minister 
voor ontwikkelingssamenwerking en de staatssecretaris voor 
europese zaken, alsmede op verzoek van één der kamers 
der staten-Generaal. In de rapportageperiode is van deze 
laatste mogelijkheid formeel geen gebruik gemaakt (al zijn 
wel verscheidene aanvragen indirect vanuit het parlement 
gestimuleerd).

de AIV functioneert grotendeels op basis van het wettelijk 
voorgeschreven werkprogramma. met het werkprogramma 
wordt beoogd een globaal beeld te geven van de onderwer-
pen waarmee de AIV zich in een kalenderjaar zal bezighouden 
(voor het werkprogramma 2009-2010: zie bijlage). In de loop 
van dat jaar worden de adviesaanvragen en de tijdsplanning 
nader gepreciseerd. het komt voor dat onderwerpen waar-
over het voornemen bestond advies te vragen, afvallen, of 
dat juist adviesaanvragen aan de AIV worden voorgelegd die 
niet in het werkprogramma zijn vermeld. 

Tasks and working methods
The AdVIsory councIl on InTernATIonAl AFFAIrs (AIV), 
which was established by Act of parliament on 1 january 
1998, is an independent statutory advisory body responsible 
for advising the government on matters relating to foreign 
policy (including development cooperation) and defence. 
The AIV has eleven members. This is below the maximum of 
fifteen members laid down in the Advisory councils Framework 
Act. In accordance with the Advisory council on International 
Affairs Act, the AIV has four permanent committees: the 
human rights committee (cmr), the peace and security 
committee (cVV), the development cooperation committee 
(cos) and the european Integration committee (ceI). The 
chairs and vice-chairs of these committees are members of 
the AIV. In addition to them, each committee has a maximum 
number of fifteen members.

The AIV and its permanent committees were created at a 
time when international relations were becoming increasingly 
complex and interconnected. The AIV combines the expertise 
of the members of its various committees when making 
recommendations on issues bearing on more than one of 
the four areas mentioned above. This allows links to be 
made between these areas and enables the AIV to respond 
to international developments with implications for the 
netherlands. The added value represented by the AIV and its 
committees lies in its in-depth knowledge and expertise in 
each policy area, in combination with the connections it can 
establish between them.

The AIV publishes advisory reports at the request of the 
minister of Foreign Affairs, the minister of defence, the 
minister for development cooperation, the minister for 
european Affairs and parliament. during the past year, neither 
the house of representatives nor the senate availed itself of 
this possibility officially, although they indirectly prompted a 
number of requests for advice.

The AIV operates largely on the basis of its statutory work 
programme. The work programme is intended as an overview 
of the subjects that the AIV plans to examine during the 
calendar year (see annexe for the work programme for 2009-
2010). The requests for advice and the time schedules are 

taak en werkwIjZe
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de AIV vergadert in principe iedere maand. Aan het begin 
van het adviestraject worden adviesaanvragen in de AIV 
besproken. de uiteindelijke adviezen worden ook in de AIV 
vastgesteld. de adviezen worden voorbereid in (permanente) 
commissies of ad-hoccommissies, waarvan de samenstel-
ling en vergaderfrequentie, afhankelijk van de intensiteit van 
het onderwerp en tijdsdruk waaronder de werkzaamheden 
worden verricht, sterk kan variëren. 

Leden en vergaderingen
het totale aantal leden van de AIV en de permanente commis-
sies bedroeg per 31 december 2009 69, van wie 25 vrouwen. 
Voor de personalia wordt verwezen naar de volgende para-
graaf, getiteld ‘samenstelling van de AIV en de permanente 
commissies’. per 31 december 2009 bestond de AIV zelf uit 
11 leden, van wie 5 vrouwen (8 van de 11 leden zijn tevens 
voorzitter of vicevoorzitter van een permanente commissie). 
per 31 december 2009 tellen de permanente commissies 
(exclusief de voorzitters en vicevoorzitters) 58 leden, van wie 
20 vrouwen.

ceI 3 vrouwen, 11 mannen (exclusief de voorzitter en de  
 vicevoorzitter);
cmr 6 vrouwen, 9 mannen (exclusief vz/vvz);
cos 6 vrouwen, 9 mannen (exclusief vz/vvz); en
cVV 5 vrouwen, 9 mannen (exclusief vz/vvz).

In het verslagjaar hebben de AIV en zijn commissies met 
grote regelmaat vergaderingen belegd om adviezen voor te 
bereiden of vast te stellen. hieronder wordt, uitgesplitst naar 
de deelname uit de AIV en de (permanente) commissies/
werkgroepen – het onderscheid is niet strikt – weergegeven 
welke vergaderingen het betreft:

AIV      9
CEI      7
CMR      7
COS      5
CVV      7

Gecombineerde werkgroepen
cTj  (commissie Transitional justice)  2
c3d (commissie 3d)   4
wob-II (werkgroep oostelijke buren II)  5
cbo (commissie bevolking en ontwikkelings-
 samenwerking)    9

determined more precisely in the course of the year. certain 
subjects for reports may be withdrawn or new requests may 
be made which were not included in the work programme.

In principle, the AIV meets once a month. It discusses 
each request for advice at the beginning of the advisory 
process and also adopts the final version of each advisory 
report. Advisory reports are drafted in permanent or ad hoc 
committees. The composition of these committees and the 
frequency of their meetings, which depend on the scope of the 
subject and the deadline for the completion of the report, can 
vary greatly.

Members and meetings
on 31 december 2009, the total number of members of the 
AIV and its permanent committees was 69, of whom 25 were 
women. For personal details of the members, see the section 
on the composition of the AIV and its permanent committees. 
on 31 december 2009, the AIV had 11 members, of whom 
five were women (eight of these members were also the chair 
or vice-chair of a permanent committee). on 31 december 
2009, the permanent committees (excluding chairs and vice-
chairs) had 58 members, 20 of whom were women:

ceI 3 women, 11 men (excluding chair/vice-chair)
cmr 6 women, 9 men (excluding chair/vice-chair)
cos 6 women, 9 men (excluding chair/vice-chair)
cVV 5 women, 9 men (excluding chair/vice-chair)

The AIV and its committees met very frequently in 2009 in 
order to prepare or adopt advisory reports. The list of these 
meetings given below distinguishes between the plenary 
sessions of the AIV and the meetings of its permanent 
committees and temporary committees/working groups:

AIV 9
CEI 7
CMR 7
COS  5
CVV  7
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nsc  (schrijfgroep nAVo strategisch concept)  11
wFc  (werkgroep Financiële crisis)  5
crp  (commissie responsibility to protect) 3

het totale aantal vergaderingen in 2009 was  74

de nederlandstalige adviezen worden gewoonlijk in een stan-
daardoplage van 1150 exemplaren gedrukt en de engels-
talige versie in een standaardoplage van 1000 exemplaren. 
de totaaloplages waren eind 2009:

Advies nummer 62 (engels)  1000 exemplaren
Advies nummer 64 (nederlands) 1150 exemplaren
Advies nummer 64 (engels)  1000 exemplaren
Advies nummer 65 (nederlands) 1300 exemplaren
Advies nummer 65 (engels)  1300 exemplaren
Advies nummer 66 (nederlands) 1150 exemplaren

briefadvies nummer 14 (nederlands) 1200 exemplaren
briefadvies nummer 14 (engels) 1000 exemplaren
briefadvies nummer 15 (nederlands) 1150 exemplaren
briefadvies nummer 15 (engels) 1000 exemplaren
briefadvies nummer 16 (nederlands) 1000 exemplaren
briefadvies nummer 16 (engels) 1000 exemplaren

Van het jaarverslag 2008 (nederlans/engels) zijn 1750 
exemplaren verspreid.

Joint committees/working groups
cTj (Transitional justice)   2
c3d (defence, development and diplomacy)       4
wob-II (eastern neighbours working group II)  5
cbo  (population and development cooperation)    9
nsc  (nATo strategic concept)  11
wFc  (Financial crisis)    5
crp  (responsibility to protect)    3

Total number of meetings in 2009  74

The standard print run of each advisory report is usually 
1,150 copies of the dutch text and 1,000 copies of the 
english text. At the end of 2009, the total number of copies 
distributed was:

Advisory report no. 62 (english)  1,000 copies
Advisory report no. 64 (dutch)  1,150 copies
Advisory report no. 64 (english)  1,000 copies
Advisory report no. 65 (dutch)  1,300 copies
Advisory report no. 65 (english) 1,300 copies
Advisory report no. 66 (dutch)  1,150 copies

Advisory letter no. 14 (dutch)  1,200 copies
Advisory letter no. 14 (english)  1,000 copies
Advisory letter no. 15 (dutch)  1,150 copies
Advisory letter no. 15 (english)  1,000 copies
Advisory letter no. 16 (dutch)  1,000 copies
Advisory letter no. 16 (english)  1,000 copies

The AIV distributed 1,750 copies of its 2008 Annual report 
(dutch/english).



om Te kunnen FuncTIoneren heeFT de AIV de beschIk-
king over een eigen budget. dit budget wordt, op voorstel 
van de AIV, goedgekeurd door de betrokken bewindslieden. 
een onzekere factor bij de AIV blijft de hoeveelheid werk en 
de daaraan verbonden kosten. deze zijn in hoge mate afhan-
kelijk van het aantal en de aard van de adviesaanvragen van 
de zijde van de bewindslieden en het parlement, en daarom 
niet altijd goed voorspelbaar (meer adviesaanvragen, meer 
vergaderingen, meer adviezen, of het spiegelbeeld). In 2009 
zijn door de AIV in totaal 3 adviezen en 3 briefadviezen vast-
gesteld. Alle adviezen zijn in het nederlands en in het engels 
verspreid. de nederlandse versies van adviezen worden in 
een standaardoplage van 1150 exemplaren gedrukt en de 
engelse oplage van de adviezen betreft 1000 exemplaren. 
Afhankelijk van het onderwerp kunnen nog enkele honderden 
extra adviezen worden gedrukt en gedistribueerd.

Voor 2009 is door de betrokken bewindslieden een budget 
goedgekeurd van € 575.000. het budget van de AIV heeft 
de volgende hoofdposten:
1) vergoedingen, representatiekosten en reiskosten van de 

voorzitters en vicevoorzitters;
2) vacatiegelden, reiskosten van de leden en catering;
3) drukkosten van de adviezen, papier et cetera;
4) studiereizen en boeken;
5) onderzoek, externe activiteiten, deskundigheid, vertalingen; 

en
6) onvoorzien.

de leden van de AIV krijgen een vaste vergoeding per jaar. 
leden van permanente commissies krijgen een bedrag per 
bijgewoonde vergadering. de bedragen zijn vastgesteld bin-
nen de wettelijke kaders bij ministeriële regeling.

In 2009 is in totaal € 226.600 uitbetaald aan de vergoedin-
gen, de reiskosten van de voorzitters en de vicevoorzitters 
en de kosten voor de themadag van de AIV. het bedrag aan 
vacatiegelden en reiskosten van de leden van de permanente 
commissies betrof in totaal € 116.000. Aan drukkosten 
van de adviezen, briefpapier et cetera is in totaal circa 
€ 100.000 uitgegeven. de totale kosten van de door de 
diverse commissies gemaakte werkbezoeken en studierei-
zen betroffen ongeveer € 9.000. Van de budgetpost externe 
deskundigheid/onderzoek is circa € 2.000 aangewend. uit 
de post onvoorzien is in totaal € 2.400 aangewend. In totaal 
brengt dat de uitgaven van de AIV in 2009 op ongeveer 
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Finance
The AIV hAs been AllocATed A budGeT oF ITs own To 
enable it to carry out its advisory work. The AIV makes a 
proposal for the size of the budget, which is then adopted 
by the relevant government members. The amount of work 
performed, and hence the scale of expenditure, remain 
uncertain since they depend heavily on the number and nature 
of the requests for advice, which means that neither is very 
easy to predict (more requests mean more reports and more 
reports mean more meetings, while the opposite is also true). 
In 2009, the AIV adopted three advisory reports and three 
advisory letters. All the reports were published and distributed 
in dutch and english. The standard print run of each advisory 
report is 1,150 copies of the dutch text and 1,000 copies of 
the english text. several hundred additional copies may be 
printed and distributed, depending on the subject.

The members of government approved a budget of €575,000 
for 2009. The AIV’s budget comprises the following principal 
categories of expenditure:

1. fees, entertainment expenses and travel expenses paid to 
chairs and vice-chairs;

2. attendance allowances, travel expenses paid to members, 
and catering;

3. printed materials (reports, paper, etc.);
4. fact-finding missions and books;
5. research, external activities, expertise and translations; 

and
6. incidental expenditure.

The members of the AIV receive a fixed annual fee. The 
members of the permanent committees receive an allowance 
for every meeting they attend. The fees and allowances 
are determined by ministerial order within the statutory 
framework.

In 2009, a total of €226,600 was paid in the form of fees 
and travel expenses to chairs and vice-chairs, and for the 
AIV seminar. A further €116,000 was paid in attendance 
allowances and travel expenses to the members of the 
permanent committees. expenditure on printing reports, letter 
paper and so forth was approximately €100,000. The total 

FInanCIële verantwoorDIng



costs of the working visits and fact-finding missions of the 
various committees were approximately €9,000. expenditure 
on external expertise and research was approximately €2,000. 
The amount of incidental expenditure incurred was €2,400. 
The total expenditure of the AIV in 2009 was approximately 
€456,000. It should be noted for the record that the staffing 
costs of the AIV unit are not included in this budget but are 
instead borne by the ministry of Foreign Affairs.

€ 456.000. Voor de goede orde dient hierbij wel te worden 
opgemerkt dat de personeelslasten van de vaste staf van 
de AIV niet zijn verdisconteerd in dit budget, maar ten laste 
komen van het ministerie van buitenlandse zaken.
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de AIV kAn mAxImAAl uIT VIjFTIen leden besTAAn, de 
permanente commissies uit zeventien (met inbegrip van de 
voorzitter en de vicevoorzitter). de leden worden benoemd 
op grond van hun deskundigheid. deze kan blijken uit 
opgedane ervaring met internationale (waaronder europese) 
vraagstukken, uit wetenschappelijke merites of uit een com-
binatie van beide. de leden van de AIV en de permanente 
commissies fungeren onafhankelijk en vertegenwoordigen 
geen belangengroepen.

        Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV)

Voorzitter: mr. F. korthals Altes
Vicevoorzitter: prof.dr. w.j.m. van Genugten
Leden: mw. s. borren mA, mw. mr. l.y. Gonçalves-ho kang 
you, mw. dr. p.c. plooij-van Gorsel, prof.dr. A. de ruijter, 
mw. drs. m. sie dhian ho, prof.dr. A. van staden, lt.-gen. 
b.d. m.l.m. urlings, mw. mr. h.m. Verrijn stuart en 
prof.dr.ir. j.j.c. Voorhoeve
Secretaris: drs. T.d.j. oostenbrink

Ambtelijke contactpersonen van de AIV waren prof.dr. r.j. 
van der Veen (ministerie van buitenlandse zaken) en prof.dr. 
j.G. siccama (ministerie van defensie).

commissie europese Integratie

Voorzitter: prof.dr. A. van staden
Vicevoorzitter: mw. dr. p.c. plooij-van Gorsel
Leden: prof.dr. j.w. de beus, mw. prof.dr. m.G.w. den boer, 
dr. w.F. van eekelen, prof.dr. l.h. hoogduin, mr. e. jansen, 
prof.mr. p.j.G. kapteyn, mw. drs. k.m.h. peijs, drs. h.c. 
posthumus meyjes, mr. w.l.e. Quaedvlieg, prof.dr. j.Q.Th. 
rood, prof.dr. A. szász, mr. c.G. Trojan, mw. mr. m.G. 
wezenbeek-Geuke en prof.dr. j.w. de zwaan
Secretaris: mw. dr. d.e. comijs

Ambtelijke contactpersonen van de ceI waren drs. w. kingma 
(ministerie van buitenlandse zaken, directie Integratie eu-
ropa), mr. c.j. bansema (tot 1 september 2009) en 
mw. drs. l.A.o. d’huy (vanaf 1 september 2009) van het 
ministerie van buitenlandse zaken, directie Integratie europa. 

composition of the AIV and 
its permanent committees
The AIV mAy consIsT oF no more ThAn FIFTeen members 
and the permanent committees of no more than seventeen 
members (including the chair and vice-chair). members are 
appointed on the basis of expertise based on experience 
in international (including european) affairs, academic 
achievement or both. members of the AIV and its permanent 
committees serve in an independent capacity and do not 
represent any interest group.

    Advisory council on International Affairs (AIV)

Chair: F. korthals Altes
Vice-chair: professor w.j.m. van Genugten
Members: ms s. borren, ms l.y. Gonçalves-ho kang you, 
dr p.c. plooij-van Gorsel, professor A. de ruijter, ms m. sie 
dhian ho, professor A. van staden, lieutenant General m.l.m. 
urlings (retd.), ms h.m. Verrijn stuart and professor j.j.c. 
Voorhoeve.
Executive secretary: T.d.j. oostenbrink

The civil service liaison officers of the AIV were professor r.j. 
van der Veen (ministry of Foreign Affairs) and professor j.G. 
siccama (ministry of defence).

european Integration committee (ceI)

Chair: professor A. van staden
Vice-chair: dr p.c. plooij-van Gorsel
Members: professor j.w. de beus, professor m.G.w. den 
boer, dr w.F. van eekelen, professor l.h. hoogduin, e. jansen, 
professor p.j.G. kapteyn, ms k.m.h. peijs, h.c. posthumus 
meyjes, w.l.e. Quaedvlieg, professor j.Q.T. rood, professor A. 
szász, c.G. Trojan, ms m.G. wezenbeek-Geuke and professor 
j.w. de zwaan
Executive secretary: dr d.e. comijs

The civil service liaison officers of the ceI were w. kingma, 
c.j. bansema (until 31 August 2009) and ms l.A.o. d’huy 
(from 1 september 2009) of the ministry of Foreign Affairs’ 
european Integration department (dIe).
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commissie mensenrechten

Voorzitter: prof.dr. w.j.m. van Genugten
Vicevoorzitter: mw. mr. h.m. Verrijn stuart
Leden: mw. dr. k.c.j.m. Arts, prof.mr. Th.c. van boven, drs. 
T. etty, prof.mr. r. Fernhout, prof.mr. c. Flinterman, mw. 
prof.mr. j.e. Goldschmidt, mw. mr. c. hak, mr. r. herrmann, 
drs. T.p. hofstee, prof.dr. m.T. kamminga, mr. F. kuitenbrou-
wer, mw. prof.dr. b.m. oomen, prof.mr. n.j. schrijver, mw. 
prof.mr. w.m.F. Thomassen en mw. j.m. Verspaget 
Secretaris: mw. drs. A.m.c. wester

Ambtelijke contactpersonen van de cmr waren mw. drs. 
m.s.m. van den heuvel (ministerie van buitenlandse zaken, 
directie mensenrechten en Vredesopbouw), drs. w.k.s.c. 
ramsoekh (vanaf 1 september 2009, ministerie van buiten-
landse zaken, directie Verenigde naties en Financiële Instel-
lingen) en mr. A.s. Versluis (ministerie van buitenlandse 
zaken, directie mensenrechten en Vredesopbouw).

commissie ontwikkelingssamenwerking

Voorzitter: prof.dr. A. de ruijter
Vicevoorzitter: mw. s. borren mA 
Leden: dr. b.s.m. berendsen, mw. prof.dr.ir. d.j.m. hilhorst, 
prof.dr. r. van der hoeven, prof.dr.mr. c.j. jepma, drs. F.d. 
van loon, mr. G.h.o. van maanen, prof.dr. l.b.m. mennes, 
mw. prof.dr. A. niehof, mr. ir. A.n. papma, dr. l. schulpen, 
drs. p. stek, mw. dr. n. Tellegen, ir. A. van der Velden, 
mw. prof.dr. l.e. Visser en mw. prof.dr. e.b. zoomers
Secretaris: mw. mr. w.A. van Aardenne (tot 31 juli 2009), 
mw. mr. d.e. van norren (vanaf 5 oktober 2009)

Ambtelijke contactpersoon van de cos was mw. drs. s.j. 
blokhuis (ministerie van buitenlandse zaken, directie duur-
zame economische ontwikkeling/nationale beleidsomgeving).

commissie Vrede en Veiligheid

Voorzitter: prof.dr.ir. j.j.c. Voorhoeve
Vicevoorzitter: lt.-gen. b.d. m.l.m. urlings
Leden: drs. d.j. barth, mw. dr. I. duyvesteyn, dr. ph.p. everts, 
lt.-gen. b.d. G.j. Folmer, mw. mr. b.T. van Ginkel, mw. dr. m. 
de Goede, mr. j.s.l. Gualtherie van weezel, dr. p. van ham, 
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human rights committee (cmr)

Chair: professor w.j.m. van Genugten
Vice-chair: ms h.m. Verrijn stuart
Members: dr k.c.j.m. Arts, professor T.c. van boven, T. etty, 
professor r. Fernhout, professor c. Flinterman, professor j.e. 
Goldschmidt, ms c. hak, r. herrmann, T.p. hofstee, professor 
m.T. kamminga, F. kuitenbrouwer, professor b.m. oomen, 
professor n.j. schrijver, professor w.m.F. Thomassen and ms 
j.m. Verspaget
Executive secretary: ms A.m.c. wester

The civil service liaison officers of the cmr were ms m.s.m. 
van den heuvel and A.s. Versluis of the ministry of Foreign 
Affairs’ human rights and peacebuilding department (dmV) 
and w.k.s.c. ramsoekh (from 1 september 2009) of the 
ministry of Foreign Affairs’ united nations and International 
Financial Institutions department (dVF).

development cooperation
committee (cos)

Chair: professor A. de ruijter
Vice-chair: ms s. borren
Members: dr b.s.m. berendsen, professor d.j.m. hilhorst, 
professor r. van der hoeven, professor c.j. jepma, F.d. 
van loon, G.h.o. van maanen, professor l.b.m. mennes, 
professor A. niehof, A.n. papma, dr l. schulpen, p. stek, 
dr n. Tellegen, A. van der Velden, professor l.e. Visser and 
professor e.b. zoomers
Executive secretary: ms w.A. van Aardenne (until 31 july 
2009), ms d.e. van norren (from 5 october 2009)

The civil service liaison officer of the cos was ms s.j. 
blokhuis of the ministry of Foreign Affairs’ sustainable 
economic development department/national policy 
environment division (dde/nb).

peace and security committee (cVV)

Chair: professor j.j.c. Voorhoeve
Vice-chair: lieutenant General m.l.m. urlings (retd.)
Members: d.j. barth, dr I. duyvesteyn, dr p.p. everts, 
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prof.dr. k. koch, sbn. b.d. r.m. lutje schipholt, mw. dr. c.m. 
megens, mw. mr. c.F. meindersma, drs. j. ramaker en 
lt.-gen. b.d. h.w.m. satter
Secretaris: drs. j.m.d. van leeuwe (tot 29 juni 2009), 
drs. m.w.m. waanders (vanaf 4 augustus 2009)

Ambtelijke contactpersonen van de cVV waren prof.dr. j.G. 
siccama (ministerie van defensie, directie Algemene beleids-
zaken), mw. drs. e. schouten (ministerie van buitenlandse 
zaken, directie Veiligheidsbeleid) en scIms cdr. m.b. 
hijmans (ministerie van defensie, defensiestaf, vanaf 
1 september 2009).

lieutenant General G.j. Folmer (retd.), ms b.T. van Ginkel,  
dr m. de Goede, j.s.l. Gualthérie van weezel, dr p. van 
ham, professor k. koch, rear Admiral r.m. lutje schipholt 
(retd.), dr c.m. megens, ms c.F. meindersma, j. ramaker and 
lieutenant General h.w.m. satter (retd.)
Executive secretary: j.m.d. van leeuwe (until 29 june 2009), 
m.w.m. waanders (from 4 August 2009)

The civil service liaison officers of the cVV were professor j.G. 
siccama of the ministry of defence’s directorate of General 
policy Affairs (dAb), ms e. schouten of the ministry of Foreign 
Affairs’ security policy department (dVb) and deputy chief 
of the defence staff for International military cooperation 
commodore m.b. hijmans (from 1 september 2009).
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AIV unit 
The AIV unIT supporTs The AdVIsory councIl on 
International Affairs and its permanent committees in the 
fields of human rights, peace and security, development 
cooperation and european integration by providing editorial, 
organisational and administrative services. The bulk of its 
work relates to the drafting and production of reports. To 
this end, the unit includes five executive secretaries and the 
equivalent of two full-time employees for secretarial support. 
In 2009, the members of the unit were T.d.j. oostenbrink (AIV 
executive secretary), ms w.A. van Aardenne (cos executive 
secretary until 31 july 2009), ms d.e. van norren (cos 
executive secretary from 1 october 2009), dr d.e. comijs 
(ceI executive secretary), j.m.d. van leeuwe (cVV executive 
secretary until 30 june 2009), m.w.m. waanders (cVV 
executive secretary from 1 july 2009) and ms A.m.c. wester 
(cmr executive secretary). The secretariat of the unit consists 
of ms j.p. de jong, ms c. prinselaar and ms I. van der winkel. 
The AIV unit forms part of the office of the secretary-General 
at the ministry of Foreign Affairs.

The AIV is also supported in its work by trainees who spend 
a number of months working in the AIV unit. They come 
from various dutch universities, where they study a range of 
different subjects (e.g. law, history, international relations and 
political science). In 2009, the trainees were ms A. de boer, 
j.j. van blaaderen, ms A. kuiper, ms m. van seeters,  

de sTAF VAn de AIV ondersTeunT de AdVIesrAAd InTer-
nationale Vraagstukken en diens permanente commissies 
op de gebieden van mensenrechten, vrede en veiligheid, 
ontwikkelingssamenwerking en europese integratie met redac-
tionele, organisatorische en administratieve vaardigheden. 
het zwaartepunt van de ondersteuning ligt op het (helpen) 
voorbereiden, opstellen en uitbrengen van adviezen. Voor dit 
doel telt de staf van de AIV vijf beleidsmedewerkers en twee 
formatieplaatsen ten behoeve van de secretariële onder-
steuning. In 2009 bestaat de staf van de AIV uit: drs. T.d.j. 
oostenbrink (secretaris AIV), mw. mr. w.A. van Aardenne 
(secretaris cos, tot 1 augustus 2009), mw. dr. d.e. comijs 
(secretaris ceI), drs. j.m.d. van leeuwe (secretaris cVV, tot 
1 juli 2009), mw. mr. d.e. van norren (secretaris cos, vanaf 
1 oktober 2009), drs. m.w.m. waanders (secretaris cVV, 
vanaf 1 juli 2009) en mw. drs. A.m.c. wester (secretaris 
cmr), alsmede uit mw. j.p. de jong, mw. c. prinselaar en 
mw. I. van der winkel (medewerkers van het secretariaat 
van de staf van de AIV). op het ministerie van buitenlandse 
zaken is de staf van de AIV formatief ondergebracht bij het 
bureau van de secretaris-Generaal.

Voorts worden de werkzaamheden van de AIV ondersteund 
door stagiair(e)s die gedurende enkele maanden zijn verbon-
den aan de staf van de AIV. zij zijn afkomstig van verschil-
lende studierichtingen (rechten, geschiedenis, internationale 
betrekkingen, politicologie) van universiteiten in nederland. 
In 2009 ging het om de volgende personen: mw. A. de boer, 
mw. A. kuiper, mw. m. van seeters, mw. m.e.j. sprakel en 
mw. A.w. wijers en drs. j.j. van blaaderen.
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A. LOPENDE WERKZAAMHEDEN

de volgende onderwerpen van het werkprogramma 2008 zijn thans in behandeling bij de AIV of  
zullen naar verwachting spoedig in behandeling worden genomen.

1. Klimaat, energie en armoedebestrijding (zie advies nummer 62).
2. Transitional Justice (samen met de CAVV) (zie advies nummer 65).
3. Verenigbaarheid van politieke, militaire en ontwikkelingsdoelen in crisisbeheersingsoperaties 

(zie advies nummer 64).
4. De universaliteit van de rechten van de mens en culturele verscheidenheid 

(zie advies nummer 63).

B. VOORGENOMEN ADVIESAANVRAGEN (uit het werkprogramma 2008 of anderszins)

5. De gevolgen van klimaatverandering voor vrede en veiligheid (zie briefadvies nummer 14)
6. Bevolkingsproblematiek en ontwikkelingssamenwerking (zie advies nummer 66).
7. Transnationale netwerken en internationale regimes (uit werkprogramma 2008).

C. NIEUWE VOORGENOMEN ADVIESAANVRAGEN (nog geen aanvragen ontvangen)

1.  De rol van de EU op het wereldtoneel in het licht van het Verdrag van Lissabon 
het Verdrag van lissabon zal uit institutioneel oogpunt, met zijn vaste er-voorzitter en zijn hoge 
Vertegenwoordiger voor het buitenlands beleid, leiden tot een versterking van de centrale regie- 
functie juist op buitenlands terrein (de vakraden die zich met intern beleid bezighouden blijven 
immers onderworpen aan de roulerende voorzitterschappen). Te verwachten is dat niet alleen de 
hoge Vertegenwoordiger, maar juist ook de eu-voorzitter een rol zal claimen bij externe betrekkin-
gen, de toppen tussen de eu en andere landen en bij multilaterale bijeenkomsten waar de eu par-
tij is. bij deze advisering zou het nieuwe verdragsinstrumentarium als een min of meer waardevrij 
uitgangspunt moeten dienen voor de vraag in hoeverre de eu op welke terreinen (bijvoorbeeld 
handel of financiën) door het verdrag is geëquipeerd en of dat gevolgen kan hebben voor de effec-
tiviteit van het externe beleid. hoe kunnen we bevorderen dat de eu, op basis van de bestaande 
instituties en instrumenten, als een mondiale speler zo effectief en coherent mogelijk optreedt? 
waar liggen de eu-belangen (energie, milieu et cetera)?

2. De consequenties van het Verdrag van Lissabon voor het mensenrechtenbeleid van de EU
het mensenrechtenbeleid van de eu heeft zich de afgelopen decennia stapsgewijs en, ondanks 
de bestaande verdragen, grotendeels ad hoc ontwikkeld. het Verdrag van lissabon verschaft 
de mogelijkheid om meer coherentie in de samenwerking op het gebied van mensenrechten te 
bewerkstelligen. dit geldt met name voor de interactie tussen de raad, de commissie en het 
parlement, maar ook voor de relatie tussen de eu en de raad van europa. dat laatste uit zich 
onder meer in de beoogde toetreding van de eu tot het europese Verdrag voor de rechten van 
de mens (eVrm). deze ontwikkelingen roepen een aantal vragen op: wat gaat dit betekenen voor 
de jurisdictie van het europese hof van justitie? wat zijn de gevolgen van aanvaarding van het 
Verdrag van lissabon voor het Gemeenschappelijk buitenlands- en Veiligheidsbeleid (GbVb) in het 
algemeen en het mensenrechtenbeleid in het bijzonder? welke speelruimte behouden afzonder-
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A. CURRENT ACTIVITIES

some of the following topics from the 2008 work programme are already being addressed by the 
AIV; others will be taken up shortly. All four are expected to be completed by the end of the year.

1. Climate change, energy and poverty reduction (see Advisory report no. 62)
2. Transitional justice (with the Advisory committee on Issues of public International law (cAVV)) 

(see Advisory report no. 65)
3. Compatibility of political, military and development objectives in crisis management  

operations (see Advisory report no. 64)
4. Universality of human rights and cultural diversity (see Advisory report no. 63)

B. PLANNED REQUESTS FOR ADVICE (from the 2008 work programme and elsewhere)

5. The effects of climate change on peace and security (see Advisory letter no. 14)
6. The population issue and development cooperation (see Advisory report no. 66)
7. Transnational networks and international regimes (from the 2008 work programme)

C. PLANNED NEW REQUESTS FOR ADVICE (requests not yet received)

1. The EU’s global role in the light of the Treaty of Lisbon
by providing for a permanent president of the european council and a high representative for  
Foreign Affairs and security policy, the Treaty of lisbon will strengthen central executive power in 
the area of foreign policy. (The sectoral councils devoted to internal policy will, however, remain 
subject to rotating presidencies.) both the high representative and the council president 
are expected to assume a greater role in external relations, summits between the eu and 
other countries, and multilateral meetings involving the eu. For this AIV report, the new set of 
instruments provided for by the Treaty should serve as a more or less value-neutral point of 
departure for analysing how well the Treaty equips the eu to act in various policy areas (e.g. 
trade or finance) and what effect this could have on the effectiveness of external policy. how can 
we ensure that the eu fulfils its role as a global actor as effectively and coherently as possible, 
on the basis of existing institutions and instruments? where do the eu’s interests lie (energy, 
environment et cetera)?

2. The consequences of the Treaty of Lisbon for the EU’s human rights policy
over the past few decades, changes to the eu’s human rights policy have been gradual and, 
despite existing treaties, largely ad hoc. The Treaty of lisbon makes it possible to achieve greater 
coherence in european cooperation on human rights policy. This is especially relevant for the 
interaction between the council, commission and parliament and, in the light of the eu’s planned 
accession to the european convention on human rights (echr), the relationship between the 
eu and the council of europe. These developments give rise to a number of questions: what will 
this mean for the jurisdiction of the european court of justice? what will the ratification of the 
Treaty of lisbon mean for the common Foreign and security policy (cFsp), and human rights policy 
in particular? how much scope will this leave for individual eu member states to set their own 
policy? what will be the future role of the union’s human rights ambassador? what means does 
the netherlands have to make eu human rights policy more effective?
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lijke eu-lidstaten daarbij voor eigen beleid? wat wordt de toekomstige rol van de mensenrechten-
ambassadeur van de eu? wat zijn de mogelijkheden voor nederland om het mensenrechtenbeleid 
van de eu effectiever te maken?

3. Grondstoffenprijzen en OS-beleid
een van de verschijnselen die deels worden toegeschreven aan de zeer snelle economische ont-
wikkelingen in opkomende economieën, is de sinds enkele jaren stijgende trend in de prijzen van 
energie, mineralen en agrarische grondstoffen. deze lijkt inmiddels een dusdanige krachtige en 
wellicht ook blijvende ontwikkeling te weerspiegelen, dat de kans op aanzienlijke gevolgen ook op 
de langere termijn voor bevolkingsgroepen in ontwikkelingslanden niet langer denkbeeldig is.

deze gevolgen kunnen deels positief zijn, in de zin dat nieuwe economische perspectieven 
ontstaan. deels ook kunnen de gevolgen negatief zijn en nieuwe risico’s oproepen:
• een risico van stijgende voedselprijzen is dat honger, ondervoeding, onverantwoord landgebruik, 

ontbossing en dergelijke weer toenemen. daarbij kan van belang zijn in hoeverre vraagconcur-
rentie ertoe bijdraagt dat afzet van voedsel en biomassa uit ontwikkelingslanden verschuift van 
de lokale naar de wereldmarkt;

• en risico van stijgende prijzen van minerale grondstoffen is dat dit kan leiden tot conflictstof, 
ongelijke verdeling, spanningen rond eigendom en de toegang tot exploratie, enzovoort;

• een risico van stijgende energieprijzen is onder meer dat de toegang tot betaalbare energie ver-
mindert, ontbossing toeneemt en dat conflicten rond de toegang tot energiebronnen toenemen.

Indien het gaat om blijvende effecten, kan een en ander niet zonder gevolgen blijven voor de  
accenten die in het os-beleid worden gelegd, zowel voor wat betreft de sectorkeuzen, landenkeuze 
als programmatische aanpak. het advies zou – uitgaande van enkele scenario’s ten aanzien van 
lange termijn grondstoffenprijzen en -beschikbaarheid – een beeld kunnen schetsen van de richting 
waarin dergelijke beleidsombuigingen zich zouden kunnen ontwikkelen.

4. Internationale Financiële Organisaties
hoewel het inzicht groeit dat voor de grootste problemen en uitdagingen in een integrerende 
wereld internationale samenwerking belangrijker wordt, blijft die samenwerking tussen overheden 
grotendeels gebaseerd op de structuur uit de jaren veertig van de vorige eeuw. niet alleen econo-
mische en politieke verhoudingen zijn sindsdien echter ingrijpend veranderd, ook de internationale 
kapitaalstromen en daarmee de wijze waarop ontwikkeling wordt gefinancierd. dit geldt zeker voor 
de bestrijding van armoede in ontwikkelende landen en voor de bevordering van de Global Public 
Goods. zowel voor wat betreft werkgebied als voor de onderlinge rolverdeling van de multilaterale 
ontwikkelingsbanken kan de vraag gesteld worden of deze in de huidige omstandigheden nog 
doelmatig is. 

het werkgebied van de internationale financiële instellingen is sterk veranderd. de wereldbank-
groep (wb) biedt inmiddels een breed palet aan van niet-financiële diensten (databases, publiek-
private samenwerkingsvormen, opleidingen en trainingen, sector- en projectmanagement, donor-
coördinatie en alle daarbij horende publicaties en internetdiensten). deze diensten lijken zelfs 
belangrijker te worden dan de oorspronkelijke taak van het verstrekken van financiering. Voor de 



3. Raw materials prices and development cooperation policy
one phenomenon often ascribed to the rapid economic development of emerging economies is the 
upward trend in recent years in the prices of energy, minerals and agricultural raw materials. This 
appears to be a far-reaching and perhaps lasting development that may well entail major long-term 
repercussions for people living in developing countries.

These repercussions can be positive in some respects, as they give rise to new economic 
prospects. They can also be negative, as they bring about new risks.
• one risk of rising food prices is a possible increase in famine, malnutrition, the irresponsible 

use of land, and deforestation. A significant issue in this regard is the extent to which  
demandside competition contributes to food and biomass produced in developing countries 
being sold on the world market rather than on local markets.

• A risk of rising prices of mineral resources is that they can lead to conflict, inequitable 
distribution and disputes over ownership and exploration rights.

• A risk of rising energy prices is reduced access to affordable energy, an increase in 
deforestation, and the growth of conflicts over access to energy sources.

lasting effects in any of these respects are bound to have an impact within development policy on 
choices between sectors and countries and on programmatic approaches. on the basis of several 
different scenarios for future raw materials prices and availability, the AIV report could give an 
outline of appropriate policy responses.

4. International financial organisations
Although there is a growing realisation that greater international cooperation is needed to address 
the problems and challenges of an integrating world, our current system of intergovernmental 
cooperation is still largely based on structures from the 1940s. since that time there have been 
dramatic changes in not only economic and political conditions, but also international capital 
flows and, with them, development finance practices. These changes have had a major impact 
on poverty reduction in developing countries and the promotion of global public goods. It is worth 
asking whether the division of roles between the multilateral development banks and the area in 
which they operate are still functional in the present circumstances.

The sphere of activity of the international financial institutions has changed radically. The 
world bank Group now offers a wide range of non-financial services (databases, public-private 
partnerships, training courses, sector and project management and donor coordination, along 
with the associated publications and internet services). These services have seemingly become 
more important than the original task of providing funding. Another relevant question is to what 
extent the activities of regional development banks are duplicating, complementing or competing 
with those of the world bank. A secondary question, which has already attracted a great deal 
of attention, is whether these organisations are well managed, and especially whether the 
representation of participating countries still reflects today’s economic and political reality.

In addition to the questions that have been raised about the activities and the division of labour 
between the multilateral development banks, it is important to assess the role of the netherlands 



regionale ontwikkelingsbanken blijft de vraag in hoeverre sprake is van duplicatie, complementari-
teit en/of concurrentie met de wb. een secundaire vraag, waarvoor overigens al veel aandacht 
bestaat, is of het bestuur van deze organisaties goed geregeld is, met name of de vertegenwoordi-
ging van deelnemende landen nog aansluit bij de economische en politieke realiteit.

naast de vragen over de activiteiten en de onderlinge werkverdeling tussen de multilaterale ontwik-
kelingsbanken is het van belang de rol van nederland en de betekenis van deze organisaties voor 
de nederlandse ontwikkelingssamenwerking te bezien. nederland heeft deze sinds hun oprichting 
krachtig gesteund, heeft jarenlang een actieve rol gespeeld in hun bestuur en is bovendien, ook 
al jarenlang, een van de grootste donoren voor vele trust funds van deze instellingen. wat zou de 
strategie voor de nederlandse inbreng in deze organisaties moeten zijn? maakt nederland  
effectief gebruik van het multilaterale kanaal en is het betrokken bij de belangrijkste beleids- 
discussies? de wereldbank is vooral een kennisinstelling geworden. wordt die kennis goed  
gebruikt en bestaat er coördinatie op hoofdlijnen tussen de bijdragen uit de academische wereld, 
het bedrijfsleven, nGo’s en de overheid ten behoeve van de nederlandse inhoudelijke inbreng?



and the significance of these organisations to dutch development cooperation. The netherlands 
has strongly supported these institutions since their inception, playing an active role in their 
administration and donating generously to their many trust funds for many years. what strategy 
should inform the dutch input to these organisations? Is the netherlands making effective use 
of the existing multilateral channels, and is it involved in central policy discussions? The world 
bank is cuurently mainly a knowledge institution: is this knowledge being used effectively, and is 
there sufficient substantive coordination taking place between the input received from the dutch 
academic community, the business world, nGos and the government?



1. De internationale dimensie van transitie in het energiesysteem (samen met de Algemene 
energieraad Aer - thans in fusie met de AwT – en het planbureau voor de leefomgeving pbl)

de snelle veranderingen in de wereld – van machtveranderingen, klimaatopwarming en uiteenlo-
pende strategieën - noodzaken tot een actualisering van kijk op energievraagstukken, zoals de 
AIV (samen met de Aer) in 2005 nog verschafte in zijn advies nummer 46: Energiek buitenlands 
beleid. het is duidelijk dat in de energieketen een transitie zal moeten plaatsvinden. een verschu-
iving naar het gebruik naar duurzame energiebronnen impliceert een systeemverandering. welke 
kans bestaat er dat verschillen in grondstofposities tussen de Vs, eu, rusland, brazilië, china, 
India en andere energie sleutelspelers in het midden oosten en latijns Amerika, leiden tot ver-
schillende oplossingen en/of beleidsrichtingen in het energie (en klimaat) beleid? Is transitie naar 
een niet-fossiele brandstof economie zonder (russisch) gas mogelijk? lithium in autobatterijen 
betekent afhankelijkheid van slechts enkele landen; is dat een belemmering voor de transitie naar 
elektrificatie? wat zijn de gevolgen van de transitie voor de vraag naar olie, gas, biobrandstoffen, 
voor de positie van exporteurs versus die van importeurs, en voor de stabiliteit van regio’s.

2. De benadering van de armoede in de wereld na 2015
de millennium ontwikkelingsdoelen (mdGs) moeten in 2015 zijn gehaald. de huidige financiële 
en economische crisis zal ertoe leiden dat de wereld verder achterop raakt in het halen van de 
doelstellingen. Voor mobilisatie lijkt de waskracht er wat uit. Toch zal de armoede in 2015 bepaald 
niet de wereld uit zijn.

het lijkt erop dat globale problemen steeds meer met elkaar vervlochten raken. mede hierdoor komt 
de vraag op naar meer internationale samenwerking in plaats van de traditionele ontwikkelings- 
samenwerking. dit zal repercussies hebben voor beleid, besturing, meetbaarheid en effectiviteit 
van de nederlandse activiteiten op dit terrein.

welke plaats valt nog toe aan armoedebestrijding? hoe verhoudt armoedebestrijding zich tot de 
bredere internationale samenwerking? Gaat het na 2015 niet vooral om de well being of societies 
in plaats van armoedebestrijding? moeten (na 2015) de mdG’s in deze richting worden geherde-
finieerd? zijn de in oeso/dAc verband ontwikkelde concepten van meetbaarheid van welzijn van 
samenlevingen hiervoor bruikbaar? welke indicatoren zouden tot betere inschattingen van  
ontwikkeling kunnen leiden?

3. Piraterij
piraterij is op verschillende plaatsen in de wereld, vooral ook nabij de hoorn van Afrika, een groei-
end probleem. In dit onderwerp komen vele vraagstukken samen, betreffende zwakke staten en de 
rol van de marine, rederijen, private security companies, de eu, nAVo en Vn. de piraterij heeft vele 
negatieve gevolgen voor de internationale (en zeker ook de nederlandse) handel. nederland heeft 
zich uitgesproken voor bestrijding van de piraterij, maar het is nog niet erg duidelijk hoe dat in de 
praktijk het best zou kunnen. de AIV kan worden verzocht vanuit het perspectief van geïntegreerd 
beleid te bezien welke mogelijke inzet haalbaar en succesvol zou kunnen zijn. daarbij kunnen ook 
de eerste ervaringen van de eu- en nAVo-operaties tegen de piraterij worden meegenomen en zal 
onder meer kunnen worden geadviseerd over het functioneren van de ‘operatie Atalanta’.
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1. The international dimension of transition in the energy system (together with the General 
energy council (Aer) – currently undergoing a merger with the Advisory council for science and 
Technology policy (AwT) – and the netherlands environmental Assessment Agency (pbl)).

Given the pace of change – in power relations, global warming and strategies – an update is 
needed of the perspective on energy issues, set out in 2005 by the AIV and Aer in advisory report 
no. 46: Energised Foreign Policy. It is clear that a transition is needed within the energy chain. A 
move towards sustainable energy sources implies a change to the system. what is the likelihood 
that the different positions of the us, eu, russia, brazil, china, India and other key energy players 
in the middle east and latin America in relation to resources will lead to different solutions and/
or policy directions in energy and climate policy? Is transition to a non-fossil-fuel economy possible 
without gas (from russia)? lithium in car batteries means we will be dependent on just a small 
number of countries; will that prove to be an obstacle to transition to electrification? what impact 
will transition have on demand for oil, gas and biofuels, on the position of exporters and importers, 
and on the stability of specific regions?

2. The approach to global poverty post-2015
The millennium development Goals (mdGs) need to be achieved by 2015. The current financial 
and economic crisis will mean the world losing even more ground in attaining these goals. The 
drive to do so has lost some of its momentum. whatever we do, poverty will still be with us after 
2015. 

Global problems are becoming more and more interconnected. As a result, there will be more 
demand for international cooperation, as opposed to traditional development cooperation. This 
will have repercussions for policy, its management and for the measurability and effectiveness of 
dutch activities in this area. 

how high a priority does poverty reduction now have? And how does poverty reduction relate to 
wider international cooperation? will the post-2015 emphasis be on the well-being of societies 
rather than poverty reduction? will the mdGs need to be redefined to accommodate this, post-
2015? could we use the concepts of well-being of societies and measurability, developed by 
the development Assistance committee of the organisation for economic cooperation and 
development (oecd/dAc), in doing so? which indicators could we use to improve the accuracy of 
development estimates?

3. Piracy
piracy is a growing problem in various places in the world, particularly in the vicinity of the horn 
of Africa. This topic encompasses a number of issues, such as weak states and the role of the 
navy, shipping companies, private security companies, the eu, nATo and the un. piracy has many 
negative consequences for international (and dutch) trade. The netherlands has spoken out 
against piracy, but it is not as yet very clear what form any practical response may take. The AIV 
could be asked to investigate what kind of approach might be both feasible and effective, taking 
into account the initial experiences of eu and nATo operations against piracy. It could also advise 
on implementation of operation Atlanta and other specific issues.
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Lijst met afkortingen

AIV Adviesraad Internationale Vraagstukken

Ar Algemene rekenkamer

bdo buitenlandse zaken, defensie en 

 ontwikkelingssamenwerking

c3d commissie 3d (van de AIV)

cAVV commissie van Advies inzake Volkenrechtelijke

 Vraagstukken

cbo commissie bevolking en ontwikkelings-

 samenwerking (van de AIV)

ceI commissie europese integratie (van de AIV)

cmr commissie mensenrechten (van de AIV)

cos commissie ontwikkelingssamenwerking 

 (van de AIV)

crp commissie responsibility to protect 

 (van de AIV)

cTj commissie Transitional justice (van de AIV)

cVV commissie Vrede en Veiligheid (van de AIV)

emu economische en monetaire unie

eso europese samenwerkingsorganisaties

eu europese unie

IcTj International center for Transitional justice

IsAF International security Assistance Force

Ipcc Intergovernmental panel on climate change

mdG’s millennium development Goals

mFs medefinancieringsstelsel

nAVo noord-Atlantische Verdrags organisatie

nGo’s niet-gouvernementele organisaties

nsc schrijfgroep nAVo strategisch concept (van de AIV)

om openbaar ministerie

os ontwikkelingssamenwerking

ser sociaal-economische raad

sG secretaris-Generaal

sGVn secretaris-Generaal van de Verenigde naties

srGr seksuele en reproductieve Gezondheid en 

 rechten

undp united nations development programme

VeG Verdrag europese Gemeenschappen

Vn Verenigde naties

Vu Vrije universiteit

wFc werkgroep Financiële crisis (van de AIV)

wob-II werkgroep oostelijke buren II (van de AIV)

wTo wereld handels organisatie (world Trade 

 organisation)
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List of abbreviations

AIV Advisory council on International Affairs

bdo Foreign Affairs, defence and development   

 cooperation committee

c3d defence, development and diplomacy   

 committee

cAVV Advisory committee on Issues of public   

 International law

cbo population and development cooperation   

 committee

ceI european Integration committee

cmr human rights committee

cos development cooperation committee

crp responsibility to protect committee 

cTj Transitional justice committee

cVV peace and security committee

emu economic and monetary union

eu european union

IcTj International centre for Transitional justice

IsAF International security Assistance Force

Ipcc Intergovernmental panel on climate change

mdGs millennium development Goals

nATo north Atlantic Treaty organisation

nGo non-governmental organisation

nsc nATo strategic concept working group

ser social and economic council

srhr sexual and reproductive health and rights

undp united nations development programme

un united nations

wFc Financial crisis working Group

wob-II eastern neighbours working Group II

wTo world Trade organisation
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  6 humAnITAIre hulp: naar een nieuwe begrenzing, november 1998 
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10 de onTwIkkelInGen In de InTernATIonAle VeIlIGheIdssITuATIe In de jAren neGenTIG: 

van onveilige zekerheid naar onzekere veiligheid, september 1999

11 heT FuncTIoneren VAn de Vn-commIssIe Voor de rechTen VAn de mens, september 1999

12 de IGc 2000 en dAArnA: op weg naar een europese unie van dertig lidstaten, januari 2000

13 humAnITAIre InTerVenTIe, april 2000**

14 enkele lessen uIT de FInAncIële crIses VAn 1997 en 1998, mei 2000

15 een europees hAndVesT Voor GrondrechTen?, mei 2000

16 deFensIe-onderzoek en pArlemenTAIre conTrole, december 2000
17 de worsTelInG VAn AFrIkA: veiligheid, stabiliteit en ontwikkeling, januari 2001

18 Geweld TeGen Vrouwen: enkele rechtsontwikkelingen, februari 2001

19 een GelAAGd europA: de verhouding tussen de europese unie en subnationale overheden, april 2001
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