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Bijlage 1

Evaluatiekader

Een vooraf vastgesteld evaluatiekader borgt de onafhankelijkheid van de
evaluatie en creëert draagvlak voor de uitkomsten. In het evaluatiekader
werken we de onderzoeksvragen systematisch uit en geven we aan vanuit welke
bronnen we de benodigde gegevens vergaren. Het evaluatiekader geeft daarmee
vooraf inzicht in wat nodig is om de vragen te beantwoorden en achteraf in de
wijze waarop de oordelen tot stand zijn gekomen. We gebruiken het publieke
waarde model als kapstok voor het evaluatiekader. Onderstaand kader bevat
per onderdeel van het model de belangrijkste aspecten.

Norm

Aspecten

Vragen

Bronnen

Outcome (bereik en effect)
• Bekendheid van de raad
(‘De AIV (beter) op de kaart’)
• Bereik en de impact van AIVadviezen (‘De AIV (beter) op
de kaart’; onderzoeksvragen
evaluatie 2015-2020)
• Bijdrage aan het politiekmaatschappelijke debat
(onderzoeksvragen evaluatie
2015-2020)
• Gezaghebbendheid AIV
(onderzoeksvragen evaluatie
2015-2020)
• Doorwerking van de adviezen:
instrumenteel, conceptueel/
agenderend, politiekstrategisch, informerend

• In hoeverre zijn betrokkenen bekend met de adviezen?
• Wat is het bereik van de adviezen in de media?
• Worden de adviezen gebruikt in het
politiek-maatschappelijke debat?
• In hoeverre wordt het AIV erkend als
gezaghebbend instituut?
• Is er sprake van doorwerking van de
adviezen bij smalle doelgroep:
– Instrumenteel. Het advies wordt door de
opdrachtgevers direct toegepast bij het aanpakken
van een beleids- of maatschappelijk vraagstuk
• Is er sprake van doorwerking van de
adviezen bij brede doelgroep:
– Conceptueel/agenderend. Het advies draagt bij
aan lange termijnveranderingen van kennis over,
perspectieven op of beleid voor een maatschappelijk
vraagstuk. Er ontstaat een nieuwe koers en agenda
– Politiek-Strategisch. Het advies wordt ingezet om de
(machts)positie van de betrokkenen te veranderen.
– Informerend. Het advies draagt bij aan
nieuwe inzichten bij de ‘brede’ doelgroep.

•
•
•
•

De AIV weet tot een
gedragen selectie van
adviesonderwerpen te
komen die bijdragen
aan de publieke waarde

Agendering
• Strategische adviesonderwerpen
(Evaluatie AIV 2006-2014)
• Inspelen op de actualiteit,
agenderende functie (Evaluatie
AIV 2006-2014; onderzoeksvragen
evaluatie 2015-2020)
• Proces om te komen tot
een werkprogramma
(Evaluatie AIV 2006-2014)

• Wat waren de onderwerpen van advisering?
• Waren er selectiemaatstaven en
werden deze gehanteerd?
• (Op welke wijze) zijn de stakeholders betrokken
bij de selectie van adviesonderwerpen?
• Was de advisering gevraagd of ongevraagd?
– Op welk moment in het beleidsproces
wordt de AIV verzocht om advies?
• Op welke wijze zijn de beoogde opbrengsten
van het werkprogramma geformuleerd?
Hoe is scherpte aangebracht?
• In hoeverre is het werkprogramma
haalbaar qua uitvoering?

• Documentstudie
• Interviews
• Case studies

De werkwijze van de
AIV draagt bij aan de
beoogde resultaten
en publieke waarde

Werkwijze
• Gezamenlijk voortraject (formuleren
goede kennis- en onderzoeksvragen)
(Vierde evaluatie Kaderwet)
• Rolinvulling van en samenspel tussen
raad, permanente commissies en staf
• Beschikbare kennis

• Hoe is het adviesproces ingericht – van
formulering van de onderzoeksvraag tot
het monitoren van de doorwerking?
– Welke stappen worden er doorlopen?
– Welke uitingsvormen/methodieken worden
gehanteerd binnen het adviesproces
(expertmeetings, debatavonden, ambtelijke
consultatierondes, lunchlezingen, etc.)?
• Hoe verloopt de samenwerking tussen raad,
permanente commissies en staf?
• Hoe wordt geborgd dat de AIV voldoende
kennis en expertise bezit?
• Hoe wordt wetenschappelijke expertise geborgd?
• Hoe wordt aangesloten bij de praktijk?

• Documentstudie
• Interviews
• Case studies

Publieke waarde
De AIV is betekenisvol
omdat zij politiekmaatschappelijke
relevante en
gezaghebbende
adviezen produceert, die
doorwerking hebben op
(een van) de volgende
niveaus: Instrumenteel,
Conceptueel/
agenderend, Politiekstrategisch, Informerend

Documentstudie
Interviews
Case studies
Media analyse

Waardeketen
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Norm

Aspecten

Vragen

Bronnen

De AIV produceert
resultaten die aansluiten
bij de adviesbehoefte
van de opdrachtgevers
en bij politiekmaatschappelijk
relevante vraagstukken,
en hanteerbaar zijn voor
de brede doelgroep.

Output (resultaten)
• Output (aantal adviesrapportages,
briefadviezen, factsheets e.d.)
• Kwaliteit en toegevoegde waarde
van de adviezen (onderzoeksvragen
evaluatie 2015-2020)
• Bondige, leesbare en aansprekende
adviezen (Evaluatie AIV 2006-2014;
Vierde evaluatie Kaderwet)
• Aansluiting advisering op het
politieke proces (flexibiliteit in
adviesproducten en timing adviezen)
(Vierde evaluatie Kaderwet)
• Invulling aan veranderde
adviesbehoefte (Evaluatie AIV
2006-2014)
• Aandacht voor verspreiding,
adressering en nazorg van
adviezen (Evaluatie AIV 2006-2014;
Vierde evaluatie Kaderwet)

• Welke output heeft de AIV gerealiseerd (aantal en
type adviezen, andere producten/overige diensten)?
• Wat zijn de kenmerken van de adviezen als het gaat
om bondigheid, leesbaarheid en aansprekendheid?
• Wat is de aard en kwaliteit van advisering?
Onder andere in termen van:
– aansluiting bij het vraagstuk
– mate waarin een (concreet) handelingsperspectief
(d.w.z, beleidsaanbevelingen) wordt
geboden voor het vraagstuk
– consistentie en volledigheid van analyse
– verbinding met maatschappelijke discussie
– aansluiting bij het politieke proces
– leesbaarheid en toepasbaarheid.
• In hoeverre bevatten de adviezen innovatieve en
state of the art wetenschappelijke inzichten?
• Sluiten de (brief)adviezen aan op de (veranderende)
vraag van de opdrachtgevers? / Sluiten de (brief)
adviezen, factsheets en eventuele andere
producten van de AIV aan bij de (veranderende)
behoefte van de opdrachtgevers?
• Hoe en aan wie communiceert de AIV over
zijn adviezen (aanbieding aan opdrachtgevers,
maar ook website, sociale media e.d.)?
• Levert de AIV ‘nazorg’ t.a.v. zijn adviezen?

• Documentstudie
• Interviews
• Case studies

De AIV leert,
zowel in projecten
(ervaringsleren)
als overkoepelend
(systematisch leren),
door te monitoren,
reflecteren en evalueren

Lerende organisatie
• Gezamenlijk na traject (overleg
over landing van adviezen in beleid)
(Vierde evaluatie Kaderwet)
• Monitoring van impact adviezen,
uitvoeren media-analyses
(Vierde evaluatie Kaderwet)
• Vierjaarlijkse evaluatie,
(monitoring van) implementatie
van de aanbevelingen

• Hoe vindt de afstemming plaats met andere
adviesraden (indien relevant)? Wordt er
geleerd van andere adviesraden?
• Hoe is het ’leren’ binnen raad en staf geborgd?
– Zijn er evaluaties van de adviestrajecten uitgevoerd?
– Zijn de uitkomsten van de evaluaties
teruggekoppeld naar nieuwe trajecten? (borging)
– Wordt de doorwerking van de adviezen gemonitord?
• In hoeverre leren raad, permanente commissies en
staf systematisch over hoe zij het doen? (algemene
werkwijze, onderzoeksmethodieken e.d.)

•
•
•
•

Documentstudie
Interviews
Case studies
Media analyse
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Norm

Aspecten

Vragen

Bronnen

Organisatie inrichting en taken
• Diversiteit in samenstelling van AIV
(leeftijd/gender)
(Evaluatie AIV 2006-2014)
• Beschikbare capaciteit
(mensen en middelen)

• Wat is de samenstelling van de raad,
permanente commissies en de staf?
– Aandacht voor diversiteit m.b.t. leeftijd,
man/vrouw, culturele achtergrond,
perspectief (werkveld/deskundigheid).
• Hoe worden raadsleden en
commissieleden geselecteerd?
• Hoe functioneert de getrapte structuur
van raad en commissies?
• Hoe is verdeling van capaciteit van de staf
over advisering en andere taken?
• Is de staf kwalitatief en kwantitatief
toereikend bemenst?
• Zijn de commissies kwalitatief en
kwantitatief toereikend bemenst?
• Is het budget waarover de AIV beschikt
adequaat voor de uitvoering van zijn taken?

• Documentstudie
• Interviews

Draagvlak: Er is
draagvlak voor de
AIV als zodanig en
voor zijn adviezen
onder de ‘smalle’ en
‘brede’ doelgroep

• Draagvlak onder:
– Smalle doelgroep: opdrachtgevers
(parlement, regering en
betrokken departementen)
– Brede doelgroep: smalle
doelgroep + andere belangrijke
stakeholders (zoals NGOs,
wetenschappers en media)

• Geniet het werkprogramma van de AIV steun
onder de belangrijkste stakeholders?
– Wie worden bij het opstellen van het
werkprogramma betrokken?
– Wordt de samenhang met werkprogramma’s
andere adviesraden geborgd?
– Is er in het werkprogramma aandacht
voor de veranderende adviesvraag?
• Hoe is de verbinding met de departementen?
En met kabinet en parlement?
– In welke mate en om welke redenen
wordt de AIV gewaardeerd?
– Is de AIV voldoende zichtbaar/meer zichtbaar?
– Sluit de AIV aan bij de wensen van de
opdrachtgevers/actuele vraagstukken?
• Hoe wordt de verbinding met de wetenschap bewaakt?
• Sluiten de communicatie- en uitgingsvormen
aan bij de wensen van de doelgroepen?

• Interviews

Rechtmatigheid:
De AIV opereert
binnen de kaders
van de wetgeving.

• Naleving Kaderwet Adviescolleges en
Wet op de adviesraad internationale
vraagstukken (Vierde evaluatie
Kaderwet; Evaluatie AIV 2006-2014)

• Past het functioneren van de AIV
binnen het wettelijk kader?

• Expertoordeel

Capaciteit
De capaciteit van
de AIV (mensen,
middelen, structuren en
processen) is passend
voor het realiseren
van de beoogde
publieke waarde

Legitimiteit
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Bijlage 2 Gesprekspartners en
bestudeerde documenten
Lijst met gesprekspartners
Adviesraad Internationale Vraagstukken

Parlement

•

Dhr. De Hoop Scheffer, voorzitter AIV

•

Dhr. Van Ojik, Tweede Kamerlid

•

Dhr. Van Middelaar, mevr. Sie Dhian Ho en mevr. Senden,

•

Mevr. Stienen, Eerste Kamerlid

CEI

•

Dhr. Knapen, Eerste Kamerlid

•

Mevr. Cleiren, dhr. Hirsch Ballin, CMR

•

Dhr. Van Toor, Griffier vaste commissie van

•

Dhr. Richelle, mevr. Van Reisen en mevr. Corbey, COS

Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Handel en

•

Dhr. Voorhoeve, dhr. LGen b.d. Broeks en dhr. Urlings, CVV

Ontwikkelingssamenwerking, mevr. Meijers: adjunct griffier

•

Groepsgesprek secretariaat AIV

vaste commissies van Buitenlandse Zaken en Buitenlandse

•

Groepsgesprek commissieleden CEI

Handel en Ontwikkelingssamenwerking en dhr. Van

•

Groepsgesprek commissieleden CMR

Haaster, griffier vaste commissie Europese Zaken

•

Groepsgesprek commissieleden COS

•

Groepsgesprek commissieleden CVV

Regering

Andere stakeholders
•

Dhr. Romijn, directeur Partos

•

Dhr. Ten Broeke, directeur politieke zaken The Hague
Centre for Strategic Studies

Ministerie van Buitenlandse Zaken
•

Dhr. Blok, minister van Buitenlandse Zaken

•

Mevr. Kaag, minister van Buitenlandse Handel en

•

Dhr. Brouwers, De Volkskrant

•

Mevr. Van den Herik, voorzitter CAVV en mevr. Brölmann,
vicevoorzitter CAVV

Ontwikkelingssamenwerking

•

Mevr. Arichi, secretaris CAVV

•

Dhr. Van Ee, plaatsvervangend secretaris-generaal

•

Dhr. Quaedvlieg, VNO-NCW

•

Dhr. Van der Plas, directeur-generaal politieke zaken

•

Dhr. Westerink, secretaris Nationaal Contactpunt OESO-

•

Mevr. Van der Heijden directeur-generaal internationale
samenwerking en dhr. Klugkist, senior beleidsadviseur

Richtlijnen
•

Dhr. Fraanje, secretaris-directeur ROB en dhr. Mannens,

•

Dhr. Gerritsen, directeur Midden-Oosten en Noord-Afrika

•

Dhr. De Groot, permanent vertegenwoordiger EU

•

Dhr. Vassy Frans ambassadeur in Nederland

•

Mevr. Gerards, permanent vertegenwoordiger NAVO

•

Dhr. Brengelmann, Duits ambassadeur in Nederland

•

Dhr. Koch, kennisgezant, dhr. Van Donkersgoed directie
veiligheidsbeleid, dhr. Peters en dhr. Van der Horst directie
Europese integratie

Ministerie van Defensie
•

Mevr. Bijleveld, minister van Defensie en dhr. Kuiper,
directeur strategie, beleidsontwikkeling en innovatie

•

Dhr. Reyn, plaatsvervangend directeur MIVD

•

Mevr. Sillevius, plv. directeur directie internationale
aangelegenheden, mevr. Kuyper afdelingshoofd strategie,
mevr. Van Genugten beleidsadviseur en contactpersoon
CVV

secretaris ACVZ
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Lijst van bestudeerde documenten
Jaarverslagen

•

Kabinetsreactie ‘China en de strategische opdracht voor

•

Jaarverslag Adviesraad Internationale Vraagstukken 2015

Nederland in Europa, 2019

•

Jaarverslag Adviesraad Internationale Vraagstukken 2016

•

Jaarverslag Adviesraad Internationale Vraagstukken 2017

•

Jaarverslag Adviesraad Internationale Vraagstukken 2018

•

Jaarverslag Adviesraad Internationale Vraagstukken 2019

Overige documenten rondom adviezen

•

Jaarverslag Adviesraad Internationale Vraagstukken 2020

•

•

Kabinetsreactie ‘Nederland en de wereldwijde aanpak van
COVID-19’, 2020

Verslag publieksdebat de erosie van de democratische
rechtsstaat in Europa, 2017

Werkprogramma’s
•

2015-2016
•
•

•

Werkprogramma Adviesraad Internationale Vraagstukken

Europa, 2019
•

Werkprogramma Adviesraad Internationale Vraagstukken
2016-2017

•

Persbericht: NAVO onvoldoende toegerust voor kerntaak

Werkprogramma Adviesraad Internationale Vraagstukken

•

Overzicht persaandacht advies ‘China en de strategische

Werkprogramma Adviesraad Internationale Vraagstukken

opdracht voor Nederland in Europa’, 2019
•

2018-2020
•
•

Persbericht: gevolgen globalisering voor democratie
onderschat

2017-2019
•

Factsheet de erosie van de democratische rechtsstaat in

Persbericht: Nederland en de EU moeten strategischer
optreden in relatie tot China

Werkprogramma Adviesraad Internationale Vraagstukken

•

Beleidsnotitie: ‘Nederland-China: een nieuwe balans’, 2019

2019-2021

•

Persbericht: Nederlandse inzet voor een wereldwijde aanpak

Werkprogramma Adviesraad Internationale Vraagstukken

van de coronacrisis

2020-2022

Wettelijke documenten
Interne documentatie
•

Een aantal voor deze evaluatie relevante interne
documenten met betrekking tot de organisatie en werkwijze
van de AIV, waaronder de interne evaluatie van het AIVadvies: Nederland en de wereldwijde aanpak van COVID-19
en de notitie feitelijke informatie AIV 2015-2020.

Eerdere evaluaties
•

Evaluatieverslag AIV 2006-2014

Adviesrapporten en briefadviezen
•

De wil van het volk? Erosie van de democratische
rechtsstaat in Europa, 2017

•

De toekomst van de NAVO en de veiligheid van Europa,
2017

•

China en de strategische opdracht voor Nederland in
Europa, 2019

•

Nederland en de wereldwijde aanpak van COVID-19, 2020

Kabinetsreacties
•

Kabinetsreactie ‘De wil van het volk? Erosie van de
democratische rechtsstaat in Europa’, 2018

•

Kabinetsreactie ‘De toekomst van de NAVO en de veiligheid
van Europa’, 2018

•

Kaderwet Adviescolleges, 1996

•

Wet op de Adviesraad internationale vraagstukken, 1998
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Bijlage 3

Media-scan AIV

Om het bereik van de AIV in beeld te brengen is een media-

•

De frequentie van het noemen van de AIV in nieuwsmedia

scan uitgevoerd. Hiervoor is gezocht naar vermeldingen van

is met 221,7% gegroeid van 2015 tot 2020 en met 169,09%

de AIV op Nexis Uni, het online tekstarchief met Nederlandse

van 2018 tot 2020.

en buitenlandse dag- en opiniebladen. Deze database bevat
artikelen uit tal van toonaangevende nationale en regionale

•

Er is meer aandacht voor de AIV in landelijke kranten

kranten, tijdschriften en (zakelijke) opinie- en weekbladen.

(NRC, Volkskrant, Nederlands Dagblad, Trouw) dan

In de database zijn niet van alle artikelen de volledige tekst

regionale kranten (De Gelderlander, Eindhovens Dagblad,

opgenomen. Het gaat in deze gevallen om artikelen van

IJmuider Courant). De top 5 mediakanalen waarin de AIV

freelancers waarvan de uitgever geen publicatierecht heeft.

het meest genoemd wordt is opgenomen in Tabel 2.

Voor de media-scan zijn krantenartikelen verzameld voor

•

De media-scan laat verder zien dat een aantal rapporten

zowel de tijdsperiode 2015-2020 als de tijdsperiode 2009-2014.

het meest populair waren: briefadvies #34 Nederland en

Vervolgens zijn dubbele krantenartikelen verwijderd en is een

de wereldwijde aanpak van COVID-19, briefadvies #31

onderscheid gemaakt tussen landelijke, regionale, analoge en

Rusland en de Nederlandse defensie-inspanningen, advies

digitale bronnen.

#103 ‘Brexit means Brexit’: op weg naar een nieuwe
relatie met het VK en advies #109 Kernwapens in een
nieuwe geopolitieke werkelijkheid. Hoog tijd voor nieuwe

Resultaten media-scan

wapenbeheersingsinitiatieven.

Op basis van de media-scan zijn de volgende bevindingen naar
voren gekomen:

•

In Figuur 1 zijn de adviezen per maand genoteerd plus het
aantal vermeldingen in de media. Het is echter mogelijk dat
een advies in de laatste dagen van de maand is gepubliceerd

•

Zoals getoond in Tabel 1, is de AIV tussen 2015-2020 464

en daarom de doorwerking pas in de volgende maand

maal genoemd in nieuwsberichten. In de periode 1 januari

zichtbaar is.

2009 tot en met 31 december 2014 was dit 283 keer, wat
duidt op een groei van 64%.

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Totaal

Totaal

46

50

78

55

87

148

464

Totaal landelijke kranten

40

35

67

49

67

124

382

Landelijk: digitale bronnen

3

6

13

6

17

51

96

Totaal regionale kranten

6

15

11

6

20

24

82

Regionaal: digitale bronnen

0

0

0

0

3

7

10

Tabel 1

Frequentie vermelding AIV in nieuws 2015-2020

Media platform

AIV genoemd in # artikelen

Gemiddeld aantal woorden per artikel

NRC Handelsblad

45

900

de Volkskrant

45

916

Nederlands Dagblad

33

756

Algemeen Nederlands
Persbureau

28

255

NRC.NEXT

26

904

Tabel 2

Top 5 media waarin de AIV het meest genoemd wordt
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Frequenties AIV in nieuwsmedia
45
40

40

37

35

31

30

26

25
20
15
10
3
0 0

5
2

2015
Figuur 1

2 1 2

4 3

6
1 2

3

2

0

1 2 1 1 2

2016

1

3

1

1 0

18

16

15

9

5
0

19

18

17

15

3

2017

Aantal vermeldingen AIV in nieuwsberichten per maand

2

1

4 3

2

3 4

9

6

2018

1

15

14

0 1

10

9

7
1

2

4

6

2019

9
4 5 3 5 3

2
0 1

4

2020

5
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Bijlage 4

Socialemediascan AIV

De AIV maakt sinds 2019 gebruik van Twitter en LinkedIn om

Covid-19 en op LinkedIn betreft dit de notitie over de meest

informatie te verspreiden over de adviezen en de AIV als

recente kabinetsformatie, maar ook deze berichten krijgen

organisatie. Rond de publicatie van een advies wordt een

slechts van ongeveer 5% van de volgers respons.

persbericht geplaatst op sociale media en op de website. Het
Twitter account van de AIV (@AID_advies) is op 22 maart 2021

Om tevens een beeld te vormen wie de volgers zijn van het

geanalyseerd en het account op LinkedIn op 30 april 2021. De

Twitteraccount van de AIV, zijn de biografieën van alle accounts

resultaten zijn weergeven in Tabel 3.

geanalyseerd middels de Twitter API. In de onderstaande figuur
zijn de meest voorkomende termen uit de biografieën van

Indicator

de accounts uiteengezet. Hierbij moet worden vermeld dat

Twitter

LinkedIn

666

607

92

43

10,8

-

Gemiddeld aantal likes per bericht

5,8

6,6

Gemiddeld aantal retweets per bericht

4,1

-

in hun biografie hebben staan. De meeste volgers noteren in

Aantal likes meest populaire bericht

36

27

hun biografie de termen ‘EU’, ‘Security’, ‘Student’ en ‘Dutch

Aantal volgers
Totaal aantal berichten
Gemiddeld aantal dagen per bericht

1

accounts zelf bepalen wat ze in de biografie zitten, mensen tot
meerdere van de onderstaande groepen kunnen behoren en dat
mensen wellicht niet representatieve of voormalige functies

Ministry of Foreign Affairs’.

Sociale media-accounts AIV

Tabel 3

er geen rekening gehouden kan worden met de feiten dat de

In het jaarverslag 2020 is het aantal volgers van de sociale
mediakanalen in oktober 2019 opgenomen. Het Twitteraccount
had toen 30 volgers en het account op LinkedIn 190 volgers.
Ondanks de stijging in volgers blijft de inzet van sociale media
door de AIV nog beperkt en worden de berichten van de AIV
ook beperkt door zijn volgers opgepakt. Het meest populaire
bericht op Twitter betreft de publicatie over het briefadvies

Eerste kamer(lid)

2

Europarlementariër

4

Ambassador

7

Journalist

8

Policy officer
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Defensie
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Defence
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Student
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Security
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Figuur 2
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Vermeldingen in Twitter biografie van volgers AIV

Deze indicator meet de gemiddelde frequentie waarin
berichten worden geplaatst: om de hoeveel dagen wordt er
gemiddeld een bericht geplaatst op sociale media?
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Bijlage 5

Resultaten enquête AIV

Als onderdeel van de evaluatie van de AIV is een enquête uitgezet. De enquête is
uitgezet via de website, LinkedIn en bij een aantal maatschappelijke organisaties en
was toegankelijk vanaf 10 maart 2021 tot 13 april 2021. In overleg met de AIV is een
beknopte vragenlijst opgesteld en de vragen uit de enquête hebben betrekking op de
achtergrond van de respondenten, de bekendheid van de AIV, de waardering en het
gebruik van de adviezen. Het doel van de enquête is het verkrijgen van zicht op het
bereik van de AIV, de mate waarin de (verschillende) doelgroep(en) bekend zijn met
de AIV en in hoeverre deze doelgroepen baat hebben bij de output van de AIV.

Respondenten

Niet werkend

25

Wetenschap

23

Ministerie

12

Bedrijfsleven

7

Overig, publieke sector

4

Maatschappelijke organisatie

4

Media

2

Overig, niet publieke sector

2

0
Figuur 3
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25

30

Enquêtevraag 4: Waar bent u werkzaam?

De enquête is ingevuld door 79 personen, waarvan de grootste groepen niet
werkend zijn of in de wetenschap actief zijn, zoals weergegeven in figuur 3. Van
de respondenten die werkzaam zijn bij een ministerie zijn er drie werkzaam bij het
ministerie van Buitenlandse Zaken en drie bij het ministerie van Defensie.
Tevens is gevraagd aan de respondenten in welk domein zij actief zijn. De meeste van
de van de respondenten zijn werkzaam in het domein vrede en veiligheid, gevolgd door
Europese integratie (zie figuur 4).

Anders, namelijk...

8

Mensenrechten

14

Ontwikkelingssamenwerking

18

Europese integratie

20

Vrede en Veiligheid

35

0
Figuur 4
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Enquêtevraag 3: In welk domein bent u actief? Mochten uw werkzaamheden op
meerdere domeinen betrekking hebben, kies dan de twee belangrijkste

25

30

35
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Acht van de respondenten zijn niet actief in een van deze domeinen en schreven dat
zij met pensioen zijn of actief zijn in de een van de volgende domeinen:
•

Een adviesraad buiten deze domeinen

•

Het Caribisch deel van het Koninkrijk

•

(Sociaal)economische domein

•

Het Europees Parlement

•

Communicatie

•

Op de interactie tussen de verschillende domeinen.
60
49

50
40
30

26

20
10

3

0
Professioneel
(vanuit de
organisatie waar
ik werkzaam ben)
Figuur 5

•

Privé (persoonlijke
interesse in de
thema’s waaraan
de AIV werkt)

(voormalig) lid
van de adviesraad
of permanente
commissie van
de AIV

Enquêtevraag 2: In welke hoedanigheid bent u betrokken bij de AIV?

Het grootste gedeelte van de respondenten (62,8%) zijn (voormalig) lid van
de adviesraad of een permanente commissie van de AIV. Hiertegenover zijn 26
respondenten professioneel betrokken bij de AIV en drie vanuit persoonlijke
interesse.
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De bekendheid en algemene waardering van de AIV
6,6%

Nee
Ja

93,4%
Figuur 6

•

Enquêtevraag 6: Bent u bekend met de adviezen van de AIV in de periode 2015-2020?

71 respondenten zijn bekend met de adviezen van de AIV in de periode 2015-2020
tegenover 5 respondenten die dat niet zijn.

60%

51,3%

50%
40%

34,2%

30%
20%
10%

10,5%
3,9%

0%
Oneens
Figuur 7

•

Neutraal

Eens

Zeer eens

Enquêtevraag 8: De AIV is een gezaghebbend instituut. (N=76)

De respondenten zien de AIV als een gezaghebbend instituut. 65 respondenten
(85,5%) geven aan het hier eens tot zeer mee eens te zijn. Drie respondenten geven
aan het oneens te zijn en geen respondenten geven aan het zeer oneens te zijn. Acht
respondenten zijn neutraal.
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100%
90%
80%

27,8%

28,6%

35,3%

64,3%

50,0%

33,3%

70%
60%
50%
40%

55,6%

38,9%

30%
20%
10%
0%

5,6%
11,1%
Europese
integratie

Figuur 8

•

7,1%
Mensenrechten

8,8%
5,9%
Vrede en
Veiligheid

22,2%
5,6%
Ontwikkelingssamenwerking

Enquêtevraag 8: De AIV is een gezaghebbend instituut, uitgesplitst naar in welk domein
respondenten werkzaam zijn (N=76).

Binnen elk domein waarin de AIV actief is, wordt de AIV gezien als een gezaghebbend
instituut. De mate waarin de respondenten het eens tot zeer eens zijn met deze stelling
varieert binnen de domeinen tussen 72% en 93%. Binnen het domein van mensenrechten
zijn de meeste respondenten het met de stelling eens of zeer eens en binnen het domein van
ontwikkelingssamenwerking is 22% neutraal.

Zeer eens
Eens
Neutraal
Oneens
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100%
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Eens
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0%
Ministerie

Figuur 9

•

Overig,
publieke
sector

Wetenschap Maatschappelijke
organisatie

Bedrijfsleven

Media

Overig, niet
publieke
sector

Niet
werkend

Enquêtevraag 8: De AIV is een gezaghebbend instituut, uitgesplitst naar in welke
sectoren respondenten werkzaam zijn (N=76).

Binnen bijna alle sectoren heeft de AIV de status van een gezaghebbend instituut.
Deze status is het minst vertegenwoordigd binnen de publieke sector en de
ministeries, alhoewel de status hier ook hoog is.

Weet ik niet / geen mening

2,6%

Zeer eens

13,2%

Eens

56,6%

Neutraal

26,3%

Oneens

1,3%

0%
Figuur 10

•

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Enquêtevraag 9: De AIV agendeert de juiste onderwerpen / vraagstukken (N=76).

53 respondenten (69,7%) geven aan eens tot zeer mee eens te zijn met de stelling
dat de AIV de juiste onderwerpen agendeert. Een respondent geeft aan het oneens
te zijn en 20 respondenten zijn neutraal.

Ministerie

Overig,
publieke sector

Wetenschap

Maatschappelijke
organisatie

Bedrijfsleven

Media

Overig, niet
publieke sector

Niet
werkend

Oneens

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

4%

Neutraal

11%

50%

39%

0%

29%

50%

50%

13%

Eens

89%

50%

39%

25%

71%

50%

50%

67%

Zeer eens

0%

0%

22%

50%

0%

0%

0%

13%

Weet ik niet /
geen mening

0%

0%

0%

25%

0%

0%

0%

4%

Tabel 4

Enquêtevraag 9: De AIV agendeert de juiste onderwerpen / vraagstukken,
uitgesplitst naar in welke sectoren respondenten werkzaam zijn (N=76).

Bij het ministerie is er steun voor de stelling dat de AIV de juiste onderwerpen
agendeert, alhoewel er 0% is dat het ‘zeer eens’ met deze stelling is. Respondenten
uit het maatschappelijke middenveld beoordelen de keuze van onderwerpen die
geagendeerd worden door de AIV als juist.
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Figuur 11

Neutraal

Eens

Enquêtevraag 10: De AIV is voldoende zichtbaar (N=76).

29 respondenten geven aan het eens te zijn met de stelling dat de AIV voldoende

•

zichtbaar is. 22 respondenten geven aan het oneens te zijn en 25 respondenten
zijn neutraal.
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Figuur 12

•
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Enquêtevraag 11: Ik beoordeel de AIV met een ... (N=76)

De grootste groep respondenten geeft de AIV een 8 of 7 en gemiddeld gezien
beoordelen de respondenten de AIV met een 7,2.

35
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De resultaten van de AIV
Bevindingen ten aanzien van de resultaten van de AIV:
40

37

35
30
25

22

20
15
10
5

4

6
1

0
Zeer oneens
Figuur 13

Oneens

Neutraal

Eens

Zeer eens

Weet ik niet /
geen mening

Enquêtevraag 15: De inhoudelijke kwaliteit van de adviezen
van de AIV is hoog (N=70).

Het gros van de respondenten (84,3%) geeft aan eens tot zeer mee eens te zijn met

•

de stelling dat de AIV de adviezen van hoge inhoudelijke kwaliteit te leveren.

40
35
30

28

25
20

17

15

11

10

10
5

2

2

0
Zeer oneens
Figuur 14

•

Oneens

Neutraal

Eens

Enquêtevraag 16: De adviezen van de AIV bevatten innovatieve en state of the art
wetenschappelijke en maatschappelijke inzichten. (N=70)

Over de stelling dat de AIV-adviezen innovatieve en state of the art
wetenschappelijke en maatschappelijke inzichten bevatten, zijn 39 het eens of
zeer eens. 12 respondenten geven aan het oneens tot zeer oneens te zijn. 17
respondenten zijn neutraal.

Zeer eens

Weet ik niet /
geen mening
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Figuur 15

Oneens

1

Neutraal

Eens

Zeer eens

Weet ik niet /
geen mening

Enquêtevraag 17: De adviezen van de AIV sluiten aan bij actuele vraagstukken (N=70).

De respondenten beamen dat de AIV-adviezen aansluiten bij actuele vraagstukken. 57 van de 70
respondenten geven aan het hier eens tot zeer mee eens te zijn. Een respondent geeft aan oneens
te zijn en 11 zijn neutraal.

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%

Zeer eens
Eens
Neutraal
Oneens
Weet ik niet / geen mening

30%
20%
10%
0%
Q18: De adviezen van de AIV zijn goed
leesbaar en brengen de inzichten op
een heldere manier naar voren.
Figuur 16

Q19: De adviezen bieden een
handelingsperspectief: ze bevatten
niet alleen een analyse, maar
geven ook richting.

Enquêtevraag 18: De adviezen van de AIV zijn goed leesbaar en brengen de inzichten
op een heldere manier naar voren (N=70) & enquêtevraag 19: De adviezen bieden een
handelingsperspectief: ze bevatten niet alleen een analyse, maar geven ook richting (N=70).

Over de stelling dat de AIV-adviezen goed leesbaar zijn, zijn 50 het eens of zeer eens. Drie
respondenten geven aan het oneens te zijn, 15 respondenten zijn neutraal.
•

De respondenten beamen dat de AIV-adviezen handelingsperspectief bieden. 52 van de 70
respondenten geven aan het hier eens tot zeer mee eens te zijn. Twee respondenten geven aan
oneens te zijn en 15 zijn neutraal.

20

Evaluatie Adviesraad Internationale Vraagstukken | Bijlagen

Reflectie / inspiratie

36

Kennisontwikkeling

32

Ik maak in mijn werk geen gebruik van de adviezen van de AIV

17

Beleidsontwikkeling

12

Politieke agendering

6

Ander, namelijk...

2

0
Figuur 17

•

5

10

Enquêtevraag 20: In mijn werk maak ik gebruik van de adviezen van de AIV voor
(meerdere antwoorden mogelijk):

De meeste respondenten maken gebruik van de AIV-adviezen ter reflectie of
kennisontwikkeling (figuur 17).

•

[Q21]: De AIV adviezen worden volgens de respondenten over het algemeen
gebruikt in het politieke en/of maatschappelijke debat. 41 respondenten geven
aan het hier eens tot zeer mee eens te zijn. Zes respondenten geven aan het oneens
te zijn. 22 respondenten zijn neutraal en één respondent geeft aan hier geen
antwoord op te weten.

•

[Q22]: 46 van de 70 respondenten geven aan in de afgelopen vijf jaar na een
publicatie naar een publieks- of expertbijeenkomst te zijn geweest.
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De werkwijze van de AIV
Bevindingen ten aanzien van de bekendheid en algemene waardering voor de AIV:
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Zeer eens
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Zeer oneens
Weet ik niet / geen mening
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0%
Europese integratie
Figuur 18

Mensenrechten

Vrede en Veiligheid

Ontwikkelingssamenwerking

Enquêtevraag 27: De samenwerking tussen de adviesraad, permanente commissies en het
secretariaat verloopt goed, uitgesplitst naar in welk domein respondenten actief zijn (N=60).

Binnen domeinen van CEI, CMR en CVV zijn de respondenten voor de meerderheid het eens

•

dat de samenwerking tussen de adviesraad, permanente commissies en het secretariaat goed
verloopt. Dit geldt echter niet binnen het domein van ontwikkelingssamenwerking, waar 27%
van de respondenten aangeeft het oneens te zijn met de stelling.

39,6

40
35
30
25
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20
15,1

15

11,3

9,4

10
5

1,9

0
Zeer oneens
Figuur 19

•

Oneens

Neutraal

Eens

Zeer eens

Enquêtevraag 27: ‘de samenwerking tussen de adviesraad, permanente commissies en
secretariaat verloopt goed’ volgens oud-leden of betrokkenen bij AIV-adviezen in de
afgelopen vijf jaar (N=53)

Van de leden die hebben aangegeven in de afgelopen vijf jaar lid te zijn geweest van een
permanente commissie of de adviesraad; of betrokken geweest bij de totstandkoming van één
van de adviezen van de AIV gedurende de afgelopen vijf jaar, beoordeelt 39,6% de stelling
als eens en 22,6% de stelling als zeer eens. Verder geeft 11,3% van de respondenten aan het
oneens of zeer oneens te zijn. 15,1% van de respondenten is neutraal.

Weet ik niet /
geen mening
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Figuur 20 Enquêtevraag 28: in het adviesproces betrekt de AIV de juiste stakeholders,
uitgesplist naar in welk domein respondenten actief zijn (N=82).

•

Binnen alle 4 domeinen van de permanente commissies wordt de AIV goed beoordeeld
op het betrekken van de juiste stakeholders in het adviesproces. Binnen het domein van
ontwikkelingssamenwerking is de minste steun voor deze stelling.
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organisatie

Bedrijfsleven

Media

Overig, niet
publieke
sector

Enquêtevraag 28: in het adviesproces betrekt de AIV de juiste stakeholders, uitgesplitst naar in
welke sectoren respondenten werkzaam zijn (N=69).

De meerderheid van de respondenten uit verschillende werkomgevingen vinden dat de AIV
de juiste stakeholders betrekt in het adviesproces. Dit geldt vooral voor respondenten uit
maatschappelijke organisaties. In de publieke sector naast het ministerie beantwoorden 33% van
de respondenten het oneens te zijn met de stelling.

Niet
werkend
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0%
Q29: De AIV zou in het
adviesproces stakeholders uit de
wetenschap meer moeten
betrekken dan zij nu doet.

Q30: De AIV zou in het adviesproces
stakeholders uit de praktijk meer
moeten betrekken dan zij nu doet.

Figuur 22 Enquêtevraag 29: De AIV zou in het adviesproces stakeholders uit de wetenschap meer
moeten betrekken dan zij nu doet & enquêtevraag 30: De AIV zou in het adviesproces
stakeholders uit de praktijk meer moeten betrekken dan zij nu doet.

•

De meerderheid van de respondenten vindt dat de AIV in het adviesproces meer
stakeholders moet betrekken uit de praktijk. Zeven van de 69 respondenten zijn het hier
mee oneens en 20 zijn neutraal.

•

Het grootste gedeelte van de respondenten is neutraal over de stelling dat de AIV in het
adviesproces meer stakeholders moet betrekken uit de wetenschap. 25 respondenten zijn
het eens of zeer eens met de stelling en 17 respondenten zijn het oneens met de stelling.
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40
Figuur 23 Enquêtevraag 31: De verschillende uitingsvormen / methodieken die de AIV hanteert
in het adviesproces (expertmeetings, debatavonden, ambtelijke consulstatierondes,
lunchlezingen, etc.), zijn van waarde omdat zij leiden tot betere kwaliteit van advisering.

•

De meerderheid van de respondenten vindt dat de verschillende uitingsvormen of
methodieken die de AIV hanteert in het adviesproces van waarde zijn omdat zij leiden tot
betere kwaliteit van advisering. Slechts één respondent is het oneens met deze stelling,
vier respondenten hebben geen mening of weten het niet en negen respondenten zijn
neutraal.
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Bijlage 6

Overzicht AIV adviezen 2015-2020

Advies

Titel advies

Adviesaanvraag/start

Publicatie

Type advies

# pagina’s

93

ACS–EU-Samenwerking na 2020: op weg
naar een nieuw partnerschap?

Augustus 2014

Maart 2015

Gevraagd

50

94

Instabiliteit rond Europa: confrontatie
met een nieuwe werkelijkheid

Oktober 2014

April 2015

Op eigen initiatief

52

95

Internationale investeringsbeslechting: van ad hoc
arbitrage naar een permanent investeringshof

November 2014

April 2015

Op eigen initiatief

61

96

Inzet van snelle reactiemachten

Mei 2015

Oktober 2015

Gevraagd

63

97

Autonome wapensystemen: de noodzaak
van betekenisvolle menselijke controle

April 2015

Oktober 2015

Gevraagd

61

98

Gedifferentieerde integratie: verschillende
routes in de EU-samenwerking

April 2015

Oktober 2015

Gevraagd

42

99

Daadkracht door de Dutch Diamond: ondernemen in het
licht van de nieuwe duurzame ontwikkelingsdoelen

Januari 2015

Januari 2016

Gevraagd

76

100

Goed geschakeld? Over de verhouding tussen regio en de EU

Oktober 2015

Januari 2016

Gevraagd

50

101

Veiligheid en stabiliteit in Noordelijk Afrika

November 2015

Mei 2016

Gevraagd

72

102

De bescherming van de burgerbevolking in gewapend
conflict: over gebaande paden en nieuwe wegen

November 2015

Mei 2016

Gevraagd

55

103

‘Brexit means Brexit’: op weg naar een
nieuwe relatie met het VK

Oktober 2016

Maart 2017

Gevraagd

67

104

De wil van het volk? Erosie van de
democratische rechtsstaat in Europa

November 2016

Juni 2017

Op eigen initiatief

86

105

Is de eurozone stormbestendig? Over
verdieping en versterking van de EMU

Oktober 2016

Juli 2017

Gevraagd

72

106

De toekomst van de NAVO en de veiligheid van Europa

April 2017

Oktober 2017

Gevraagd

72

107

Fundamentele rechten in het Koninkrijk:
eenheid in bescherming

Juli 2017

Juni 2018

Op eigen initiatief

47

108

Coalitievorming na de Brexit: allianties voor een
Europese Unie die moderniseert en beschermt

Juli 2017

Juli 2018

Gevraagd door de
Tweede Kamer

71

109

Kernwapens in een nieuwe geopolitieke werkelijkheid.
Hoog tijd voor nieuwe wapenbeheersingsinitiatieven

Maart 2018

Januari 2019

Gevraagd

116

110

Duurzame ontwikkelingsdoelen en
mensenrechten: een noodzakelijk verbond

April 2018

Mei 2019

Gevraagd

82

111

China en de strategische opdracht voor Nederland in Europa

Oktober 2018

Juni 2019

Gevraagd

116

112

Europese veiligheid: tijd voor nieuwe stappen

Januari 2020

Juni 2020

Gevraagd door de
Tweede Kamer

37

113

Regulering online content: naar een herijking
van het Nederlandse internetbeleid

Mei 2019

Juli 2020

Gevraagd

59

114

Het leveren en financieren van niet-letale steun aan
niet-statelijke, gewapende groepen in het buitenland

November 2019

Juni 2020

Gevraagd door de
Tweede Kamer

28

115

Digitalisering en jeugdwerkgelegenheid in Afrika

April 2019

September
2020

Gevraagd

61

116

Veiligheid en rechtsorde in het Caribisch gebied

April 2019

Oktober
2020

Gevraagd

65

117

Asiel en Migratie in en naar Europa

Mei 2019

December
2020

Gevraagd

Actualisering advies autonome wapens
Sociale bescherming Afrika
Tabel 5

Overzicht adviesrapporten 2015-2020.

Juni 2020

Gevraagd

Oktober 2020

Gevraagd
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Briefadvies

Titel advies

27

Financiering van de internationale
agenda voor duurzame ontwikkeling

28

De toekomst van Schengen

29

Publicatie

Type advies

# pagina’s

April 2015

Op eigen initiatief

17

Maart 2016

Gevraagd

29

Toekomst ODA

November 2016

Op eigen initiatief

12

30

Associatieovereenkomst EU-Oekraïne:
de noodzaak tot ratificatie

December 2016

Op eigen initiatief

12

31

Rusland en de Nederlandse defensie-inspanningen

November 2016

Maart 2017

Gevraagd

32

32

De vertegenwoordiging van
Nederland in de wereld

Maart 2017

Mei 2017

Gevraagd

16

33

Internationaal Klimaatbeleid

34

Nederland en de wereldwijde
aanpak van COVID-19

Tabel 6

Adviesaanvraag/start

Januari 2016

Oktober 2018

Juli 2019

Op eigen initiatief

13

April 2020

Mei 2020

Gevraagd door de
Kamer via het kabinet

8

Overzicht briefadviezen 2015-2020

In vergelijking met het aantal adviesrapporten in 2019

In oktober 2018 heeft de AIV besloten om de adviezen bondiger

van andere adviesraden (ROB, Rli, acVZ, RVS, RvC, AWTI,

te maken. Gemiddeld gezien waren de rapporten voor dit besluit

Onderwijsraad) is het aantal rapporten dat de AIV uitbrengt

66,4 pagina’s en hierna is dit gedaald tot 61,4 pagina’s per

gemiddeld. De andere adviesraden hebben gemiddeld 7,3

rapport. In navolging van de vorige periodieke evaluatie heeft

rapporten in 2019 uitgebracht, zie paragraaf 4.1 van het

de AIV gekozen voor een nieuwe vormgeving van de adviezen.

rapport.

Hierbij wordt gebruik gemaakt van een nieuwe indeling in
de adviezen, van beeld- en fotomateriaal en infographics, een

Naast de briefadviezen en rapporten heeft de AIV driemaal een

compactere vormgeving en een uitgebreider kleurgebruik. Verder

factsheet uitgebracht met de belangrijkste bevindingen van een

worden de pdf’s van de adviezen interactief gepubliceerd.

advies, wanneer het onderwerp van één advies aan de orde was
tijdens een Kamerdebat. Dit is gebeurd voor de adviezen ‘De
erosie van de democratische rechtsstaat in Europa’, ‘Regulering
online content’ en ’Fundamentele rechten in het Koninkrijk:
eenheid in bescherming’.
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Bijlage 7 Beknopt overzicht adviesonderwerpen
rollend werkprogramma 2017-2020
CEI

CMR

COS

CVV

2015-2016

Flexibele integratie in de EU
Glokalisering, decentrale
overheden en de EU
Energie binnen het bredere
buitenlandbeleid van de EU

Bescherming van burgers bij
vredesmissies

Stelsel voor internationale
samenwerking post-2015

Volledig autonome
wapensystemen

2016-2017

De verdieping van de
Economische en Monetaire Unie
Energie binnen het bredere
buitenlandbeleid van de EU
Europese democratische
legitimiteit

Rol van mensenrechten binnen
bilaterale betrekkingen

2017- 2019

Institutionele ontwikkelingen
in de EU sinds het verdrag van
Lissabon
Ontwikkelingen in de EU
ten aanzien van Financieeleconomisch bestuur
Draagvlak voor Europa

SDG’s en bevordering
mensenrechten (GEDAAN)
Territoriale beperkingen bij
ratificatie voor Caribische delen
van het koninkrijk (GEDAAN)

Nexus humanitaire en
structurele hulp
Veranderende aard en rol
maatschappelijk middenveld in
ontwikkelingsproces

De veiligheidspolitieke
ontwikkelingen in het Caribisch
gebied en hun weerslag op het
koninkrijk
Geïntegreerd Nederlands beleid
voor conflictpreventie
De toekomstige rol van
kernwapens (GEDAAN)
Geopolitieke rol van Turkije

2018-2020

De toenemende rol en invloed
van China in de EU (GEDAAN)
De samenhang tussen
migratie, gezamenlijke
verantwoordelijkheid voor de
EU-buitengrens en het externe
EU-beleid. (GEDAAN)

Universaliteit van
mensenrechten: narratief 2.0
(NIEUW)
De invloed van (informatie)
technologie op de ontwikkeling
van mensenrechten (NIEUW)

Digitalisering en innovatie:
technologie in Afrika (NIEUW,
GEDAAN)
De toekomst van werk: effectief
paden naar banden in Afrika
en het Midden-Oosten (NIEUW,
GEDAAN)
Opvang van vluchtelingen in de
regio (Afrika) (NIEUW)

De veiligheidspolitieke
ontwikkelingen in het
Caribische gebied en hun
weerslag op het koninkrijk
(GEDAAN)
Geopolitieke rol van Turkije
Conflictpreventie
Actualisering advies over
autonome wapensystemen
(NIEUW)

2019-2021

De toekomst van een Europese
industriepolitiek en een
Europees mededingingsbeleid
(NIEUW)
De sociale dimensie van de EU
(NIEUW)
Een sterkere internationale rol
voor de Euro (NIEUW)

De toekomst van
mensenrechten
Een nieuw narratief: de mens
terug in mensenrechten
De verhouding tussen
individuele en collectieve
mensenrechten

Opvang van vluchtelingen in de
regio (Afrika)
Circulaire economie in
ontwikkelingsbeleid (NIEUW)

Geopolitieke rol van Turkije
Conflictpreventie
Actualisering advies over
autonome wapensystemen
(MEE BEZIG)

Tabel 7

Implicaties veranderd
dreigingsbeeld voor
langetermijnontwikkeling van
de NAVO
Nederland en
conflictbeheersing – bilateraal
en Europees

Beknopt overzicht adviesonderwerpen rollend werkprogramma 2017-2020
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Bijlage 8

Casestudies

Ten behoeve van de evaluatie zijn vier adviestrajecten van elke permanente commissie
nader geanalyseerd. In de analyses van deze casestudies hebben we uitsluitend gebruik
gemaakt van beschikbaar gestelde documenten en openbare bronnen. De (brief)
adviezen die zijn geanalyseerd zijn weergegeven in Tabel 8.
Advies

Commissie

Jaar publicatie

Soort advies

Gevraagd of ongevraagd

De toekomst van de NAVO en
de veiligheid van Europa

CVV

2017

Adviesrapport

Gevraagd door de minister van BZ
en de minister van Defensie

Wil van het volk? Erosie van de
democratische rechtsstaat in Europa

CMR

2017

Adviesrapport

Ongevraagd

China en de strategische opdracht
voor Nederland in Europa

CEI

2019

Adviesrapport

Gevraagd door de minister van BZ

Nederland en de wereldwijde
aanpak van COVID-19

COS

2020

Briefadvies

Gevraagd door de Tweede Kamer

Tabel 8

Overzicht casestudies

Factsheet casestudy CVV
Algemeen & tijdlijn
Naam onderzoek
Jaar
Commissie

De toekomst van de NAVO en de veiligheid van Europa
2017
Commissie Vrede en Veiligheid

Adviesaanvraag

Oktober 2016

Aanvrager

Minister van Buitenlandse Zaken

Publicatiedatum

6 oktober 2017

Datum publicatie kabinetsreactie

26 april 2018

Input
Doelstelling / vraagstelling onderzoek

Hoofdvraag: Hoe geeft de NAVO in het licht van een diffuus en veranderlijk
dreigingsbeeld op lange termijn duurzaam invulling aan zijn drie
hoofdtaken, hoe kan het best worden voortgebouwd op de resultaten
van de Topbijeenkomsten in Wales en Warschau, en welke implicaties
hebben de noodzakelijke aanpassingen van de NAVO voor de Nederlandse
veiligheidspolitiek en defensie-inspanning?
Deelvragen:
1. Hoe beoordeelt de AIV de maatregelen die de NAVO tot dusver
heeft genomen in reactie op de dreigingen aan de Oost- en
Zuidflank van Europa, zowel in termen van versterking van de
deterrence and defence posture alsmede de benutting van
diplomatie en andere veiligheidspolitieke instrumenten?
2. Welke vervolgstappen acht de AIV noodzakelijk? We verzoeken
de AIV bij de beantwoording van deze deelvraag in ieder
geval de volgende aandachtsgebieden te betrekken:
– De gewijzigde Russische opstelling en de
nieuwe manier van oorlogvoering.
– Projecting Stability. Welke rol moet de NAVO spelen met
betrekking tot de Zuidflank en de dreiging van terrorisme?
– Coöperatieve veiligheid. Welke aanbevelingen heeft
de AIV voor samenwerking met andere internationale
organisaties zoals de VN en de EU in het bijzonder?
3. Hoe kan de NAVO verzekeren dat het in staat blijft alle drie de
kerntaken effectief uit te voeren? Welke rol is hierbij voor de
NAVO-lidstaten en Nederland in het bijzonder weggelegd?
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Factsheet casestudy CVV
Verantwoording onderwerp

Uit de adviesaanvraag:
“Tijdens de Topbijeenkomsten in Wales en in Warschau hebben de
staatshoofden en regeringsleiders van de NAVO-landen belangrijke
stappen gezet om het bondgenootschap aan te passen aan de veranderde
veiligheidsomgeving.”
“Het optreden van Rusland vraagt om een gedegen antwoord”
“Binnen deze kaders heeft het kabinet behoefte aan een nadere analyse van
de aanpassingen die het Bondgenootschap op lange termijn moet ondergaan
en de implicaties hiervan voor Nederland.”
Uit het advies:
“In oktober 2016 ontving de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV)
het verzoek een nadere analyse te maken van de aanpassingen die de
Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) op lange termijn zou moeten
ondergaan in het licht van het diffuse en veranderlijke dreigingsbeeld
en tevens in te gaan op de implicaties van deze ontwikkelingen voor de
Nederlandse veiligheidspolitiek en defensie-inspanning.” (p. 5, De toekomst
van de NAVO)
“Vanwege de gewijzigde veiligheidsomgeving zou er alle aanleiding zijn om de
NAVO strategie te herzien. Het laatste strategische concept dateert uit 2010” (p.
5, De toekomst van de NAVO)

Throughput
Onderzoeksmethodiek / aanpak

Document- en literatuurstudie.

Output
Type eindproduct

Adviesrapport

Korte samenvatting
belangrijkste conclusies

Deelvraag 1:
• Bij de huidige defence and deterrence posture van de NAVO is een
strategie van deterrence by denial dan ook niet geloofwaardig.
• Deze zwakke opstelling kan agressie uitlokken en vergroot het
risico dat de NAVO een beroep moet doen op kernwapens.
• De NAVO moet thans dus onvermijdelijk terugvallen
op deterrence by punishment.
• Naar de mening van de AIV moet de NAVO-strategie dan ook
zoveel mogelijk gericht zijn op deterrence by denial.
• Het heersende wantrouwen en achterdocht ten aanzien van elkaars
bedoelingen, laten alles bijeengenomen weinig ruimte voor verbetering
van de NAVO -Rusland relatie. (p. 57-59, De toekomst van de NAVO)
Deelvraag 2: Zie samenvatting belangrijkste aanbevelingen
Deelvraag 3:
• Naar het oordeel van de AIV is het noodzakelijk dat in het Nederlands
veiligheids- en defensiebeleid, naast de trans-Atlantische oriëntatie,
meer gewicht wordt toegekend aan de continentale oriëntatie.
• De versterking van de collectieve verdediging en de afschrikking doen
niets af aan de betekenis van de beide andere kerntaken van het
bondgenootschap: crisismanagement en coöperatieve veiligheid
• In het licht van de actuele veiligheidsuitdagingen acht de AIV forse
extra investeringen op veiligheidsgebied noodzakelijk, niet alleen voor
versterking van de krijgsmacht, maar ook voor cyberverdediging en voor
de uitbreiding van het postennetwerk. (p. 61, De toekomst van de NAVO)
• De AIV acht het noodzakelijk dat het defensiebudget de komende vier jaar
op het Europees NAVO gemiddelde wordt gebracht. In de daaropvolgende
vier jaar moet de 2%-norm worden bereikt. (p. 62, De toekomst van de NAVO)
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Factsheet casestudy CVV
Korte samenvatting belangrijkste
aanbevelingen

De AIV doet 15 aanbevelingen aan het kabinet, geformuleerd voor het
Nederlandse veiligheids- en defensiebeleid (p. 62-64, De toekomst van de
NAVO)
1.

Het politieke overleg in de NAVO, gebaseerd op informatie-uitwisseling
en consultaties met partners, moet frequent en ruimhartig worden
gevoerd. De Secretaris-Generaal van de NAVO dient een herkenbaar
profiel te krijgen onder meer door hem met eigen initiatieven een
rol te laten spelen in het internationale diplomatieke overleg.

2. Het is essentieel om onverminderd te investeren
in de trans-Atlantische relatie.”
3. Denk actief mee met de Frans-Duitse voorstellen voor de ontwikkeling
en verdieping van de Europese defensiesamenwerking. Het is van
belang het VK betrokken te houden bij de Europese veiligheid,
echter zonder dat het VK enige zeggenschap krijgt over de
vormgeving van de defensiesamenwerking binnen de EU.
4. De collectieve verdediging aan de Oostgrens van het verdragsgebied
is de komende jaren een hoofdopgave voor de NAVO. De AIV acht het
noodzakelijk zoveel als mogelijk inhoud te geven aan deterrence by denial.
5. Vereenvoudig het transport van troepen door Europa
6. Verbetering van de relatie met Rusland is van groot belang
7. De AIV is van mening dat regelmatige oefeningen met
betrokkenheid van onder meer de NAR, SACEUR, het Militair
Comité en de nationale parlementen van de NAVO-landen cruciaal
zijn om in voorkomend geval adequaat te kunnen handelen.
8. Stel een parlementaire commissie in die zich buigt over de rol van
het parlement bij de inzet van de Nederlandse krijgsmacht.
9. De NAVO moet blijven bijdragen aan bestrijding terrorisme.
10. Spreek Turkije aan op de afwijkende opvattingen met betrekking
tot de rechtstaat, maar vervreemd het land niet. Ook beveelt de
AIV aan NAVO-landen zoals Hongarije, Bulgarije en Polen aan te
spreken op stappen die afbreuk doen aan de rechtsstatelijkheid en
in strijd zijn met de gedeelde waarden waarvoor de NAVO staat.
11. Breidt de NAVO niet uit maar versterk multilaterale
samenwerking met Oekraïne.
12. Ontwikkel een effectieve offensieve cyber-strategie in NAVO verband
13. De AIV is dan ook van mening dat de ontwikkelingen op nucleair gebied
de NAVO nopen tot het evalueren van haar nucleaire strategie.
14. Verhoog Nederlandse defensie uitgaven naar Europees
NAVO gemiddelde en vervolgens tot de 2% norm
15. Prioriteit moet worden gegeven aan het op orde krijgen van
de basisgereedheid Pas daarna kan naar de mening van
de AIV uitbreiding van het ambitieniveau en het vergroten
van het voortzettingsvermogen aan de orde zijn
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Factsheet casestudy CVV
Korte samenvatting kabinetsreactie
(26 april 2018)

Algemeen
• Kijkend naar de drie hoofdtaken (collectieve verdediging, crisisbeheersing
en coöperatieve veiligheid) van de NAVO is in de afgelopen jaren de inzet
op de collectieve verdediging toegenomen gezien de dreigingen aan de
Oostflank. Het kabinet onderschrijft deze keuze, maar is tegelijkertijd van
mening dat de NAVO ook in staat moet zijn invulling te blijven geven aan
de taken met betrekking tot crisisbeheersing en coöperatieve veiligheid.
Financiële middelen
• Het kabinet erkent dat een effectief veiligheidsbeleid niet los kan worden
gezien van adequate financiële middelen voor defensie. De Geïntegreerde
Buitenlands en Veiligheidsstrategie en de Defensienota zetten uiteen
welke stappen het kabinet tijdens deze kabinetsperiode wil zetten.
Collectieve verdediging aan de Oostflank
• Het kabinet deelt de mening van de Adviesraad dat de collectieve
verdediging aan de Oostflank een hoofdopgave vormt voor de
NAVO. Zoals bekend draagt Nederland hier actief aan bij door
middel van de inzet van ongeveer 270 militairen in Litouwen als
deel van de vooruitgeschoven militaire aanwezigheid van de NAVO.
Echter, het kabinet komt niet tot de conclusie dat een verdere
versterking van de eenheden in de Baltische Staten en Polen tot
brigadesterkte onder de huidige omstandigheden noodzakelijk is.
Relatie met Rusland
• Het kabinet steunt de conclusie van de Adviesraad dat de verbetering
van de relatie met Rusland van groot belang is. Een dergelijke
verbetering moet worden bezien in het beleid van afschrikking enerzijds
en een betekenisvolle dialoog anderzijds. Het kabinet onderschrijft
de conclusie dat belangrijke inspanningen moeten worden geleverd
teneinde incidenten in het militaire domein te voorkomen.
De NAVO in het Midden-Oosten en Noord-Afrika
• Het kabinet verwelkomt de conclusie van de Adviesraad dat de
NAVO een rol heeft te spelen bij het tegengaan van veiligheidsrisico’s
in het Midden-Oosten en Noord-Afrika, zoals terrorisme.
Positie van Turkije
• Het kabinet is evenals de Adviesraad van mening dat het niet
verstandig is Turkije van de NAVO te vervreemden. Het is echter
evident dat Turkije moet worden aangesproken op tekortkomingen
als het gaat om democratie, individuele vrijheden, mensenrechten,
waaronder de vrijheid van meningsuiting en de rechtsstaat.
Cyber
• Het kabinet steunt de aanbeveling van de Adviesraad dat de NAVO en haar
lidstaten dienen te kijken naar mogelijkheden voor de offensieve inzet van
cybercapaciteiten ten dienste van de bondgenootschappelijke taken.
Nucleaire strategie
• Het kabinet onderschrijft de stelling van de Adviesraad dat een
adequate nucleaire NAVO-strategie essentieel is om inhoud te geven
aan een geloofwaardige afschrikking. Tegelijkertijd is het kabinet
van mening dat de NAVO eveneens een rol heeft te spelen op het
gebied van non-proliferatie en nucleaire wapenbeheersing.
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Factsheet casestudy CVV
Outcome
Doorwerking in de Tweede Kamer

• Begrotingsbehandeling Buitenlandse Zaken 14 november 2017:
– Van Helvert (CDA): “De AIV waarschuwde vorige week dat de NAVO nog
nooit zo zwak was geweest sinds de Koude Oorlog. Is de minister ook
geschrokken van die analyse van de AIV of is die niet juist?” Antwoord:
“Het AIV-advies komt zeer tijdig, gezien de veiligheidsdreigingen ten
oosten en ten zuiden van de NAVO. Voor Nederland is de NAVO van
oudsher de primaire veiligheidsorganisatie, dus goed dat de AIV hierover
adviseert. Ik ben het eens met de AIV dat er uitdagingen liggen die we
de komende jaren aan zullen moeten pakken. Dit kabinet investeert
daarom structureel 1,5 miljard euro extra in Defensie, ook met oogmerk
de krijgsmacht te versterken. Uiteraard zal ik, samen met mijn collega
van Defensie, het rapport zorgvuldig bestuderen en een kabinetsreactie
opstellen. Daarna ga ik graag de discussie met de kamer aan.“
– Van Roon (PVV) haalt het AIV advies aan en geeft aan het advies
over de verhouding met Turkije in zijn ogen niet ver genoeg gaat en
pleit om te stoppen met te investeren in de relatie met Turkije.
• Algemeen overleg over de Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse
Zaken / NAVO 20 december 2017: Van Helvert (CDA) haalt het AIVadvies aan bij het uiten van zijn zorgen over de situatie in Turkije
met betrekking tot de democratie en rechtstaat. De minister van BZ
verwijst vervolgens ook naar het advies bij het beantwoorden van
de door Van Helvert gestelde vragen. De minister verwijst hierbij
naar het advies van de AIV om Turkije niet te vervreemden.
• Algemeen overleg, gehouden op 8 februari 2018 over de NAVO: Mevrouw
Belhaj (D66) verwijst naar het AIV advies in haar betoog om aan te geven
dat de NAVO geen eenduidige strategie voor de zuidflank heeft.
• Notaoverleg, gehouden op 15 mei 2018, over ‘Wereldwijd voor een
veilig Nederland’ - Geïntegreerde Buitenland- en Veiligheidsstrategie
2018-2022: AIV advies wordt alleen in de te bespreken stukken
genoemd. Verder geen verwijzingen naar het advies.
• Algemeen overleg, gehouden over NAVO Ministeriële 2 april 2019:
Mevrouw Ploumen (PvdA) geeft aan naar aanleiding van onder andere
het advies meer informatie te willen van de minister van Buitenlandse
Zaken over de wijze waarop Nederland zich inzet om onderhandelingen
met Rusland in de NAVO Rusland Raad te bevorderen.
• Initiatiefnota van het lid Belhaj (D66) over een Europese krijgsmacht
van en voor Europeanen 11 april 2019: Belhaj verwijst naar de
kabinetsreactie op het AIV-advies in een betoog over het aanvullend
karakter van een Europese krijgsmacht binnen het NAVO verband.
• Initiatiefnota van het lid Bisschop: ‘De lidstaten weer aan het
roer!’ 16 februari 2018: Bisschop (SGP) wijst op het door de AIV
uitgesproken belang van trans-Atlantische samenwerking in een
betoog tegen verdere Europese defensie samenwerking.
• Position paper NVMP t.b.v. hoorzitting / rondetafelgesprek Kabinetsreactie
op AIV-advies inzake kernwapens d.d. 26 juni 2019: In het position paper
worden de kernwapen gerelateerde adviezen benoemd en gewezen
op de door NVMP ervaren tekortkomingen van het advies op het
gebied van het terugdringen van kernwapens binnen de NAVO.
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Factsheet casestudy CVV
Doorwerking in publiek debat: media

• NRC Handelsblad: “Sinds de Koude Oorlog stond de NAVO er niet zo
slecht voor, aldus de AIV in een kritisch rapport. En de dreigingen zijn
groot.” […] “De AIV is het belangrijkste adviescollege voor buitenlands
beleid en schreef het advies op verzoek van het vorige kabinet. Voormalig
NAVO-secretaris-generaal Jaap de Hoop Scheffer is voorzitter; oudminister van defensie Joris Voorhoeve schreef mee aan het advies.”
• De Volkskrant: “De NAVO-reactiemachten waaraan ook enkele honderden
Nederlandse militairen meedoen, is te traag en te klein om de Baltische
Staten te beschermen tegen een aanval vanuit Rusland. Nederlandse
en de andere NAVO-bondgenoten moeten hun presentie in de Balten
tenminste verdrievoudigen om er zeker van te zijn dat Estland, Letland
of Litouwen niet binnen 60 uur kunnen worden ingenomen door
Moskou. Aldus de AIV, een van de belangrijkste kabinetsadviseurs.”
• Kritische ingezonden brief in de Volkskrant: “De AIV schetst een
schrikbarend beeld, maar geeft weinig details; Google levert al snel meer
op.” […] “De AIV geeft maar één scenario waarmee Rusland de Baltische
staten kan overnemen - een verassingsaanval. Een gemis. Is dat de enige
optie vanuit Rusland? Die vraag behandelt de AIV niet. Onbegrijpelijk. De
afgelopen jaren zijn technieken om dit te bestuderen verder ontwikkeld;
Red Teaming bijvoorbeeld, maar blijkbaar nog onbekend bij de AIV. ”
• Nederlands Dagblad: “Nederland moet zich aansluiten bij
Duitsland en Frankrijk voor het ontwikkelen van een Europees
veiligheids- en defensiebeleid” […] “Dat stelt de AIV in het advies
toekomst van de NAVO en de Veiligheid van Europa”.
• BNR hield naar aanleiding van het AIV advies een kort
interview met minister van Defensie Bijleveld over de staat
van het bondgenootschap en de adviezen van de AIV.
• Nu.nl wijst in een artikel naar aanleiding van het AIV advies op de
zwakte van de NAVO en de noodzaak meer te investeren in defensie.
• NOS besteedt in een uitgebreid artikel aandacht aan
het AIV advies en de vele deelconclusies.
• HP de tijd verwijst naar het AIV-advies in een uitgebreid artikel over de
groeiende militaire capaciteiten van China. Er wordt aan de hand van
het AIV advies vooral aandacht besteed aan de zwakte van de NAVO.
• RTL nieuws wijst in een kort artikel op de bevindingen dat
de NAVO haar kerntaak nauwelijks nog kan vervullen en dat
meer geld nodig is om onder andere de groeiende dreiging
van Cyberaanvallen het hoofd te kunnen bieden.
• Reformatorisch Dagblad benoemt in een kort artikel een aantal van de
bevindingen van de AIV en de reactie van minister van Defensie Bijleveld.
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Factsheet casestudy CMR
Algemeen & tijdlijn
Naam onderzoek
Jaar
Commissie

De wil van het volk? Erosie van de democratische rechtsstaat in Europa
2017
Permanente commissie mensenrechten

Adviesaanvraag

November 2016

Aanvrager

Ongevraagd advies

Publicatiedatum

2 Juni 2017

Datum publicatie kabinetsreactie

26 januari 2018

Input
Doelstelling/vraagstelling onderzoek

Vraagstelling:
• Hoe verhouden democratie en rechtsstaat zich tot elkaar?
• Welke ontwikkelingen liggen aan het verlies van maatschappelijk
vertrouwen in de democratische rechtsstaat in Europa ten grondslag?
• Hoe kan erosie van de democratische rechtstaat in Europa tot
staan worden gebracht dan wel worden voorkomen?
• Op welke wijze kan Nederland daar in het buitenlands beleid aan bijdragen?
• (p. 8, De wil van het volk)
Doelstelling:
• In dit advies aan het kabinet wil de AIV daarom zijn aanbevelingen vooral
richten op de versterking van de overtuigingskracht van een democratische
rechtsstaat in samenlevingen die grote interne spanningen ondervinden, zoals
in Hongarije, Polen, Rusland en Turkije het geval is. (p. 7, De wil van het volk)

Verantwoording onderwerp

• In verschillende Europese landen komt de democratische rechtsstaat in de gevarenzone.
Formele kenmerken van de democratie zoals verkiezingen, politieke partijen,
parlement en rechtbanken blijven wel bestaan, maar democratische vrijheden en
mensenrechten worden ingeperkt of in toenemende mate selectief toegepast.
• Het feit dat deze bewegingen worden gesteund, of tenminste getolereerd door een
groot deel van de bevolking, maakt het urgent de vraag te stellen hoe het draagvlak
van de democratische rechtsstaat kan worden hersteld. (p. 6, De wil van het volk)
• De bevordering van de internationale rechtsorde behoort tot de
grondwettelijke opdrachten aan de regering. (p. 5-6, De wil van het volk)
• De adviesraad ziet in vorenstaande aanleiding op eigen initiatief een beleidsadvies
uit te brengen aan het kabinet en de Staten-Generaal over de erosie van
de democratische rechtsstaat in Europa. (p. 8, De wil van het volk)

Throughput
Onderzoeksmethodiek / aanpak

Document- en literatuurstudie.

Output
Type eindproduct

Adviesrapport

Korte samenvatting
belangrijkste conclusies

• In Europa is een brede inzet nodig om het maatschappelijk draagvlak voor de
democratische rechtsstaat te herstellen en te versterken. (…) Eveneens moet het
besef groeien dat democratie pas waardevol is voor alle burgers als die samengaat
met rechtstatelijke waarborgen. Ook moeten burgers zich op internationaal niveau
gehoord weten. Europese instellingen moeten zichtbaar en voelbaar ten dienste staan
van de burger. Dat is momenteel onvoldoende het geval. (p. 62, De wil van het volk)
• Het feit dat nationale regeringen niet bereid blijken te zijn elkaar binnen de
Europese samenwerkingsverbanden aan te spreken op de uitholling van
de democratie, rechtsstaat en mensenrechten, doet de geloofwaardigheid
van Europa bij de eigen burgers geen goed. (p. 62, De wil van het volk)
• Het gaat hier echter niet alleen om een aantasting van normen en waarden die tot de
kern van de Europese identiteit behoren; ook de stabiliteit in Europa is in het geding.
Waar de bescherming van individuele rechten en minderheden afbrokkelt, ontstaan al
snel binnenlandse spanningen, bilaterale conflicten en onvermijdelijk migratiestromen
die soms onbeheersbare proporties kunnen aannemen. (p. 63, De wil van het volk)
• Europese vormen van samenwerking zijn gebaseerd op wederzijds
vertrouwen in de kwaliteit van rechtssystemen en de bescherming van
rechtstatelijke kernwaarden. Maar als de feitelijke basis aan dat wederzijds
vertrouwen komt te ontvallen, komen vroeg of laat ook de wederzijdse
erkenning én solidariteit onder druk te staan. (p. 63, De wil van het volk)
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Factsheet casestudy CMR
Korte samenvatting belangrijkste
aanbevelingen op basis van
AIV-Factsheet t.b.v. het AO
over rechtsstatelijkheid in
de EU van 14 juni 2019.

In totaal doet de AIV 19 aanbevelingen aan het kabinet en de Staten-Generaal om de ‘erosie
van de rechtsstaat’ tegen te gaan.
De AIV adviseert het Kabinet en de Staten-Generaal:
1. Europa moet zichtbaar en voelbaar in dienst staan van de burger
– Vergroot de bekendheid van de Raad van Europa en geef in Europa meer
aandacht aan de sociaaleconomische bescherming van burgers.
– Versterk de EU-rechtsstatelijkheidsdialoog. Start een ‘peer review’
met een (informele) kopgroep van gelijkgezinde landen.
– Koppel de ontvangst van EU-subsidies aan voorwaarden
die de democratische rechtsstaat beschermen.
– Spreek elkaar in EP-fracties aan op het tegengaan van
de erosie van de democratische rechtsstaat.
2. Maatschappelijke diplomatie
– Investeer ca EUR 2,5 miljoen in een rechtsstatelijkheidsfonds. Dit
fonds kan people-to-people en profession-to-profession contacten
ondersteunen door kennisuitwisselingen tussen rechters en advocaten, de
ombudsman, onderwijs-, kennis- en cultuurinstellingen, en media.
– Bezuinig niet op het budget voor het Nederlandse MATRA-programma.
3. Versterking capaciteit Ministerie van Binnenlandse Zaken en ambassades
– Investeer in de mensenrechtenkennis van Nederlandse
ambassades in de lidstaten van de Raad van Europa.

Korte samenvatting kabinetsreactie
(26 januari 2018)

Het kabinet neemt de in het advies geformuleerde aanbevelingen van de AIV ter harte en
ziet deze als aansporing om zich, mede in lijn met de grondwettelijke taak van de regering
om de internationale rechtsorde te bevorderen, te blijven inzetten voor de rechtsstaat.
Het kabinet is van mening dat een meersporenbenadering het mogelijk maakt om
de juiste balans te vinden tussen bilaterale en multilaterale kanalen, en tussen een
institutionele, technische en/of politieke benadering, die zich richt op de situatie binnen de
Europese Unie, maar ook daarbuiten.
In lijn met deze meersporenbenadering is ook de inzet van middelen op het
thema rechtsstatelijkheid een kwestie van maatwerk. (…) Het kabinet kiest er
daarom voor het advies van de AIV om over te gaan tot de opzet van een separaat
rechtsstatelijkheidsprogramma en -fonds niet te volgen, maar uit te gaan van de bestaande
instrumenten en, waar zinvol en mogelijk extra ruimte beschikbaar te stellen voor inzet op
het thema rechtsstatelijkheid.
• Vergroten institutionele responsiviteit
– Nederland maakt zich in Europees verband hard om de EU en lidstaten uit
te rusten met betere instrumenten om de ontwikkeling van de rechtsstaat
in lidstaten bespreekbaar te maken, de rechtsstaat te beschermen
en de rechtsstatelijke ontwikkelingen doorlopend op de agenda te
houden, ook in bilaterale contacten. (p. 5-6, Kabinetsreactie)
– Nederland zal de discussie aangaan met gelijkgezinde lidstaten over het versterken
van het instrumentarium. Daar hoort, zoals de AIV en sommige andere lidstaten
voorstellen, ook een discussie bij over een peer review systeem. Hieraan verbind het
kabinet wel verschillende voorwaarden op het gebied van effectiviteit, efficiëntie
en de aanvulling op het huidige instrumentarium. (p. 6, Kabinetsreactie)
– Nederland is voorstander van het beter koppelen van besteding van EU-geld en het
bereiken van EU-doelstellingen. In dit verband heeft Nederland de Commissie verzocht
om te onderzoeken hoe een koppeling van ESI-fondsen aan, in dit geval, beginselen
van de rechtsstaat, mogelijk kan worden vormgegeven. (p. 6, Kabinetsreactie)
• Maatschappelijke diplomatie
– Het kabinet meent dat juist doordat de Nederlandse inzet en middelen niet
in één fonds gegoten zijn, Nederland in staat is om concreet maatwerk te
leveren in specifieke landen en situaties (…) Daarom zal het kabinet naar
aanleiding van het AIV-advies de bestaande inzet waar mogelijk uitbreiden,
door binnen bestaande fondsen reserveringen te maken voor kleinschalige
activiteiten gericht op het versterken van de bilaterale banden met andere
landen op het gebied van rechtsstatelijkheid. (p. 9, Kabinetsreactie)
• Versterking capaciteit ministerie van Buitenlandse Zaken en ambassades
– In de reactie op het AIV-advies ‘De vertegenwoordiging van Nederland in de Wereld’,
wordt ingegaan op het advies over het postennet op het gebied van rechtsstatelijkheid.”

Publieksbijeenkomst

Publieksbijeenkomst op 14 november 2017 in samenwerking met Clingendael en het NGIZ.
Bij de publieksbijeenkomst spreken Jan Rood (NGIZ), Ernst Hirsch Ballin (AIV), Thomas
von der Dunk (cultuurhistoricus), Bastiaan Rijpkema (Universiteit Leiden) en Jan Marinus
Wiersma (Clingendael) over het advies.
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Factsheet casestudy CMR
Outcome
Doorwerking in de Tweede Kamer

• Technische briefing (6 maart 2018) over het adviesrapport.
• Verslag van het notaoverleg (26 maart 2018) over de staat van de EU 2018. In het
overleg wordt de kabinetsreactie behandeld. Tijdens het debat dienen Van der Graag
(CU), Van Ojik (GL) en Omtzigt (CDA) een motie in, die het kabinet opdracht geeft
zich in te spannen voor een peerreviewmechanisme zoals de AIV aanbeveelt.
• Motie Van der Graaf c.s. (26 maart 2018) naar aanleiding van het AIV-advies waarin
het kabinet opgeroepen wordt zich in te zetten voor een peerreviewmechanisme
om van gedachte te wisselen over de rechtsstatelijkheid binnen de EU.
• Amendement (14 november 2018) ingediend door Van Ojik (GL) tijdens de vaststelling
van de begroting van het ministerie van BZ. Het amendement beoogt om een bedrag
van 1,5 miljoen euro beschikbaar te stellen aan de ambassades in Polen, Hongarije
en Roemenië ter versterking van de Rule of Law en democratie, de bescherming
en promotie van mensenrechten en persvrijheid en de strijd tegen corruptie.
• Brief van de ministers van BZ, JenV en BZK (12 maart 2019) over een
Europees peerreviewmechanisme en de koppeling van EU-subsidies aan
rechtsstatelijkheidsnormen. Het kabinet is actief aangehaakt bij het initiatief
van België om een dergelijk mechanisme te ontwikkelen. Ook is het kabinet
voorstander van de koppeling van EU-gelden aan normen ten aanzien
van de rechtsstaat. De AIV wordt verder niet genoemd in de brief.
• Verslag rapporteur (13 maart 2019) Van der Graaf (CU) over rechtsstatelijke
ontwikkelingen in de EU. In een rondetafelgesprek over rechtsstatelijkheid
in de EU wordt het advies van de AIV aangehaald als een bruikbaar
kader voor de discussie over rechtsstatelijkheid in de EU.
• Factsheet van het AIV-advies voor het AO in de Tweede Kamer op 14
maart 2019 over de rechtsstatelijkheid in de EU. De factsheet biedt een
overzicht van de conclusies en aanbevelingen van het AIV-advies.
• Verslag AO (14 maart 2019) over rechtsstatelijkheid in de EU. De bevindingen
van de AIV over de ontwikkelingen van de democratische rechtsstaat in
Hongarije en Polen worden tijdens het overleg twee keer aangehaald.
• Kabinetsreactie (2 juli 2019) op rapport Van der Graaf (CU) over rechtsstatelijkheid in
de EU. Het kabinet heeft conform de toezegging op het AIV-advies, extra financiële
middelen gereserveerd voor Nederlandse ambassades. Hiermee kunnen de
ambassades maatschappelijke organisaties steunen die een bijdrage leveren op
het gebied van de rechtsstaat. Verder heeft het kabinet de capaciteit van betrokken
ambassades onderzocht en desgevraagd uitgebreid om de ondersteuning mogelijk
te maken. Verder reageert het kabinet op het peerreviewmechanisme dat is
voorgesteld door België en Duitsland. Het kabinet is voorstander van het mechanisme,
maar stelt wel voorwaarden op het gebied van effectiviteit en efficiëntie.
• Amendement (12 november 2019) van de leden Van Ojik (GL) en
Ploumen (PvdA) over meer middelen voor versterking democratische
rechtsstaat in EU-landen. *AIV-advies wordt niet genoemd.
• Motie (14 oktober 2020) van het lid Van Ojik e.a. over een EUrechtsstaatmechanisme dat garantie biedt dat landen die de rechtsstaat
uithollen en vrijheid van meningsuiting bedreigen, niet in aanmerking komen
voor EU-subsidies. Motie is aangenomen. *AIV-advies wordt niet genoemd.
• Motie van der Graaf (18 februari 2020) c.s. over een krachtig instrument
dat de ontvangst van EU-middelen koppelt aan naleving van
rechtsstatelijkheidsbeginselen door lidstaten: motie is aangenomen.
• AO (27 januari 2020) over rechtsstatelijke ontwikkelingen in de EU.
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Doorwerking in publiek debat: media

• Interview met CMR-voorzitter Ernst Hirsch Ballin in Trouw: ‘Nederland moet de
rechtsstaat in Europa bevorderen. Oost-Europeanen raken teleurgesteld over wat
de transitie van het communisme naar de EU heeft opgeleverd, bijvoorbeeld als
het gaat om pensioenen. Het risico voor Nederland als deze landen zich afkeren
van de rechtsstaat is dat het de samenwerking in de EU bij criminaliteitsbestrijding,
terreurbestrijding en asielverlening onder druk kan zetten. Nederland kan
bijdragen door in te zetten op (uitwisselings)programma’s en maatschappelijke
diplomatie die de rechtsstatelijkheid bevorderen. De regering kan het voortouw
nemen om EU-subsidies te koppelen aan Europese rechtsstaatsnormen.’
• Interview met Hirsch Ballin in Met het Oog op Morgen: Ontwikkelingen in
Oost-Europa vergroten de druk op de rechtsstaat. De AIV pleit voor inzet op
maatschappelijke diplomatie om deze ontwikkelingen tegen te gaan.
• Ook kan de regering samenwerking opzoeken met andere lidstaten ter
bevordering van de rechtsstatelijkheid in de EU. De AIV denkt, hoopt en
verwacht dat de regering echt iets gaat doen met het advies.
• Artikel op website van Nederlands Juristen Comité voor mensenrechten. De AIV ziet
de onvrede over de traditionele politiek groeien in Oost-Europa. Hierdoor komen
democratische instellingen en vrijheden onder druk te staan. Om het tij te keren
beveelt de AIV de regering aan om in te zetten op het responsiever maken van de
Raad van Europa en de EU. Daarnaast adviseert de AIV het ministerie van BZ om
jaarlijks 2,5 miljoen euro uit te trekken voor een rechtsstatelijkheidsprogramma
in kwetsbare democratieën. Hiermee moeten uitwisselingen tussen
beroepsorganisaties, onderwijsinstellingen en media ondersteund worden.
• Artikel in het Nederlands Dagblad over hervormingen die Polen en Hongarije willen
doorvoeren ten aanzien van de democratie. Het artikel gaat in op de aanbevelingen van
de AIV om EU-subsidies te verbinden aan afspraken ten aanzien van de democratische
rechtsstaat. Verder benoemt het artikel het verlangen van de Poolse regering om
in de EU te blijven met zo min mogelijk Brusselse bemoeienis in Warschau.
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Algemeen & tijdlijn
Naam onderzoek
Jaar
Commissie

China en de strategische opdracht voor Nederland in Europa
2019
Commissie Europese Integratie

Adviesaanvraag

9 oktober 2018

Aanvrager

Minister van Buitenlandse Zaken

Publicatiedatum

26 juni 2019

Datum publicatie kabinetsreactie

9 september 2019

Input
Doelstelling / vraagstelling onderzoek

Op 9 oktober 2018 ontving de AIV het verzoek van de minister van BZ om een
advies uit te brengen over de relatie EU-China, in het bijzonder het belang voor
Nederland van een eensgezind effectief Europees optreden ten aanzien van
China.
Het kabinet stelt in de adviesaanvraag vier deelvragen:
1. Op welke beleidsterreinen speelt het probleem van een gebrekkig
Europees eensgezind optreden richting China en hoe manifesteert
het zich? Kan de Adviesraad in kaart brengen wat hieraan aan
EU-zijde ten grondslag ligt, en welke rol China hierin speelt?
2. Kan de Adviesraad aangeven wat de (politieke en
economische) gevolgen voor Nederland zijn van een gebrek
aan eensgezind effectief Europees optreden?
3. Kan de Adviesraad benoemen hoe (voor Nederland relevant) Europees
eensgezind effectief optreden ten aanzien van China vergroot kan worden?
Welke rol zou Nederland kunnen spelen om hieraan een bijdrage te leveren?
4. Wat zijn de specifieke belangen en positie van Nederland hierbij?
In welke mate moeten en kunnen we Nederlandse belangen via de
EU behartigen of moet dat op een andere manier gebeuren?
Aan de beantwoording van deze deelvragen gaat een bredere vraag vooraf,
te weten die naar het strategische speelveld waarop de relatie EU-China vorm
krijgt en met welke speler wij in de kern te maken hebben. (p. 5, China en de
strategische opdracht voor Nederland in Europa)

Verantwoording onderwerp

Vanuit de adviesaanvraag.
• “De EU heeft een EU-China strategie geformuleerd. Verder wordt
er gediscussieerd over een Europees toetsingsmechanisme voor
investeringen. In het najaar zal een EU connectivity strategy
worden gepresenteerd, die net als het Belt and Road Initiative
ingaat op de verbindingen tussen Europa en Azië.”
• “In de bredere geopolitieke en economische context is er veel te zeggen
voor een eensgezind optreden van de EU richting China, om zo meer
impact te hebben, maar in de praktijk lukt dit niet altijd even goed.”
• “Dan is er China zelf: China weet telkens zwakke plekken
te vinden in het front van de EU, en daarop in te spelen, of
het nu gaat om Europese kritiek op China’s omgang met
mensenrechten, of bepaalde Chinese handelspraktijken.”
Vanuit het advies:
• “Op 15 mei 2019 verscheen de Chinanotitie van het kabinet: ‘NederlandChina: een nieuwe balans’. Bij de verschijning ervan onderstreepte de
minister van Buitenlandse Zaken een belangrijke boodschap: “zonder
Europa kunnen we China niet aan”. De AIV wil dit advies, dat ongeveer
een maand na de Chinabrief verschijnt, nadrukkelijk plaatsen in de
ruimte die het kabinet de komende jaren in Europese context wil
exploreren ter behartiging van de Nederlandse belangen en waarden.”

Throughput
Onderzoeksmethodiek / aanpak

Behalve op literatuur- en bronnenonderzoek is het advies gebaseerd op
gesprekken door de commissie met een groot aantal deskundigen, niet alleen
in Nederland, maar ook in Brussel, Beijing en Washington.” In totaal zijn er voor
het advies 81 experts geraadpleegd.

Doorlooptijd

9 oktober 2018 - 26 juni 2019
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Output
Type eindproduct

Adviesrapport, 117 pagina’s.

Korte samenvatting belangrijkste
aanbevelingen

Vijf aanbevelingen om strategischer te handelen ten aanzien van China (p. 101,
China en de strategische opdracht voor Nederland in Europa)
1. Ontwikkel in EU-verband gremia voor de afweging van
economische, waarden en veiligheidsbelangen waartoe China’s
opkomst aanzet, op de geëigende plaatsen; neem indien dit
niet lukt in laatste instantie met gelijkgezinde lidstaten het
initiatief tot een strategisch gremium buiten het EU-kader.
2. Bepleit een update van de EU-China-strategie (2016) die wensen en
eisen ten aanzien van China strategisch vertaalt in termen van ‘rode
lijnen’ en potentiële drukmiddelen; bepleit tevens de oprichting van
een kennisnetwerk China binnen de nieuwe Europese Commissie.
3. Erken dat een economische en technologische ‘ontkoppeling’ van
de drie grote handelsblokken de VS, Europa en China voor specifieke
producten om veiligheidspolitieke redenen kan worden bepleit,
maar ook strategische risico’s in zich draagt, aangezien economische
interdependentie dempend werkt op mondiale conflicten.
4. Sluit aan bij initiatieven van grote EU-lidstaten die
gezamenlijk naar buiten treden ten aanzien van China en/
of moedig de EU-vertegenwoordigers aan dit te doen.
5. Vergroot de potentiële drukmiddelen die Europa heeft ten aanzien van
China (markttoegang, technologie, legitimiteit, alsmede diplomatiek
en geopolitiek gewicht), te beginnen met wat Nederland zelf kan
doen door bijvoorbeeld meer investeringen in technologie.
Vijf aanbevelingen om de dissensus binnen de EU ten aanzien van China te
boven te komen (p. 101-102, China en de strategische opdracht voor Nederland
in Europa)
1. Waardeer de EU op van waarnemer tot lid van het ‘17+1’-platform tussen
China en een groep Midden-, Oost- en Zuidoostelijke EU-lidstaten, om
de belangen van de EU en de afwezigen beter te kunnen behartigen.
2. Betoon enige terughoudendheid met (pleidooien voor)
meerderheidsbesluitvorming op gevoelige thema’s. De politieke kosten
van overstemmen van lidstaten zijn vaak hoog. Op terreinen waar nog
niet in de mogelijkheid van meerderheidsbesluitvorming voorzien is,
is het vooralsnog politiek onhaalbaar om via een gewone of een lichte
verdragswijziging de mogelijkheden voor meerderheidsbesluitvorming uit
te breiden. Er zijn andere manieren om Europese eenheid te versterken.
3. Neem initiatieven op het vlak van informele coördinatie van
springende kwesties zoals de MoUs in het kader van ‘Belt and Road’
of (wapen-)exportcontrole, naar het voorbeeld van de recent
ingestelde toetsing van buitenlandse investeringen.
4. Overweeg inhoudelijke uitruil of het doen van een ‘tegenbod’
opdat lidstaten of buurlanden zich achter strategisch
belangrijke gezamenlijke posities scharen.”
5. Bepleit dat op buitenlandpolitiek terrein dwarsliggende lidstaten gebruik
maken van ‘constructieve onthouding’ in plaats van hun veto; overweeg in
laatste instantie om - naast specifieke acties met groepen van gelijkgezinde
lidstaten - mensenrechtenverklaringen van ‘allen minus één’ uit te brengen,
opdat de Europese Unie haar politieke gewicht toch kan doen voelen.”
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Korte samenvatting kabinetsreactie
(9 september 2019)

• De opzet en gehanteerde methodologie leiden tot een waardevol en
lezenswaardig advies. Zo zijn de door de AIV geformuleerde centrale
vragen voor Europa’s strategische opdracht, de beschouwing van
bilaterale relaties van tien lidstaten met China en de kwesties tussen de
lidstaten, bijzonder nuttig als kompas voor China gerelateerde vragen
die mogelijkerwijs al snel op Nederland afkomen. (p. 1, Kabinetsreactie)
• Het is van groot belang dat de EU ook een krachtig en eensgezind
antwoord vindt op geopolitieke uitdagingen, die in samenhang moeten
worden bezien. De AIV stelt terecht dat de relatie EU-China niet zonder
de relatie VS-China beschouwd kan worden. Dat de AIV uitgebreid ingaat
op de relatie VS-China en VS-EU, is derhalve nuttig. (p. 1, Kabinetsreactie)
• Zoals de AIV ook aangeeft, stelt het kabinet in de Chinanotitie dat meer
kennis van China nodig is en dat het daartoe een kennisnetwerk op zal
zetten. Het kabinet is het met de AIV eens dat ook op Europees niveau
kennisverwerving een aandachtspunt zou moeten zijn (p. 2, Kabinetsreactie)
• Het kabinet beziet reeds in algemene zin en van geval tot geval
of het mogelijk is om belangen ‘uit te ruilen’. Daarbij worden
korte- en langetermijnbelangen meegewogen. Voorwaarde is
hierbij dat binnen de kaders wordt geopereerd die het kabinet
met uw Kamer heeft besproken (p. 8, Kabinetsreactie)
• Het kabinet hecht ook aan de mogelijkheid eigenstandige beslissingen
te nemen op onderwerpen waarop de EU geen competentie
heeft. Het kabinet is van mening dat bilaterale MoU’s tussen EU
Lidstaten en China de EU-eensgezindheid niet hoeven te
ondergraven, zolang lidstaten zich blijven committeren aan
afspraken die in EU-verband zijn gemaakt. (p. 8, Kabinetsreactie)

Beschouwing kabinetsreactie
in het AIV-jaarverslag

“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.”

Beleidsnotitie NederlandChina: een nieuwe balans

In de Chinanotitie updatet het ministerie van Buitenlandse Zaken het
Nederlandse Chinabeleid. Met de nota wil het kabinet een nieuwe balans
schetsen voor de relatie met China: “Deze notitie is gebaseerd op gesprekken
binnen de Rijksoverheid en consultaties met meer dan honderd externe
experts. Het document bestaat uit drie delen. In het eerste deel worden
wereldwijde trends en de rol van China daarbij beschreven. Het tweede deel
gaat in op de kabinetsinzet gebaseerd op de Nederlandse doelstellingen van
buitenlandsbeleid, en op hoe deze inzet gerealiseerd gaat worden. De thema’s
die daarbij aan bod komen zijn: (1) duurzame handel en investeringen (2)
vrede, veiligheid en stabiliteit, (3) waarden, mensenrechten en internationale
rechtsorde, (4) klimaat en (5) ontwikkelingssamenwerking. In dit deel van de
notitie komen ook de verschillende samenwerkingsvormen aan bod. Voor
Nederland zijn een goed werkend multilateraal stelsel en een slagvaardige
EU cruciaal. Ook de samenwerking binnen het Konikrijk is voor de relatie met
China relevant. Ten slotte krijgt ons bilaterale beleid vorm via verschillende
spelers en wint het aan kracht bij nauw contact tussen Rijksoverheid,
gemeenten, provincies, bedrijven, academici, en culturele en maatschappelijke
organisaties.”

Outcome
Doorwerking in Tweede Kamer

• Vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, Algemene commissie
voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
Rondetafelgesprek: AIV-advies ‘China en de strategische opdracht voor
Nederland in Europa’ van AIV, 9 september 2019 naar aanleiding van de
kabinetsreactie. Verslag van rondetafelgesprek over het China-advies
van de AIV. Vier commissieleden die het advies opstelden, lichten de
reactie van de AIV op de Chinanotitie toe in de Tweede Kamer.
– Monika Sie Dhian Ho: “De hoofdlijn van de reactie is, denk ik,
instemming, waarbij een zekere tactiek van omhelzing en het
downplayen van verschillen ontegenzeggelijk waarneembaar zijn.”
• Vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, Notaoverleg: Beleidsnotitie
Nederland-China, 30 september. Verslag van notaoverleg over de
Chinanotitie. Tijdens het debat worden twintig moties ingediend
naar aanleiding van de Chinanotitie. De moties benoemen niet
expliciet het AIV-advies, maar zijn wel (deels) gebaseerd op het
advies. Het debat ging verder niet heel diep in op het AIV-advies.
• Jaarverslag ministerie van BZ, 30 mei 2019: “Conform het AIVadvies over China en de strategische opdracht voor Nederland
en Europa heeft Nederland zich hard gemaakt voor een krachtig
en eensgezind optreden van de EU richting China.”
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Doorwerking in publiek debat: media

• Interview met prof. dr. L.J. van Middelaar bij Bureau Buitenland Radio 1:
Strategischer optreden tegenover China, hoe doen we dat in Europa?
• Opiniestuk van Luuk van Middelaar en Monika Sie Dhian Ho in NRC waarin
ze ingaan op de Chinanotitie van BZ.: Als Europa wil inhalen, moeten we gas
geven en de strategische positie durven te benutten. In tegenstelling tot
de Chinanotitie doet geloven, is Europa minder verdeeld als het op China
aankomt en kunnen lidstaten wel degelijk weerstand bieden tegen China.
• De Volkskrant: De strijd tussen de supermogendheden China en Amerika
dwingt Europa tot het zoeken van meer ‘strategische ruimte’, ook ten
aanzien van de VS. En tegenover de veiligheidspolitieke bezwaren tegen
een Chinees 5G-netwerk in Europa staat het gevaar dat ‘loskoppeling’ van
Chinese technologie op den duur ook conflicten in de hand kan werken.
• FD: Europa is niet passief uitgeleverd aan de titanenstrijd tussen
de VS en China, vindt de AIV. Het kan markttoegang inzetten
om wederkerigheid af te dwingen. Europese technologie is voor
China ook van groot strategisch belang, zeker nu de toegang tot
Amerikaanse technologie beperkt wordt. Ook het diplomatieke
en geopolitieke gewicht van de EU kan beter worden benut.
• Trouw: Minister Stef Blok moet opnieuw aan de slag met zijn China-strategie.
Een meerderheid van de Kamer wil dat de minister van Buitenlandse Zaken
het hoofdstuk over mensenrechten herschrijft […] Het debat ging nauwelijks
over dilemma’s die de AIV in juni aankaartte. Moet de EU bijvoorbeeld meer
steun geven aan landen op de Balkan, om te voorkomen dat China hier
voet aan de grond krijgt? Ook opperde de AIV China-gezinde landen zoals
Hongarije, in de EU op andere terreinen tegemoet te komen, als zij wel
instemmen met een stevige strategie tegen Peking. Dan zou Nederland
mogelijk de eis moeten laten varen dat Hongarije vluchtelingen opneemt.
• Het Parool: Heel Europa dreigt de boot te missen bij de nieuwe
technologische revolutie, concludeert de AIV in een woensdag verschenen
advies. Ook Nederland kan zelf meer geld, tijd en moeite steken in
de nationale hightechindustrie. In EU-verband moet worden ingezet
op modernisering van de begroting en een forse verhoging van het
onderzoeksbudget. […] De adviesraad pleit verder voor de benoeming
van een vicevoorzitter van de Europese Commissie voor economie
en veiligheid en het toevoegen van een nieuwe Raad voor economie
en veiligheid aan de vergaderingen en van Europese ministers.
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Algemeen & tijdlijn
Naam onderzoek
Jaar
Commissie

Nederland en de wereldwijde aanpak van COVID-19
2020
Permanente commissie van Ontwikkelingssamenwerking

Adviesaanvraag

16 april 2020

Aanvrager

Aangevraagd n.a.v. een toezegging van het kabinet aan de Tweede Kamer

Publicatiedatum

11 mei 2020

Datum publicatie kabinetsreactie

10 juli 2020

Input
Doelstelling / vraagstelling onderzoek

De adviesaanvraag is gedaan door het kabinet naar aanleiding van een
toezegging aan de Tweede Kamer om een spoedadvies aan te vragen over
een effectieve, gepaste Nederlandse bijdrage aan de mondiale strijd tegen de
impact van het coronavirus.
Ook diende van der Staaij (SGP) een motie waarin hij het kabinet
verzoekt ernaar te streven de bestaande hulp en ondersteuning aan
ontwikkelingslanden ook in de huidige omstandigheden te handhaven en zo
mogelijk uit te breiden, in het bijzonder waar het de gezondheidszorg en de
voedselvoorziening betreft.
Vraagstelling (uit adviesaanvraag kabinet):
1. Hoe kan de internationale gemeenschap de impact van de crisis in
kwetsbare landen mitigeren op korte en middellange termijn?
2. Gelet op de omvang en impact van de corona crisis, welk pakket
van maatregelen is gepast in het kader van de grootschalige
noodmaatregelen die internationaal en nationaal worden getroffen?
3. Welke rol moeten Nederland en de EU spelen bij de aanpak van deze
crisis alsook het sociaaleconomisch herstel in ontwikkelingslanden?
Welke financiële en technische bijdrage is gepast bij de omvang
en impact van deze crisis op kwetsbare landen en groepen,
vooral in Afrika?” (p. 1, Adviesaanvraag Nederlandse inzet bij de
bestrijding van de coronacrisis in ontwikkelingslanden)

Verantwoording onderwerp

De COVID-19 crisis is een gezondheidscrisis, een sociaaleconomische crisis
en een financiële crisis. De meest kwetsbare worden het hardst geraakt en
komen zonder steun in levensbedreigende situaties terecht. (p. 3, Nederland
en de wereldwijde aanpak van COVID-19)

Throughput
Onderzoeksmethodiek / aanpak

Document- en literatuurstudie en interviews met verschillende beleidsmakers,
experts, en diplomaten.

Output
Type eindproduct

Briefadvies

Korte samenvatting
belangrijkste conclusies

De COVID-19 crisis stelt de wereld voor ongekende problemen die vooral
enorme humanitaire, sociaaleconomische en financiële gevolgen hebben
voor kwetsbare landen, onder meer in Afrika. Snelle actie van de internationale
gemeenschap is geboden om deze landen te ondersteunen in de strijd tegen
het COVID-19 virus om zo wereldwijde uitbanning te bereiken. (p. 7, Nederland
en de wereldwijde aanpak van het COVID-19)

Korte samenvatting belangrijkste
aanbevelingen

1. De EU dient deze leidende rol te vervullen door daadwerkelijke en genereuze
ondersteuning te bieden. De AIV adviseert het kabinet om Nederland een
hieraan dienende voortrekkersrol te laten spelen. Nederlandse inspanningen
in de bestrijding van het COVID 19-virus moeten zoveel mogelijk met EUinstellingen en lidstaten plaatsvinden, dan wel in coalities met gelijkgezinde
landen. (p. 7, Nederland en de wereldwijde aanpak van het COVID-19)
2. De AIV adviseert om een samenhangend pakket te ontwikkelen op de
genoemde prioriteiten voor steunverlening: het bieden van medische
hulp en gezondheidszorg voedselhulp en een sociaal vangnet; van
sociaaleconomisch perspectief en steun voor vluchtelingen en ontheemden.
(p. 8, Nederland en de wereldwijde aanpak van het COVID-19)
3. De AIV adviseert om een bedrag van 1 miljard euro beschikbaar te stellen
voor het lenigen van de meest acute noden. Om te voorkomen dat
langlopende projecten moeten worden gestopt of langetermijnbeleid wordt
ondergraven, is het wenselijk dat bedrag uit de algemene middelen te
financieren. (p. 8, Nederland en de wereldwijde aanpak van het COVID-19)
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Korte samenvatting kabinetsreactie
(10 juli 2020)

Het kabinet deelt met de AIV de overtuiging dat adequate actie van de
internationale gemeenschap is geboden om de meest kwetsbare landen,
vooral in Afrika, te ondersteunen (p. 10, Kabinetsreactie)
Drijfveren hiervoor zijn medemenselijkheid, welbegrepen eigenbelang, het
bestendigen van betrouwbare relaties en de geopolitieke positie van de EU.
1. Deze crisis vraagt om Europees leiderschap. (…) Al vanaf het begin
van de crisis heeft het kabinet intensief contact gezocht met
EU-collega’s ten behoeve van een krachtige en gecoördineerde
EU-inzet in de meest kwetsbare landen. (…) De AIV stelt terecht
dat, als de EU een geopolitieke rol wil claimen, er nu kansen
zijn om hier invulling aan te geven. (p. 4, Kabinetsreactie)
2. Voor de prioritering van de maatregelen volgt het kabinet voor
een belangrijk deel het AIV-advies, waarbij de nadruk ligt op wat
het kabinet op korte termijn noodzakelijke inspanningen acht.
Hierdoor zijn niet alle door de AIV voorgestelde maatregelen
in het pakket opgenomen. (p. 7, Kabinetsreactie)
3. Een fonds van 1 miljard euro beschikbaar maken dat niet ten koste gaat
van huidige budgetten van reguliere ontwikkelingssamenwerking. “De
wereldwijde crisis is zo ingrijpend dat het kabinet ervoor kiest additioneel
eenmalig EUR 500 miljoen beschikbaar te maken uit algemene middelen
om de meest kwetsbare landen en mensen in de wereld te ondersteunen.
Gecombineerd met een kasschuif (EUR 464 miljoen) uit latere jaren
zorgt het kabinet ervoor dat – in lijn met het AIV-advies – en ondanks de
forse terugval van het BNI, het budget voor ontwikkelingssamenwerking
in 2020 en 2021 stabiliseert.” (p. 5, Kabinetsreactie)
– Van deze 500 miljoen wordt 350 miljoen gebruikt om
bestaande ontwikkelingshulp te kunnen voortzetten.
– 150 miljoen wordt gebruikt “ten behoeve van aanvullende
inspanningen om de coronacrisis in de meest kwetsbare
landen te bestrijden” (p. 6, Kabinetsreactie)
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Outcome
Doorwerking in de Tweede Kamer

• Notaoverleg van 15 juni 2020 met de minister van Buitenlandse
Handel en Ontwikkelingssamenwerking over Nederland en de
wereldwijde aanpak van COVID-19. Het debat gaat onder andere over de
kabinetsreactie op het briefadvies van de AIV. Tijdens het debat worden
verschillende moties ingediend naar aanleiding van het AIV-advies.
– Motie Van der Hul c.s. over bedrijven houden aan IMVO en een
bijdrage aan duurzame ontwikkeling (33625-298): Aangenomen.
– Motie Van den Hul c.s. over ervoor zorgen dat noodhulp bij de
meest kwetsbaren terechtkomt (33625-299): Aangenomen.
– Motie Van den Hul en Van den Nieuwenhuijzen
over minstens 25% van het budget alloceren voor
maatschappelijke organisaties (33625-300): Verworpen.
– Motie Van den Nieuwenhuijzen en Van den Hul over
inzetten op cash transfers (33626-301): Aangehouden
– Motie Van den Nieuwenhuijzen c.s. over het budget voor
ontwikkelingssamenwerking op de begroting voor 2020
hanteren als minimum (33625-302): Verworpen.
– Motie Van den Nieuwenhuijzen en Van den Hul over het AIV-advies volledig
opvolgen wat betreft de budgettaire aspecten (33625-303): Verworpen.
– Motie Van den Nieuwenhuijzen en Van den Hul over alvast extra middelen
beschikbaar stellen voor humanitaire hulp (33625-304): Verworpen.
– Gewijzigde motie Alkaya (33625-313) over de inzet in
relevante internationale instellingen voor schuldafbetalingen
van de meest kwetsbare landen: Aangenomen
– Motie Alkaya over extra geld uit algemene middelen vrijmaken
voor de aanpak van corona (33625-306): Verworpen.
– Gewijzigde motie Stoffer (33625-314) over het ondersteunen
(eventueel) financieren van effectieve projecten op het vlak van
gezondheidszorg en voedselzekerheid): Aangenomen.
– Motie Stoffer over zorg dragen dat de meest kwetsbaren
effectief worden ondersteund (33625-308): Aangenomen.
– Motie Kuik c.s. over een publiek-private
Afrikacoalitie (33625-309): Aangenomen.
– Motie Kuik c.s. over een solidaire verdeling van een
COVID-19-vaccin (33625-310): Aangenomen.
– Motie Voordewind c.s. over het AIV-advies als leidraad
gebruiken (33625-311): Aangenomen.
• Amendement (35450 XVII-4) ontvangen op 30 juni 2020 tijdens de
behandeling van de voorjaarsnota. Het amendement van Alkaya stelt
een wijziging van de begroting van OS voor met een eenmalige inzet
van 1 miljard euro aan de internationale aanpak van de coronacrisis
in lijn met het AIV-advies. Het amendement is verworpen.
• Amendement (35570 XVII-9) ontvangen op 27 oktober 2020. De regering
wordt verzocht om 500 miljoen euro toe te voegen aan de begroting van
OS om de aangekondigde bezuiniging van 110 miljoen ongedaan te maken.
Het overige bedrag moet gebruikt worden om de toegepaste kasschuif
terug te draaien. Zo kan de investering gebruikt worden voor de wereldwijde
aanpak van COVDID-19 zonder dat dit ten koste gaan van andere uitgave
in ontwikkelingssamenwerking. Het amendement is verworpen.
• Behandeling van de voorjaarsnota op 1 juli 2020. Aan de orde
komt onder andere het advies van de AIV om 1 miljard euro
vrij te maken voor de wereldwijde aanpak van COIVD-19.
• AO over Nederland en de wereldwijde aanpak van COVID-19
op 3 september 2020. Tijdens het debat wordt onder andere
het AIV-advies en de kabinetsreactie besproken.
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Doorwerking in publiek debat: selectie
van media aandacht (zie de site van
de AIV voor een volledig overzicht)

• NRC Handelsblad: Jaap de Hoop Scheffer adviseerde het
kabinet maandag om Afrika met 1 miljard euro te helpen in de
coronacrisis: “We moeten niet blijven hangen in slogans”
• De Volkskrant: Nederland moet 1 miljard euro ter beschikking
stellen voor het opvangen van de gevolgen van de
coronacrisis in de armste landen, vooral in Afrika.”
• Het Parool: Nederland moet 1 miljard euro ter beschikking
stellen voor de bestrijding van de coronacrisis in
ontwikkelingslanden in bijvoorbeeld Afrika, aldus de AIV.
• AD: Nederland moet snel 1 miljard Euro ter beschikking stellen voor
de bestrijding van de coronacrisis in Afrika, volgens de AIV.
• NPO1 Radio: Interview met prof.mr. J.G. de Hoop Scheffer:
“Europa moet niet meegaan in pesterijen VS en China.”
• De Volkskrant: Na wekenlang geruzie binnen de coalitie is een akkoord
bereikt over extra geld voor ontwikkelingssamenwerking. Door uitgaven naar
voren te halen en een extra injectie van 350 miljoen blijf het budget dit jaar
en komend jaar nagenoeg gelijk. Van de 1 miljard die adviesorgaan AIV wilde
voor de mondiale bestrijding van corona-effecten, is nog 150 miljoen over.
• De Volkskrant: Het kabinet heeft zeven weken na het uitbrengen
van het spoedadvies van de AIV nog geen reactie gegeven op het
advies. Dit, in combinatie met het afgelasten van het debat over het
spoedadvies door de coalitiepartijen, gesteund door FvD en de PVV
valt niet in goede aarde bij Jaap de Hoop Scheffer. “In de ogen van het
kabinet en de coalitie is het kennelijk geen spoedadvies. Sinds 11 mei
is de grote stilte ingetreden. Dat doet geen recht aan de urgentie.”
• De Volkskrant: “Een gebalanceerd pakket in het kader van wat
mogelijk is in de economische context van Nederland.” Met deze
woorden verdedigde minister Sigrid Kaag donderdag de kleine
extra inspanning die het kabinet zich had getroost om de gevolgen
van covid-19 voor de allerarmste landen te bestrijden.”
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