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Terms of Reference 31-03-2015

Vreedzame geschillenbeslechting en het tegengaan van straffeloosheid
Beleidsdoorlichting van de Nederlandse inzet voor de internationale rechtsorde binnen
begrotingsartikel 1.1 van de Memorie van Toelichting

1 Aanleiding en afbakening van het beleidsterrein
De Regeling Periodiek Evaluatieonderzoek (RPE) schrijft voor dat ieder beleidsterrein periodiek wordt
doorgelicht. Bevordering van de ontwikkeling van de internationale rechtsorde is in de grondwet
verankerd (artikel 90) en stond gedurende de hele evaluatieperiode (2009-2014) in beleidsartikel 1 van
de Memorie van Toelichting (MvT) bij de Rijksbegroting voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ).
Dit artikel luidt: Versterkte internationale rechtsorde en eerbiediging van mensenrechten.

Tot en met de begroting 2011 bevatte beleidsartikel 1 drie operationele doelstellingen (OD’s): 1.1 Een
goed functionerende internationale rechtsorde; 1.2 Bescherming en bevordering van mensenrechten; en
1.3 Goed functionerende internationale juridische instellingen in Den Haag (juridische hoofdstad). In de
MvT 2012 is dit gewijzigd en is 1.3 ondergebracht bij beleidsartikel 8 (8.2 Een aantrekkelijk
vestigingsklimaat voor internationale organisaties in Nederland). Vanaf de MvT 2014 is de bevordering
van de internationale rechtsorde ook opgenomen onder het beleidsartikel 2, Veiligheid en Stabiliteit (OD
2.4: Bevordering van veiligheid, stabiliteit en rechtsorde in internationaal verband). Beleidsartikel 1 luidt
nog steeds ‘versterkte internationale rechtsorde en bescherming van de rechten van de mens’, maar de
titel van OD 1.1 is gewijzigd naar: Goed functionerende internationale instellingen met een breed
draagvlak. De reden voor deze titelwijziging is dat dit beter de besteding van de budgettaire middelen
weerspiegelt.

De evaluatieprogrammering van het ministerie van Buitenlandse Zaken 2012-2017 draagt de uitvoering
van de beleidsdoorlichting op aan de Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie (IOB) en
voorziet afronding in 2015. De beleidsdoorlichting richt zich op de ontwikkeling en naleving van het
internationale recht op een beperkt aantal thema’s, waarbij de selectie is gebaseerd op de in de MvT
van BZ genoemde doelstellingen onder OD 1.1 en de daaruit voortvloeiende beleidsagenda.1 Deze zijn
samengebracht onder twee thema’s: vreedzame geschillenbeslechting en het tegengaan van
straffeloosheid. De afbakening van het onderzoek wordt verder uitgewerkt in paragraaf 5.

De ontwikkeling van de internationale rechtsorde heeft ook betrekking op een groot aantal zaken en
taken van BZ dat niet staat genoemd in de MvT’s. Dit komt omdat het bijna uitsluitend om personele
inzet gaat die niet specifiek in de begroting is opgenomen. Dit geldt bijvoorbeeld voor het maken van
afspraken en de voorbereiding van verdragen op gebieden waar leemtes bestaan, zoals de biodiversiteit
van de zeebodem buiten territoriaal gebied en de poolgebieden. Voor zover deze personele
inspanningen geen betrekking hebben op de twee geselecteerde thema’s onder OD 1.1 vormen deze
geen onderwerp van evaluatie. Ter illustratie van de bredere inzet van Nederland op internationale
rechtsorde zal voor een aantal dossiers dat buiten het evaluandum valt kort worden beschreven wat
Nederland op dit terrein doet.

1 Operationele doelstelling 1.2 is in 2014 geëvalueerd; beleidsartikel 8.2 (voorheen 1.3) vormt onderdeel van de evaluatie NL
gastland, gepland voor 2016. OD 1.1 is nooit doorgelicht en is onderwerp van deze beleidsdoorlichting, met dien verstande dat
de responsibility to protect (R2P), niet in de beleidsdoorlichting wordt meegenomen, omdat er een evaluatie is gepland voor
2017.
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2 Achtergrond
De internationale rechtsorde heeft betrekking op het geheel van regels dat zijn geldigheid ontleent aan
de algemeen geaccepteerde internationale rechtsbronnen, zoals verdragen, gewoonterecht, besluiten
van internationale organisaties, algemene rechtsbeginselen, jurisprudentie en doctrine.2 Deze regels
hebben betrekking op vrede en veiligheid, handel, milieu, klimaat en mensenrechten. Voor de naleving
van de regels zijn toezichtmechanismen ingesteld. Voor de besluitvorming bij geschillen over de
toepassing van regels en klachten over het niet naleven van de regels zijn hoven en tribunalen
opgericht.

De oorsprong van het huidige internationale recht ligt in de zeventiende eeuw, met de opkomst van
soevereine staten. Het was in het belang van de staat om betrekkingen met andere staten aan te gaan.
Eind negentiende eeuw ontstond het besef dat de wereldorde gediend was bij het instellen van
universeel aanvaarde regels. Dit leidde tot de instelling van het Permanent Hof van Arbitrage en het
Permanent Hof voor Internationale Justitie. Na de Tweede Wereldoorlog kreeg de ontwikkeling van de
internationale rechtsorde een nieuwe impuls met de oprichting van de Verenigde Naties (VN). Ook in
Europees verband kwamen landen afspraken overeen op het gebied van de internationale rechtsorde,
zoals in het kader van de Raad van Europa, de (voorlopers van de) Europese Unie en de Benelux. Het
internationaal recht krijgt gestalte via onderhandelingen tussen staten, en via jurisprudentie en
andersoortige besluitvorming van internationale organisaties. Staten die verschillen in machtspositie
kunnen verschillende belangen hebben bij het creëren van een normatief internationaal kader.
Hieronder wordt beknopt ingegaan op de twee thema’s van deze beleidsdoorlichting.

Vreedzame geschillenbeslechting
Het VN handvest stelt dat lidstaten hun internationale geschillen vreedzaam moeten beslechten op een
zodanige wijze dat vrede en veiligheid, en gerechtigheid, niet in gevaar worden gebracht.3 Hoofdstuk zes
van het handvest geeft aanwijzingen voor de oplossing van geschillen die de vrede en veiligheid in
gevaar brengen. Onderhandelingen, mediation, juridische regelingen of arbitrage worden daarmee als
eerste middelen genoemd.4 Deze middelen kunnen ook bij andere geschillen worden toegepast. In de
twintigste eeuw zijn verschillende instellingen gevestigd voor de toepassing van deze methoden.
Hieronder wordt beknopt ingegaan op twee instellingen, het Internationaal Gerechtshof (IGH) en het
Permanent Hof van Arbitrage (PHA).

Het VN handvest voorziet in de vestiging van het IGH, de opvolger van het Permanent Hof voor
Internationale Justitie. Partijen bij het VN-handvest zijn tevens partij bij het Statuut van het IGH (een
annex van het handvest). Het Statuut van het IGH (art 36) bepaalt dat staten de verplichte rechtsmacht
van het IGH kunnen erkennen.5 Tot nu toe hebben 71 landen dit gedaan, al dan niet met voorbehoud.
Van de vijf permanente leden van de VN-veiligheidsraad (VNVR) heeft alleen het Verenigd Koninkrijk
partij de verplichte rechtsmacht erkend. Landen die de rechtsmacht niet hebben erkend, kunnen op ad
hoc basis zaken voorleggen aan het IGH. Het IGH geeft tevens op verzoek advies aan de Algemene
Vergadering van de Verenigde Naties (AVVN) en de VN Veiligheidsraad (VNVR), alsmede aan
organisaties die aan de VN zijn gelieerd.

Het PHA is een internationaal scheidsgerecht dat in 1899 door de Eerste Internationale
Vredesconferentie van Den Haag is opgericht. In tegenstelling tot het IGH staat dit Hof niet alleen open

2 Definitie Wener en Wessel. Internationaal en Europees Recht. Een verkenning van grondslagen en kenmerken (2005).
3 http://www.un.org/en/documents/charter/chapter1.shtml
4 http://www.un.org/en/documents/charter/chapter6.shtml
5 http://www.icj-cij.org/documents/?p1=4&p2=2
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voor staten, maar ook voor andere partijen die zoeken naar oplossing van geschillen met een staat, zoals
organisaties, particuliere bedrijven en individuen. Het PHA voorziet in vier van de methoden van
geschillenbeslechting die in het VN handvest staan vermeld: feitenonderzoek, bemiddeling, verzoening
en arbitrage. Het PHA telt meer dan 100 lidstaten.

Tegengaan van straffeloosheid
Met betrekking tot het tegengaan van straffeloosheid werd in de jaren ’90 van de vorige eeuw een
aantal stappen gezet. Straffeloosheid wordt in deze beleidsdoorlichting gedefinieerd als het niet
berechten en bestraffen van individuen die zich schuldig maken aan ernstige misdrijven, zoals
beschreven in artikel 5 van het Statuut van Rome (genocide; misdaden tegen de menselijkheid;
oorlogsmisdaden; en vanaf 2017 de misdaad van agressie). Voor specifieke landen of regio’s waar
ernstige misdrijven waren begaan, maar waar nationale rechtbanken niet tot vervolging konden of
wilden overgaan, werd een aantal ad hoc strafrechttribunalen ingesteld, al dan niet direct onder
auspiciën van de VN. In 1998 werd met de aanvaarding van het Statuut van Rome een permanent
Internationaal Strafhof voor internationale misdrijven (ICC) ingesteld. In 2002 had het vereiste aantal
van zestig landen het Statuut geratificeerd en in 2003, na beëdiging van de Aanklager en rechters,
startten de eerste onderzoeken. Een aantal in geopolitiek opzicht belangrijke staten is geen partij is bij
het Statuut van Rome van het ICC.6 De VNVR is het enige orgaan dat via verwijzing een grotere dekking
van de rechtsmacht van het ICC kan bewerkstelligen. De VNVR verwijst echter maar zeer beperkt en
selectief zaken door naar het ICC.

Non-coöperatie van staten bij de tenuitvoerlegging van aanhoudingsbevelen van het ICC vormt een
obstakel voor het functioneren van het ICC en het tegengaan van straffeloosheid. Hierbij wordt door
sommigen beargumenteerd dat het ICC andere vormen van verzoening in de weg staat. Anderen
betwisten de juistheid van dit standpunt met het argument dat vredesopbouw zonder recht onmogelijk
is. De geringe bereidheid van staten om getuigen, veroordeelden en vrijgesproken verdachten op te
nemen wanneer deze niet kunnen terugkeren naar het land van herkomst vormt ook een obstakel voor
het functioneren van het ICC.

3 Nederlands beleid

Inleiding
In de jaren vijftig van de vorige eeuw werd in Artikel 90 van de Nederlandse grondwet opgenomen dat
de regering de ontwikkeling van de internationale rechtsorde dient te bevorderen.7 De toelichting op de
Nederlandse grondwet stelt dat bevordering van de internationale rechtsorde (artikel 90) inhoudt:

 de vreedzame beslechting van internationale geschillen;

 het waarborgen van mensenrechten;

 goede verhoudingen met andere staten;

 goede internationale wetgeving en de naleving daarvan;

 duurzame internationale vrede en veiligheid.
8

6
China heeft het Statuut van Rome niet getekend. De VS wel, maar vervolgens aangegeven niet de intentie te hebben het

statuut te ratificeren. Rusland heeft het Statuut van het ICC wel getekend, maar ook niet geratificeerd. In 2014 waren 122
landen partij bij het Statuut van Rome.
7 Besselink en Wessel. De internationale rechtsorde en de Nederlandse Grondwet. In: Internationale Spectator; Jaargang 63 nr.
11; November 2009; http://www.denederlandsegrondwet.nl/9353000/1/j9vvihlf299q0sr/vi4db0qeu8gb
8 http://www.denederlandsegrondwet.nl/9353000/1/j9vvihlf299q0sr/vgrnd7f9fty4
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Bevordering van de internationale rechtsorde is een breed, fluïde en rekbaar begrip.9 Het is dan ook niet
verwonderlijk dat er geen beleidsnota is die betrekking heeft op alle aspecten van de internationale
rechtsorde. Wel wordt er in beleidsstukken verwezen naar het belang van de internationale rechtsorde
voor vrede, veiligheid en ontwikkeling, zoals in de nota Handel en Ontwikkelingssamenwerking.10 Voorts
zijn er beleidsnotities op deelgebieden, zoals het beleid met betrekking tot de poolgebieden of het
mensenrechtenbeleid.

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) stelt in haar rapport ‘Aan het buitenland
gehecht’ in 2010 dat Artikel 90 zich laat vertalen in een actief lidmaatschap in internationale
organisaties, het stimuleren van de ontwikkeling en naleving van internationaal recht, het opkomen
voor de mensenrechten, het verbreiden van de rule of law en het bevorderen van veiligheid.11

Betrokken actoren
Voor een goed functionerende rechtsorde zijn naast staten zelf, de VN en de internationale financiële
instellingen (Wereldbank, IMF en regionale ontwikkelingsbanken), vele andere organisaties als de NAVO,
de OVSE en de Raad van Europa van belang. Ook de EU is nauw betrokken bij diverse aspecten van de
internationale rechtsorde. Daarnaast spelen bedrijven en non-gouvernementele organisaties (ngo’s) een
rol. In Nederland zijn vele internationale hoven en instellingen actief op het terrein van de
internationale rechtsorde, waaronder het Internationale Gerechtshof, het Permanent Hof van Arbitrage
en het Internationale Strafhof, alle gevestigd in Den Haag.

Bevordering van de internationale rechtsorde is een verantwoordelijkheid van de regering en wordt
door verscheidene ministeries uitgevoerd. De Minister van Buitenlandse Zaken heeft hierin zowel een
uitvoerende als een coördinerende taak.12 Het Ministerie van Defensie heeft als een van haar kerntaken
de bescherming en bevordering van de internationale rechtsorde.13 Ministeries als Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties, Veiligheid en Justitie en Economische Zaken dragen met experts bij aan de
ontwikkeling van de internationale rechtsorde.

Beleid Buitenlandse Zaken
Beoogde beleidseffecten onder operationele doelstelling 1.114:

1) Multilaterale instellingen (zoals de VN, het Internationaal Strafhof en bijzondere internationale
tribunalen) functioneren effectief en efficiënt met de middelen die ze ter beschikking staan.

2) Bestendigen en verder ontwikkelen van de internationale rechtsorde door uitbreiding van het
lidmaatschap van internationale hoven en tribunalen, waaronder het Internationaal
Gerechtshof en het Internationaal Strafhof. De rechtsmacht van het Internationaal Gerechtshof
wordt door een groeiend aantal staten erkend.

3) Een multilateraal systeem dat straffeloosheid wereldwijd bestrijdt, door nationale instellingen te
versterken en op te treden waar nationale straffeloosheidsbestrijding faalt.

9 Zie onder meer MvT’s en http://politiek.thepostonline.nl/2014/01/23/strategisch-denken-deel-heeft-nederland-nog-
strategen/.
10 Ministerie van Buitenlandse Zaken (2013) Wat de wereld verdient.
11 Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (2010), Aan het buitenland gehecht. Over verankering en strategie van
Nederlands buitenlandbeleid.
12 http://www.rijksbegroting.nl/2012/voorbereiding/begroting,kst160360_10.html
13 Artikel 97 van de Grondwet stelt dat de Krijgsmacht er is ten behoeve van de verdediging en bescherming van de belangen
van het koninkrijk en de handhaving en de bevordering van de internationale rechtsorde.
14 MvT 2011, aangezien deze redelijk representatief is voor de gehele periode. Vermeld dient te worden dat de OD’s niet exacte
dezelfde zijn geweest in de periode 2009-14.
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4) Interstatelijke rechtshulp waardoor de samenwerking tussen de statenpartijen van het ICC
verbetert.

5) Goede complementariteit en onderlinge samenhang tussen de internationale organisaties,
inclusief de multilaterale ontwikkelingsinstellingen, door het bevorderen van samenwerken en
voorkomen van mission creep.

6) Een VN-Veiligheidsraad die een betere afspiegeling vormt van de huidige wereldverhoudingen.
7) Operationalisering van Responsibility to Protect (R2P)-concept.

De eerste vier operationele doelstellingen komen aan de orde in deze beleidsdoorlichting. Zij worden
gegroepeerd onder twee onderwerpen: vreedzame beslechting van geschillen en tegengaan van
straffeloosheid. De Nederlandse inzet voor de samenhang en complementariteit tussen internationale
organisaties en voor hervorming van de VNVR wordt alleen globaal beschreven in de
beleidsreconstructie. Een evaluatie staat gepland voor 2016. R2P blijft buiten beschouwing omdat er
een evaluatie staat gepland voor 2017.

Taakverdeling binnen BZ
Binnen het Ministerie van Buitenlandse Zaken zijn diverse directies betrokken bij de ontwikkeling en
bevordering van de internationale rechtsorde. Hieronder een niet-uitputtende inventarisatie:
DJZ: bijdragen aan rechtsontwikkeling; verdragsonderhandelingen; beoordeling consistentie verdragen;
verdragenbank; deelname aan expert bijeenkomsten; procesvertegenwoordiging en procesvoering.
DSH: assisteren bij het opbouwen van nationale rechtssystemen.
DVB: richt zich op internationale veiligheid en internationale stabiliteit.
DKP: publieksdiplomatie rondom Nederland als gastland voor internationale organisaties en faciliteren
buitenlandse ambassades en internationale organisaties.
DMM: budgethouder binnen BZ; hervorming van de VN; bestrijding van straffeloosheid door steun aan
ICC en andere tribunalen; steun aan ngo’s en expertgroepen.
BEB: onderhandelen over verdragen die de handel en handelsbescherming betreffen.

Instrumenten
Een groot scala aan instrumenten wordt ingezet om de internationale rechtsorde te bevorderen:
onderhandelen en bilaterale diplomatie staan daarbij op de voorgrond. Ook organiseert Nederland
bijeenkomsten, zoals VN side events, bijeenkomsten voor deskundigen en bijeenkomsten gericht op een
breder publiek. Daarnaast worden financiële middelen ter beschikking gesteld voor de vreedzame
oplossing van geschillen en het tegengaan van straffeloosheid. Voorts wordt op bescheiden schaal
expertise ter beschikking gesteld aan staten voor onderzoek ten behoeve van de rechtsgang bij ernstige
misdrijven.

Budget
Tabel 1 Budget voor operationele doelstellingen 1.1 en 1.3/8.2/4.5 (bedragen x EUR 1 miljoen)

MvT 2009 MvT 2010 MvT 2011 MvT 2012 MvT 2013 MvT 2014

OD 1.1 Een goed functionerende internationale rechtsorde

OD 1.1 Goed functionerende internationale instellingen met
een breed draagvlak

47,6 46,7 47,3 51,7 52,5

52,7

OD 1.3 Internationale juridische instellingen

OD 8.2 Een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor internationale
organisaties in Nederland

OD 4.5 Een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor internationale
organisaties in Nederland

14,2 13,1 21,4

17,8 13,8

8,8

Bron: Memories van Toelichting bij de BZ-begrotingen voor 2009 t/m 2014.
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Het grootste gedeelte van het budget voor OD 1.1 wordt besteed aan de reguliere Nederlandse bijdrage
aan de VN (ongeveer EUR 40 miljoen per jaar). De niet verplichte financiële middelen gaan naar
verschillende internationaalrechtelijke instellingen en ngo’s die werken ter bevordering van het
functioneren van internationale organisaties, onder meer op het gebied van straffeloosheidsbestrijding.

4 Resultaatketen
Nederland beoogt met de bevordering van de internationale rechtsorde bij te dragen aan vrede,
veiligheid en ontwikkeling. Deze doelen op impactniveau zijn abstract en veelomvattend. Om die reden
vormen deze doelen geen onderwerp van studie en wordt uitsluitend onderzocht hoe Nederland
bijdraagt aan de intermediaire doelstelling: versterking van de internationale rechtsorde.

Hieronder wordt met betrekking tot de voor deze beleidsdoorlichting geselecteerde onderwerpen
beknopt weergegeven wat de Nederlandse prioriteiten zijn. Het is een samenvatting van de onder OD
1.1 genoemde doelen en de prioriteiten voor de beleidsagenda verwoord in een interne notitie. In het
schema staat ook wat Nederland doet om deze prioriteiten te realiseren. De beleidsdoorlichting richt
zich op een selectie van deze prioriteiten (zie paragraaf 5 afbakening).

Doelstelling

EEN GOED FUNCTIONERENDE INTERNATIONALE RECHTSORDE

Landen werken op basis van afspraken, gewoonterecht, verdragen en niet-bindende instrumenten
met elkaar en via internationale organisaties samen, en kunnen elkaar aanspreken als regels worden

overschreden. Afspraken en uitspraken worden nageleefd of kunnen worden afgedwongen.

Nederlandse
prioriteiten

(outcome en
output niveau)

Vreedzame geschillenbeslechting.

*IGH en PHA genieten grotere bekendheid.

*universele aanvaarding rechtsmacht ICJ.

*functioneren van andere vormen van
geschillenbeslechting.

* institutionele ontwikkeling gerechtshoven
(grotere effectiviteit en efficiëntie).

Tegengaan van straffeloosheid.

*Universele rechtsgelding ICC.

*Complementariteit ICC.

*ad hoc tribunalen functioneren.

*totstandkoming verdrag interstatelijke rechtshulp
bij internationale misdrijven.

*behoud van draagvlak ICC binnen Afrika/AU.

* institutionele ontwikkeling ICC (grotere
effectiviteit en efficiëntie).

Activiteiten/
input

Inzet Nederland:
Deelname aan mondiale discussiefora.

Onderhandelen. EU-diplomatie en bilaterale
diplomatie.

Organiseren van VN side-events en andere
bijeenkomsten.

Inzet Nederland:
Deelname aan mondiale en EU fora; inzet in ASP;

Financiële steun ICC en andere tribunalen; inzet in
Study Group on Governance ICC.

Financiële steun ngo’s

Organiseren side events

Technische en financiële steun aan derde landen
t.b.v. de rechtsgang en compensatie slachtoffers
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Nederland zet voor het bereiken van de doelstellingen vooral niet-financiële instrumenten in, zoals
deelname aan mondiale en EU fora, bilaterale diplomatie en deelname aan werkgroepen die beogen de
effectiviteit van hoven en tribunalen te verbeteren.

Wanneer het te bereiken resultaat de vastlegging van afspraken of overeenstemming over richtlijnen is,
is de tenuitvoerlegging niet gegarandeerd. Voorts is het al dan niet vastleggen van de gewenste
afspraken goeddeels afhankelijk van andere actoren in de onderhandelingen. De attributie van de
resultaten naar de inzet van Nederland is in de meeste gevallen niet mogelijk en daarom zal meestal
worden gesproken in termen van plausibiliteit.

5 Afbakening onderzoek
De evaluatie beslaat de periode 2009-2014. De keuze voor deze periode stoelt op de wens zo actueel
mogelijk te zijn en het feit dat het onderzoek voor een deel berust op interviews. De inschatting is dat
vijf jaar de maximaal haalbare periode is voor het reproduceren van informatie door respondenten.

Het onderwerp internationale rechtsorde is breed. Op logistieke gronden is er een selectie van
onderwerpen gemaakt. De beleidsdoorlichting bestaat uit: 1) een reconstructie van het beleid en 2) een
onderzoek naar de effecten van het beleid met betrekking tot enkele dossiers.

1) Reconstructie van het beleid
De reconstructie houdt in een beschrijving van het beleidsterrein en de beoogde doelen, met inbegrip
van een analyse van de relevantie van en de consistentie tussen beleidsdoelstellingen. Ter illustratie
zullen enkele beleidsterreinen nader worden uitgediept, zoals de Nederlandse betrokkenheid bij de
rechtsontwikkeling met betrekking tot gebieden die buiten de territorialiteit van landen vallen (ruimte,
oceanen, poolgebieden).

2) Onderzoek naar de effecten
Het onderzoek spitst zich toe op de beleidsdoelstellingen onder OD 1.1 van de MvT. De redenen voor de
keuze voor dit sub-artikel zijn: 1) de doelstellingen zijn niet eerder onderwerp van een
beleidsdoorlichting geweest; 2) het is weinig voor de hand liggend dat de doelstellingen in andere
beleidsdoorlichtingen aan bod komen; voor andere terreinen, zoals klimaat of milieubescherming, is dit
wel het geval (geweest).

Zoals hiervoor aangegeven, valt R2P buiten bestek van het onderzoek, omdat een aparte evaluatie staat
gepland voor 2017. De doelstellingen met betrekking tot de VNVR en de samenhang en
complementariteit tussen internationale organisaties komt uitsluitend in de beleidsreconstructie aan de
orde. De reden is dat in de evaluatieprogrammering voor 2016 een syntheseonderzoek van VN
organisaties staat gepland.

De overige doelstellingen zijn samengebracht gegroepeerd onder twee thema’s: vreedzame
geschillenbeslechting en het tegengaan van straffeloosheid. Op logistieke gronden wordt per thema
slechts een beperkt aantal dossiers onder de loep genomen. De dossiers zijn geselecteerd op basis van
de volgende criteria: 1) mate van prioriteit die het dossier voor NL heeft zoals aangegeven in een intern
document over prioriteiten van de beleidsagenda; 2) variëteit in soort onderwerpen en aard van de
betrokkenheid van NL; 3) evalueerbaarheid; en 4) politiek belang van het dossier.

Het onderzoek spitst zich toe op de volgende thematische dossiers:
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a) Vreedzame beslechting van geschillen
 Inzet op de grotere bekendheid met en het goed functioneren van het Internationaal

Gerechtshof.

 Inzet op een toename van het aantal landen dat de verplichte rechtsmacht van het IGH erkent.

 Inzet op een grotere bekendheid met en het goed functioneren van het Permanente Hof van
Arbitrage.

 Financiering van het International Peace Institute (circa EUR 0.5 miljoen). Deze organisatie is
werkzaam op het brede terrein van vrede en veiligheid, met inbegrip van vreedzame
geschillenbeslechting.

b) Voorkomen van straffeloosheid
 Inzet op universaliteit: erkenning van de rechtsmacht van het ICC (steun aan ngo’s,

onderhandeling, herzieningsconferentie statuut van Rome (2010); toename ratificaties Statuut
van Rome).

 Initiatief voor totstandkoming verdrag interstatelijke rechtshulp teneinde de strafrechtelijke
samenwerking tussen staten op het gebied van internationale misdrijven te verbeteren.

 Nederlandse inzet ter verbetering van de effectiviteit van het ICC, o.a. via de Haagse
werkgroepen, m.n. de Study Group on Governance (SGG).

 Financiering van:

 The Trust Fund for Victims (TFV)

 The Coalition for the International Criminal Court (CICC)

 Parliamentarians for Global Action

 Justice Rapid Response
(totaalbedrag: circa EUR 3 miljoen).

6 Doel van de beleidsdoorlichting en onderzoeksvragen
De beleidsdoorlichting kent een tweeledige doelstelling:

a) Inzicht verschaffen in en verantwoording afleggen over de wijze waarop Nederland zich met
betrekking tot de hiervoor genoemde dossiers heeft gezet voor het bevorderen van
internationale rechtsorde en met welk resultaat; en

b) Het identificeren van aandachtspunten voor de beleidsuitvoering.

De RPE 2014 vormt de leidraad voor de onderzoeksvragen. In de RPE zijn de vragen gegroepeerd onder
zes componenten. Twee van deze componenten komen elders in de ToR aan de orde: afbakening van
het onderzoeksterrein (sectie 1 en sectie 5) en overzicht van eerder uitgevoerd onderzoek (sectie 8). De
overige vier componenten staan hieronder met inbegrip van de onderzoeksvragen. De in de RPE
vermelde vragen zijn algemeen. In deze ToR zijn zij toegespitst op de Nederlandse inzet ten behoeve van
de versterking van de internationale rechtsorde (vraag 1 en 2) dan wel nader toegespitst op de
vreedzame geschillen beslechting en het tegengaan van straffeloosheid ( vraag 3 t/m 8).

Motivering voor het beleid en de met het beleid beoogde doelen.
1. Wat was de aanleiding voor Nederland om zich in te zetten voor de versterking van de

internationale rechtsorde en welke doelen worden hiermee beoogd? Is deze aanleiding nog
actueel?

2. Waarom dient de overheid zich in te zetten voor de versterking van de internationale rechtsorde?
Wat is de rol van het ministerie van BZ en welke taakverdeling bestaat er tussen de directies en
tussen de ministeries?
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Beschrijving van het beleidsterrein en de onderbouwing en de uitgaven.
3. Welke instrumenten zijn ingezet voor de vreedzame geschillenbeslechting, het tegengaan van

straffeloosheid en het beter functioneren van gerechtshoven en tribunalen?
4. Met welke uitgaven gaat het beleid gepaard?
5. Welke selectiecriteria zijn aangewend voor de besluitvorming inzake de niet-verplichte uitgaven?

Doeltreffendheid en doelmatigheid van de inzet voor de versterking van de internationale
rechtsorde
Vreedzame beslechting van geschillen
6.1 In hoeverre en op welke wijze heeft Nederland bijgedragen aan een grotere bekendheid en het goed
functioneren van het IGH?,
6.2 In hoeverre en op welke wijze heeft Nederland bijgedragen aan de uitbreiding van het aantal landen
dat de rechtsmacht van het IGH aanvaardt?
6.3 In hoeverre en op welke wijze heeft Nederland bijgedragen aan een grotere bekendheid en het goed
functioneren van het PHA?

Tegengaan van straffeloosheid:
6.4 Welke stappen zijn gezet met betrekking tot de universaliteit van de rechtsmacht van het ICC en in

hoeverre heeft Nederland hieraan bijgedragen?
6.5 Welke stappen zijn gezet met betrekking tot de totstandkoming van een verdrag inzake

interstatelijke rechtshulp? In hoeverre heeft Nederland hieraan bijgedragen?
6.6 In hoeverre heeft Nederland bijgedragen aan de compensatie van slachtoffers van internationale

misdrijven?
6.7 In hoeverre heeft Nederland via de ‘Haagse werkgroepen’ van het ICC bijgedragen aan verbetering

van de effectiviteit van het ICC?

7 Welke factoren zijn, in positieve of negatieve zin, van invloed geweest op het bereiken van
resultaten? Zijn er positieve of negatieve neveneffecten geweest?

8 Zijn er aanwijzingen voor inefficiënte inzet van financiële middelen?

Maatregelen ter verdere verhoging van de doeltreffendheid en de doelmatigheid van het beleid
9 Op welke wijze kan de doeltreffendheid van het beleid worden verhoogd en hoe kan inefficiënt

gebruik van middelen worden tegengegaan?
10 Welke beleidsopties zijn er indien er significant minder middelen (20%) beschikbaar zijn?15

7 Representativiteit
Gezien de diversiteit binnen het beleidsterrein, kunnen uitspraken met betrekking tot de onderzochte
dossiers niet worden geëxtrapoleerd. Met de aangebrachte diversiteit in de dossiers vormt de
beleidsdoorlichting wel een goede illustratie van de Nederlandse inzet voor vreedzame
geschillenbeslechting en het tegengaan van straffeloosheid.

De beleidsreconstructie beslaat een groter aantal onderwerpen, maar is zeker niet uitputtend.
Onderhandelingstrajecten die betrekking hebben op dossiers uit de begroting buitenlandse handel en

15 Vraag 9 en 10 komen aan de orde in de beleidsreactie op de beleidsdoorlichting.
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ontwikkelingssamenwerking blijven goeddeels buiten beschouwing, mede omdat deze dossiers
onderdeel (kunnen) vormen van thematische beleidsdoorlichtingen.

8 Aanpak en methodologie
De bevindingen van de beleidsdoorlichting berusten zowel op bestaand onderzoek en evaluaties als op
aanvullend onderzoek. Dossieronderzoek en interviews vormen de belangrijkste methoden van
gegevensverzameling. Schriftelijke bronnen zijn literatuur; Kamerstukken; intern berichtenverkeer;
rapporten van ngo’s, zowel van ngo’s die NL financiering ontvangen als van ngo’s die kritische geluiden
laten horen over de Nederlandse inzet. Interviews worden met bij de beleidsuitvoering betrokken
personen, met vertegenwoordigers van andere landen en van de Europese Dienst voor Extern Optreden,
met vertegenwoordigers van ngo’s en met enkele externe deskundigen van universiteiten of
onderzoeksinstituten. Informatie over de bijdrage van Nederland op basis van interne schriftelijke
bronnen of interviews met BZ respondenten wordt zo mogelijk getrianguleerd met informatie uit een
externe bron. Wanneer dit niet mogelijk is, wordt dit expliciet vermeld.

Motivering voor het beleid en beschrijving van het beleidsterrein
Beantwoording van vragen met betrekking tot de componenten motivering voor het beleid en het
beleidsterrein en de bijbehorende uitgaven vindt plaats op basis van documentstudie en interviews.

Doeltreffendheid
Vooronderzoek is uitgezet om de belangrijke problemen inzake het tegengaan van straffeloosheid en
het functioneren van het ICC, alsmede de Nederlandse inspanningen op dit gebied te beschrijven.
Daarbij wordt ook onderzocht in hoeverre Nederland coalities met andere landen smeedt. Voor
beantwoording van onderzoeksvragen 6.1 t/m 6.7 betreft het onderzoek:

 Het in kaart brengen van de Nederlandse inspanningen (input), zoals diplomatie en
onderhandelen binnen VN en EU; bilaterale diplomatie; organisatie van side events;
interstatelijke rechtshulp bij ernstige internationale misdrijven; technische en financiële
assistentie met betrekking tot het faciliteren van de werkzaamheden van internationale
strafhoven; en financiële steun aan intergouvernementele organisaties, niet-gouvernementele
organisaties, denktanks en organisaties van parlementariërs.

 Beschrijving van de beoogde resultaten op output en outcome niveau.16

 Beschrijving van de rol van andere actoren en het krachtenveld (selectie van actoren op basis
van vooronderzoek).

 Beschrijving mate waarin beoogde resultaten zijn bereikt en analyse van Nederlandse bijdrage
hieraan. Wat betreft de financiële middelen is er een externe evaluatie (2013) beschikbaar voor
de projecten van het Trustfund for Victims (TVF) van het ICC. Voor zover bekend zijn er voor de
bijdragen aan ngo’s alleen jaarverslagen en voortgangsrapportage beschikbaar.

 Analyse van factoren die de te bereiken resultaten hebben gefaciliteerd dan wel belemmerd.

Opgemerkt dient te worden dat het al dan niet realiseren van de beoogde resultaten afhankelijk is van
de inspanningen, dan wel tegenwerking, van verschillende actoren. Ook kunnen externe politieke

16
In beleidsdocumenten (zie bijvoorbeeld MvT 2008) staat dat het niet zinvol of haalbaar wordt geacht indicatoren te

kwantificeren, met als reden dat outcome en output moeilijk objectief meetbaar zijn en bruikbare gegevens niet beschikbaar
zijn of niet (tijdig) kunnen worden verzameld. In deze evaluatie worden op basis van het vooronderzoek zo mogelijk enkele
indicatoren gereconstrueerd, zoals aantal ratificaties, aantal slachtoffers die geholpen zijn.



11

ontwikkelingen een belangrijke rol spelen. Resultaten van de Nederlandse inzet kunnen alleen worden
uitgedrukt in termen van ‘bijdragen aan’.

Doelmatigheid
Voorzien is dat in de meeste gevallen niet mogelijk zal zijn te beoordelen of de middelen efficiënt zijn
ingezet, omdat het niet mogelijk zal zijn kosten voor alternatieve benaderingen in kaart te brengen en
de resultaten hiervan in kaart te brengen. Apert inefficiënte inzet van middelen, zoals duplicatie van
inspanningen of exorbitante overhead kosten komt naar verwachting wel in beeld en zal in dat geval ook
worden vermeld.

9 Organisatie
IOB (Marijke Stegeman en Saskia Hesta) voert de beleidsdoorlichting uit. Vooronderzoek is uitgezet om
de problematiek met betrekking tot straffeloosheid in kaart te brengen. Voorts is externe expertise
aangetrokken voor de beleidsanalyse met betrekking tot de VN. Voor het dossier met betrekking tot de
vreedzame beslechting van geschillen zal tevens externe expertise worden aangezocht. Er is een
referentiegroep samengesteld bestaande uit drie externe deskundigen (Prof. Dr. L. van den Herik,
Universiteit Leiden, Prof. Dr. E. Hey, Erasmus Universiteit Rotterdam en Prof. Dr. J. Rood, Instituut
Clingendael), vertegenwoordigers van DMM en DJZ en een vertegenwoordiger van het Ministerie van
Financiën. Bas Limonard en Otto Genee zijn IOB-meelezers. De betrokken beleidsdirecties en de directie
Financieel-Economische Zaken (FEZ) zullen zich buigen over onderzoeksvragen 9 en 10.

10 Product
De resultaten worden samengevat in een eindrapport. Voorstudies worden uitsluitend op het web
gepubliceerd.

11 Planning
Afronding van de beleidsdoorlichting is voorzien voor augustus 2015.

2015 Jan-feb Mrt-april Mei-juni Juli-aug
Vaststelling terms of reference x
Dossieronderzoek en interviews beleidsontwikkeling x x x
Vooronderzoek inzake het tegengaan van straffeloosheid x x

Documentstudie en interviews inzake de drie onderwerpen x x x
Opstelling syntheserapport x x


