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Woord vooraf 
 
 
De oorlog in Oekraïne die de Russische president Poetin op 24 februari 2022 heeft ontketend, heeft 
verschrikkelijke gevolgen voor het land en zijn inwoners maar eveneens voor de veiligheid van het 
Europese continent, de gehele wereld en de internationale rechtsorde. Het is onmogelijk om op het 
moment van schrijven van dit woord vooraf alle implicaties te overzien maar vast staat dat we een 
keerpunt in de Europese geschiedenis beleven.  
 
Niet alleen in 2020, maar ook in 2021 had de wereld te kampen met de gevolgen van de 
coronaepidemie. De AIV riep in zijn briefadvies van 2020 ‘Nederland en de wereldwijde aanpak van 
COVID-19’ op tot internationale samenwerking en internationale solidariteit om de humanitaire, 
sociaaleconomische en financiële gevolgen voor de meest kwetsbare gebieden, zoals Afrika 
bescherming te bieden. De realiteit was helaas anders.  
 
De gevolgen van de verschuivende machtsverhoudingen in de wereld, de groeiende instabiliteit 
rond Europa en de erosie van de internationale rechtsorde door het optreden van autocratische 
regeringsleiders, zijn van grote invloed op het binnenlands en buitenlands beleid van Nederland. 
Daarom heeft de AIV aan de vooravond van de Tweede Kamerverkiezingen (maart 2021) ‘Nederland 
in de wereld. Agenda voor het buitenlands beleid in de komende kabinetsperiode’ uitgebracht met 
een oproep aan de opstellers van het regeerakkoord meer aandacht te besteden aan de wereld om ons 
heen om zowel dreigingen het hoofd te bieden als kansen te benutten. In de verkiezingscampagne 
heeft internationaal beleid geen enkele rol gespeeld, maar het regeerakkoord staat dit keer wel 
uitgebreid stil bij de actuele internationale ontwikkelingen en de grote mondiale uitdagingen waarop 
ook Nederland een antwoord moet geven. 
 
De AIV heeft op 6 juni 2021 het advies Sociale bescherming in Afrika uitgebracht. Naar het oordeel 
van de AIV vormt sociale bescherming - vooral inkomenszekerheid - een effectief middel om 
armoede te bestrijden. Financiële bijdragen van onderaf bevorderen de economie als geheel en het  
opleidingsniveau en gezondheid. Sociale beschermingsprogramma’s hebben de grootste kans van 
slagen als ze in multilateraal verband zijn ingebed en rekening houden met de lokale omstandigheden 
en door de eigen overheid worden uitgevoerd binnen een nationaal kader. 
 
Samen met de Commissie voor Volkenrechtelijk Advies (CAVV) heeft de AIV op 8 december 2021 het 
advies ‘Autonome wapensystemen. Het belang van reguleren en investeren’ gepubliceerd. In  het 
advies wordt een klemmend beroep gedaan op het Nederlandse kabinet om zich nadrukkelijker bezig 
te houden met de ontwikkelingen op het gebied van autonome wapensystemen; enerzijds om in 
internationaal verband de totstandkoming van internationale regelgeving te bevorderen, anderzijds 
om vanwege de snelle technologische ontwikkelingen en geopolitieke ontwikkelingen in gedeeltelijk 
autonome wapens te investeren, mits deze zijn gereguleerd. 
 
Met ingang van 1 januari 2022 is dr. D.J.M. (Dorette) Corbey toegetreden als lid van de adviesraad, 
tevens vicevoorzitter van de Commissie Ontwikkelingssamenwerking. Mr. drs. J.C. (Hans) van 
Baalen was lid van de adviesraad sinds 1 april 2021 en voornemens zijn grote kennis en ervaring in te 
zetten voor de adviesraad. Dit heeft niet zo mogen zijn, de heer van Baalen is op 29 april 2021 helaas 
overleden. Op 19 september 2021 bereikte ons het droeve bericht van het overlijden van onze zeer 
gewaardeerde, deskundige en innemende secretaris van de Commissie Europese Integratie, drs. K.T. 
(Kees) Smit Sibinga.  
 
 
 

https://www.adviesraadinternationalevraagstukken.nl/documenten/publicaties/2021/03/12/nederland-in-de-wereld.-agenda-voor-het-buitenlands-beleid
https://www.adviesraadinternationalevraagstukken.nl/documenten/publicaties/2021/03/12/nederland-in-de-wereld.-agenda-voor-het-buitenlands-beleid
https://www.adviesraadinternationalevraagstukken.nl/documenten/publicaties/2021/06/09/sociale-bescherming-in-afrika
https://www.adviesraadinternationalevraagstukken.nl/documenten/publicaties/2021/12/03/autonome-wapensystemen
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Op 1 december 2021 is mr. H.H.J. (Henne) Schuwer toegetreden tot de adviesraad, tevens als voorzitter 
van de Commissie Vrede en Veiligheid.   
 
Aan het einde van dit jaar heeft de AIV afscheid genomen van prof. mr. J.G. (Jaap) de Hoop Scheffer 
die met veel engagement het voorzitterschap van de AIV van 2014 tot en met 2021  heeft bekleed. Met 
Jaap de Hoop Scheffer had de AIV een zeer deskundige en capabele voorzitter die pal stond voor de 
onafhankelijkheid van de adviesraad en in deze jaren het boegbeeld van de AIV was. Onder zijn leiding 
is een reeks belangwekkende adviezen verschenen en heeft de AIV een transformatie doorgemaakt. 
Ook is afscheid genomen van prof. dr. E.M.H. (Ernst) Hirsch Ballin die eveneens van 2014 tot en 
met 2021 lid is geweest van de AIV. Hij heeft in deze jaren het voorzitterschap van de Commissie 
Mensenrechten vervuld. Ernst Hirsch Ballin heeft zijn brede ervaring en dossierkennis ingezet voor 
de adviezen over mensenrechten en op de andere terreinen van de adviesraad, met grote aandacht 
voor de kwaliteit en niet wars van het inslaan van nieuwe wegen en het loslaten van conventies. De 
AIV is de heren De Hoop Scheffer en Hirsch Ballin veel dank verschuldigd. 
 
Prof. A.G. (Bert) Koenders is met ingang van 1 januari 2022 aangetreden als de nieuwe voorzitter van 
de adviesraad.  
 
 
Prof. em. mr. C.P.M. Cleiren (vicevoorzitter AIV)
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In 2021 uitgebrachte 
adviezen
-    Notitie ‘Nederland in de wereld.  

  Agenda voor buitenlands beleid’ 

-   Sociale bescherming in Afrika 

-    Autonome wapensystemen,  
  het belang van reguleren en investeren

Notitie ‘Nederland in de wereld.  
Agenda voor buitenlands beleid’ 
 
Op 12 maart 2022 heeft de AIV alle politieke partijen die deelnamen aan de Tweede 
Kamerverkiezingen, de publicatie ‘Nederland in de wereld. Agenda voor het buitenlands beleid’ 
toegestuurd. Met het oog op de komende kabinetsformatie vond de AIV het van belang te bepleiten 
dat het buitenlands beleid hoog op de politieke agenda zou komen en dat goed rekenschap zou 
worden gegeven van de consequenties van de actuele ingrijpende internationale ontwikkelingen.  
De grote omwentelingen en opgaven die op Nederland afkomen, komen van buiten de landsgrenzen 
of raken de wereld als geheel. Ze bepalen de kaders voor koers en inrichting van toekomstig 
regeringsbeleid en zullen van grote invloed zijn voor Nederland en zijn inwoners. Daarom reikte de 
AIV deze agenda - die is gebaseerd op recente AIV-adviezen - voor het buitenlands beleid voor de 
komende kabinetsperiode aan, inclusief een aantal concrete beleidsaanbevelingen voor de volgende 
thema’s: 
 
- Positionering van de Europese Unie; 
-  Veiligheid en stabiliteit; 
-  Bescherming van fundamentele rechten en waarden; 
- Interdependentie en internationale samenwerking; 
-  Medeverantwoordelijkheid voor de Caribische delen van het Koninkrijk in de  
 internationale betrekkingen.

https://www.adviesraadinternationalevraagstukken.nl/documenten/publicaties/2021/03/12/nederland-in-de-wereld.-agenda-voor-het-buitenlands-beleid
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Advies

Sociale bescherming  
in Afrika 
Op 6 juni 2021 is het advies ‘Sociale Bescherming in Afrika’ uitgebracht, opgesteld op verzoek van de 
minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.  
 
De AIV werd gevraagd om een beoordeling van de initiatieven voor en het perspectief van sociale 
bescherming voor de armste en meest kwetsbare groepen in Afrika en de wenselijkheid voor 
Nederland om daar vanuit ontwikkelingssamenwerking bij aan te sluiten. Naar het oordeel van de 
AIV zal een Nederlandse bijdrage aan sociale beschermingsprogramma’s vooral slagen in multilateraal 
verband, met oog voor de lokale omstandigheden. Het heeft voor Nederland geen zin mee te doen aan 
initiatieven voor sociale bescherming als het ter plaatse ontbreekt aan politieke wil, stabiliteit of aan 
vertrouwen tussen burgers en de overheid. Ook adviseert de AIV dat Nederland zich internationaal 
sterk zou moeten maken voor het tegengaan van belastingontwijking.  
 
Op de dag van de publicatie heeft de AIV in samenwerking met de Academie voor Internationale 
Betrekkingen een rijksbrede kennissessie georganiseerd over het advies waarbij o.a. drs. Kitty van 
der Heijden, Directeur-Generaal Internationale Samenwerking van het ministerie van Buitenlandse 
Zaken, op het advies heeft gereageerd. Hiervan een videoclip is gemaakt.   
 
Naar aanleiding van het advies organiseerde Mondiaal FNV een bijeenkomst over de rol van 
vakbonden in sociale bescherming waarbij dr. Dorette Corbey (raadslid), prof. dr. Marleen Dekker (lid 
van de Commissie Ontwikkelingssamenwerking) en dr. Marenne Jansen (secretaris van de Commissie 
Ontwikkelingssamenwerking) het advies hebben toegelicht.  
 
In de kabinetsreactie (20 september 2021) constateerde de minister voor Buitenlandse Handel en 
Ontwikkelingssamenwerking dat de AIV een helder advies heeft opgesteld dat aanknopingspunten 
biedt voor intensivering van de Nederlandse inzet op het gebied van sociale bescherming en directe 
ondersteuning van kwetsbare groepen in de armere landen van Afrika. Het kabinet heeft in de 
begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2022 middelen vrijgemaakt voor het 
opzetten van een programma voor cash transfer. 

https://www.adviesraadinternationalevraagstukken.nl/documenten/publicaties/2021/06/09/sociale-bescherming-in-afrika
https://www.adviesraadinternationalevraagstukken.nl/documenten/publicaties/2021/06/09/sociale-bescherming-in-afrika
https://www.adviesraadinternationalevraagstukken.nl/documenten/kabinetsreacties/2021/09/20/kabinetsreactie-op-sociale-bescherming-in-afrika
https://www.adviesraadinternationalevraagstukken.nl/documenten/kabinetsreacties/2021/09/20/kabinetsreactie-op-sociale-bescherming-in-afrika
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Advies

Autonome 
wapensystemen, het 
belang van reguleren 
en investeren
In een tijd van geostrategische en technologische uitdagingen neemt het gebruik van (gedeeltelijk) 
autonome wapens toe, maar ontbreekt evenwel heldere regulering. In het advies ‘Autonome 
wapensystemen, het belang van reguleren en investeren’, doen de AIV en de CAVV een klemmend 
beroep op het Nederlandse kabinet zich nadrukkelijker bezig te houden met de ontwikkelingen op het 
gebied van autonome wapensystemen. Het advies is een actualisering van het advies van de AIV en de 
CAVV uit 2015. Dit nieuwe advies bespreekt de laatste technologische ontwikkelingen, de geopolitieke 
context en juridische en ethische overwegingen bij het gebruik van autonome wapensystemen.  
 
In het advies werken de AIV en de CAVV twee sporen uit waarmee zij de noodzaak van zowel 
reguleren als van investeren willen benadrukken. Enerzijds wijst het advies op de bezwaarlijke en 
risicovolle kanten aan de ontwikkeling en het gebruik van autonome wapens en de noodzaak van  
toereikende regelgeving. Anderzijds concluderen de AIV en de CAVV dat vanwege de technologische 
en geopolitieke ontwikkelingen, Nederland meer moet investeren in de ontwikkeling en het 
verantwoord gebruik van nieuwe technologieën door Defensie in samenwerking met NAVO-landen. 
Het advies kreeg de nodige aandacht in de media. 
 
Op 13 december 2021 is het advies besproken tijdens het notaoverleg over de motie-Belhaj in de Vaste 
Tweede Kamercommissie van Defensie.   
 
Een kabinetsreactie is nog niet ontvangen. 

https://www.adviesraadinternationalevraagstukken.nl/documenten/publicaties/2021/12/03/autonome-wapensystemen
https://www.adviesraadinternationalevraagstukken.nl/documenten/publicaties/2015/10/02/autonome-wapensystemen
https://www.adviesraadinternationalevraagstukken.nl/documenten/publicaties/2015/10/02/autonome-wapensystemen
https://www.adviesraadinternationalevraagstukken.nl/documenten/publicaties/2015/10/02/autonome-wapensystemen
https://www.adviesraadinternationalevraagstukken.nl/documenten/publicaties/2015/10/02/autonome-wapensystemen
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Nieuwe adviestrajecten
 Kaders voor een Nederlandse Global Heath Strategy 
De Tweede Kamer heeft op 25 februari 2021 de AIV gevraagd om een advies over kaders voor een 
Nederlandse Global Health Strategy, dat ‘het fundament kan leggen voor de ontwikkeling van 
samenhangend beleid aangaande mondiale gezondheidsvraagstukken, op basis waarvan Nederland 
een eigen strategische agenda kan uitrollen en als gidsland kan deelnemen aan internationale gremia 
waar mondiale gezondheidsvraagstukken worden behandeld en multilaterale strategieën worden 
ontwikkeld.’   
 
Voor de beantwoording van de adviesaanvraag richt de AIV zich op het bij elkaar brengen van 
informatie en inzichten die de bouwstenen kunnen vormen voor het Nederlandse beleid op het 
terrein van mondiale gezondheidsvraagstukken. De AIV stelt zich tot doel een agenderend en 
informerend advies op te stellen, waarin de kaders voor een Nederlandse bijdrage aan een mondiale 
gezondheidsstrategie worden geschetst. De AIV streeft er naar het advies in de eerste helft van 2022 
uit te brengen.  
 
 
 Europees industriebeleid 
De snelle en structurele veranderingen in de politieke en economische krachtsverhoudingen in de 
wereld heeft in Europa een debat op gang gebracht over de noodzaak van modernisering van de 
Europese industriepolitiek. Het bereiken van meer strategische autonomie is een doelstelling die 
sterk opgeld doet in Europa en die ook het kabinet onderschrijft. Nederland pleit er wel voor dat 
een open economie behouden blijft. Het belang van de toekomst van het Europees industriebeleid 
voor Nederland is groot, temeer gezien de afhankelijkheid van de Nederlandse economie van het 
buitenland en de sterke Nederlandse industrie. 
 
Het kabinet vraagt de AIV advies hoe Nederland zich in de discussie over het industriebeleid in de 
EU het beste kan positioneren. In de adviesaanvraag wordt tevens gevraagd hoe Nederland zich moet 
verhouden ten opzichte van internationale partners buiten de EU in deze discussie. En ten slotte 
verzoekt het kabinet advies van de AIV of een aanpassing van de Nederlandse positie ten aanzien van 
het Europese industriebeleid nodig is. De AIV beoogt het advies voorjaar 2022 uit te brengen. 
 
 
 Mensenrechten in een veranderende wereld 
Het multilaterale systeem, dat aan de basis ligt van de internationale samenwerking op het terrein 
van mensenrechten, staat onder druk. Autocratische staten hollen het systeem van binnen uit, 
verminderen het draagvlak voor internationale samenwerking en stellen transactioneel het eigen 
belang centraal in plaats van gedeelde belangen en waarden. De ruimte voor het maatschappelijk 
middenveld wordt ingeperkt en Europa kan door een gebrek aan consensus minder goed een vuist 
maken. 
 
Het kabinet vraagt in de adviesaanvraag aan de AIV antwoord te geven op de volgende vragen. 
Hoe kan tegenwicht worden geboden aan de toenemende (negatieve) invloed van autocratische 
landen, hoe kan de relevantie van het mensenrechtensysteem behouden blijven, hoe kan worden 
gegarandeerd dat de burgerrechten en politieke rechten voldoende aandacht blijven krijgen, kan 
een vernieuwd mensenrechten narratief worden ontwikkeld dat weerwoord biedt aan autocratische 
tendensen om de basisprincipes van mensenrechten in twijfel te trekken en zich vooral te richten op 
sociaaleconomische rechten? De AIV streeft ernaar het advies medio 2022 te publiceren.

https://www.adviesraadinternationalevraagstukken.nl/adviestrajecten/documenten/adviesaanvragen/2021/04/20/adviesaanvraag-kaders-voor-een-nederlandse-global-health-strategy
https://www.adviesraadinternationalevraagstukken.nl/adviestrajecten/europees-industriebeleid
https://www.adviesraadinternationalevraagstukken.nl/adviestrajecten/documenten/adviesaanvragen/2021/05/27/adviesaanvraag-mensenrechten-in-een-veranderende-wereld
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 Geopolitieke rol van Turkije 
Het kabinet vraagt de AIV om een advies uit te brengen over de geopolitieke rol van Turkije en de 
gevolgen daarvan in bilateraal opzicht en in het kader van de NAVO en de EU. Naar aanleiding 
van de adviesaanvraag is binnen de AIV een gecombineerde commissie geformeerd, de Commissie 
Geopolitiek Turkije, om het advies voor te bereiden.
Turkije speelt een belangrijke rol in de geopolitieke verhoudingen. Om te beginnen in de eigen 
regio, maar ook ver daarbuiten. Het land is lid van de NAVO en al geruime tijd kandidaat-lid van de 
EU. In dit adviestraject staan de volgende vragen staan centraal: Wat zijn de belangrijkste politieke 
en economische ontwikkelingen die een rol spelen bij de geopolitieke opstelling van het land en 
aan welke veranderingen zijn die op de middellange termijn onderhevig? Wat zijn daarvan de 
gevolgen voor de relatie met Turkije, bilateraal en in het kader van de NAVO en de EU? En welke 
beleidsconclusies zouden daaraan kunnen worden verbonden? De AIV is gevraagd hierover in de  
loop van 2022 een advies uit brengen aan het kabinet.

https://www.adviesraadinternationalevraagstukken.nl/adviestrajecten/documenten/adviesaanvragen/2021/05/19/adviesaanvraag-de-geopolitieke-rol-van-turkije
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Evaluatie AIV 2015-2020
In opdracht van de AIV heeft Bureau Berenschot een evaluatieonderzoek uitgevoerd naar het 
functioneren van de AIV in de periode 2015 -2020, getiteld ‘Naar een grotere strategische meerwaarde’. 
Berenschot concludeert dat de AIV breed wordt erkend als een gezaghebbend orgaan. Dit gezag 
berust op de gedegen adviezen van de AIV en de multidisciplinaire samenstelling, alsmede op 
de kennis en ervaring van de leden van de raad en de permanente commissies. Berenschot ziet 
mogelijkheden om de strategische meerwaarde en impact van de AIV te vergroten en doet daarvoor 
een aantal aanbevelingen: maak een strategische keuze over de missie en strategie van de AIV, werk 
gericht aan het vergroten van de doorwerking van de adviezen, blijf inzetten op meer diversiteit in de 
samenstelling van de raad en permanente commissies en versterk het secretariaat.  
 
De conclusies en aanbevelingen van het evaluatierapport van Berenschot bieden een goede basis 
voor de AIV om de komende jaren de strategische meerwaarde van de adviesraad verder uit bouwen. 
De AIV beoogt om pro-actiever, inclusiever en communicatiever te worden door het verdiepen en 
verbreden van het netwerk, het verstevigen van de organisatie van de AIV en de doorontwikkeling van 
de communicatiefunctie. 

https://www.adviesraadinternationalevraagstukken.nl/documenten/verslagen/2021/11/23/evaluatie-adviesraad-internationale-vraagstukken-2015-2020
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Bijeenkomsten in 2021

Themabijeenkomst 
Trans-Atlantische 
relaties
Op 25 februari 2021 vond de AIV-themadag 2021 plaats. Het thema van de bijeenkomst vormde de 
toekomst van de trans-Atlantische relatie (“The Future of the Transatlantic Relationship”) tegen de 
achtergrond van de Amerikaanse presidentsverkiezingen van november 2020 en het aantreden van 
president Biden. De inleiding werd verzorgd door Ivo Daalder, president van de Chicago Council 
on Global Affairs. AIV-lid en hoogleraar grondslagen en praktijk van de Europese Unie en haar 
instellingen aan de Universiteit Leiden Luuk van Middelaar, reageerde op de inleiding. Aansluitend 
vond een vragenronde plaats onder de ruim 80 deelnemers. 
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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. In het overzicht vindt u van elk raadslid de betrokkenheid bij adviezen 
en andere activiteiten.

Prof.mr. J.G. (Jaap) de Hoop Scheffer  
(voorzitter) 
 
 
 
 
 
 
 

  Betrokken bij publicatie  

- Advies 
 Nederland in de wereld. Agenda voor het buitenlands beleid  
 | Publicatie | Adviesraad Internationale Vraagstukken

  - Position paper 
 ‘Crisisparaatheid- de internationale dimensie’ in Verwerven, waarderen en wegen.  
 De inzet van kennis bij beleidsadvisering in crisistijd | Publicatie | WRR   
 

Mw. prof.mr. C.P.M. (Tineke) Cleiren 
(vicevoorzitter) 
 
 
 
 
 
 
 

  Betrokken bij publicatie  

- Advies 
 Nederland in de wereld. Agenda voor het buitenlands beleid  
 | Publicatie | Adviesraad Internationale Vraagstukken

  - Betrokken bij adviestraject 
 Adviestraject Mensenrechten in een veranderende wereld  
 | Adviestrajecten | Adviesraad Internationale Vraagstukken

 
 
 

Raadsleden in 2021

https://www.adviesraadinternationalevraagstukken.nl/documenten/publicaties/2021/03/12/nederland-in-de-wereld.-agenda-voor-het-buitenlands-beleid
https://www.adviesraadinternationalevraagstukken.nl/documenten/publicaties/2021/03/12/nederland-in-de-wereld.-agenda-voor-het-buitenlands-beleid
https://www.wrr.nl/wrr-en-corona/publicaties/publicaties/2021/06/10/verwerven-waarderen-en-wegen.-de-inzet-van-kennis-bij-beleidsadvisering-in-crisistijd
https://www.wrr.nl/wrr-en-corona/publicaties/publicaties/2021/06/10/verwerven-waarderen-en-wegen.-de-inzet-van-kennis-bij-beleidsadvisering-in-crisistijd
https://www.adviesraadinternationalevraagstukken.nl/documenten/publicaties/2021/03/12/nederland-in-de-wereld.-agenda-voor-het-buitenlands-beleid
https://www.adviesraadinternationalevraagstukken.nl/documenten/publicaties/2021/03/12/nederland-in-de-wereld.-agenda-voor-het-buitenlands-beleid
https://www.adviesraadinternationalevraagstukken.nl/adviestrajecten/mensenrechten-in-een-veranderende-wereld
https://www.adviesraadinternationalevraagstukken.nl/adviestrajecten/mensenrechten-in-een-veranderende-wereld
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LGen b.d. G.J. (Jan) Broeks  
 
 
 
 
 
 
 

  Betrokken bij publicatie  

- Advies 
 Nederland in de wereld. Agenda voor het buitenlands beleid  
 | Publicatie | Adviesraad Internationale Vraagstukken

  - Betrokken bij adviestraject 
 Adviestraject over de geopolitieke rol van Turkije 
 | Adviestrajecten | Adviesraad Internationale Vraagstukken

 
 
Dr. D.J.M. Corbey 

 
 

  Betrokken bij publicatie  

- Advies 
 Nederland in de wereld. Agenda voor het buitenlands beleid  
 | Publicatie | Adviesraad Internationale Vraagstukken 
 Sociale Bescherming in Afrika | Publicatie | Adviesraad Internationale Vraagstukken

  - Deelname aan Webinar  
 Sociale Bescherming in Afrika | Publicatie | Adviesraad Internationale Vraagstukken 
 - Betrokken bij adviestraject 
 Adviestraject kaders voor een Nederlandse Global Health Strategy  
 | Adviestrajecten | Adviesraad Internationale Vraagstukken 
 

Prof. dr. E.M.H. (Ernst) Hirsch Ballin

 
 

  Betrokken bij publicatie  

- Advies 
 Nederland in de wereld. Agenda voor het buitenlands beleid  
 | Publicatie | Adviesraad Internationale Vraagstukken

  - Betrokken bij adviestraject 
 Adviestraject Mensenrechten in een veranderende wereld  
 | Adviestrajecten | Adviesraad Internationale Vraagstukken

https://www.adviesraadinternationalevraagstukken.nl/documenten/publicaties/2021/03/12/nederland-in-de-wereld.-agenda-voor-het-buitenlands-beleid
https://www.adviesraadinternationalevraagstukken.nl/documenten/publicaties/2021/03/12/nederland-in-de-wereld.-agenda-voor-het-buitenlands-beleid
https://www.adviesraadinternationalevraagstukken.nl/documenten/publicaties/2021/03/12/nederland-in-de-wereld.-agenda-voor-het-buitenlands-beleid
https://www.adviesraadinternationalevraagstukken.nl/documenten/publicaties/2021/03/12/nederland-in-de-wereld.-agenda-voor-het-buitenlands-beleid
https://www.adviesraadinternationalevraagstukken.nl/documenten/publicaties/2021/06/09/sociale-bescherming-in-afrika
https://www.adviesraadinternationalevraagstukken.nl/documenten/publicaties/2021/06/09/sociale-bescherming-in-afrika
https://www.adviesraadinternationalevraagstukken.nl/adviestrajecten/kaders-voor-een-nederlandse-global-health-strategy
https://www.adviesraadinternationalevraagstukken.nl/adviestrajecten/kaders-voor-een-nederlandse-global-health-strategy
https://www.adviesraadinternationalevraagstukken.nl/documenten/publicaties/2021/03/12/nederland-in-de-wereld.-agenda-voor-het-buitenlands-beleid
https://www.adviesraadinternationalevraagstukken.nl/documenten/publicaties/2021/03/12/nederland-in-de-wereld.-agenda-voor-het-buitenlands-beleid
https://www.adviesraadinternationalevraagstukken.nl/adviestrajecten/mensenrechten-in-een-veranderende-wereld
https://www.adviesraadinternationalevraagstukken.nl/adviestrajecten/mensenrechten-in-een-veranderende-wereld
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Prof. dr. L.J. (Luuk) van Middelaar
 
 
 
 
 
 
 

  Betrokken bij publicatie  

- Advies 
 Nederland in de wereld. Agenda voor het buitenlands beleid  
 | Publicatie | Adviesraad Internationale Vraagstukken

  - Betrokken bij adviestraject 
 Adviestraject Europees industriebeleid  
 | Adviestrajecten | Adviesraad Internationale Vraagstukken

  Adviestraject over de geopolitieke rol van Turkije 
  | Adviestrajecten | Adviesraad Internationale Vraagstukken
 
 
Mr. J.N.M. (Koos) Richelle
 
 
 
 
 
 
 

  Betrokken bij publicatie  

- Advies 
 Nederland in de wereld. Agenda voor het buitenlands beleid  
 | Publicatie | Adviesraad Internationale Vraagstukken

  - Weblog 
 Ontwikkelingssamenwerking: over Pretenties, Prioriteiten en Poen  
 | Weblogs | Adviesraad Internationale Vraagstukken 
 - Deelname aan Webinar  
 Sociale Bescherming in Afrika | Publicatie | Adviesraad Internationale Vraagstukken 
 
- Betrokken bij adviestraject 
 Adviestraject kaders voor een Nederlandse Global Health Strategy  
 | Adviestrajecten | Adviesraad Internationale Vraagstukken 

https://www.adviesraadinternationalevraagstukken.nl/documenten/publicaties/2021/03/12/nederland-in-de-wereld.-agenda-voor-het-buitenlands-beleid
https://www.adviesraadinternationalevraagstukken.nl/documenten/publicaties/2021/03/12/nederland-in-de-wereld.-agenda-voor-het-buitenlands-beleid
https://www.adviesraadinternationalevraagstukken.nl/adviestrajecten/europees-industriebeleid
https://www.adviesraadinternationalevraagstukken.nl/adviestrajecten/europees-industriebeleid
https://www.adviesraadinternationalevraagstukken.nl/documenten/publicaties/2021/03/12/nederland-in-de-wereld.-agenda-voor-het-buitenlands-beleid
https://www.adviesraadinternationalevraagstukken.nl/documenten/publicaties/2021/03/12/nederland-in-de-wereld.-agenda-voor-het-buitenlands-beleid
https://www.adviesraadinternationalevraagstukken.nl/documenten/publicaties/2021/06/09/sociale-bescherming-in-afrika
https://www.adviesraadinternationalevraagstukken.nl/adviestrajecten/kaders-voor-een-nederlandse-global-health-strategy
https://www.adviesraadinternationalevraagstukken.nl/adviestrajecten/kaders-voor-een-nederlandse-global-health-strategy
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Mr. H.J.J. (Henne) Schuwer (per 1 december 2021)  
 
 
 
 
 
 
 

  Betrokken bij publicatie  

- Advies  
 Autonome Wapensystemen | Publicatie | Adviesraad Internationale Vraagstukken

  - Betrokken bij adviestraject 
 Adviestraject over de geopolitieke rol van Turkije 
 | Adviestrajecten | Adviesraad Internationale Vraagstukken

 
 

Drs. M. (Monika) Sie Dhian Ho

 
  Betrokken bij publicatie  

- Advies 
 Nederland in de wereld. Agenda voor het buitenlands beleid  
 | Publicatie | Adviesraad Internationale Vraagstukken

  - Betrokken bij adviestraject 
 Adviestraject Europees industriebeleid  
 | Adviestrajecten | Adviesraad Internationale Vraagstukken 

https://www.adviesraadinternationalevraagstukken.nl/documenten/publicaties/2021/03/12/nederland-in-de-wereld.-agenda-voor-het-buitenlands-beleid
https://www.adviesraadinternationalevraagstukken.nl/documenten/publicaties/2021/03/12/nederland-in-de-wereld.-agenda-voor-het-buitenlands-beleid
https://www.adviesraadinternationalevraagstukken.nl/adviestrajecten/europees-industriebeleid
https://www.adviesraadinternationalevraagstukken.nl/adviestrajecten/europees-industriebeleid
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Commissieleden  in 2021
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.

 Commissie Europese Integratie

C.F.(Carsten) Brzeski
Drs. R.H. (René) Cuperus 
Dr. H. (Hylke) Dijkstra 
Mr. dr. H. (Hanneke) van Eijken 
Mr. A.J. (Joanne) Kellermann 
Mr. E. (Ed) Kronenburg (tot 17 oktober 2021)
Mr. drs. M. (Marnix) Krop
Drs. J.H.D. (Joshua) Livestro, MPhil 
Prof. dr. A.J.J. (Ton) Nijhuis 
Dr. M.L.L. (Mathieu) Segers
Ir. B.G.M. (Ben) Voorhorst, MBA
Prof. dr. C.E. (Catherine) de Vries  
 
 

 Commissie Mensenrechten

Dr. M.L. (Maarten) Biermans 
Prof. dr. A.C. (Antoine) Buyse 
Drs. M.A. Marie-Anne) van Dijk 
Prof. dr. Y.M. (Yvonne) Donders
Prof.mr. J.H. (Janneke) Gerards
Mr. A.P. (Arjan) Hamburger
Dhr. A.J.M. (Ton) Heerts 
Dr. N.F. (Narin) Idriz
Prof.dr.mr. N.M.C.P. (Nicole) Jägers
Prof.mr. B.E.P. (Egbert) Myjer
Mr. dr. B.W. (Bart) Schermer
Mr. N. (Naema)Tahir

 

 Commissie Ontwikkelingssamenwerking

Prof. dr. B.J.M. (Bas) Arts 
Drs. L.G. (Linda) Broekhuizen
Prof. dr. J. (Jenny) Dankelman
Prof. dr. M. (Marleen) Dekker
Prof. R. (Ronald) de Jong 
Dr. S. (Sara) Kinsbergen
Dr. K. (Kellie) Liket 
Drs. P.W. (Pim) Mol 
A.O. (Antony) Ongáyo MSc
M. (Marieke) Schouten MSc
Drs. E. (Elisabeth) van der Steenhoven  
(per 1 oktober 2021)
Drs. L.G.J. (Léon) Wijnands
 

 Commissie Vrede en Veiligheid

Mr. drs. W.J.M. (Willemijn) Aerdts 
(tot 1 augustus 2021)
Prof. dr. E. (Edwin) Bakker
Drs. A.J. (Arend-Jan)Boekestijn
Drs. L.F.F. (Lo) Casteleijn
Prof. dr. J. (Jolle) Demmers 
Dr. N. (Nienke) de Deugd
Mr. P.C. (Pieter) Feith
Prof. dr. B.A. (Beatrice) de Graaf 
J. (Jochem) de Groot MA MSc
LGen b.d. dr. D. (Dirk) Starink
J.J. (Joris) Teer, Double MSc
Drs. D.H. (Dick) Zandee
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Secretariaat in 2021
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,  
algemeen secretaris Adviesraad Internationale Vraagstukken
Dr. A.M.C. (Karin) Wester,  
plaatsvervangend algemeen secretaris/ secretaris Commissie Mensenrechten
Drs. M. (Marije) Balt,  
secretaris gecombineerde commissies
Dr. J.W. (Hans) van der Jagt,  
secretaris Commissie Vrede en Veiligheid (per 1 februari 2021)
Dr. M.M. (Marenne) Jansen,  
secretaris Commissie Ontwikkelingssamenwerking
Drs. K.T. (Kees) Smit Sibinga, in memoriam 
secretaris Commissie Europese Integratie 
Dr. S.L. (Saskia) Hollander wnd.  
Secretaris Commissie Europese Integratie (vanaf 1 juli 2021) 
 

 Communicatie

De heer W. (Wouter) Bax,  
woordvoerder/ communicatieadviseur (parttime, vanaf 1 juni 2021) 
 

 Managementondersteuners

Mevrouw I. (Irene) van der Winkel (tot 1 maart 2021)
Mevrouw F. (Fabiola) San Martín López (tot 18 oktober 2021)
Mevrouw A. (Annet) Potting (vanaf 1 mei 2021)
 

 Stagiairs

Mr. L. (Lisa) van Ewijk (van 1 januari tot 1 juli 2021) 
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In 2021 heeft de AIV de basis gelegd voor een communicatiestrategie met als doel het bevorderen 
van de doorwerking van de adviezen van de AIV in het debat en het beleid. Deze strategie behelst de 
gehele externe communicatie, van de begeleiding van nieuw uit te brengen adviezen tot het schrijven 
van weblogs, het gebruik van sociale media en openbare optredens van leden namens de AIV. In 2022 
wordt deze strategie verder uitgewerkt en beproefd in de praktijk. 
 
Door de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken, kon de AIV Wellenstein-
lezing in 2021 niet doorgaan. In 2021 bleef het bezoek aan de website van de AIV nagenoeg gelijk aan 
het voorgaande jaar. Het aantal volgers op Twitter steeg in 2021 van 601 naar 848. Op LinkedIn steeg 
het aantal volgers van de AIV van 457 naar 1.124 volgers.

Communicatie
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Financiële 
verantwoording 2021
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, 
vorming- en drukkosten voor de adviezen, verzendkosten, de kosten voor de webinars en de kosten 
voor het evaluatieonderzoek zijn eveneens uit het jaarbudget gefinancierd. In 2021 bedroegen de 
kosten in totaal 480.000 euro. 
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Adviesraad Internationale Vraagstukken

Postbus 20061

2500 EB Den Haag

W: www.adviesraadinternationalevraagstukken.nl

E: aiv@minbuza.nl
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