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Europa in de knel: de AIV-adviezen in 2019
Europa is in toenemende mate op zichzelf aangewezen. Dit is een van de
belangrijkste trends uit het afgelopen jaar.
De rivaliteit tussen de VS en China is uitgegroeid tot dé dominante factor in de internationale
verhoudingen. Op economisch, technologisch en veiligheidspolitiek terrein wordt China steeds
machtiger. Het tamelijk onvoorspelbare buitenlandpolitieke optreden en de handelspolitiek van de
huidige Amerikaanse president alsmede het verminderde politieke vertrouwen binnen het transAtlantisch bondgenootschap, dwingen de Europese Unie eigen keuzes te maken. Dat is een hele
opgave omdat de EU enerzijds in beslag wordt genomen door de afwikkeling van de Brexit en
anderzijds op een aantal belangrijke dossiers niet op één lijn zit en dus handelingsvermogen mist.
Tegelijkertijd verliest de zo belangrijke Frans-Duitse as aan vitaliteit omdat het einde van het
‘tijdperk-Merkel’ nadert en het vooralsnog onduidelijk is wie de nieuwe Duitse bondskanselier zal
worden. Ook de steeds heftiger rivaliteit tussen de VS en China en Rusland als permanente
'ontregelaar' dwingen de EU zichzelf serieus te nemen.

AIV-adviezen
Belangrijk punt van zorg betreft de wapenbeheersing en de algehele verlamming van alle fora waar
over dit thema zou moeten worden gesproken. De verstoorde verhouding tussen de VS en Rusland
heeft ertoe geleid dat op dit vlak totale stagnatie dreigt met alle gevolgen van dien. Aan de
vooravond van de Amerikaanse opzegging van het INF-verdrag, bracht de AIV op 31 januari 2019 het
advies Kernwapens in een nieuwe geopolitieke werkelijkheid uit.
In dit advies wees de AIV op de dreiging van een nieuwe kernwapenwedloop door de technologische
ontwikkelingen, het ontbreken van overleg tussen de kernwapenmogendheden en
moderniseringsprogramma’s. Naar het oordeel van de AIV doet de Nederlandse regering er goed aan
een voorstel voor te leggen aan de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties om een
gezaghebbende internationale commissie – te vergelijken met de Brundtland-commissie – de weg te
laten schetsen naar afspraken over beheersing van wapensoorten, aantallen en risico’s. Het maken
van effectieve afspraken die een wapenwedloop in middellange afstandsraketten voorkomen,
beschouwt de AIV als een bij uitstek Europees belang.
Europa stond ook centraal in het AIV-advies China en de strategische opdracht van Nederland in
Europa. Naar het oordeel van de AIV dient Nederland de behartiging van zijn belangen vooral via de
EU te laten lopen en zich aan te sluiten bij initiatieven van grote lidstaten. De VS oefenen druk uit op

de Europese bondgenoten om in de twistpunten met China de Amerikaanse zijde te kiezen. Hoewel er
uiteraard veel gemeenschappelijke belangen zijn, is het tegelijkertijd zaak dat Europa strategische
ruimte zoekt daar waar belangen vanuit geografisch of economisch perspectief niet parallel lopen. Dit
vraagt om zorgvuldige positiebepaling maar geen equidistantie tussen Washington en Beijing.
Naar het oordeel van de AIV dienen kwesties met betrekking tot China veel vaker geagendeerd te
worden tijdens de Europese Raad. Verder is het hoog tijd voor een update van de Chinastrategie van
de EU. De EU, mits eensgezind, beschikt indien nodig als financieel en handelspolitiek zwaargewicht
over de nodige potentiële drukmiddelen ten aanzien van China zoals markttoegang, technologie,
legitimiteit en diplomatiek en geopolitiek gewicht.
Op 2 juli 2019 overhandigde prof. dr. Ernst Hirsch Ballin het AIV-advies Duurzame
ontwikkelingsdoelen en mensenrechten: een duurzaam verbond aan minister Kaag en aan de heer De
Boer, voorzitter van VNO-NCW tijdens een symposium in samenwerking met VNO-NCW en MKB
Nederland. De AIV beveelt de regering aan om het mensenrechtenbeleid en het beleid ter bevordering
van duurzame ontwikkeling meer in samenhang te bezien en beter op elkaar af te stemmen, met het
bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties als onmisbare partners.
Met het oog op de VN-klimaattop in september, bracht de AIV op 17 juli 2019, op eigen initiatief, het
briefadvies Internationaal Klimaatbeleid uit. De AIV riep de regering op om in New York de noodzaak
van een gemeenschappelijke internationale aanpak te onderstrepen en om in samenwerking met de
Europese partners met concrete voorstellen te komen op het gebied van financiering, de ontwikkeling
van internationaal geldende standaarden en een hernieuwd commitment van de EU om de doelen
van het Klimaatakkoord van Parijs te behalen.

Erelid Frans Andriessen
Op 22 maart 2019 is mr. F.H.J.J. (Frans) Andriessen overleden. Frans Andriessen is lange tijd voorzitter
geweest van de Commissie Europese Integratie, was vicevoorzitter van de AIV en heeft korte tijd het
voorzitterschap van de AIV waargenomen. De AIV heeft Frans Andriessen leren kennen als een
buitengewoon aimabel, deskundig en betrokken voorzitter die veel heeft betekend voor de
advisering over Europese aangelegenheden. Hij was erelid van de AIV.

Benoemingen in raad en commissies
De AIV heeft het afgelopen jaar afscheid genomen van prof. dr. J. (Joyeeta) Gupta, die als
vicevoorzitter van de Commissie Ontwikkelingssamenwerking een belangrijke bijdrage heeft geleverd
aan de werkzaamheden van en advisering door de commissie. Zij is per 1 juli 2019 opgevolgd door
mr. J.N.M. (Koos) Richelle.
Er is in het afgelopen jaar eveneens afscheid genomen van een groot aantal leden van de permanente
commissies. De AIV dankt hen zeer voor hun gewaardeerde inbreng in de afgelopen jaren. Bij de
Commissie Europese Integratie, Commissie Mensenrechten, Commissie Ontwikkelingssamenwerking
en de Commissie Vrede en Veiligheid zijn in totaal 26 nieuwe leden aangetreden waardoor de
commissies zijn versterkt met deskundigheid uit het bedrijfsleven, de universitaire wereld en
kennisinstellingen.
In 2019 is een externe sollicitatieprocedure ingevoerd. Om meer bekendheid te geven aan vacatures
bij de AIV en zo meer potentiële kandidaten te bereiken, is de AIV overgegaan tot de publicatie van
vacatures in enkele landelijke dagbladen als aanvulling op de bestaande vacaturemelding in de
Staatscourant en publicatie op de AIV-website.

Communicatie
De AIV heeft er het afgelopen jaar veel werk van gemaakt om ruimere bekendheid te geven aan
de AIV-adviezen en het functioneren van de raad. Op communicatiegebied zijn in 2019
verschillende vernieuwingen doorgevoerd. De AIV heeft een nieuwe huisstijl en een nieuwe
website op webadres adviesraadinternationalevraagstukken.nl.

Prof. mr. Jaap de Hoop Scheffer, voorzitter
AIV februari 2020
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In 2019 uitgebrachte adviezen
De AIV heeft in 2019 drie adviezen en een briefadvies uitgebracht.

Kernwapens in een nieuwe geopolitieke werkelijkheid

Villa Höfði (Reykjavik) © AIV
In dit advies, uitgekomen op 31 januari 2019, betoogt de AIV dat door de toename van het aantal
kernwapenstaten, de nucleaire moderniseringsprogramma’s, de groeiende rol van China en de
beschikbaarheid van nieuwe technologieën een nieuwe kernwapenwedloop dreigt. De nucleaire
wapenbeheersingsverdragen en afschrikkingsconcepten uit de 20ste eeuw zijn ontoereikend en
daarom pleit de AIV voor nieuw overleg tussen de kernwapenmogendheden.
In de media (kranten, radio, podcasts en televisie) is ruim aandacht geschonken aan het advies, zie
onder meer:


interview met prof. dr. J.J.C. Voorhoeve bij BNR-radio:  AIV bepleit Nederlandse rol in strijd tegen
kernwapens



interview met prof. mr. J.G. de Hoop Scheffer met NOS-nieuws:  Adviesraad slaat alarm om
kernwapens en vraagt om actie

In de kabinetsreactie die op 18 april 2019 is verschenen, stelt het kabinet dat het advies wordt
beschouwd als steun voor het kernwapenbeleid. Het kabinet streeft enerzijds naar nucleaire
wapenbeheersing, ontwapening en risicobeperking, maar erkent anderzijds het belang van nucleaire
afschrikking ter behoud van strategisch evenwicht en voorkoming van inzet van kernwapens. Het
kabinet zal samen met bondgenoten kansen identificeren om te komen tot het terugtrekken van alle
Russische en Amerikaanse sub-strategische kernwapens uit Europa.

Duurzame ontwikkelingsdoelen en mensenrechten

Duurzame ontwikkeling en mensenrechten zijn twee kanten van dezelfde medaille. De Nederlandse
mensenrechteninzet en het beleid voor duurzame ontwikkeling moeten daarom scherp op elkaar
worden afgestemd. De duurzame ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals of SDG’s) van
de Verenigde Naties bieden een bruikbaar handvat. Dat is de conclusie van het AIV-advies ‘Duurzame
ontwikkelingsdoelen en mensenrechten: een noodzakelijk verbond’, dat minister Kaag voor
Ontwikkelingssamenwerking en Buitenlandse Handel op 2 juli 2019 in ontvangst nam.
Volgens de AIV zijn mensenrechten en ontwikkelingssamenwerking in het Nederlandse
buitenlandbeleid ten onrechte gescheiden beleidsterreinen. De SDG’s bieden volgens de Adviesraad
een aangrijppunt om over mensenrechten te spreken met landen die dat eigenlijk niet willen.

China en de strategische opdracht voor Nederland in Europa

© Europese Unie
Nederland en de EU moeten strategischer optreden in hun relatie met China, aldus AIV-advies ‘China
en de strategische opdracht voor Nederland in Europa’, dat op 26 juni 2019 is verschenen. Het gaat
hierbij onder meer om vragen als: Waar verkiezen we openheid? Welke bescherming is nodig om de
manier van leven te borgen die in de Europese lidstaten is gegroeid?
Naar het oordeel van de AIV beschikt Europa over de nodige potentiële drukmiddelen in de richting
van China zoals markttoegang, technologie, legitimiteit en diplomatiek en geopolitiek gewicht.
Nederland kan en moet zelf meer investeren in technologie. Het zou bovendien moeten aansluiten bij
initiatieven van grote EU-lidstaten die gezamenlijk naar buiten treden ten aanzien van China.
Diverse media (waaronder de Volkskrant, Trouw, het Financieele Dagblad, het AD, de Telegraaf) en
radio (BNR Nieuwsradio, Radio 1), hebben aan het advies aandacht besteed. Zie onder andere:


Interview met prof. dr. L.J. van Middelaar bij Bureau Buitenland Radio 1:


Strategischer optreden tegenover China, hoe doen we dat in Europa?

In de kabinetsreactie die op 9 september 2019 is verschenen, stelt het kabinet het advies te
beschouwen als verdiepend en aanvullend op de in mei 2019 verschenen notitie ‘Nederland-China:
een nieuwe balans’ die tezamen een goede basis vormen voor het Nederlands strategisch
handelingsperspectief in Europa. Het kabinet kan zich voor het merendeel vinden in de
aanbevelingen van het advies. Kanttekeningen worden geplaatst bij de aanbeveling om de status van
de EU als waarnemer bij het ‘17+1’-platform op te waarderen tot volledig lid.

Internationaal Klimaatbeleid

© AIV
Op 17 juli 2019 – aan de vooravond van de extra klimaattop in september 2019 – heeft de AIV een
briefadvies uitgebracht over Internationaal Klimaatbeleid. De centrale doelstelling van de
Overeenkomst van Parijs uit 2015 – het beperken van de temperatuurstijging tot 2 graden – dreigt niet
gerealiseerd te worden, de tijd dringt en de internationale gemeenschap dient haar
verantwoordelijkheid te nemen. De AIV riep de regering op tijdens de klimaattop de noodzaak van
een gemeenschappelijke internationale aanpak van de klimaatverandering te onderstrepen en – in
samenwerking met de Europese partners – met concrete voorstellen te komen.
Diverse online media hebben aandacht besteed aan het briefadvies. Zie verder:


Interview met prof. dr. J. Gupta in Vice Versa:  Een klimaatlijst voor Kaag

In de Kamerbrief over Europese en mondiale klimaatdiplomatie van 13 september 2019 heeft het
kabinet een reactie op het briefadvies opgenomen. Het kabinet deelt de overtuiging dat wereldwijd
meer actie nodig is om de doelen van de Overeenkomst van Parijs te halen en kondigt aan dat
Nederland tijdens de VN-klimaattop en daarna zich zal inspannen om te komen tot meer
internationale, collectieve klimaatactie.

Fundamentele rechten in het Koninkrijk
Op het in 2018 uitgebrachte advies 'Fundamentele rechten in het Koninkrijk: eenheid in bescherming'
is op 4 april 2019 de kabinetsreactie gekomen.
Het kabinet stelt in zijn reactie dat de AIV terecht aandacht vraagt voor de problematiek van
mensenrechtenverdragen die slechts in bepaalde delen van het Koninkrijk gelding hebben. Daar
plaatst de Rijksministerraad wel de kanttekening bij dat de problematiek betrekking heeft op een
categorie van verdragen die beperkt in omvang is. Geconstateerd wordt dat de naleving van
mensenrechtenverdragen elk van de delen van het Koninkrijk voor verschillende uitdagingen plaatst.

Het kabinet neemt de aanbeveling van de AIV over om Nederland het voortouw te laten nemen om een
implementatieplan op te stellen in geval van een tijdelijke territoriale beperking. De Staten-Generaal
zal worden geïnformeerd over deze implementatieplannen.
Verder wordt, in navolging van de aanbeveling om de kennis binnen de centrale overheid in
Nederland over de structuur van het Koninkrijk der Nederland en de samenwerking tussen de
Koninkrijkslanden te vergroten, in verschillende cursussen aandacht aan het onderwerp besteed en
wordt de voortgang van de wet- en regelgeving in het registratiesysteem bijgehouden.
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Nieuwe adviestrajecten in 2019
In 2019 heeft de AIV een begin gemaakt met vijf adviestrajecten.
Adviestrajecten:


Asiel en migratie in en naar Europa



Digitalisering en werkgelegenheid in Afrika



Regulering van online content



Veiligheidspolitieke ontwikkelingen in het Caribisch gebied



Toetsingskader niet-letale steun

Vier onderwerpen zijn afkomstig uit het werkprogramma. Dat geldt niet voor het adviestraject
Toetsingskader niet-letale steun. De Tweede Kamer heeft de CAVV en de AIV verzocht hierover
een gezamenlijk advies uit te brengen.
Publicatie van de adviezen wordt voorzien medio 2020.
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Gesprekken met het parlement in 2019
De AIV wordt na de publicatie van een advies met enige regelmaat uitgenodigd
door vaste commissies uit de Tweede Kamer om een nadere toelichting te geven.

Technische briefing vaste commissie Europese Zaken
Op 16 januari 2019 vond in de Tweede Kamer een  technische briefing plaats voor leden van de
vaste commissie voor Europese Zaken over het AIV-advies ‘Coalitievorming na de Brexit. Allianties
voor een Europese Unie die moderniseert en beschermt’ en de kabinetsreactie op het advies, die
eveneens werd betrokken in de technische briefing. De briefing werd verzorgd door drs. M. Sie Dhian
Ho, prof. dr. L.J. van Middelaar en mr. drs. A.R. Westerink.
Op 23 januari 2019 heeft een  algemeen overleg over de Brexit plaatsgevonden waarbij ook de
kabinetsreactie op de agenda stond.

Gesprek met de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken en de vaste
commissie voor Defensie
Prof. mr. J.G. de Hoop Scheffer, prof. dr. ir. J.J.C. Voorhoeve, LGen b.d. M.L.M. Urlings en J.W.
Glashouwer MA, hadden op 5 maart 2019 een  gesprek met leden van de vaste commissie
Buitenlandse Zaken en de vaste commissie voor Defensie over het AIV-advies 'Kernwapens in een
nieuwe geopolitieke werkelijkheid. Hoog tijd voor nieuwe wapenbeheersingsinitiatieven'. Op 26 juni
2019 hielden de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken en de vaste commissie van Defensie een
 rondetafelgesprek met vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, wetenschappelijke
deskundigen en buitenlandse experts en organisaties over de kabinetsreactie op het advies. Op 29
januari 2020 hielden beide Kamercommissies een  algemeen overleg waarvoor ook de
kabinetsreactie was geagendeerd.

Gesprek met de vaste commissie Buitenlandse Zaken
Op 9 september 2019 hadden drs. M. Sie Dhian Ho, drs. D.J. van den Berg (lid), dr. F.P. van der Putten
en mr. drs. A.R. Westerink een  rondetafelgesprek met leden van de vaste commissie Buitenlandse
Zaken over het advies China en de strategische opdracht van Nederland in Europa. Tijdens dit gesprek
lichtten de AIV-commissieleden het AIV-advies nader toe en gingen zij in op de kabinetsreactie op het
advies, die op dezelfde dag was verschenen. Het rondetafelgesprek diende mede ter voorbereiding
op het  notaoverleg Beleidsnotitie Nederland-China op 30 september 2019.

Gesprek met de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking
In een  gesprek met de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking op 12 november 2019 gaven prof. dr. E.M.H. Hirsch Ballin, prof. mr.
C.P.M. Cleiren, prof. dr. R.E. van der Hoeven en drs. R.A.G. Dekker MSc een toelichting op het advies
Duurzame ontwikkelingsdoelen en mensenrechten: een noodzakelijk verbond. In dit gesprek werd
onder meer stilgestaan bij de binnenlandse inspanningen om de duurzame ontwikkelingsdoelen te
realiseren, de rol van het bedrijfsleven en het toenemend aantal belemmeringen waarmee
mensenrechtenorganisaties in veel landen te maken hebben.
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Bijeenkomsten in 2019
Na publicatie van een advies organiseert de AIV publieks- en
expertbijeenkomsten om de adviezen wijdere bekendheid te geven en bij te
dragen aan het politieke en publieke debat over het onderwerp.

Paneldiscussie Kernwapens in een nieuwe geopolitieke werkelijkheid
De AIV heeft op 16 april 2019 op de Campus Den Haag - in samenwerking met het Institute of Security
and Global Affairs van de Universiteit Leiden - een paneldiscussie georganiseerd over het advies
‘Kernwapens in een nieuwe geopolitieke werkelijkheid. Hoog tijd voor nieuwe
wapenbeheersingsinitiatieven’. Studenten, (voormalig) diplomaten, vertegenwoordigers van
ambassades en beleidsmakers namen aan dit debat deel.

Lunchlezing Kernwapens in een nieuwe geopolitieke werkelijkheid
Op 17 april 2019 verzorgde de AIV een lunchlezing op het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den
Haag over het adviesrapport 'Kernwapens in een nieuwe geopolitieke werkelijkheid. Hoog tijd voor
nieuwe wapenbeheersingsinitiatieven', in samenwerking met de Academie voor Internationale
Betrekkingen van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Daaraan namen vertegenwoordigers van
verschillende ministeries deel.

Presentatie advies Duurzame ontwikkelingsdoelen en mensenrechten
Namens de AIV overhandigde prof. dr. E.M.H. Hirsch Ballin tijdens een presentatie op 2 juli 2019 het
advies ‘Duurzame ontwikkelingsdoelen en mensenrechten: een noodzakelijk verbond’ aan minister
Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en VNO-NCW voorzitter Hans de Boer.
Aansluitend vond een paneldiscussie plaats met Maria Anne van Dijk (hoofd Duurzaamheidsrisico’s
en Mensenrechten ABN-AMRO), Jan-Willem Scheijgrond (vice president Global Government and
Public Affairs, Philips) en Geraldine Leegwater (bestuurslid Pensioenfonds ABP). Deze bijeenkomst
werd georganiseerd in samenwerking met MKB-Nederland en VNO-NCW.

Lunchlezing Internationaal Klimaatbeleid
Prof. dr. J. Opschoor presenteerde tijdens een lunchlezing op 18 september 2019 op het ministerie
van Buitenlandse Zaken in Den Haag het briefadvies 'Internationaal Klimaatbeleid’.
Aansluitend reageerde drs. C. van Rijnsoever (directeur Inclusieve Groene Groei) op het briefadvies en

gaven de heer R. Ybema MSc (Chemiebedrijf Nouryon) en drs. D. Hirsch (directeur Both Ends) hun
visie op de problematiek.
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Raadsleden in 2019
De raad bestaat uit negen leden, inclusief de voorzitter en vicevoorzitter. Zij
zijn afkomstig uit de wetenschap, het openbaar bestuur en kennisinstellingen.
De leden van de raad beschikken over specifieke expertise op het gebied van
mensenrechten, vrede en veiligheid, ontwikkelingssamenwerking of Europese
integratie. De raad vergadert maandelijks om actuele adviestrajecten te
bespreken en adviezen vast te stellen.
De benoemingstermijn van prof. dr. J. Gupta eindigde op 1 juli 2019, zij is opgevolgd door mr. J.N.M.
Richelle. In het overzicht vindt u van elk raadslid de betrokkenheid bij adviezen en andere
activiteiten.

Adviesraad

2019
Prof. mr. J.G. de Hoop Sche er
voorzitter AIV
Betrokken bij publicatie:


Kernwapens in een nieuwe geopolitieke
werkelijkheid





De Europese Unie: de geopolitieke vakantie is

voorbij - Gastcolumn gezamenlijke nieuwsbrief
adviesraden

Deelname aan:


Persconferentie kernwapenadvies, 31 januari 2019



Paneldiscussie over kernwapens, 16 april 2018

Prof. dr. ir. J.J.C. Voorhoeve
vicevoorziter AIV, voorzitter Commissie Vrede en
Veiligheid
Betrokken bij publicatie:


Kernwapens in een nieuwe geopolitieke
werkelijkheid

Deelname aan:


Persconferentie kernwapenadvies, 31 januari 2019



Gesprek met de vaste commissie voor Buitenlandse
Zaken en de vaste commissie voor Defensie, 5 maart
2019



Paneldiscussie over kernwapens, 16 april 2018

Betrokken bij adviestraject:


Veiligheidspolitieke ontwikkelingen in het Caribisch gebied

Prof. mr. C.P.M. Cleiren
vicevoorzitter Commissie Mensenrechten
Betrokken bij publicatie:


Duurzame ontwikkelingsdoelen en mensenrechten:
een noodzakelijk verbond

Deelname aan:


Presentatie advies Duurzame ontwikkelingsdoelen
en mensenrechten: een noodzakelijk verbond, 2 juli
2019



Gesprek met de algemene commissie voor
Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking, 12 november 2019

Betrokken bij adviestraject:



Regulering van online content

Prof. dr. J. Gupta (tot 1 juli 2019)
vicevoorzitter Commissie Ontwikkelingssamenwerking
Betrokken bij publicatie:


Internationaal klimaatbeleid

Prof. dr. E.M.H. Hirsch Ballin
voorzitter Commissie Mensenrechten
Betrokken bij publicatie


Duurzame ontwikkelingsdoelen en mensenrechten:
een noodzakelijk verbond

Deelname aan:


Presentatie advies Duurzame ontwikkelingsdoelen
en mensenrechten: een noodzakelijk verbond, 2 juli
2019



Gesprek met de algemene commissie voor
Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking, 12 november 2019

Prof. dr. L.J. van Middelaar
voorzitter Commissie Europese Integratie
Betrokken bij publicatie:


China en de strategische opdracht van Nederland in
Europa

Deelname aan:


Technische briefing vaste commissie
Europese Zaken, 16 januari 2019



Gesprek met de vaste commissie Buitenlandse
Zaken, 9 september 2019

Betrokken bij adviestraject:


Asiel en migratie in en naar Europa

Prof. dr. M.E.H. van Reisen
voorzitter Commissie Ontwikkelingssamenwerking
Betrokken bij adviestraject:


Digitalisering en werkgelegenheid in Afrika

Mr. J.N.M. Richelle (per 1 juli 2019)
vicevoorzitter Commissie Ontwikkelingssamenwerking
Betrokken bij adviestraject:


Digitalisering en werkgelegenheid in Afrika

LGen b.d. M.L.M. Urlings
vicevoorzitter Commissie Vrede en Veiligheid
Betrokken bij publicatie:


Kernwapens in een nieuwe geopolitieke
werkelijkheid

Deelname aan:


Persconferentie kernwapenadvies, 31 januari 2019



Gesprek met de vaste commissie voor Buitenlandse
Zaken en de vaste commissie voor Defensie, 5 maart
2019



Paneldiscussie over kernwapens, 16 april 2018

Betrokken bij adviestraject:


Veiligheidspolitieke ontwikkelingen in het Caribisch gebied

Drs. M. Sie Dhian Ho
vicevoorzitter Commissie Europese Integratie
Betrokken bij publicatie:


China en de strategische opdracht van Nederland in
Europa

Deelname aan:


Technische briefing vaste commissie
Europese Zaken, 16 januari 2019



Gesprek met de vaste commissie Buitenlandse
Zaken, 9 september 2019

Betrokken bij adviestraject:


Asiel en migratie in en naar Europa
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Commissieleden in 2019
Vier permanente commissies maken deel uit van de adviesraad: Commissie
Europese integratie, Commissie Mensenrechten, Commissie
Ontwikkelingssamenwerking en de Commissie Vrede en Veiligheid. Leden van de
raad vervullen de functie van voorzitter en vicevoorzitter van de commissies. De
commissies bereiden de adviezen voor.
Voor een groot aantal commissieleden liep de benoemingstermijn in 2019 af, in totaal zijn 26 nieuwe
commissieleden aangetreden.
Commissie Europese Integratie
1 januari 2019

31 december 2019

Drs. D.J. (Dirk Jan) van den Berg

C.F. (Carsten) Brzeski

Dr. F.A.W.J. (Femke) van Esch

Drs. R.H. (René) Cuperus

Prof. dr. S.C.W. (Sylvester) Eijffinger

Dr. H. (Hylke) Dijkstra

Prof. dr. M.O. (Madeleine) Hosli

Mr. dr. H. (Hanneke) van Eijken

Mr. drs. M. (Marnix) Krop

Mr. A.J. (Joanne) Kellermann

Prof. dr. C.W.A.M. (Kees) van Paridon

Mr. E. (Ed) Kronenburg

Dr. A. (Adriaan) Schout

Mr. drs. M. (Marnix) Krop

Prof. dr. M.L.L. (Mathieu) Segers

Drs. J.H.D. (Joshua) Livestro, MPhil

Prof. mr. L.A.J. (Linda) Senden

Prof. dr. A.J.J. (Ton) Nijhuis

Mr. C.G. (Carlo) Trojan

Prof. dr. M.L.L. (Mathieu) Segers

Mr. M.C.B. (Mirella) Visser

Prof. dr. C.E. (Catherine) de Vries

1 januari 2019

31 december 2019

Mr. N.P. (Niek) van Zutphen

Commissie Mensenrechten
1 januari 2019

31 december 2019

Prof. dr. K.C.J.M. (Karin) Arts

Dr. M.L. (Maarten) Biermans

Prof. mr. dr. M.S. (Maurits) Berger

Prof. dr. A.C. (Antoine) Buyse

Prof. dr. Y.M. (Yvonne) Donders

Drs. M.A. (Maria Anne) van Dijk

Prof. mr. J.H. (Janneke) Gerards

Prof. dr. Y.M. (Yvonne) Donders

Mr. A.P. (Arjan) Hamburger

Prof. mr. J.H. (Janneke) Gerards

A.J.M. (Ton) Heerts

Mr. A.P. (Arjan) Hamburger

Prof. dr. mr. N.M.C.P. (Nicola) Jägers

A.J.M. (Ton) Heerts

Prof. dr. R.A. (Rick) Lawson

Dr. N.F. (Narin) Idriz

Prof. dr. B.E.P. (Egbert) Meyer

Prof. dr. mr. N.M.C.P. (Nicola) Jägers

Mr. dr. B.W. (Bart) Schermer

Prof. dr. B.E.P. (Egbert) Meyer

Mr. N. (Naema) Tahir

Mr. dr. B.W. (Bart) Schermer
Mr. N. (Naema) Tahir

Commissie Ontwikkelingssamenwerking
1 januari 2019

31 december 2019

Dr. B.S.M. (Bernard) Berendsen

Prof. dr. B.J.M. (Bas) Arts

J. (Jack) van Ham

Drs. L.G. (Linda) Broekhuizen

Prof. dr. R.E. (Rolph) van der Hoeven

Prof. dr. R.E. (Rolph) van der Hoeven

Drs. M. (Manuela) Monteiro

Prof. R. (Ronald) de Jong

Dr. A.O. (Antony) Ong’ayo

Dr. K. (Kellie) Liket

Prof. dr. J.B. (Hans) Opschoor

Drs. P.W. (Pim) Mol

Mr. J.N.M. (Koos) Richelle

Dr. A.O. (Antony) Ong’ayo

1 januari 2019

31 december 2019

M. (Marieke) Schouten MSc

M. (Marieke) Schouten MSc

Drs. E.N. (Elisabeth) van der Steenhoven

Drs. E.N. (Elisabeth) van der Steenhoven

Drs. A.H.J. (André) Veneman

Drs. A.H.J. (André) Veneman
Drs. L.G.J. (Léon) Wijnands

Commissie Vrede en Veiligheid
1 januari 2019

31 december 2019

Prof. dr. E. (Edwin) Bakker

Prof. dr. E. (Edwin) Bakker

Drs. D.J. (Dirk) Barth

Drs. D.J. (Dirk) Barth

Drs. A.J. (Arend Jan) Boekestijn

Drs. A.J. (Arend Jan) Boekestijn

Drs. L.F.F. (Lo) Casteleijn

LGen b.d. G.J. (Jan) Broeks

Prof. dr. J. (Ko) Colijn

Drs. L.F.F. (Lo) Casteleijn

Dr. N. (Nikolaos) van Dam

Prof. dr. J. (Jolle) Demmers

Dr. N. (Nienke) de Deugd

Dr. N. (Nienke) de Deugd

Dr. M. (Margriet) Drent

Prof. dr. I. (Isabelle) Duyvesteyn

Prof. dr. I. (Isabelle) Duyvesteyn

Jhr. P.C. (Pieter) Feith

Jhr. P.C. (Pieter) Feith

Prof. dr. B.A. (Beatrice) de Graaf

Dr. A.R. (Rem) Korteweg

J. (Jochem) de Groot MA MSc

LGen b.d. D. (Dirk) Starink

LGen b.d. D. (Dirk) Starink
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Secretariaat in 2019
Het secretariaat ondersteunt de AIV en de permanente commissies op
inhoudelijk, redactioneel en organisatorisch gebied. Het zwaartepunt van de
ondersteuning ligt bij het mede voorbereiden, opstellen en uitbrengen van
adviezen.

Secretarissen
Drs. M.E. (Marja) Kwast-van Duursen, secretaris Adviesraad Internationale Vraagstukken
Mr. drs. A.R. (André) Westerink, secretaris Commissie Europese Integratie
Drs. R.A.G. (Robert) Dekker MSc, secretaris Commissie Mensenrechten
Dr. M.M. (Marenne) Jansen, secretaris Commissie Ontwikkelingssamenwerking
J.W.K. (Jan Willem) Glashouwer MA, secretaris Commissie Vrede en Veiligheid

Communicatie
Drs. F.F.M. (Frits) Kemperman, woordvoerder / communicatieadviseur (parttime)
E.A.M. (Mary) Schilder, webredacteur (parttime)

Managementondersteuners
I. (Irene) van der Winkel
F. (Fabiola) San Martín López

Stagiairs
J. (Jodie) in 't Groen, 2019 - 1
L. (Lyke) Kruizinga, 2019 - 1
N. (Nadine) Kops, 2019 - 2
S. (Sofie) van der Maarel, 2019 - 2
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Communicatie in 2019
De AIV heeft in 2019 op communicatiegebied verschillende vernieuwingen
doorgevoerd met als doel het bereik en de impact van AIV-adviezen te vergroten
en de rol en de taak van de adviesraad duidelijker te positioneren.
De AIV heeft een nieuwe website en een nieuwe huisstijl. Sinds de tweede helft van 2019 worden
regelmatig berichten geplaatst op het AIV-twitteraccount en het LinkedIn-account van de AIV. Sinds
oktober 2019 wordt de AIV op communicatiegebied ondersteund door een parttime woordvoerder /
communicatieadviseur.

Website
De nieuwe website van de AIV ging op 17 oktober 2019 live. Alle adviezen en andere publicaties zijn
op deze site gemakkelijker te vinden. Tevens bevat de website uitgebreide informatie over de
lopende adviestrajecten en profielpagina’s van de leden van de raad.

Huisstijl
De huisstijl van de AIV is gewijzigd door de introductie van een nieuw logo en nieuwe kleuren. Deze
nieuwe huisstijl wordt in alle uitingen van de AIV doorgevoerd. Verder wordt gewerkt aan nieuwe
vormgeving van de adviezen. Dit zal in 2020 resulteren in meer compacte publicaties, met
beeldmateriaal en infographics.

Logo Nederlands en Engels

Icoon
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Financiële verantwoording 2019
De AIV heeft een jaarbudget van 525.000 euro. De personeelskosten van de
medewerkers van de AIV maken geen deel uit van dit budget maar komen ten
laste van de ministeries van Buitenlandse Zaken en Defensie.
Uit het jaarbudget worden de vergoedingen en reiskosten van de raadsleden en de vacatiegelden en
reiskosten van de leden van de permanente commissies betaald. Vergaderkosten, drukkosten voor de
adviezen, verzendkosten en kosten voor persconferenties en publieksbijeenkomsten zijn eveneens
uit het jaarbudget gefinancierd.
Voor strategisch communicatieadvies, vernieuwing van de huisstijl, vormgeving van de adviezen, en
vernieuwing van de website met overstap naar het Platform Rijksoverheid Online is externe capaciteit
ingehuurd.
In 2019 is in totaal ongeveer 477.000 euro uitgegeven.

