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De Voorzitter van de AIV heeft op 12 oktober een brief gestuurd aan de
vaste commissies voor Europese Samenwerkingsorganisaties1 en voor
Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking2 over het
werkprogramma van de AIV voor 2010. De vaste commissies voor Buiten-
landse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking en voor Europese
Samenwerkingsorganisaties hebben op dinsdag 27 oktober 2009 in een
gezamenlijke commissievergadering gesproken over deze brief.

Naar aanleiding daarvan heeft de voorzitter van de vaste commissie voor
Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking, mede
namens de vaste commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties,
de Voorzitter van de AIV op 3 november 2009 een reactie gestuurd.

De commissies brengen bijgaand verslag uit van het gevoerde schriftelijk
overleg.

De griffier van de vaste commissie voor Europese Samenwerkings-
organisaties,
Hester Menninga

1 Samenstelling:
Europese Samenwerkingsorganisaties:
Holdijk (SGP), Essers (CDA) (voorzitter),
Bemelmans-Videc (CDA), Van de Beeten
(CDA), Broekers-Knol (VVD) (vice-voorzitter),
Ten Hoeve (OSF), Kneppers-Heynert (VVD),
Benedictus (CDA), Van Driel (PvdA), Eigeman
(PvdA), Engels (D66), Peters (SP), K.G. de Vries
(PvdA), Haubrich-Gooskens (PvdA), Reuten
(SP), Schaap (VVD), Smaling (SP), Koffeman
Böhler (GL), Van Bijsterveld (CDA), Strik (GL),
Kuiper (CU), Duthler (VVD), Vliegenthart (SP),
Lagerwerf-Vergunst (CU) en Yildirim (Fractie-
Yildirim).
2 Buitenlandse Zaken, Defensie en
Ontwikkelingssamenwerking:
Van den Berg (SGP), Dupuis (VVD), Rosenthal
(VVD), Ten Hoeve (OSF), De Graaf (VVD) (voor-
zitter), Vedder-Wubben (CDA), Kox (SP),
Schouw (D66), Van Driel (PvdA), Eigeman
(PvdA), Franken (CDA) (1e vice-voorzitter),
Thissen (GL), Van Kappen (VVD), De Boer
(CU), K.G. de Vries (PvdA), Willems (CDA),
Haubrich-Gooskens (PvdA), Hillen (CDA),
Smaling (SP) (2e vice-voorzitter), Koffeman
(PvdD), Böhler (GL), Kuiper (CU), Elzinga (SP),
Vliegenthart (SP), Yildirim (Fractie-Yildirim),
Flierman (CDA) en Tiesinga (CDA).
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BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE ADVIESRAAD
INTERNATIONALE VRAAGSTUKKEN

Aan de voorzitter van de vaste commissie voor Europese Samenwerkings-
organisaties

Den Haag, 12 oktober 2009

De Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) staat niet alleen ten
dienste van de regering, maar ook van de Staten-Generaal. Om ook dit
jaar te vernemen wat de wensen van de Eerste Kamer der Staten-
Generaal ten aanzien van deze Raad zijn, zou ik graag met een delegatie
van de AIV mijn opwachting bij uw commissie maken. Onderwerpen van
gesprek zouden kunnen zijn het werkprogramma van de AIV voor 2010 en
de toekomst van het adviesstelsel c.q. de AIV. Een vergelijkbare brief heb
ik verstuurd naar de voorzitter van de Commissie BDO.

Voorzitter AIV,
F. Korthals Altes
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BRIEF AAN DE VOORZITTER VAN DE ADVIESRAAD
INTERNATIONALE VRAAGSTUKKEN

Den Haag, 3 november 2009

Op dinsdag 27 oktober jl. hebben de vaste commissies voor Buitenlandse
Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking en voor Europese
Samenwerkingsorganisaties in een gezamenlijke commissievergadering
gesproken over uw brief van 12 oktober jl. (kenmerk: AIV-146/09) en speci-
fiek over het werkprogramma van de AIV voor 2010.

De commissies wensen per brief enkele overwegingen bij het werk-
programma van de AIV onder uw aandacht te brengen. Met referte aan
het gesprek van de AIV met de Eerste Kamercommissies van 24 maart
2009, hebben de commissies kennis genomen van de adviesaanvraag
herziening NAVO strategisch concept van juni 2009 en van de advies-
aanvraag over de EU en de financieel-economische crisis van juli 2009. De
commissies zien deze adviezen met veel belangstelling tegemoet.

De commissies hebben met belangstelling kennis genomen van het werk-
programma 2010 van de AIV. De commissies achten het waardevol indien
de AIV prioriteit kan geven aan het advies over piraterij. Ten aanzien van
het voorgenomen advies «de internationale dimensie van transitie in het
energiesysteem» stellen de commissies het op prijs indien het machts-
politieke aspect met nadruk belicht kan worden. Tevens verzoeken de
commissies te bezien of aandacht besteed kan worden aan de uitvoer-
baarheid van de (toekomstige) klimaatafspraken, bijvoorbeeld de vraag
welke instrumenten daartoe effectief kunnen worden ingezet.

Namens de leden van de commissies voor Buitenlandse Zaken, Defensie
en Ontwikkelingssamenwerking en voor Europese Samenwerkings-
organisaties,

Voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en
Ontwikkelingssamenwerking,
G. J. De Graaf
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