
 
 

 

 
Policy brief t.b.v. hoorzitting over BIV 

 

Budget Internationale Veiligheid: Geïntegreerd en ontwikkelingsrelevant 
  
Aanwending van het budget internationale veiligheid (BIV) valt onder verantwoordelijkheid van de minister 

van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, in overeenstemming met de minister van 

Defensie. De eindverantwoordelijkheid van eerst genoemde impliceert dat de aanwending 

ontwikkelingsrelevant moet zijn. De toetsing van deze relevantie vergt een strategische inkadering van en 

een set van criteria voor de aanwending van het BIV. Uitgangspunt daarbij is dat het BIV kan bijdragen aan 

crisisbeheersingsoperaties in ontwikkelingslanden. In uitzonderlijke omstandigheden kan daarvan 

afgeweken worden in overeenstemming tussen beide bewindslieden. 

 
Strategische inkadering BIVStrategische inkadering BIVStrategische inkadering BIVStrategische inkadering BIV    

De “blijvende instabiliteit in de gordel van Latijns Amerika via Afrika en het Midden-Oosten naar Zuid- en 

Centraal Azië”1 vormt een voorname bedreiging. Niet enkel voor internationale vrede en veiligheid maar ook 

voor de veiligheid van mensen in betrokken regio’s. Deze regio’s kenmerken zich door fragiliteit en 

instabiliteit en zijn zondermeer relevant voor ontwikkelingssamenwerking omdat: 

- 1,5 miljard mensen in fragiele en conflictlanden leven; 

- Sinds 1989 70% van deze landen door gewapend conflict getroffen is; 

- 30% van het ODA-budget in deze landen wordt gespendeerd; 

- deze landen de grootste achterstand hebben opgelopen in het realiseren van de MDG’s2. 

 

Bovendien blijkt uit studies dat in 2025 een meerderheid van de allerarmsten in fragiele landen leeft3. 

 

In Busan (2011) zijn de G7+ landen samen met 19 fragiele en conflictlanden en internationale organisaties 

de New Deal for Engagement in Fragile States4 overeengekomen. Deze New Deal heeft inmiddels steun 

gekregen van de African Development Bank, OECD, Asian Development Bank, UN Development Group, 

Europese Unie en de Wereld Bank en 35 landen waaronder voorname donorlanden. Nederland heeft bij de 

totstandkoming van de New Deal een voortrekkersrol vervuld. 

 

Het ligt daarom zeer voor de hand de ontwikkelingsrelevantie van het BIV te waarborgen door voor de 

aanwending de New Deal als strategisch kader te hanteren. 

 

De aanwending van het BIV moet dan bijdragen aan de volgende doelstellingen5: 

- legitimate politics : foster inclusive political settlements and conflict resolution; 

- security: establish and strengthen people’s security; 

- justice: address injustices and increase people’s access to justice; 

- Economic Foundations: generate employement and improve livelihoods; 

- Revenue and Services: Manage revenue and build capacity for accountable and fair service 

delivery. 

 
De bijdrage van het BIV aan deze zogenoemde peacebuilding and statebuilding goals (PSG’s) richt zich 

vooral op het realiseren en versterken van de veiligheid van burgers en de gemeenschappen waar zij deel 

                                                
1 Eindrapport Verkenningen. Houvast voor de krijgsmacht van de toekomst, Den Haag, 2010. 
2 A New deal for engagement in fragile states, Busan, November 2011. 
3 Homi Kharas, Andrew Rogerson, Horizon 2025. Creative Destruction in the aid industry, ODI, July 2011. 
4 A New deal for engagement in fragile states. 
5 Ibid. 



 
 

 

van uit maken. Het is van belang dat de interventies die zich richten op de veiligheid van burgers (human 

security) het realiseren van de andere PSG’s niet belemmeren maar juist bevorderen. Daarom zal de inzet 

van het BIV steeds onderdeel moeten zijn van een geïntegreerde benadering die aan de basis ligt van 

besluitvorming, voorbereiding en uitvoering.  

 

Set van criteriaSet van criteriaSet van criteriaSet van criteria    

De aanwending van het BIV moet, ten einde de ontwikkelingsrelevantie te waarborgen, voldoen aan 

objectieve, eenduidige en toetsbare criteria. Deze criteria hebben betrekking op diverse aspecten van de 

aanwending. Ze hebben betrekking op doelstelling; geografische focus; mandaat; benadering;  

besluitvorming; samenwerking; monitoring en evaluatie. 

 

Ontwikkelingsrelevantietoets BIVOntwikkelingsrelevantietoets BIVOntwikkelingsrelevantietoets BIVOntwikkelingsrelevantietoets BIV    

Aspecten Criterium Toelichting 

Doelstellingen Het BIV draagt bij aan interventies waarbij 

veiligheid van mensen (Protection of Civilians6) 

zowel een doelstelling vormt als een 

doorslaggevende rol speelt bij de strategie en 

de in te zetten middelen.  

Dit garandeert een aanwending 

die coherent is met Kamerbrief 

Speerpunt Veiligheid7 en 

Rechtsorde en aansluiting op het 

beleidsthema van de VN 

Protection of Civilians in Armed 

Conflict.  

Het BIV draagt bij  aan veiligheid en rechtsorde 

in ontwikkelingslanden door oorzaken van 

conflicten, instabiliteit en uitsluiting aan te 

pakken en door ondersteuning van positieve 

krachten in de samenleving vanuit het oogpunt 

van human security. 

Dit sluit aan bij de Kamerbrief 

Speerpunt Veiligheid en 

Rechtsorde en maakt dat het BIV 

het gehele conflictcontinuüm 

dekt.  

Geografische focus Het BIV wordt uitsluitend ingezet voor landen 

die behoren tot één van de volgende 

categorieën: Least Developed Countries; Other 

Low Income Countries; Lower Middle Income 

Countries and Territories.8 

Deze landen komen in 

aanmerking voor ODA. Upper 

Middle Income Countries and 

Territories ontbreken als 

categorie omdat het Nederlandse 

bilaterale ontwikkelingsbeleid 

zich niet meer op deze landen 

(denk aan China!) wil richten.9 

Het BIV richt zich primair op landen in de top 

20 van fragiele staten in de failed state index.10 

Aansluitend op New Deal en 

focus Nederlands 

ontwikkelingsbeleid. Is gelet op 

risico van terrorisme en toegang 

tot strategische grondstoffen ook 

Nederlands belang. 

Mandaat Het BIV draagt enkel bij aan 

crisisbeheersingsoperaties met een 

volkenrechtelijk mandaat of waarbij sprake is 

van een humanitaire noodsituatie. 

Conform regeerakkoord. 

                                                
6 Protection of Civilians verwijst zowel naar verplichtingen die voortvloeien uit het Internationaal Humanitair Recht als 

naar de verantwoordelijkheid om in het kader van crisisbeheersingsoperaties het mandaat zo uit te voeren dat burgers 

effectief worden beschermd en aan hun verwachtingen wordt voldaan. Zie: Hugh Breakey, The Responsibility to Protect 

and the Protection of Civilians in Armed Conflict: Review and Analysis, Institute for Ethics, Governance and Law, Griffith 

University, Sydney, November 2010. 
7 Kamerbrief Speerpunt Veiligheid en Rechtsorde, 21 mei 2012. 
8 OECD DAC List of ODA Recipients Effective for Reporting on 2012 and 2013 flows. 
9 Zie ook: Ongelijke werelden: armoede, groei, ongelijkheid en de rol van internationale samenwerking, AIV-advies 

nr.80, september 2012. 
10 Fund for Peace Failed State Index. 



 
 

 

Benadering Plan voor aanwending van BIV wordt wat 

betreft benadering getoetst op de volgende 

uitgangspunten a. geïntegreerde benadering; b. 

preventie en conflictsensitiviteit; c. flexibiliteit; 

d. langdurige betrokkenheid en verantwoorde 

risico’s; e. gerichtheid op lokale prioriteiten, 

lokale systemen. 

Dit sluit aan bij de Kamerbrief 

Speerpunt Veiligheid en 

Rechtsorde. 

Besluitvorming Voorafgaand aan, tijdens en na afloop van 

crisisbeheersingsoperaties of andersoortige 

interventies waaraan het BIV bijdraagt moeten 

fragility assessments plaatsvinden. 

 

Periodieke fragility assessments 

vormen onderdeel van de New 

Deal. Belangrijke state en non-

state actoren zijn bij dit 

assessment betrokken.  

Voorafgaande aan, tijdens en na afloop van 

crisisbeheersingsoperaties of andersoortige 

interventies  waaraan het BIV bijdraagt vinden 

civil assessments plaats. 

Aansluiting op de 

veiligheidsbehoeften van de 

lokale bevolking is een kritische 

succesfactor. Daarom zijn 

onafhankelijke civil assessment 

van belang. Sluit aan bij evaluatie 

Nederlandse bijdrage aan ISAF-

missie11. 

Samenwerking Crisisbeheersingsoperaties of andersoortige 

interventies waaraan BIV bijdraagt vinden 

plaats in internationaal verband op basis van 

een compact (implementatie op basis van one 

vision, one plan), of in verband van de VN of 

intergouvernementele organisaties (denk aan 

EU, AU etc.) waarbinnen een integrale 

benadering mogelijk is.  

Conform New Deal. 

BIV draagt enkel bij indien een whole of 

government en een multi-actor benadering zijn 

verzekerd. 

Conform regeerakkoord dat 

bepaalt dat veiligheid, 

ontwikkeling en diplomatie hand 

in hand moet gaan. 

Betrokkenheid van civiele 

samenlevingsorganisaties en, 

waar mogelijk bedrijfsleven, is 

tevens van belang in kader van 

geïntegreerd beleid. 

Monitoring Bij crisisbeheersingsoperaties dient vooraf en 

tijdens de missie onafhankelijk onderzoek naar 

en rapportage over burgerbescherming en 

burgerslachtoffers plaats te vinden. 

Het effectief beschermen van 

burgers vormt kritische 

succesfactor en behoeft om die 

reden van meet af aan 

onafhankelijk gestructureerd 

onderzoek. Conform VN 

beleidsthema Protection of 

Civilians. 

Bij aanwending van het BIV vindt periodieke 

monitoring plaats en wordt onafhankelijk 

geëvalueerd op de bijdrage aan de PSG’s. 

Aansluitend op New Deal. 

Onafhankelijk evaluatie is, ook 

indien er geen sprake is van een 

beleidsdoorlichting, noodzakelijk. 

 

 

    

    

                                                
11 Eindevaluatie Nederlandse bijdrage aan ISAF, 2006-2010, 23 september 2011. 



 
 

 

    

Type activiteiten dat in aanmerking komt voor financieringType activiteiten dat in aanmerking komt voor financieringType activiteiten dat in aanmerking komt voor financieringType activiteiten dat in aanmerking komt voor financiering    vanuit BIVvanuit BIVvanuit BIVvanuit BIV    

Ten einde een meer concreet beeld te krijgen bij de activiteiten die in aanmerking komen voor financiering 

volgt hier een (niet limitatieve) aanduiding van categorieën van activiteiten: 

- Conflictpreventie, conflictmanagement en vredeshandhaving 

• Advisering van regionale organisaties op gebied van crisispreventie in DAC-1,2,3 landen;  

• Steun aan onderhandelingen gericht op vreedzame conflictoplossing; 

• Steun aan civiele samenlevingsinitiatieven die bijdragen aan conflictpreventie; 

• Ondersteuning van de implementatie van internationale sancties in DAC-1,2,3 landen; 

• DDR-programma’s en maatregelen tegen de proliferatie van kleine en lichte wapens; 

- Crisisbeheersing met Protection of Civilians in missiemandaat; 

- Vredesopbouw en staatsopbouw (PSG’s) in fragiele en conflictlanden;  

- Security Sector Reform. 

 

UitsluitingscriteriaUitsluitingscriteriaUitsluitingscriteriaUitsluitingscriteria    

Het is ter voorkoming van misverstanden verstandig vooraf consensus te bereiken over activiteiten die 

onder geen enkele omstandigheid in aanmerking komen voor financiering vanuit BIV. Eerste aanzet: 

- In het regeerakkoord is sprake van een zekere koppeling tussen het BIV en de opheffing van het 

HGIS-budget voor vredesoperaties. Dit impliceert dat het BIV nimmer aangewend kan worden voor 

kosten die voortvloeien uit de instandhouding en vredesbedrijfsvoering van de krijgsmacht. Het BIV 

kan onder voorwaarden enkel een bijdrage12 leveren aan “variabele kosten van vredesoperaties” 

die voorheen ten laste van de HGIS-begroting kwamen.13 Bondgenootschappelijke verplichtingen 

behoren tot de vredesbedrijfsvoering van de krijgsmacht. 

- Onderhoud van en investeringen in materieel en voorraden, ook missiespecifieke investeringen die 

voorheen in aanmerking kwamen voor HGIS-financiering, zijn uitgesloten. Het is politiek en 

beleidsmatig onwenselijk dat de Minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 

verantwoordelijkheid draagt voor materieel- en voorraadbeleid. 

- Inzet van de krijgsmacht in het kader in internationale bestrijding van terrorisme zijn uitgesloten 

omdat deze inzet voortvloeit uit de verdediging van eigen grondgebied en dat van bondgenoten. 
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12 Inverdieneffecten zullen in mindering worden gebracht op de bijdrage van het BIV. 
13 Brief van de ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie inzake aanscherping van HGIS-afspraken d.d. 13 juni 

2012. 


