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Abstract 

 

De internationale politieke arena wordt gekenmerkt door een complex en dynamisch netwerk van 

instellingen en organisaties. In sommige gevallen zijn hun onderlinge linken duidelijk gedefinieerd, in 

andere gevallen ligt de verhouding minder voor de hand. De onderlinge relaties van deze instellingen 

zijn niet alleen vanuit academische hoek interessant. In de afwezigheid van een hiërarchie onder 

instellingen die globaal beleid formuleren, hebben staten -sommige meer dan andere- verscheidene 

niet-exclusieve opties om hun transnationale problemen in bepaalde fora aan te pakken. Dit kan 

leiden tot een disproportionele belangenvertegenwoordiging in deze instellingen en kan bijgevolg een 

grote impact hebben op de internationale politieke agenda en het beleid dat daarbij hoort. 

 

Sinds 2008, naar aanleiding van de financiële crisis, is er een nieuwe belangrijke speler in de 

internationale arena: de Groep van 20 (G20). Deze is ondertussen geëvolueerd naar een platform dat 

kan gezien worden als een alternatief voor en een uitdager van de Verenigde Naties (VN). 

Deze scriptie onderzoekt de relatie tussen deze twee instellingen. Hiervoor wordt naar hun beleid 

gekeken voor de beleidsthema’s die zij gemeenschappelijk hebben en waar beiden een grote rol voor 

zichzelf zien weggelegd. Om deze relatie te duiden wordt een gepast analysekader gecreëerd en 

vervolgens een empirisch vergelijkend onderzoek verricht voor een aantal representatieve 

beleidsthema’s, met name internationaal economisch beleid (incl. aanpak van de financiële crisis, 

hervorming van de internationale financiële architectuur en anti-corruptie), ontwikkeling (met aparte 

aandacht voor voedselveiligheid) en klimaat. 

De scriptie concludeert dat deze inter-institutionele relatie zeer veelzijdig is. De relatie is, afhankelijk 

van het beleidsthema, te bestempelen als rivaliserend (de aanpak van de financiële crisis en de 

hervorming van de internationale financiële architectuur), complementair (ontwikkeling en klimaat) of 

samenwerkend (anti-corruptie en voedselveiligheid). Daarbij heeft de scriptie tevens oog voor de 

nuances die zich in deze bevindingen noodgedwongen opdringen. 
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1. Inleiding 

 

 

In de wereld van de 21
ste

 eeuw is het vermogen van de staat om tegemoet te komen aan haar 

uitdagingen aangetast door toegenomen economische interdependentie. Crisissen en sociale en 

maatschappelijke vraagstukken vragen een aanpak die niet louter binnen de eigen nationale grenzen 

succesvol kan worden bewerkstelligd. Globale problemen vereisen een globale aanpak. Hierdoor 

wordt de problematiek rondom de werking en dynamiek van de internationale betrekkingen actueler 

dan ooit. Deze is echter zeer complex. Er zijn veel internationale instellingen en fora waarin staten 

elkaar ontmoeten, en die gemeenschappelijke belangen van hun leden proberen te formuleren om deze 

in beleid om te zetten. Zoals staten verschillen zij evenzeer onderling in macht en invloed ten gevolge 

van een veelheid aan factoren. Om al deze organisaties in kaart te brengen en hun onderlinge 

verhouding te beschrijven, laat staan te verklaren, zou echter een onmogelijke taak zijn om te 

volbrengen in één scriptie.  

In deze scriptie worden twee van deze internationale instellingen en hun onderlinge relatie onderzocht: 

nl. de Verenigde Naties (VN) en de Groep van 20 (G20).  

Andere combinaties zouden evenzeer interessant geweest zijn: De G20 en de Bretton Woods-

instellingen, of de VN en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). 

De keuze werd hier gemaakt voor de VN en de G20, vanwege de aard en het actuele belang van deze 

instellingen.  

De VN werd opgericht uit de as van de Tweede Wereldoorlog en is al 67 jaar het grootste, meest 

inclusieve voorbeeld van internationaal multilateralisme met de meest brede internationale agenda. Als 

dé internationale gemeenschap terug te brengen is onder één noemer zou het zeker de VN zijn.  

De G20 is een veel recenter fenomeen: in haar huidige vorm vierde zij onlangs slechts haar 4
de

 

verjaardag. Toch is zij desondanks al uitgegroeid tot een grote en zeer belangrijke speler op het 

wereldtoneel. 

 

Het onderzoeksopzet van deze scriptie is derhalve om de relatie tussen de G20 en de VN te 

onderzoeken en te analyseren. Concreet probeert de scriptie een antwoord te formuleren op de 

volgende vraag: hoe verhouden deze instellingen zich tot elkaar op het vlak van hun 

gemeenschappelijke agendapunten? 

Om deze vraag op een effectieve manier te kunnen behandelen, wordt een gepast analysekader 

geschept waarin de verschillende mogelijkheden in de relatie worden gedefinieerd. Dan kan naar een 

antwoord worden gezocht aan de hand van een empirisch vergelijkend onderzoek naar het beleid van 

de VN en de G20 voor een aantal representatieve beleidsthema’s. Deze zijn: internationaal 

economisch beleid, ontwikkeling en klimaat. In deze drie domeinen kunnen overigens een aantal 
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deelthema’s worden onderscheiden die aan bod moeten komen , met name de aanpak van de financiële 

crisis, de hervorming van de internationale financiële architectuur, anti-corruptie en voedselveiligheid. 

Fiscaliteit en handelsbeleid worden niet belicht in de relatie omdat deze niet relevant blijken voor de 

onderzoeksvraag, zoals verder in de scriptie uitgebreider zal worden beargumenteerd. 

 

In deel 1 van deze scriptie wordt de achtergrond van het onderwerp belicht en komen andere 

belangrijke aspecten van de inter-institutionele relatie aan bod, met name de ‘vormelijke’ verschillen 

tussen de VN en de G20 en de problematiek rondom legitimiteit en effectiviteit met betrekking tot 

deze instellingen. Hoewel deze niet de focus van de scriptie zijn, zijn ze niettemin van essentieel 

belang om de complexe dynamiek van de relatie te vatten. Verder vindt de lezer in dit deel tevens de 

probleemstelling, die het gebruikte analysekader bevat, een literatuuroverzicht van het 

scriptieonderwerp en een korte toelichting bij de gebruikte methodologie.  

In deel 2 worden de resultaten van het empirisch onderzoek gepresenteerd waarbij de onderzoeksvraag 

telkens voor de behandelde beleidsdomeinen wordt beantwoord.  

Deel 3 bevat de conclusies van de scriptie. 

 

1.1 Situering 

Korte geschiedenis van de G20 

 

Internationale economische zaken werden na de Tweede Wereldoorlog tot de Aziatische crisis in 1997 

grotendeels beheerd door de G7/8 in samenwerking met centrale banken en met steun van de Bretton 

Woods-instellingen, nl. het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Wereldbank (WB) en 

verscheidene andere internationale organisaties.  

De Aziatische crisis baarde een nieuw raamwerk voor internationale economische samenwerking, 

genaamd de Nieuwe Internationale Financiële Architectuur (NIFA). Dit bracht de oprichting van de 

G20 met zich mee, een forum voor ministers van financiën van ‘systemisch belangrijke’ landen.  

De G20 bestaat uit de leden van de traditionele G7/8 landen, nl. de Verenigde Staten, Duitsland, 

Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Italië, Japan, Canada en Rusland en is uitgebreid met Australië, 

Argentinië, Brazilië, China, India, Indonesië, Zuid-Korea, Mexico, Turkije, Saudi-Arabië, Zuid-Afika 

en de Europese Unie, als enig supranationaal orgaan in de rij. De uitbreiding van het traditionele G7/8 

forum is te verklaren door de gewijzigde economische krachtverhoudingen ten gevolge van de 

globalisering. Met andere woorden, het aantal sleutelspelers dat kan beschouwd worden als 

‘systemisch belangrijk’ is toegenomen de laatste decennia. De huidige samenstelling van de G20 is 

een erkenning van deze nieuwe realiteit. 
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Na het uitbreken van de wereldwijde financiële crisis in 2008 werd het forum ‘opgewaardeerd’ en 

kwam de G20 voor de eerste keer samen op het niveau van regeringsleiders. Sindsdien komt ze op 

haar toppen telkens bijeen in die hoedanigheid.  

De G20 betrekt verscheidene internationale organisaties bij haar werkzaamheden, en werkt nog steeds 

nauw samen met het IMF en de WB maar ook organisaties als de Internationale Arbeidsorganisatie 

(IAO), de Wereldhandelsorganisatie (WTO) en de OESO worden betrokken. Gaandeweg werden ook 

meer vertegenwoordigers van andere supranationale organisaties uitgenodigd. Overigens worden 

gastlanden uitgenodigd om aanwezig te zijn op bijeenkomsten. Zo was Nederland te gast bij de eerste 

4 toppen en lijkt Spanje, hoewel formeel geen lid, de status van permanente gast te hebben verworven. 

De Secretaris-Generaal van de VN is ook op elke top aanwezig. 

 

Tijdens de toppen in Washington in november 2008 en in Londen in april 2009 lag de focus volledig 

op de aanpak van de financiële crisis. Hoewel het thema tegenwoordig nog steeds een prioriteit is, is 

de G20-agenda sindsdien sterk geëvolueerd en uitgebreid.  

De exclusiviteit van het G20-lidmaatschap bracht controverse teweeg (zie infra). Als reactie hierop 

zijn er verscheidene staten die zich hebben aangesloten bij initiatieven met als doel om hun belangen 

te communiceren aan de G20 en zo een zekere invloed in de besluitvorming te kunnen uitoefenen. Zo 

is er bijvoorbeeld de Global Governance Group (3G), onder leiding van Singapore, bestaande uit 28 

kleine staten, en het Comité van 10 (C-10), een forum van Afrikaanse Ministers van Financiën en 

centrale bankiers. 

Dat verscheidene landen en groeperingen vraagtekens plaatsen rond de G20 is te wijten aan de 

reikwijdte van haar beleid en het beperkt aantal spelers die dat beleid vormgeven waarbij 

onvermijdelijk veel staten uit de boot vallen. Deze kwestie is de voornaamste bron van kritiek, zowel 

vanuit de internationale gemeenschap als uit academische hoek. 

 

Gezien het onderwerp van deze scriptie is het verder nuttig om even stil te staan bij de ‘vormelijke’ 

verschillen tussen de G20 en de VN. Deze zijn een noodzakelijke achtergrond waartegen de 

probleemstelling van deze scriptie zich afspeelt.  

 

Verschillen tussen de G20 en de VN als internationale organisaties. 

 

De G20 verschilt in grote mate van de VN. Drie verschillen kunnen worden onderscheiden: a) verschil 

in samenstelling met betrekking tot hun leden; b) verschil in manier van werken; c) verschillen in hun 

agenda. De eerste twee zijn veruit de opvallendste, het derde verschil is gaandeweg met de evolutie 

van de G20 aan het verkleinen door de opname van meerdere thema’s in de G20-agenda. 
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Het eerste, het verschil in samenstelling, ligt het meest voor de hand. De VN bevat elke internationaal 

erkende soevereine staat, met uitzondering van Vaticaanstad, goed voor 193 leden, waar ze de hoogst 

mogelijke graad van legitimiteit heeft voor haar globaal beleid. De G20 daarentegen bevat 19 landen, 

plus de Europese Unie, en vertegenwoordigt hiermee ‘…around 90% of global GDP, 80% of global 

trade and two-thirds of the world’s population’
1
, hoewel dat enigszins met een korrel zout mag worden 

genomen.  

Enerzijds gaat ze hiermee wat licht over de veronderstelling dat de lidstaten van de EU ten volle 

meetellen in die vergelijking. Als dat zo is, en alle EU-leden er gerust in mogen zijn dat hun belangen 

aan tafel komen via de EU-vertegenwoordigers, waarom hebben Duitsland, Frankrijk, het Verenigd 

Koninkrijk en Italië dan individueel nog zetels?   

Deze vier landen hebben misschien terecht, gezien hun economisch gewicht, recht op deze positie 

binnen de G20. Echter het punt is dat zij hierdoor duidelijk bevoorrecht zijn ten opzichte van andere 

EU-leden die niet afzonderlijk hun plaats in de G20 hebben. Die meerderheid van landen die enkel via 

de EU worden vertegenwoordig, moet er op hopen dat haar belangen voldoende worden verdedigd 

door de EU-vertegenwoordigers. Gezien de diversiteit onder de EU-leden en de noodzaak om een 

gezamenlijk EU-standpunt te kunnen formuleren, leidt dit onvermijdelijk tot een kleinere, verdunde 

invloed op het G20 beleid.  

Een tweede en belangrijkere kanttekening heeft ook betrekking op de samenstelling van de G20. In de 

meest optimistische inschatting van de G20-vertegenwoordiging (42 landen, inclusief alle EU-leden) 

zoals de G20 ze zelf hanteert, vallen nog steeds 151 landen uit de boot. Maar belangrijker dan dat 

cijfer is de economische homogeniteit van deze groep en het enorme verschil hierin met G20-leden. 

Het betreft hier met andere woorden de armste landen. Zij hebben geen vertegenwoordiging in de 

G20, tenzij misschien onrechtstreeks als de VN Secretaris-Generaal, of andere vertegenwoordiging 

van groeperingen of organisaties waarin hun belangen worden behartigd, aanwezig zijn. 

Het is echter onduidelijk in hoeverre zij een echte stempel op de G20-agenda kunnen drukken. 

Met andere woorden, volgens de G20 vloeit haar legitimiteit voor een groot stuk voort uit haar 

economische gewicht, maar ze kan echter bezwaarlijk, zelfs in een objectieve benadering, als 

representatief voor de hele wereld worden aanzien.  

 

Een tweede verschil tussen beide organisaties ligt in de manier van werken. Zoals reeds eerder 

vermeld is de G20 een recent fenomeen: in haar huidige hoedanigheid was de eerste bijeenkomst maar 

in 2008 (de Washington-top). De VN viert daarentegen dit jaar al zijn 67
ste

 verjaardag. Daardoor heeft 

ze een zeer brede en diepe diplomatieke en administratieve infrastructuur uitgebouwd, waarbij een 

welbepaalde en formele modus operandi hoort, zoals bepaald in het VN Charter. De VN heeft zes 

bestuursorganen: de Algemene Vergadering, de Veiligheidsraad, het Secretariaat van de Verenigde 

                                                      
1
 Website G20: http://www.g20.org/docs/about/about_G20.html (geraadpleegd op 14 september 2012) 

http://www.g20.org/docs/about/about_G20.html
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Naties, het Internationaal Gerechtshof in Den Haag, de Economische en Sociale Raad (ECOSOC) en 

de Trustschapsraad. Daarnaast bevat de VN verscheidene organisaties (bv. de 

Wereldgezondheidsorganisatie) en programma’s (bv. UNICEF) die zich in een bepaald thema 

specialiseren. 

De G20 is daarentegen een informele organisatie. Het heeft geen charter of verdrag als haar grondslag. 

Onder een roterend voorzitterschap roept het toppen bijeen die worden voorbereid door persoonlijke 

vertegenwoordigers van de regeringsleiders, de zgn. Sherpas, die de basis leggen voor de toppen en de 

agenda bepalen. De G20 heeft geen permanent secretariaat. Een tijdelijk secretariaat wordt ingesteld 

door het voorzittersland voor een bepaalde termijn. Op de toppen wordt gezocht naar een consensus, 

gedragen door alle leden, waarover slechts zelden daadwerkelijk wordt gestemd. Dat staat in schril 

contrast met de procedures van de VN, waar absolute consensus veelal onhaalbaar is door het grote 

aantal belangen en de heterogeniteit onder de leden, waardoor afhankelijk van de beslissing en het 

thema wordt gewerkt met gekwalificeerde meerderheden. 

De informaliteit van de G20 is een tweesnijdend mes. Enerzijds staat het de organisatie toe om vlug in 

te spelen op actuele ontwikkelingen door op korte termijn een top samen te roepen, of een nieuw 

thema, dat dringend aandacht vereist, in haar agenda op te nemen. Dit geeft de G20 een voordeel ten 

aanzien van de VN, die vaak wordt verweten een ‘log’ orgaan te zijn, net door haar vele procedures, 

trage mobilisatie en moeilijke consensusvorming. De G20 daarentegen kan de efficiëntiekosten stevig 

drukken door informeel te werken en door alle regeringsleiders op korte termijn aan één tafel samen te 

brengen.  

Anderzijds kan zeker worden geargumenteerd dat dit het hele G20-project breekbaar maakt, doordat 

de organisatie geheel afhankelijk is van de goede wil van haar leden. G20-beslissingen hebben 

namelijk geen wettelijke kracht. Hierdoor kunnen staten in principe overeenkomsten unilateraal 

opzeggen, zonder daarvoor gestraft te worden, tenzij door eventueel uitgesloten te worden voor 

toekomstige samenwerking op G20-niveau door de andere leden. 

Voorlopig lijkt de afwezigheid van formele afdwingbaarheid echter niet voor problemen te zorgen en 

lijken de staten te zweren bij het multilateralisme. Dit werd in de meest recente bijeenkomst te Los 

Cabos in juni 2012 uitdrukkelijk herbevestigd: ‘Despite the challenges we all face domestically, we 

have agreed that multilateralism is of even greater importance in the current climate, and remains our 

best asset to resolve the global economy’s difficulties’ (G20, 2012a, p.1). 

Het zou echter te optimistisch zijn om hierin de belofte van een duurzame G20, die de wereld van de 

21
ste

 eeuw leidt, zonder meer te aanvaarden. De breekbaarheid van de G20 is misschien een relevanter 

argument dan algemeen vermoed wordt. Het vertrouwen onder de leden kan worden beschadigd of 

zelfs compleet verdwijnen met de tijd; bepaalde ontwikkelingen kunnen de verschillende belangen 

zodanig uit elkaar drijven dat samenwerking dat louter gebaseerd is op goede wil onmogelijk kan 

worden; bepaalde spelers kunnen de agenda vertragen of tegenwerken waardoor nieuwe coalities van 
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machtige staten kunnen ontstaan. Het blijft met andere woorden een fragiel evenwicht. En ook leert 

het verleden ons dat de sturende krachten die de dynamiek van de internationale politiek vormgeven, 

moeilijk of nauwelijks te voorspellen zijn. Wie had aan de start van het nieuwe millennium, voor 11 

september, de Grote Recessie of de Arabische Lente, de huidige internationale politieke situatie 

kunnen voorspellen? Zo vlug de G20 opkwam, zo vlug kan het weer van het toneel verdwijnen, vooral 

wanneer het vertrouwen tussen de staten niet alleen noodzakelijk is voor een succesvolle 

samenwerking (want dat is het altijd, ook bij de VN), maar ook als het platform voor dialoog zelf 

ermee staat of valt. 

 

Een laatste verschil, dat echter aan relevantie aan het inboeten is, is dat de VN een bredere agenda 

formuleert. Zij promoot internationale samenwerking in zaken betreffende internationale veiligheid, 

economische ontwikkeling, sociale vooruitgang, ontwikkeling en mensenrechten, allemaal in de 

breedste zin van het woord. De G20 is daarentegen ontstaan als louter een forum voor internationaal 

economisch beleid. Echter, de laatste jaren, vooral sinds de top in Seoul in 2010, is de G20 haar focus 

aan het uitbreiden naar thema’s als ontwikkeling, voedselveiligheid, energie, belastingsbeleid, anti-

corruptie en klimaat.  

De uitvoering van de G20-agenda en hoe dit zich verhoudt tot het werk van de VN, teneinde de relatie 

tussen beide instellingen ten volle te kunnen ontdekken en verklaren is de voornaamste focus van deze 

verhandeling. 

 

Ten gevolge van de besproken ‘vormelijke’ verschillen tussen beide instellingen, rijzen enkele 

discussiepunten met betrekking tot legitimiteit en effectiviteit. Deze worden in de volgende paragraaf 

gepresenteerd. 

 

Legitimiteit en effectiviteit bij de G20 en VN 

 

Een van de meest veelbesproken facetten van de G20 en haar plaats in de internationale politieke arena 

betreft haar legitimiteit. Dit is een bron van controverse omdat, ondanks haar economische gewicht, ze 

een minderheid aan staten vertegenwoordigt. In de literatuur die handelt over de G20, worden op dit 

vlak verschillende pijnpunten aangehaald. Zoals Wade (2011) het formuleert, valt kritiek op haar 

legitimiteit samen te vatten in 4 punten. Deze hebben betrekking op: 

 De legitimiteit van het proces op basis waarvan de G20 werd samengesteld en functioneert. 

 Het gebrek aan expliciete lidmaatschapscriteria 

 Het principe van exclusief lidmaatschap 

 Het gebrek aan voldoende regionale vertegenwoordiging 
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             (Wade, 2011, p356) 

 

Het eerste punt is alomtegenwoordig in de literatuur en ligt ook het meest voor de hand (zie bv. 

Beeson & Bell, 2009; Germain, 2009; Barbier, 2010; Cooper, 2010; Payne, 2010; Mohsirian, 2010; 

Soederberg, 2010; Wade, 2011; Jokela, 2011; Heinbecker, 2011; Hampson & Heinbecker, 2011 ; 

Cammack, 2012; Vestergaard & Wade, 2012 & Cooper, 2012) . Het gaat hand in hand met het derde 

punt, en betreft het plaatsen van vraagtekens bij het arbitraire karakter waarbij de leden van de G20 

werden ‘gekozen’, waardoor bijgevolg zoveel andere staten uit de boot vallen. Dit is de zgn. ‘input’ 

legitimiteit, die betrekking heeft op de samenstelling en het besluitvormingsproces van de 

internationale organisatie. De ‘output’ legitimiteit daarentegen slaat op de resultaten daarvan 

(Keohane, 2001). Zoals Lesage (2012) argumenteert, is het immers ook belangrijk om te evalueren 

‘…si les résultats du G20 contribuent aux biens publics mondiaux, plutôt que de servir les intérêts de 

certains groupes’ (Lesage, 2012, p.6). Ook deze invalshoek leidt tot eenzelfde conclusie die telkens 

terugkomt doorheen alle literatuur, nl. dat een de G20 haar legitimiteit kan verhogen door een meer 

inclusieve en pluralistische besluitvormingsprocedure (Lesage, 2012). 

Het tweede punt, gebrek aan expliciete lidmaatschapscriteria, wordt benadrukt in Payne (2010):  

…there does not exist a clear dividing line in terms of power or systemic centrality between 

the 42 countries that (arguably) belong to the G20 and the 150 countries that are definitely 

excluded. Which, for example, is the 43rd country in global economic weight, and how much 

less powerful is it than the 42nd—and, if the gap is not great, why is that country not included? 

The gradations of power then continue all the way down the ladder of course, there being no 

obvious place to draw the line dividing those inside from those outside the leadership club.
2
 

(Payne, 2010, p. 738) 

Om dit argument kracht bij te zetten kan er hierbij op worden gewezen dat bijvoorbeeld Iran en 

Taiwan een groter BNP hebben dan bv. Saudi-Arabië, Argentinië en Zuid-Afrika (G20-leden), maar 

desondanks niet worden uitgenodigd op G20-toppen. 

Het vierde punt, gebrek aan voldoende regionale vertegenwoordiging, is niettegenstaande de overige 

punten, wellicht de belangrijkste pijler in de kritiek met betrekking tot de legitimiteit van de G20. 

Bepaalde geografische gebieden zijn namelijk sterk ondervertegenwoordigd, of zelfs helemaal niet, in 

de G20: Afrika, Zuid-Oost Azië, de Caraïben en Scandinavië. Bradlow (2012), bijvoorbeeld, 

reflecteert over de mate waarin met Afrikaanse belangen wordt rekening gehouden in de G20. Zijn 

verdict is dat dit zich beperkt tot vermeldingen in G20-verklaringen maar dit niet terug te vinden is in 

                                                      
2
 In het citaat rekent Payne, bij wijze van een gedachte-experiment, alle lidstaten van de EU mee als volwaardige 

leden van de G20. 
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concrete acties of samenwerking (Bradlow, 2012). Cooper (2011) wijst in dit verband op de 

opmerkelijke vaststellingen dat staten die buiten de boot vallen eerder op zoek gaan naar manieren om 

toch enige invloed in de G20 te krijgen in plaats van zich ertegen af te zetten of tegen te werken. Het 

grootste voorbeeld hiervan is 3G (zie supra.), maar dit uit zich ook in het feit dat steeds meer 

vertegenwoordiging van supranationale organisaties, zoals de Afrikaanse Unie en de Association of 

Southeast Asian Nations (ASEAN), aanwezig is op de G20-toppen. 

In een paneldiscussie, georganiseerd door de Economische en Sociale Raad van de VN (ECOSOC) in 

maart 2012, kwam onder meer deze legitimiteitkwestie met betrekking tot de G20 aan bod. 

Geconfronteerd met vragen over inclusie bij de G20, antwoordde Robert Marino, vertegenwoordiger 

van het Mexicaanse G20-voorzitterschap, met de veelbetekenende woorden ‘too many cooks spoil the 

broth’, doelend op de grotere effectiviteit van de G20 ten gevolge van haar relatief klein ledenaantal.
3
 

Dit verwijst dus met andere woorden naar de moeilijke evenwichtsoefening die zich stelt in de G20, 

tussen legitimiteit enerzijds en effectiviteit anderzijds. 

 

Het concept ‘effectiviteit’ kan vanuit twee invalshoeken benaderd worden. De eerste, in de literatuur 

het meest gebruikt, vertrekt vanuit de vraag hoe vlug een internationale instelling tot een consensus 

kan komen en dit kan omzetten in beleid. Dat de G20 dit op een snellere manier kan bereiken dan de 

VN is overal eerder een premisse dan een discussiepunt. Het is vanuit dit perspectief dat de G20, 

dankzij haar relatief kleine ledenaantal en informele werkmethode, een effectievere instelling wordt 

genoemd dan de VN, met haar complex en uitgebreid netwerk van organen, programma’s en 

initiatieven en groter aantal leden. Daarnaast komt het ook voor een groot stuk voort uit het snel en 

krachtdadig optreden van de G20 in haar nieuwe hoedanigheid na het uitbreken van de financiële 

crisis in 2008. Het is echter nog helemaal niet duidelijk in hoeverre dit kan veralgemeend worden naar 

sommige andere agendapunten van de G20. De aanpak van de financiële crisis is namelijk veel meer 

een case die in een korter tijdsbestek kan worden geëvalueerd. Andere thema’s zoals ontwikkeling en 

klimaat zijn daarentegen meer een werk van lange adem. 

Een tweede invalshoek heeft betrekking op het succes van het beleid: heeft het beleid het beoogde 

probleem opgelost? Dit is tevens zeer relevant voor reflecties over de ‘output’ legitimiteit, zoals blijkt 

uit Lesage (2012) (zie supra). Dit perspectief is meer vatbaar voor subjectieve interpretatie en stelt 

enkele semantische (‘wat is succes?’) en praktische problemen. Zoals Kelly & Cho (2012) er in dit 

verband terecht op wijzen kan een oordeel hierover gemakkelijk veranderen in de tijd. Beleid kan op 

korte termijn oplossingen bewerkstelligen, doch kan evenzeer nieuwe fragiliteiten creëren die slechts 

na verloop van tijd duidelijk worden (Kelly & Cho, 2012, p 549). Vestergaard & Wade (2012), 

bijvoorbeeld, onderzoeken de claim van ‘de effectieve G20’ vanuit deze benadering. Dit doen ze aan 

de hand van een kritische evaluatie van het Basel 3 Akkoord. Hoewel dit formeel niet tot stand kwam 

                                                      
3
 Via: http://www.centerforunreform.org/node/471 (geraadpleegd op 28 oktober 2012) 

http://www.centerforunreform.org/node/471


De Relatie tussen de G20 en de VN: een Empirische Evaluatie 
Brouckaert Tom 

 
 

 
12 

in het kader van de G20, bestaat het Basel Comité voor het grootste deel toch uit G20-leden, en is het 

akkoord, zo argumenteren ze, een geschikte case om het beleid van de G20 te beoordelen. Zij 

concluderen met een onverdeeld negatieve evaluatie. De maatregelen in het akkoord schieten allemaal 

tekort en het uitstel van de implementatie ervan is volgens hen een aanwijzing dat de bankenlobby nog 

steeds een zeer grote invloed uitoefent (Vestergaard & Wade, 2012).  

 

De relatie tussen effectiviteit en legitimiteit is dus behoorlijk complex en zijn dus geen begrippen die 

zuiver apart besproken kunnen worden. Het is een zeer belangrijke dimensie in de relatie tussen de 

G20 en de VN en kan wellicht relevant blijken bij een bespreking van de resultaten van het onderzoek 

van deze scriptie. Wat hier nu verder nog aan bod moet komen voor de eigenlijke probleemstelling, en 

wat tevens verband houdt met het bovenstaande, is een bespreking van de bevoegdheden van de VN 

en de G20. Is de G20 eigenlijk wel bevoegd voor de thema’s waar zij op actief is? Kan ze zomaar 

thema’s naar wens naar zich toetrekken? Aangezien deze scriptie voornamelijk handelt over het beleid 

van deze twee instellingen is het nuttig om er hier even kort over te reflecteren. 

 

Bevoegdheden van de VN en de G20 

 

De VN puurt zijn bevoegdheden uit de principes die beschreven staan in het VN Charter uit 1945, 

geratificeerd door alle landen behalve Vaticaanstad. De VN werd in de eerste plaats opgericht om een 

nieuwe wereldoorlog te vermijden en om vrede te promoten. Hierover handelen dan ook de eerste 

twee artikels van het charter. Over de andere bevoegdheden van de VN handelen de punten erna. Het 

doel van de VN is: 

3. To achieve international cooperation in solving international problems of an economic, 

social, cultural, or humanitarian character, and in promoting and encouraging respect for 

human rights and for fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, 

language, or religion; and 

4. To be a center for harmonizing the actions of nations in the attainment of these common 

ends. (VN, 1945, p.3) 

Dus het aanpakken van ‘internationale problemen’ is de zaak van de VN. Er staat echter niet dat deze 

taken exclusief het terrein van de VN mogen zijn. ‘To be a center...’ laat ruimte voor andere spelers, 

met een gelijkaardige functie, om een rol te spelen, maar tegelijkertijd betekent het dat de VN, als 

moeder van alle supranationale organisaties, het standaard platform moet zijn van waaruit het initiatief 

vertrekt of die minstens bij alles wat onder punt 3 valt, betrokken moet zijn. Andere interpretaties die 

wel exclusiviteit toebedelen aan de VN zijn eventueel ook mogelijk. Het is echter maar de vraag in 
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hoeverre een ‘juiste’ benadering, zo die er al is, in de praktijk hierin werkelijk van belang is en niet 

louter een semantisch argument blijkt te zijn, die uiteindelijk toch niet kan worden afgedwongen.  

Toch, gezien de vele andere internationale organisaties die zich met bepaalde aspecten van 

internationale problemen bezighouden, ligt de non-exclusieve interpretatie wellicht het meest voor de 

hand. Vanuit deze optiek doet er zich pas een probleem voor wanneer de belangen van een andere 

organisatie niet of onvoldoende in dezelfde lijn ligt als de belangen van de VN in zijn geheel. Dit wil 

zeggen indien de belangen van een groep staten of actoren te sterk divergeren dan die van de 193 

staten. Uit het onderzoek in deze scriptie zal blijken of dit voor de G20 het geval is, en zoja, voor 

welke beleidsdomeinen. 

 

Wat de bevoegdheid van de G20 betreft, die komt niet voor uit een charter of verdrag, zoals reeds is 

vermeld. Door de verschillen die in vorige paragraaf werden besproken, is het duidelijk dat de G20 

zijn eigen bevoegdheden ‘uitvindt’, in de mate dat haar leden hierin overeenkomen. Dit wil zeggen dat 

het al dan niet behandelen van een thema, afhangt van de gemeenschappelijke belangen die ervoor 

bestaan binnen de G20. Of zelfs als er van een gemeenschappelijk belang niet of weinig sprake is, 

kunnen G20-leden toch beslissen om dit op de agenda te zetten, alleen al omdat het alternatief, het 

probleem aanpakken binnen de VN, eventueel nóg grotere problemen met zich zou meebrengen.  

Dat maakt dat haar actieterrein gemakkelijk kan verschuiven en dan gaandeweg in focus kan 

veranderen. Een dergelijke observatie is natuurlijk ook van toepassing op de VN, die soms gedurende 

lange periode weinig tot geen vooruitgang boekt op bepaalde vlakken, ten gevolge van eenzelfde 

probleem van een moeilijke consensus-bereikbaarheid. Maar hoewel deze eigenschap eigen is aan elke 

internationale organisatie die drager is van verscheidene actoren en belangen, is deze bij de VN toch 

iets ernstiger van aard. De VN wordt namelijk, door haar charter en de legitimiteit die voortvloeit uit 

haar ledenaantal, verondersteld om werk te maken van –vooral- dat soort problemen. Waar de G20 in 

alle vrijheid kan beslissen om iets niet, of slechts terloops, te behandelen, kan een instelling als de VN 

dat niet zonder ernstig aan geloofwaardigheid in te boeten. Met andere woorden, de VN heeft gezien 

haar charter, van alle internationale instellingen het minst een ‘license to fail’. 

 

Concluderend, de VN is zowat bevoegd voor alles wat zich boven de nationale grenzen afspeelt. De 

G20 bepaalt haar actieterrein zelf, en is hierin zo flexibel als haar leden, in overeenstemming, toelaten. 

 

Na het lezen van alle voorafgaande paragrafen is de lezer nu in staat om de probleemstelling die de 

scriptie behandelt, ten volle te begrijpen. 
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1.2 Probleemstelling 

 

De VN en de G20 zijn dus beiden ontmoetingsplaatsen waar staten tot globaal beleid proberen te 

komen. Hieruit vloeit een interessante onderzoeksvraag: Hoe verhouden deze instellingen zich tot 

elkaar? Het is namelijk niet vanzelfsprekend dat de coëxistentie van de G20 en de VN de aanpak van 

globale problemen ten goede komt. De manier waarop beide instellingen elkaar benaderen is een 

cruciale component daarbij. Vandaar dat het een relevante onderneming is om de relatie tussen deze 

instellingen meer in detail te onderzoeken. In voorafgaande paragrafen werd reeds stilgestaan bij de 

onderlinge ‘vormelijke’ verschillen en legitimiteit- en effectiviteitskwestie. Wat in deel 2 van de 

scriptie verderop aan bod komt, is een empirische evaluatie van hun beleid in functie van een beter 

begrip in hun onderlinge verhouding.  

 

Het onderzoek dient te vertrekken vanuit de vaststelling dat de G20 zich bezighoudt met een bepaald 

thema. Dan moeten achtereenvolgens volgende vragen worden behandeld: 

 Wat doet de VN op het thema, die nu ook behandeld wordt door de G20? Wat is de rol van de 

VN voor dat thema? 

 Wat doet de G20 op dat thema?  

 Hoe verhoudt dit zich tot de VN? 

Zodoende wordt de onderzoeksvraag, die peilt naar hun respectievelijke rol op de gemeenschappelijke 

beleidsthema’s en hun onderlinge verhouding, beantwoord.  

We stellen tevens vast dat de G20 actief is op een aantal beleidsdomein die ze gemeenschappelijk 

heeft met de VN. Meer bepaald drie grotere overkoepelende thema’s waarin een aantal specifiekere 

thema’s te onderscheiden vallen. Deze zijn: 

 Internationaal economisch beleid 

 De aanpak van de financiële crisis 

 Hervorming van de internationale financiële architectuur 

 Globaal belastingsbeleid 

 Handel 

 Anti-corruptie 

 Ontwikkeling 

 met specifieke aandacht voor voedselveiligheid 

 Klimaat 

 Incl. energiebeleid 

 

Het onderbrengen van de deelthema’s is enigszins arbitrair, wegens hun complexe aard en onderlinge 
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verwevenheid. Zo is bijvoorbeeld de problematiek van voedselveiligheid verweven met de 

klimaatverandering; is anti-corruptie evenzeer met ontwikkeling als met economische zaken 

verbonden; is energiebeleid even relevant voor de economie en ontwikkeling (en veiligheid) als voor 

klimaat; …  

De onderzoeksvraag op zich biedt voorlopig een ruim onvoldoende leidraad bij het vervullen van het 

onderzoeksopzet. Vandaar is er eerst nood aan een gepast analysekader op basis waarvan naar een 

antwoord kan worden gezocht en de relatie op kan worden getoetst. 

 

Analysekader 

 

De VN wordt geconfronteerd met een ‘new kid in town’, die thema’s naar zich toetrekt en daarin de 

rol kan aannemen van een uitdager of een bondgenoot. Dit betekent dat de G20 de machtsverhouding 

in de internationale politieke arena kan doen verschuiven.  

In het geval dat de G20 zich als een rivaal van de VN zou gedragen, door bv. verschillend beleid te 

formuleren of de VN tegenwerkt, zou zij de kloof tussen rijk en arm – of beter, tussen rijk en armsten 

– in de politieke vertegenwoordiging op het hoogste niveau in feite nog groter maken, ten gevolge van 

het onderlinge verschil qua leden tussen de VN en G20.  

Ze kan zich ook opwerpen als een bondgenoot. Dit kan op verscheidene manieren, zoals verderop 

wordt besproken. 

Het mag geen verrassing zijn voor de lezer dat de relatie wellicht complexer zal blijken dan het 

bovenstaande doet vermoeden. Enerzijds dient er een vergelijking te worden gemaakt voor meerdere 

beleidsdomeinen. Bijgevolg is het volstrekt denkbaar dat de G20 een rivaal is ten aanzien van de VN, 

voor domein A, en een bondgenoot voor domein B. Het is dus zeer goed mogelijk dat één alomvattend 

oordeel over de relatie niet geveld kan worden, maar het eerder een verzameling van kleinere 

conclusies, elk van toepassing op een bepaald domein, zal worden. 

Anderzijds is het niet zomaar een kwestie om de relatie te bestempelen als een rivaliteit of 

bondgenootschap. Beide termen zouden hoogst oppervlakkig zijn en vragen om een meer verfijnde set 

van omschrijvingen. Rivaliteit vs. bondgenoten is namelijk de meest ruime opdeling mogelijk, maar 

vallen bij nader inzien beiden uiteen in specifieke en concrete mogelijkheden.  

 

Ten eerste vraagt het concept van rivaliteit hier enige duiding. Onder welke voorwaarden moet de 

relatie tussen de G20 en de VN voldoen om als rivaliteit te kunnen worden bestempeld? Het dient hier 

te worden opgemerkt, dat ‘rivaliteit’ hier niet noodzakelijk impliceert dat beide spelers elkaars 

ondergang willen bewerkstelligen of dat de een de ander zoveel mogelijk stokken in de wielen wil 
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steken. Rivaliteit is in deze context louter een term die wordt gebruikt om spanning in de relatie weer 

te geven. 

De instellingen kunnen beschouwd worden als rivalen wanneer: a) de G20 een thema behandelt, tegen 

de zin van de VN in en er dus sprake is van een rolbetwisting; b) de G20 een thema van de VN 

overneemt waarbij VN wordt gemarginaliseerd; c) zij op vlak van een bepaald beleidsthema 

significante meningsverschillen hebben. 

De eerste twee vloeien voort uit de breedte van de actieradius van de G20, de laatste vloeit voort uit 

ideologische verschillen. Deze mogelijkheden kunnen afzonderlijk of in combinaties voorkomen. 

De eerste mogelijkheid die aanleiding kan geven tot rivaliteit, heeft betrekking op de houding van de 

VN ten aanzien van G20-beleid. Indien de VN bijvoorbeeld van mening is dat de G20 zich beter niet, 

of op een andere manier met een thema bezighoudt, en dit standpunt uit, is er sprake van rivaliteit. Op 

dat moment botsen zij immers in hun onenigheid over hun rolverdeling in de internationale arena en is 

er sprake van rolbetwisting. 

De tweede mogelijkheid doet zich voor wanneer de G20, al dan niet met impliciete toestemming of 

goedkeuring van de VN, een thema behandelt en bijgevolg de VN in de praktijk wordt 

gemarginaliseerd. Met andere woorden, wanneer de VN, door de acties van de G20, in principe niet 

echt meer van tel is voor dat bepaalde thema. Dat kan het geval zijn doordat de G20 het thema dermate 

succesvol behandelt, dat de VN eigenlijk ‘geen werk’ meer heeft. Een ander mogelijk scenario is er 

een waarbij de G20 de behandeling van het thema door de VN op een bepaalde manier tegenwerkt. 

Kortom, om de relatie aldus te beoordelen is het belangrijk dat de rol van de VN wordt 

gecompromitteerd waarbij dit minstens voor een deel is te wijten aan de G20. In deze gevallen heeft 

de G20 een VN-thema met andere woorden ‘gekaapt’. 

Een derde mogelijkheid die zorgt voor rivaliteit is onderlinge inhoudelijke onenigheid. Zoals Margulis 

(2010) erop wijst kan dit zich in twee vormen manifesteren: regelconflicten en normconflicten. Bij 

regelconflicten hebben beide instellingen beleid uitgevaardigd die tegenstrijdig zijn. In zo’n geval 

stellen zich ernstige problemen voor de samenhang van globaal beleid, vooral wanneer er, zoals bij de 

G20 en de VN, geen sprake is van een duidelijke onderlinge hiërachie. In dit scenario is er sprake van 

rivaliteit in de meest ware zin van het woord.  

Normconflicten, daarentegen, zijn ‘the underlying cognitive frameworks which inform rule-making 

but which also provide the basis for international cooperation in a specific field’(Margulis, 2010, p. 3). 

Normconflicten zijn bijgevolg minder zichtbaar en spelen zich op een subtielere wijze af. 

 

Een andere mogelijkheid in de relatie, naast rivaliteit, is er één waarbij de instellingen kunnen worden 

gezien als bondgenoten. Dit houdt in dat er onvoldoende grond is om te spreken van rivaliteit en er 

derhalve nauwelijks of zelfs geen spanning in de relatie zit. Deze notie valt uiteen in twee grote pistes: 

complementariteit of samenwerking. 
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Er is sprake van een complementaire relatie wanneer: a) er zich geen rolbetwisting voordoet; b) de 

G20 een thema van de VN behandelt op een ondersteunende manier; c) de G20 het VN-beleid aanvult. 

Deze mogelijkheden kunnen afzonderlijk of in combinaties voorkomen. 

De eerste mogelijkheid, onbetwiste rolverdeling, doet zich bijvoorbeeld voor wanneer de behandeling 

van een thema door de G20, bij de VN geen noemenswaardige controverse veroorzaakt. Op dat 

moment is er impliciet een overeenkomst over elkaars (eventueel deels overlappende) actieradius, en 

er hoeft nog van geen samenwerking sprake te zijn, om in dit geval te kunnen spreken over 

complementariteit in de meest zuivere vorm: de een doet dit, de ander doet dat. Een dergelijk oordeel 

kan hier eventueel een cynische ondertoon krijgen, indien de reden waarom de VN een thema niet of 

nauwelijks behandelt, te maken heeft met de G20 zelf. Bijvoorbeeld wanneer meerdere G20-leden 

binnen het VN-systeem de behandeling van een thema tegenwerken of vertragen, om het vervolgens 

binnen het kader van de G20 wél aan te pakken. Ondanks dat het dan om onbetwiste taakverdeling 

gaat, zou dit pijnpunten opwerpen in de relatie en is het enigszins problematisch om de relatie als 

complementair te bestempelen. In zo’n geval is er dus eerder sprake van marginalisatie van de VN 

door de G20. 

Een tweede mogelijkheid, politieke ondersteuning van de VN door de G20, manifesteert zich wanneer 

de G20 de politieke wil mobiliseert in verband met de aanpak van een bepaalde problematiek ten 

voordele van de VN. Dan zet ze met andere woorden door middel van ‘high-level support’ de VN-

agenda kracht bij en kan ze een momentum helpen creëren om andere staten in mee te slepen en aldus 

een positieve invloed uitoefenen op het VN-systeem. 

De derde mogelijkheid, aanvulling, betreft complementariteit in de zuivere zin van het woord. Hierbij 

vult ze het werk van de VN aan, maar doet dit op een relatief autonome manier. Om dit dan 

complementair te kunnen interpreteren is het echter ook noodzakelijk dat er zich geen regel- of 

normconflicten voordoen. Met andere woorden, in dit geval moet het G20- en VN-beleid zich in 

eenzelfde visie of filosofie bevinden. 

 

Ten slotte is het ook mogelijk dat de relatie verder gaat dan het complementaire en er verregaande 

samenwerking optreedt. Dit doet zich voor op voorwaarde dat de relatie op geen enkele manier 

rivaliserend is, als complementair kan worden beschreven én er voldoende bewijs is van verregaande 

praktijken van informatie-uitwisseling of onderling overleg. Indien deze voorwaarden niet vervuld 

zijn, kan er echter nog steeds een beperkt niveau van samenwerking optreden. In dat geval is er 

onvoldoende grond om de relatie als samenwerkend te kunnen beoordelen, maar er dringt zich wel de 

noodzaak op te nuanceren. 

 

Volledigheidshalve kan hier ook worden geduid op een laatste mogelijkheid in de relatie, naast 

rivaliteit, complementariteit en samenwerking, nl. volstrekte overlapping. Indien de G20 een thema, 
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waar de VN ook op actief is, behandelt, is het immers niet onmogelijk dat er in haar beleid wezenlijk 

geen noemenswaardige verschillen zitten, noch dat er onvoldoende argumentatie bestaat om de relatie 

als rivaliserend of complementair te beoordelen. Echter, om louter te kunnen spreken van 

overlappende organisaties, zou dit dan ook zonder gevolgen voor de positie van de VN moeten zijn. In 

zo’n geval zou de G20 ook een volstrekte kopie van de VN zijn wat haar beleid betreft. De lezer zal 

het ermee eens zijn dat dit weinig waarschijnlijk is, gezien de verschillen die besproken zijn in vorige 

paragrafen en de andere mogelijkheden die de relatie kunnen beschrijven. 

 

Tabel 1 geeft de mogelijkheden in de inter-institutionele relatie weer die in deze paragraaf zijn 

besproken. Zoals reeds verduidelijkt zijn deze mogelijkheden niet exclusief. Zo is het alvast in theorie 

bijvoorbeeld mogelijk dat er rolbetwisting optreedt terwijl de G20 de VN toch politiek ondersteunt of 

dat bij een onbetwiste rolverdeling de VN niettemin wordt gemarginaliseerd. 

 

Tabel 1. Mogelijkheden in de relatie G20-VN. 

 

 

Vóór het empirisch onderzoek is het nu eerst aan de orde om de literatuur die relevant is voor de 

besproken probleemstelling te verkennen.  

 

 

 

 

 

*Complementariteit 

Optioneel

- Regelconflicten

- Normconflicten

Rivaliteit

Samenwerking
+ verregaande samenwerkingsverbanden

Omschrijving Specificatie

* Marginalisatie van de VN door de G20

* Rolbetwisting

* Inhoudelijke inconsistentie

* Onbetwiste rolverdeling

* Aanvulling

+ samenwerkingsverbanden

Complementariteit

(Perfecte overlap)

* Politieke ondersteuning van de VN door de G20
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Literatuuroverzicht 

 

Aangezien de G20 een vrij recent fenomeen is, is het een onderwerp waar veel over geschreven is.  

In de literatuur komen daarbij verschillende aspecten aan bod, die veelal in combinatie worden 

besproken. 

Een eerste, en de meest voorkomende, betreft reflecties over haar legitimiteit en effectiviteit. Dit 

aspect is reeds uitgebreid aan bod gekomen in deze scriptie (zie supra) en hoeft hier voorlopig niet 

meer aan bod te komen, omdat het niet rechtstreeks relevant is voor de probleemstelling. 

Een tweede betreft de grootte van de rol die de G20 speelt op het vlak van de beleidsthema’s die op 

haar agenda staan. Hierbij wordt haar huidige functie in bepaalde domeinen besproken en eventueel 

naast die van één of meerdere internationale organisaties gelegd en vergeleken.  

Beide aspecten worden veelal gevolgd door een normatieve analyse, waarbij de auteur probeert om 

voorstellen te formuleren die de G20 zouden kunnen helpen om tegemoet te komen aan bepaalde 

pijnpunten. Dit normatieve aspect in de literatuur is hier ook niet aan de orde, gezien de 

probleemstelling. Wat hier wel interessant is, is dus louter de niet-normatieve literatuurinzichten die 

gaan over de rol van de G20 en haar verhouding met andere internationale organisaties, met name de 

VN. 

 

Dergelijke inzichten die hier relevant kunnen zijn, kunnen op twee manieren tot stand kunnen komen. 

Enerzijds, is er de ‘rechtstreekse’ manier: de auteur vertrekt vanuit een instelling zelf, de G20, en 

bekijkt wat haar rol is en vergelijkt dit met een andere internationale organisatie. Wouters & Van 

Kerckhoven (2011) bijvoorbeeld, onderzoeken de verhouding tussen de G20 en de OESO. Cammack 

(2011) onderzoekt de verhouding tussen de G20 en de Bretton Woods-instellingen (het IMF en de 

WB). Voor de relatie tussen de G20 en de VN, is een dergelijk meer uitgebreid onderzoek, niet te 

vinden. Waar het onderwerp wel uitgebreider ter sprake komt, wordt het veelal geplaatst in een breder 

daglicht door te reflecteren over de legitimiteit en effectiviteit om dan normatieve voorstellen te 

formuleren (zie bijvoorbeeld: Heinbecker, 2011; Jokela, 2011). De relatie tussen de G20 en de VN is 

een actueel thema, maar er is nauwelijks werk die er op een empirisch vergelijkende manier 

rechtstreeks naar peilt. 

 

Anderzijds kunnen inzichten, relevant voor probleemstelling in deze scriptie, op een ‘onrechtstreekse’ 

manier tot stand komen. Hierbij vertrekt de auteur vanuit een bepaald beleidsdomein en bekijkt 

vervolgens welke internationale instellingen daarop actief zijn. Dan wordt het beleid van de relevante 

actoren in beeld gebracht en hun onderlinge verhouding onderzocht. Het onderzoeksopzet is er daarbij 

in de eerste plaats op gericht om de dynamiek op het internationale toneel voor het besproken thema 

ruim in kaart te brengen. Het globaal beleid voor veel thema’s kan immers beschreven worden als een 
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zgn. ‘regime complex’. Dit is een situatie waarbij verscheidene organisaties beleid formuleren voor 

eenzelfde thema, waarbij zij op een niet- of semi-hiërachische wijze naast elkaar bestaan, en samen 

geen deel uitmaken van een overkoepelende besluitvormingsstructuur (Keohane & Victor, 2010, pp. 

3-4). Vanuit deze benadering, komen voor sommige thema’s de G20 en de VN naar voor als 

prominente spelers.  

 

Wouters & Meuwissen (2011), bijvoorbeeld, maken de oefening voor globaal fiscaal beleid. Zij leggen 

het beleid van de G20, de OESO, het IMF, de WHO en de VN naast elkaar en brengen zo het globaal 

belastingsbeleid in kaart. Wat de G20 betreft, luidt hun conclusie dat haar rol zich beperkt tot het 

mobiliseren van de politieke wil om de problematiek aan te pakken. Christians (2010) bereikte eerder 

al dezelfde conclusie: 

The G20 is neither well-suited nor likely intended to provide an alternative policymaking 

space. Instead, the G20’s role in the context of tax policy appears mainly to be one of 

syndicating, and thereby compelling consensus to, norms formulated, debated, and 

implemented by the OECD. (Christians, 2010, p. 39) 

Verder blijkt uit hun analyse dat ook de VN de implementatie van belastingsbeleid ‘uitbesteedt’ aan de 

OESO (Wouter & Meuwissen, 2011). Dit doet enigszins de vraag rijzen in hoeverre de toetsing van de 

onderzoeksvraag voor het globaal fiscaal beleid eigenlijk wel relevant is. Hierop wordt teruggekeerd 

in volgende paragraaf. 

 

Een ander voorbeeld, en wellicht het meest treffende, van een regime complex is te vinden in het 

beleidsdomein klimaat, zoals blijkt uit Keohane & Victor (2011). Zij brengen het klimaatsbeleid van 

alle internationale organisaties in beeld, maar hun focus ligt in het beargumenteren waarom het thema 

in se aanleiding geeft tot een regime complex. Anders dan de vaststelling dat het United Nations 

Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) een centrale component in het globaal 

klimaatbeleid is, waarop verscheidene andere belangrijke actoren hun beleid in zekere mate op 

afstemmen (Keohane & Victor, 2011), is er verder weinig relevant in het kader van deze scriptie. 

Hetzelfde geldt voor het onderzoek van Abbott (2011), die verder bouwt op hun werk en aantoont dat 

het regime complex voor klimaatsbeleid ook alle transnationale organisaties bevat. 

De belangrijke rol van de VN, in de vorm van het UNFCCC, voor klimaat geeft echter wel aanleiding 

tot verder onderzoek over hoe de G20 zich positioneert rondom dit thema. Bovendien was 2012 het 

jaar van het Mexicaanse G20-voorzitterzitterschap, en is het nog de vraag in hoeverre Mexico haar 

stempel op het beleid van de G20 met betrekking tot het klimaat heeft kunnen drukken 
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Een analoge redenering gaat op voor het domein van voedselveiligheid. Op dit vlak is de bijdrage van 

Margulis (2010) het vermelden waard. Ook hij benadert zijn onderwerp als een regime complex en 

brengt het globaal beleid voor voedselveiligheid in beeld om vervolgens te onderzoeken of hierin 

conflicten tussen de besproken internationale organisaties zijn. Onder de conflicten die hij bevindt, 

zijn er echter geen bij die zich afspelen tussen de G20 en de VN. Sinds de publicatie van zijn werk 

heeft de G20 op dit vlak echter niet stilgezeten, getuige bijvoorbeeld het Action Plan on Food Price 

Volatility and Agriculture, aangekondigd op de bijeenkomst van de G20-ministers van Landbouw in 

Parijs op 22 en 23 juni 2011. 

Verder empirisch onderzoek is dus zeker aan de orde, des te meer omdat uit het onderzoek van 

Margulis (2010) blijkt dat de VN voor dit thema een zeer belangrijke speler is. 

 

Concluderend kan gesteld worden dat er zeker nog ruimte is voor meer uitgebreid en diepgaand 

empirisch onderzoek dat de relatie tussen de G20 en de VN in kaart brengt.  

 

Niet-relevante cases: Fiscaliteit en Handel 

 

Het geschetste analysekader is nu relevant voor domeinen waar de actieradius van de VN en G20  

elkaar overlappen en waar beide een prominente rol (proberen) op te nemen. Het is echter ook 

mogelijk dat dit laatste niet van toepassing is voor sommige thema’s. In dat geval ligt het politieke 

zwaartepunt in de formulering van het globaal beleid duidelijk noch bij de VN, noch bij de G20 maar 

bij een derde internationale organisatie. Dan beperkt de rol van de eerste twee zich eerder tot het 

politiek ondersteunen van de derde en is onderzoek naar de relatie tussen de G20 en de VN voor een 

dergelijk thema hier dus niet direct aan de orde. 

Dat dit laatste het geval is voor globaal belastingsbeleid bleek uit vorige paragraaf. 

Aangezien zowel de G20 als de VN hierin beiden enigszins dezelfde houding aannemen (hoewel hun 

belangen kunnen divergeren) en gezien de OESO het belangrijkste forum is voor de globale 

belastingsproblematiek, is het in deze scriptie niet aan de orde om het empirisch onderzoek voor dit 

thema nog uit te voeren wegens een te groot gebrek aan wetenschappelijk toegevoegde en 

maatschappelijk relevante waarde, maar vooral wegens de relatief kleinere rol dat beide instellingen 

spelen voor belastingsbeleid. 

 

Dit geldt echter ook op het vlak van handel, hoewel dit geen regime complex is. Het thema krijgt 

aandacht in de verschillende G20-communiqués maar dit is voornamelijk in de vorm van een 

uitgesproken politieke ondersteuning aan de WTO: 
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We are firmly committed to open trade and investment, expanding markets and resisting 

protectionism in all its forms, which are necessary conditions for sustained global economic 

recovery, jobs and development. We underline the importance of an open, predictable, rules 

based, transparent multilateral trading system and are committed to ensure the centrality of the 

World Trade Organization (WTO). (G20, 2012a, p.3) 

Tevens is er ook verregaande samenwerking tussen de VN en de WTO. Bewijs hiervan is het 

Memorandum of Understanding Between The World Trade Organization and The United Nations 

Conference on Trade and Development, ondertekend in 2003.  

Met andere woorden is er voldoende grond om de behandeling van de onderzoeksvraag voor fiscaliteit 

en handelsbeleid verder achterwege te laten, omdat de politieke zwaartepunten voor de besluitvorming 

op vlak van deze thema’s respectievelijk bij de OESO en de WTO liggen. 

 

1.3  Methodologie 

 

Het onderzoek richt zich dus op het beleid van de VN en de G20, de inhoud en het proces waarbij het 

tot stand komt. Bijgevolg zijn officiële verklaringen, communiqués en documenten de voornaamste 

bronnen waarin het antwoord op de onderzoeksvraag ligt. De meest relevante daarvan worden 

geanalyseerd en kritisch vergeleken. Zoals vermeld in de probleemstelling, doorloopt dit proces drie 

stappen. Ten eerste wordt het VN beleid voor het behandelde thema bekeken. Dit gebeurt 

voornamelijk aan de hand van officiële VN-documenten en -verklaringen. De tweede stap is een 

herhaling van de eerste, maar dan met betrekking tot de G20. Ook hier is de voornaamste bron de 

officiële documenten en verklaringen van de G20. Na deze stap wordt het mogelijk om de relatie te 

toetsen op de mogelijkheden die besproken zijn in de probleemstelling. Daarbij wordt dus, bij het 

besproken thema, voor dat deelaspect van de relatie een antwoord op de onderzoeksvraag 

geformuleerd.  

Bovenstaande stappen worden nu telkens herhaald voor de domeinen van internationaal economisch 

beleid (incl. de aanpak van de financiële crisis, de hervorming van de internationale financiële 

architectuur en anti-corruptie), ontwikkeling (met speciale aandacht voor voedselveiligheid) en 

klimaat (incl. energie).  
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2. Onderzoek en analyse 

2.1 Internationaal economisch beleid 

 

In dit gedeelte behandelen de eerste twee paragrafen de acties van de VN en de G20 als antwoord op 

de financiële crisis die in september 2008 in alle hevigheid uitbrak, en wordt hun werk met betrekking 

tot de hervorming van de internationale financiële architectuur onder de loep genomen. Deze twee 

onderwerpen houden nauw verband met elkaar, omdat het tweede agendapunt een rechtstreeks gevolg 

is van de financiële crisis. Niettemin is er een onderscheid. De hervorming van de internationale 

financiële architectuur is namelijk meer een structurele kwestie die naarmate de onmiddellijke 

dringendheid van de financiële crisis wegebt, aan prominentie wint. Het toetsen van de 

onderzoeksvraag voor het ‘crisisbeheer’ is dus eerder gelijk aan het maken van een momentopname, 

terwijl de hervormingskwestie meer een ‘work in progress’ is. 

In de derde paragraaf wordt de onderzoeksvraag getoetst voor anti-corruptiebeleid. 

 

De aanpak van de financiële crisis 

. 

Het antwoord van de VN op de crisis werd geformuleerd tijdens de UN Conference on the World 

Financial and Economic Crisis and its Impact on Development in juni 2009. Een analyse van de 

uitkomstverklaring toont echter aan dat van een concreet actieplan of echte maatregelen weinig sprake 

is.  

Het document bestaat uit een bespreking van de impact en de oorzaken van de crisis, en de manier 

waarop deze moet aangepakt worden. Dit laatste wordt in vier krachtlijnen omschreven: 

 ‘Make the stimulus work for all’ 

 De gevolgen van de crisis beperken en toekomstige globale weerbaarheid verhogen 

 Zorgen voor verbeterde regelgeving en monitoring in de financiële sector 

 Het internationaal financieel en economisch systeem hervormen 

(VN, 2009a) 

 

Opvallend is dat onder geen enkele van deze punten de VN op een autonome manier concrete acties 

aankondigt. De VN neemt overal de rol van coördinator door werkpunten in de wereldeconomie te 

identificeren en gaat niet verder dan het lanceren van meerdere oproepen richting staten en 

internationale organisaties om ze dringend aan te pakken.  

Het eerste punt is een pleidooi om alle stimuluspakketten, van het nationale én internationale niveau, 

zoveel mogelijk ook van dienst te laten zijn voor de ontwikkelingslanden. Ook het tweede punt, de 
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gevolgen van de crisis beperken, benadrukt de disproportioneel grote impact van de crisis op de 

armere landen, maar bevat verder niks concreets.  

Het derde en vierde punt leunen inhoudelijk uiteraard heel dicht bij elkaar aan, maar daarin gaat het 

document weinig verder dan het identificeren van de problemen die mede de crisis hebben 

veroorzaakt.  

Algemeen was de VN-conferentie dus enigszins een flop en kwam er weinig uit voort. Niettemin is het 

een uiterst nuttige case voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag voor dit deelthema. 

 

De G20 kwam niet alleen veel vlugger tot een antwoord, maar de reactie op de crisis was ook 

krachtdadiger. Op het moment van de VN-conferentie in juni 2009 was de G20 al tweemaal 

samengekomen: in Washington in november 2008 en Londen in april 2009. Een derde G20-top, in 

Pittsburgh in september 2009, stond al op de agenda. Het belangrijkste resultaat van die eerste twee 

G20-toppen voor de onmiddellijke respons op de crisis waren een stimuluspakket van 1.1 biljoen 

dollar, gericht op het aanwakkeren van economisch herstel en het verbeteren van de internationale 

economische stabiliteit. Verder is er veel meer substantiële aandacht voor wat de hervorming van het 

internationaal financieel systeem betreft. Al in Washington 2008 werd overeenstemming bereikt over 

de principes van een actieplan van hervorming en werden korte en middellange termijn maatregelen 

geformuleerd met betrekking tot transparantie en toerekenbaarheid, de werking van nationale 

reguleringssystemen, prudentieel toezicht, risicobeheer, etc. In Londen 2009 werd het momentum 

behouden en zelfs versterkt, waarbij de belangrijkste beslissing was om het Financial Stability Forum 

(FSF) uit te breiden tot een Financial Stability Board (FSB) met meer leden die in nauwe(re) 

samenwerking met het IMF een tijdig ‘alarmsysteem’ moest vormen om in de toekomst economische 

crisissen van dergelijke magnitude te helpen voorkomen. De hervorming van de internationale 

financiële architectuur is verder een vast agendapunt die bij elke G20-bijeenkomst op de top van de 

agenda staat. 

 

Dit sterk contrast in de reacties van beide instellingen toont hun onderlinge verschil in rol als 

‘crisisbezweerder’ aan. De crisis was de aanleiding voor het ontstaan van de G20 in haar huidige 

hoedanigheid, als een vergadering op het niveau van regeringsleiders. Dankzij haar informele 

werkmethode was de G20 dus capabel om zich veel vlugger te mobiliseren. De VN-conferentie werd 

hierdoor wellicht al a priori enigszins buitenspel gezet. Getuige daarvan is de afwezigheid van vele 

Westerse regeringsleiders op de VN-conferentie, terwijl die nochtans werd aangekondigd als een top 

‘op het allerhoogste niveau’. Dit kan enigszins gezien worden als een krachtig signaal. Het is enerzijds 

vrij duidelijk dat de G20-leden de voorkeur gaven aan hun eigen club om de crisis aan te pakken. 

Maar daarbovenop kan dit mogelijk gezien worden als een soort bewuste ‘lege stoel’-diplomatie, met 

als doel de VN, althans voor de aanpak van de crisis, in de marge te duwen. De G20-top later in 
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hetzelfde jaar, na de VN-conferentie, kan gezien worden als een bevestiging van dit vermoeden. In 

Pittsburgh riep de G20 zich namelijk unilateraal uit als ‘the premier forum for international economic 

cooperation’ (G20; 2009b, p.3). Miguel d’Escoto Brockmann, voorzitter van de VN-conferentie, uitte 

maanden daarvoor bijna net dezelfde woorden met betrekking tot de VN. 

 

Wat verder nog interessant is voor de relatie tussen beide instellingen voor dit deelthema, is het werk 

van de Commissie van Experts, onder leiding van Joseph Stiglitz, die de VN-conferentie had 

voorbereid en in september 2009 in opdracht van de conferentie hun rapport over de hervorming van 

het internationaal monetair en financieel systeem had gepubliceerd. In dit rapport worden onder andere 

de maatregelen van de G20 geëvalueerd en was tevens doordrongen van kritiek: 

 Ze verwijt de G20 meermaals van protectionistische maatregelen tegenover 

ontwikkelingslanden ondanks dat ze tijdens de top van Londen 2008 uitdrukkelijk verklaarden 

dit niet te zullen doen. 

 De G20 en bij uitbreiding de hele internationale gemeenschap heeft te weinig aandacht voor 

de aanpak van de fragiliteit die ‘too big to fail’-instellingen creëren in de huidige 

internationale financiële architectuur en ze houdt teveel rekening met de belangen van deze 

instellingen in het ontwerpen van een nieuwe. 

 De gegeven hulp aan ontwikkelingslanden vanwege de G20 moet gebeuren in de vorm van 

herverdeling, in de plaats van leningen zoals afgesproken in de top van Londen wegens het 

gevaar van een nieuwe schuldencrisis. 

 De G20-beslissing om het Financial Stability Forum (FSF) uit te breiden gaat niet ver genoeg. 

 De G20-beslissing betreffende de allocatie van 250 miljard dollar aan special drawing rights 

(SDR’s) komt slechts voor 100 miljard ten goede aan ontwikkelingslanden en maar voor 20 

miljard aan de minst ontwikkelde landen en is dus ruim onvoldoende. 

 

Daarnaast wordt ook meermaals geopperd dat enkel de VN kan dienen als een forum om dergelijke 

zaken te bespreken wegens een hogere legitimiteit en dat de G20 onvoldoende rekening houden met 

de 150 andere staten. Kortweg beweert de Commissie dus dat de G20 gefaald heeft om een adequate 

en systemische oplossing te bieden voor de financiële crisis en wijt deze faling toe aan haar te lage 

legitimiteit. De bezorgdheid hierover wordt niet onder stoelen of banken gestoken: ‘Most importantly, 

if we are to make globalization work, we will need to have better—more democratic, with a greater 

voice for developing countries—institutional arrangements for managing it’ (VN, 2009b, p. 138). 

Of, uitgebreider: 

Any future governance format must ensure inclusiveness and adequate representation of 

developing countries, including least-developed countries (LDCs), promote complementarity 
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and coherence, and establish links between existing and new forums. Thus, although informal 

groups such as the G-7 and G-20 can play a useful role, they should not be allowed to 

undermine the functioning of formal institutional arrangements and the discharge of their 

respective mandates …. The United Nations is the most legitimate forum for addressing the 

pressing needs of global collective action facing the world today. (VN, 2009b, p.90) 

Ook in de verklaring van de VN-conferentie lag de nadruk op ontwikkelingslanden en de 

disproportioneel grote weerslag die de crisis voor hen heeft.  

 

De relatie tussen de instellingen met betrekking tot de aanpak van de financiële crisis, wordt nu uit het 

bovenstaande duidelijk.  

Ten eerste treedt er hier een rolbetwisting op, zoals blijkt uit de naar voor gekomen 

meningsverschillen over de perceptie van hun eigen rol. De VN vindt zichzelf de enige legitieme 

instelling die de crisis op wereldschaal kan bestrijden, maar uit de praktijk blijkt dat de G20 de rol van 

crisisbezweerder bijna volledig naar zich heeft toegetrokken en dit doet vanuit een zelf ingegeven 

mandaat.  

Ten tweede is er ook sprake van een inhoudelijke inconsistentie in de vorm van een normconflict, 

zoals blijkt uit het rapport van de Commissie van Experts en de echo van de bezwaren van de 

ontwikkelingslanden die in het VN-document sterk naar voor komen. Dit laatste vloeit dus voort uit de 

verschillende belangen van de G20 en de VN-leden, die geen G20-lid zijn. Er is echter geen sprake 

van rechtstreeks tegenstrijdige beleidsregels of incompatibele maatregelen, hoewel zich duidelijk een 

conflict in normen afspeelt. 

Ten derde blijkt uit het falen van de VN-conferentie en het succes van de G20 (in termen van het snel 

bereiken van een werkbare consensus en beleid) dat de laatste het thema heeft weten te monopoliseren 

en dus dat de rol van VN in het bestrijden van de crisis is gemarginaliseerd. 

Overigens is er geen sprake van samenwerkingsverbanden in de nasleep van de financiële crisis. Uit 

het bovenstaande blijkt zelfs eerder het tegendeel. 

 

Hervorming van de internationale financiële architectuur 

 

Zijn deze conclusies nu ook onverkort geldig op het vlak van de hervorming van de internationale 

financiële architectuur? Is hierin met andere woorden de relatie geëvolueerd sinds 2008-2009? 

Zoals gezegd, is dit sinds de financiële crisis een thema die op G20-toppen met een hoge prioriteit 

worden behandeld. Verder krijgt het thema ook veel aandacht binnen de VN. Onlangs werd het 

bijvoorbeeld nog uitgebreid besproken in de Algemene Vergadering. Hierbij kunnen de conclusies 
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enigszins als echo’s van de bezwaren die ten tijde van de VN-conferentie in juni 2009 werden geuit, 

worden gezien. Ten eerste werd er meerdere malen gewezen op: 

…the urgent need for the United Nations to assume a central and proactive role in global 

economic governance, and reiterating the need to strengthen the leadership role of the United 

Nations …The United Nations provides a unique and key forum for discussing international 

economic issues and …  is well positioned to participate in various reform processes aimed at 

improving and strengthening the effective functioning of the international financial system and 

architecture. (VN, 2012b, pp. 3-4) 

Ten tweede komen ook de bezwaren met betrekking tot de te kleine rol voor ontwikkelingslanden 

terug en wordt de nood aan een betere internationale samenwerking en een duidelijker streven naar 

coherentie in het globale hervormingsbeleid beklemtoond doorheen het hele document (VN, 2012b).  

Wat hier ook relevant is, zijn de besprekingen van de United Nations Conference on Trade and 

Development (UNCTAD), een intergouvernementeel orgaan dat zich buigt over handels-  en 

ontwikkelingsthema’s in verband met ontwikkelingslanden, die recent zijn gevoerd met betrekking tot 

dit thema. In UNCTAD-besprekingen zijn de punten die gemaakt zijn in de Algemene Vergadering 

ook terug te vinden. Opvallender is echter de kritiek met betrekking tot het Basel 3 akkoord, erop 

wijzend dat de maatregelen erin ontoereikend zijn en het akkoord onvolledig is (VN, 2012c, p.7). 

Dit komt niet overeen met het standpunt van de G20 die in haar verklaringen het Basel 2 en Basel 3 

Akkoord eerder prijzen als een sterke vooruitgang. Dit is dan ook niet verwonderlijk omdat het Basel 

Comité kan gezien worden als een verlengstuk van de G20 (zie supra). 

 

De rol die de VN hier opneemt, is dus ook die van een forum om de kwestie te bespreken en 

werkpunten te identificeren. Daarbij lijkt ze zich vooral te focussen op de rol van coördinator en 

‘aanbeveler’. Op verscheidene plaatsen is echter het sentiment te ontwaren dat het iets meer mag zijn: 

de VN moet een prominentere rol opeisen. De vraag rijst in hoeverre dit nog wel mogelijk is, en de 

kans al niet is gemist, nu de G20 dit thema behandelt.  

Daarnaast is de houding tegenover de G20 wel veranderd. Enerzijds, zoals reeds besproken is, hebben 

VN/niet-G20-leden sinds 2008-2009, deels succesvol, gezocht naar manieren om in de G20-

besluitvorming te worden betrokken, vanuit een ‘if you can’t beat’em, join’em’-attitude. Bovendien 

heeft mede daardoor de verregaande kritiek zoals geformuleerd in het Stiglitz-rapport, weinig 

navolging gekregen sinds 2008-2009. De VN is nog bezwaarlijk een centrum van ‘verzet’ tegen de 

G20 te noemen. Tekenend hiervoor zijn de woorden van Secretaris-Generaal Ban Ki-moon: ‘The U.N. 

and the G20 are in a mutually complementary relationship. It is not in any way a competing 
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relationship’ (Kim, 2010) en ‘the UN and the G20 can and must work in mutually supportive ways’ 

(VN, 2012d, p.2). 

In het rapport van de Secretaris-Generaal over de discussie in de Algemene Vergadering staat dan 

echter weer: 

 Many United Nations Member States, in particular small countries, remain excluded from the 

Group of 20 process, although their economies are affected by the decisions taken by this 

informal grouping. Discussions towards a stronger and more inclusive framework of global 

economic governance should therefore be advanced. (VN, 2012e, p.12) 

Dus er is wel nog degelijk een bezwaar, maar die moet volgens het standpunt van de VN worden 

opgelost door betere toenadering vanuit de mening dat beide organisaties op complementaire wijze 

naast elkaar moeten bestaan. Met andere woorden, van een betwiste rolverdeling is hier niet echt 

sprake meer. 

 

Om daarom van complementariteit te kunnen spreken gaat echter te ver. De rol van de G20 wordt 

misschien niet rechtstreeks betwist, er is toch nog sprake van een spanningveld. 

Dat blijkt ten eerste uit de vaststelling dat de VN haar rol op dit vlak wil vergroten maar hierin tot nu 

toe niet is geslaagd. Dit is deels toe te wijten aan het politieke gewicht van de G20-staten, hoewel niet 

per definitie.  Uit de kritiek op het Basel 3 Akkoord, geuit door de UNCTAD en geadopteerd door de 

Algemene Vergadering enerzijds, en het standpunt van de G20 hierover anderzijds, kan namelijk 

worden afgeleid dat een normconflict optreedt. De G20 is tevreden met Basel 3, de VN ziet het slechts 

als een onvoldoende aanzet. Daardoor hebben G20 er geen belang bij om binnen het kader van de VN 

op dit vlak verder werk te verrichten, en geven de voorkeur aan hun eigen informeel 

besluitvormingskader. Hierin kan dus een reden worden gezien waarom de VN geen grotere rol kan 

opeisen. 

 

Concluderend, op het vlak van de hervorming van het internationaal financieel systeem is de relatie 

tussen de G20 en de VN te omschrijven als rivaliteit, wegens een marginalisatie van de VN door de 

G20 en de aanwezigheid van een inhoudelijke inconsistentie in de vorm van een normconflict. Van 

rolbetwisting is niet langer sprake. Verder is er geen bewijs van samenwerkingsverbanden gevonden. 
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Anti-corruptie 

 

Een ander thema waarvoor de relatie onderzocht kan worden is de strijd tegen corruptie. Dit is immers 

ook een problematiek die de G20 behandelt. Het evalueren van de relatie tussen de VN en G20 op dit 

vlak blijkt behoorlijk rechttoe rechtaan. 

 

De belangrijkste pijler op dit vlak met betrekking tot de VN is de United Nations Convention against 

Corruption (UNCAC), aangenomen door de Algemene Vergadering in 2003. Dit is een globale 

bindende overeenkomst. De UNCAC beschrijft verscheidene maatregelen ter bestrijding van corruptie 

en vormt een grondslag voor internationale samenwerking, technische assistentie en informatie-

uitwisseling. Daarbij werd een zgn. Conference of the States Parties (CoSP) in het leven geroepen om 

de implementatie van de UNCAC op te volgen. 

 

Dit thema is gaandeweg meer prominent aanwezig op de G20 agenda geworden. In de verklaring van 

de Toronto-top staat te lezen:  

We agree that corruption threatens the integrity of markets, undermines fair competition, 

distorts resource allocation, destroys public trust and undermines the rule of law. We call for 

the ratification and full implementation by all G-20 members of the United Nations 

Convention against Corruption (UNCAC) and encourage others to do the same. (G20, 2010a, 

p.7) 

Verder werd in Toronto de Anti-Corruption Working Group gelanceerd, met als opdracht om 

aanbevelingen te doen over hoe de G20 een bijdrage kan leveren in de internationale strijd tegen 

corruptie. In Seoul, in 2010, werd vervolgens een actieplan met betrekking tot anti-corruptie 

gelanceerd, ‘…the principles of which are enshrined in the provisions of the United Nations 

Convention against Corruption (UNCAC)….’(G20, 2010f, p.1). Centraal in het G20-plan staat dus de 

UNCAC, waarbij de prioriteit is om haar principes en richtlijnen zo vlug mogelijk te ratificeren en te 

implementeren in alle G20-landen. Verder worden voor concrete doelstellingen in het actieplan van de 

G20 specifiek verwezen naar UNCAC-artikels. Bijgevolg worden deze inspanningen logischerwijs 

verwelkomd door de VN en wordt de rol die de G20 op dit gebied speelt, niet betwist (VN, 2011b, 

p.26). Tegen de G20-toppen in Cannes en Los Cabos werd overigens veel vooruitgang opgetekend. 

 

De conclusie voor de relatie tussen beide instellingen kan dus vrij onomwonden worden geformuleerd. 

Het werk van de VN wordt verregaand ondersteund door de G20. Daarbij wordt de implementatie van 

de UNCAC versneld en vormt het de grondslag voor het werk van de G20. De G20 gaat met andere 
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woorden verder dan het mobiliseren van ‘high-level support’ bij de VN-agenda,  getuige haar 

actieplan en werkgroep. Hoewel hun beleid op dit vlak inhoudelijk elkaar enigszins overlapt, is er toch 

sprake van aanvulling. De implementatie van UNCAC wordt namelijk versneld door het G20-

actieplan. De G20 biedt hier met andere woorden zeker een meerwaarde. 

Omdat ze zich ook dermate sterk op de UNCAC richt en er tevens sprake is van informatie-

uitwisseling voldoet de relatie aan de voorwaarden zoals beschreven in de probleemstelling om als 

samenwerking te kunnen worden beschouwd. 

 

2.2 Ontwikkeling 

 

Ontwikkeling is traditioneel het meest prominente agendapunt van de VN. Ze is hierop al decennia 

lang actief en heeft een zeer uitgebreid netwerken van programma’s, organisaties en fondsen die zich 

met verscheidene facetten van ontwikkeling bezighouden. In 1997 werden 32 van deze initiatieven 

samengebracht onder een groot organisatieoverstijgend project, de United Nations Development 

Group (UNDG), teneinde een betere samenwerking, betere coördinatie en dus een grotere effectiviteit 

te bekomen en de bestaande overlapping tegen te gaan. Belangrijkste actoren hierin zijn het United 

Nations Development Programme (UNDP), dat zich vooral voor de minst ontwikkelde landen o.a. 

richt op armoedebestrijding, AIDS-bestrijding, democratisering, energie, mensenrechten en milieu, en 

UNCTAD. Verder maken ook bekende organisaties als het Food and Agriculture Organisation 

(FAO), het World Food Programme (WFP) en de World Health Organisation (WHO) deel uit van de 

UNDG. 

Bij VN-toppen staan ontwikkelingsthema’s altijd op de top van de agenda. Op de toppen worden 

doelen en methoden, kortom de ontwikkelingsfilosofie van de VN vormgegeven. Een mijlpaal en 

referentiepunt hierin werd bereikt op de Millennium Top in 2000, waar de Millennium Development 

Goals (MDG’s) werden gelanceerd. Het betreffen acht concrete doelstellingen met betrekking tot 

armoede, onderwijs, gendergelijkheid, kindersterfte, moedersterfte, ziektebestrijding, duurzaamheid 

van het milieu en de ontwikkeling van een globaal partnerschap voor de aanpak van 

ontwikkelingsproblemen. Men zette zich tot doel deze doelstellingen te behalen uiterlijk tegen 2015. 

Tweemaal sindsdien, in 2005 en 2010, werd in New York een top gewijd aan het evalueren van de 

vooruitgang richting het behalen van de MDG’s. Tijdens die laatste top werd een nieuw globaal 

actieplan gelanceerd om de doelstellingen alsnog voor de deadline te halen.  

Andere belangrijke VN-toppen in ontwikkelingsverband waren de United Nations International 

Conference on Financing for Development, in 2002 in Monterrey en de top in 2008 te Doha. De 

uitkomst van de Monterrey-top werd een referentiepunt in de internationale 

ontwikkelingssamenwerking, en werd aldus de Monterrey Consensus genoemd. Het betrof een 
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overeenkomst over een aantal principes en methoden die landen in staat moeten stellen om een 

minimumpercentage van 0.7% van hun BNP te spenderen aan Official Development Assistence 

(ODA)
4
. 

De top in Doha bouwde verder op de Monterrey-afspraken, en formuleerde een engagement vanwege 

de ontwikkelde landen om het afgesproken bedrag aan ODA te blijven nastreven ondanks de 

verzwarende economische omstandigheden die de financiële crisis met zich meebracht.  

Recent, van 20 tot 22 juni 2012 was er in Rio De Janeiro ook nog de United Nations Conference on 

Sustainable Development, of kortweg Rio+20. Het belangrijkste resultaat op het vlak van ontwikkeling 

uit deze top is de intentieverklaring om analoog aan de MDG’s, te komen tot Sustainable Development 

Goals (SDG’s):  

The goals should address and incorporate in a balanced way all three dimensions of sustainable 

development and their interlinkages. They should be coherent with and integrated into the 

United Nations development agenda beyond 2015, thus contributing to the achievement of 

sustainable development and serving as a driver for implementation and mainstreaming of 

sustainable development in the United Nations system as a whole. (VN, 2012, p.46) 

Het is dus duidelijk dat ontwikkeling hoort tot de kerntaken van de VN. De infrastructuur is breed en 

gaat diep, de doelen zijn duidelijk, de besluitvorming gebeurt op democratische wijze, doch de 

verwezenlijkingen maken duidelijk dat de arm minder ver reikt dan de visie. Veel minder ver. 

De teleurstelling na Rio+20 werd niet onder stoelen of banken gestoken en het bedrag aan ODA ligt 

voor veel westerse landen nog ver onder de afgesproken 0.7%. Verder is men onvoldoende op koers 

om de MDG’s te halen, getuige o.a. de openingswoorden van de officiële verklaring na de VN-top te 

New York in 2010: ‘We, (…), welcome the progress made since we last met here in 2005 while 

expressing deep concern that it falls far short of what is needed’ (VN, 2010, p.1). 

De VN kampt hier dus met een effectiviteitsprobleem. 

 

De G20 heeft zich geleidelijk aan ook op dit domein begeven. In Pittsburgh werd het Framework for 

Strong, Sustainable and Balanced Growth gelanceerd, wat inhield dat de G20 beleidsdoelen zou 

beginnen formuleren, er gericht naar toewerken en haar vooruitgang evalueren. Achteraf gezien een 

                                                      
4
 Definitie van ODA volgens de website van de OESO : ‘Flows of official financing administered with the 

promotion of the economic development and welfare of developing countries as the main objective, and which 

are concessional in character with a grant element of at least 25 percent (using a fixed 10 percent rate of 

discount). By convention, ODA flows comprise contributions of donor government agencies, at all levels, to 

developing countries (“bilateral ODA”) and to multilateral institutions. ODA receipts comprise disbursements 

by bilateral donors and multilateral institutions. Lending by export credit agencies—with the pure purpose of 

export promotion—is excluded.’ (via http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=6043 geraadpleegd op 22 

oktober 2012) 

http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=6043
http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=6043
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grote stap, hoewel de concrete uitwerking op zich liet wachten tot in Seoul 2010. In Toronto was van 

concrete vooruitgang niet veel sprake, hoewel men het ontwikkelingsengagement herbevestigde:  

We are committed to narrowing the development gap and that we must consider the impact of 

our policy actions on low-income countries. We will continue to support development 

financing, including through new approaches that encourage development financing from both 

public and private sources. (G20, 2010a, p.3) 

Het werd slechts op de Seoul-top later dat jaar duidelijk dat het echt menens was en de 

ontwikkelingsagenda in een stroomversnelling kwam. Daar erkende de G20 dat het een belangrijke rol 

kan en moet spelen op het vlak van ontwikkeling, en werden een aantal basisprincipes en 

doelstellingen afgesproken waar het zich op zou baseren en richten. Deze visie/filosofie kreeg de naam 

‘The Seoul Development Consensus for Shared Growth’. De concrete uitwerking van de Seoul 

Consensus werd beschreven in het Multi-Year Action Plan on Development (MYAP). De Development 

Working Group (DWG) werd gemandateerd om te waken over de implementatie en vooruitgang van 

dit plan en om hierover te rapporteren op toekomstige toppen.  

 

Uit de officiële verklaringen en toelichtingsdocumenten wordt duidelijk hoe de G20 de rol van haar 

ontwikkelingsbeleid ziet ten aanzien van dat van de VN. Met de lancering van de Seoul Consensus en 

het MYAP verklaren de G20-staten om zich te engageren tot het halen van de MDG’s, herbevestigden 

zij de intentie om zich te houden aan de Monterrey Consensus en stelden zich tot doel complementair 

te werk te gaan ten aanzien van overeenkomsten gemaakt op VN-toppen (G20, 2010c, p.14). Deze 

punten worden op verscheidene plaatsen in het document herhaald. In Cannes zijn bijna dezelfde 

paragrafen terug te vinden met betrekking tot het beoogde resultaat van de Rio+20 top (G20, 2011, 

p.10) en wordt het belang van ODA nogmaals benadrukt (G20, 2011, p.14).  

In een aanhangsel bij de officiële verklaring van de G20 na de Top in Seoul, wordt de Seoul 

Consensus meer in detail beschreven. Daarin wordt de ontwikkelingsfilosofie van de G20 duidelijk: 

… as the premier forum for our international economic cooperation, because the G20 has a 

role to play, complementing the efforts of aid donors, the UN system, multilateral development 

banks (MDBs) and other agencies, in assisting developing countries, particularly LICs, achieve 

the Millennium Development Goals (MDGs). (G20, 2010d, p.1) 

De G20 plaatst zijn ontwikkelingsbeleid dus duidelijk in het VN-kader met het expliciete doel om 

complementair te zijn.  

Maar ook niet meer, en dit om twee redenen.  
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Ten eerste wordt complementariteit, als één van de zes principes waar de Seoul Consensus op steunt, 

als volgt omschreven: 

Differentiate [nadruk toegevoegd], yet complement existing development efforts, avoiding 

duplication, and strategically focus on areas where the G20 has a comparative advantage and 

can add value focusing on its core mandate as the premier forum for international economic 

cooperation. (G20, 2010d, p.2) 

Overigens is er ook in het MYAP onvoldoende bewijs te vinden om de relatie tussen de G20 en de VN 

als samenwerkend te kunnen omschrijven. UNESCO, UNTCAD en UNEP zijn in verscheidene 

paragrafen wel het lijdend voorwerp voor allerlei vage oproepen vanwege de G20 maar er worden 

geen concrete samenwerkingsprocedures voorgesteld. 

Ondanks dat de G20 er dus duidelijk voor kiest om zich op de verwezenlijking van de MDG’s te 

richten (iets wat binnen het VN-raamwerk tot stand is gekomen) en zich bewust en uitdrukkelijk 

complementair opstelt, kan uit haar filosofie wel worden afgeleid dat ze het belangrijk vindt om op 

een relatief onafhankelijke manier haar ontwikkelingsbeleid te bepalen. 

Echter, een belangrijke pijler van het MYAP is evenwel het ‘knowledge sharing’ met andere 

internationale organen. Dat blijkt ook uit de rapporten van de DWG in Cannes en Los Cabos, waaruit 

blijkt dat er tussen de G20 en VN inter-institutioneel wel degelijk informatie wordt uitgewisseld. In 

het licht van het theoretisch potentieel dat een gerichte VN-G20 samenwerkingsas zou kunnen 

opleveren, is dit echter bezwaarlijk verregaande samenwerking te noemen. Bovendien is die 

informatiestroom slechts eenrichtingsverkeer: van de VN naar de G20. 

 

Een tweede reden dat de relatie tussen beide instellingen op het vlak van ontwikkeling niet 

gekwalificeerd kan worden als samenwerking is dat noch de verklaring van de VN-top te New York in 

2010, noch de ‘Rio+20’-verklaring een woord rept over het ontwikkelingsbeleid van de G20, wat op 

zijn zachtst gezegd vreemd is. Het is onduidelijk hoe dit geïnterpreteerd moet worden.  

Enerzijds kan dit de gedachtelijn voeden dat de VN zich in haar waarde gekrenkt voelt door een G20 

die actief is op het vlak van ontwikkeling, omdat dit dan impliceert dat de VN de voorbije decennia 

heeft gefaald. Of misschien ziet ze in de evolutie van de G20-agenda een trend die haar rol in de 

internationale arena op termijn verder zou kunnen marginaliseren, hoewel dit momenteel voor 

ontwikkeling zeker nog niet het geval is. 

Anderzijds wordt de behandeling van ontwikkelingsthema’s in de G20 wel verwelkomd door 

Secretaris-Generaal Ban-ki Moon (Kim, 2010).  

Overigens is er verder ook geen bewijs te vinden dat de VN de rol die de G20 hier opneemt, betwist. 
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Het antwoord op de onderzoeksvraag, hier behandeld voor ontwikkeling, wordt uit het bovenstaande 

nu duidelijk. Er is sprake van onbetwiste rolverdeling in combinatie met politieke ondersteuning, 

omdat de G20 de MDG’s en het VN-raamwerk als referentiepunt neemt, en aanvulling. Daarbovenop 

treedt er een beperkte samenwerking op. 

 

Hoewel, uit het empirisch onderzoek is er één deelaspect van ontwikkeling naar voor gekomen 

waarvoor deze conclusie kan worden uitgebreid. Deze bevinding wordt in volgende paragraaf 

gepresenteerd. 

 

Voedselveiligheid 

 

Voedselveiligheid is een aspect van ontwikkeling waar de G20 blijkbaar specifiek op focust 

In juni 2011 kwamen de ministers van Landbouw van de G20-staten samen en lanceerden hun Action 

Plan on Food Price Volatility and Agriculture. 

De conclusie uit vorige paragraaf blijft voor dit deelthema onverkort geldig. In het actieplan wordt de 

rol en het belang van de VN met klem onderschreven. 

We believe that strong global governance is an indispensable element for achieving global 

food security. The UN system, and in particular the FAO, has a crucial role to play. The FAO 

is a central organization within the global governance architecture on food security. We call on 

the FAO to fulfill its potential and fully realize its crucial role. To achieve this, the FAO 

should fully implement the on-going reform in order to improve its efficiency, transparency 

and effectiveness and focus its efforts on its core strengths and central mandate. Member states 

also have an important role to play, particularly in ensuring good governance. We commit to 

ensure the FAO makes the necessary decisions to prioritize actions that are most likely to lead 

to significant global and regional progress in improving food security. (G20, 2012b, p.9) 

Ook in verscheidene andere paragrafen verbinden de lidstaten zich ertoe om het werk binnen het VN-

systeem te ondersteunen en een meerwaarde te leveren. 

Waarom het actieplan bewijst dat de inter-institutionele relatie hier verder gaat dan louter het 

complementaire, blijkt uit de lancering van het Agricultural Market Information System (AMIS). 

Dit impliceert verregaande samenwerkingsverbanden met andere internationale organisaties en vooral 

de VN: 

Maximum use would be made of existing mechanisms and resources. The Secretariat of AMIS 

will include a number of international organizations (FAO, the World Bank, OECD, UN 
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HLTF, UNCTAD, IFPRI, WFP, IFAD and WTO) and will be housed in FAO [nadruk 

toegevoegd]. It will collate and assess the submitted data, develop appropriate methodologies 

and indicators, and ensure the market outlook information products are of high quality and are 

disseminated frequently. (G20, 2012b, p.17) 

In dit raamwerk wordt dan verder onder ander een Rapid Response Forum en het International 

Research Initiative for Wheat Improvement (IRIWI) gelanceerd waarin de samenwerking vervolgens 

verder in detail wordt uitgestippeld. 

 

Deze case van voedselveiligheid is dus zeker een bewijs van verregaande samenwerkingsverbanden in 

de relatie tussen de G20 en de VN. Zoals aangetoond was dit in andere deelthema’s van ontwikkeling 

beduidend minder van toepassing.  

Voedselveiligheid is tevens ook een aspect van klimaatsbeleid, dat in de volgende paragraaf wordt 

besproken. 

 

2.3 Klimaat 

 

Ontwikkelingsbeleid gaat hand in hand met klimaatoverwegingen. Vandaar dat beleidsmakers deze 

thema’s niet zuiver apart kunnen benaderen. Zo is MDG 7 gewijd aan duurzaamheid van het milieu en 

stond klimaat even hoog op de agenda als ontwikkeling tijdens de Rio+20-top.  

Binnen de VN vormt de United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) het 

kader waarin zij werkt op het vlak van klimaat. De UNFCCC is een verdrag dat resulteerde uit de Rio-

top in 92’. In het verdrag engageren 194 staten zich om de uitstoot van broeikasgassen te stabiliseren 

en in de tijd af te bouwen.  

Verder zijn de verschillende takken van de UNDG ook werkzaam op klimaatsthema’s. 

Sinds het UNFCCC-verdrag van kracht werd in 94’, komen de leden jaarlijks samen in een conferentie 

(COP: Conference of the Parties) waarin zij de stand van zaken betreffende de klimaatsverandering 

opvolgen, en om over nieuwe uitstootbeperkingen te onderhandelen. Bekendste van deze conferenties 

is de samenkomst in 97’ in Kyoto, Japan waarin het bekende Kyoto Protocol werd goedgekeurd. 

Daarin werd overeengekomen tot concrete uitstootbeperkingen voor geïndustrialiseerde landen en 

overgangseconomieën. 

Op de recentste COP in Durban van 2011 werd beslist om in 2015 tot een internationaal bindende 

akkoord te komen dat tegen 2020 zou moeten ingevoerd worden. Verder werd het Green Climate 

Fund (GCF) gelanceerd. Dit fonds heeft tot doel om tegen 2020 jaarlijks tot 100 miljard dollar te 

kunnen besteden aan groene programma’s en projecten in ontwikkelingslanden. 
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Het was de bedoeling om het Kyoto Protocol een opvolger te bezorgen op de COP te Kopenhagen in 

2009 in de vorm van een ambitieuze globale klimaatsovereenkomst. Het beoogde resultaat werd echter 

niet behaald. Het falen in Kopenhagen werd wereldwijd bestempeld als een gemiste kans. Hetzelfde 

sentiment overheerste na de recent ‘Rio+20’ top in juni 2012.  

De VN beschikt dus voor klimaat, evenals voor ontwikkeling, over een ruim en breed kader om tot 

beleid te komen.  

 

Evenals bij ontwikkeling is er echter ook hier sprake van een tekortkoming met betrekking tot de 

effectiviteit van het VN-systeem. Hier springt de G20 dan weer niet in dezelfde mate bij als daar wel 

het geval was.  

De klimaatsagenda van de G20 vertaalt zich concreet in twee aspecten: voedselveiligheid en energie. 

De eerste is in vorige paragraaf behandeld, hoewel dit enigszins ook verband kan houden met 

klimaatsverandering omdat het een belangrijke oorzaak is van voedselcrisissen.  

Het tweede aspect, energie, is ook een thema dat hoog op de agenda staat. In Londen, 2009, verbond 

de G20 zich voor de eerste keer tot de ontwikkeling van meer duurzame, efficiënte en groene 

energiebronnen (G20, 2009a, p.8). Dit engagement werd telkens herhaald op de daaropvolgende 

toppen. De doelstelling is ‘to phase out and rationalize over the medium term inefficient fossil fuel 

subsidies while providing targeted support for the poorest’ (G20, 2009b, p.3) en ‘to promote low-

carbon development strategies in order to optimize the potential for green growth and ensure 

sustainable development in our countries and beyond’(G20, 2012a, p.11).  

Daarbij werden de VN-overeenkomsten telkens als referentiekader genomen.  

 

Wat een meer algemene en bredere klimaatsagenda betreft, de G20 formuleert er nauwelijks een.  

In de Cannes-verklaring staat dat ‘...the fight against climate change is one of our main priorities’ 

(G20, 2011, p.11). Maar daar is in de praktijk geen bewijs van te vinden. Een mogelijk 

geloofwaardiger aanzet om klimaat zwaarder te laten wegen op de agenda kwam er op de top in Los 

Cabos in 2012, waar een studiegroep werd opgericht die zich zal buigen over nieuwe manieren om 

klimaatsbeleid te financieren en om hierover te rapporteren in de toekomst (G20, 2012a, p.12). Op dit 

moment is het echter moeilijk te voorspellen in hoeverre dit de G20-klimaatsagenda zal stimuleren.  

Hoe dan ook is er hier geen sprake van een actieplan met concrete doelstellingen, die vergelijkbaar is 

de actieplannen met betrekking tot voedselveiligheid of anti-corruptie of het MYAP. Die laatste bevat 

overigens ook nauwelijks groene punten. 

Een rode lijn in de G20-retoriek is hier echter wel een uitgesproken steun aan het VN kader, met o.a. 

het UNFCCC. Daarbij worden principes onderschreven en medewerking beloofd voor de aanpak van 

deze problematiek bij de COP’s en grotere VN-toppen. Resultaten daarvan zijn echter ook niet meteen 

zichtbaar. De COP in Kopenhagen was een flop, ondanks het engagement dat in Pittsburgh ertoe werd 
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uitgesproken. Ook de resultaten van Rio+20 getuigen niet meteen van een meerwaarde door de G20. 

Enerzijds laste die top niet de verwachtingen in, anderzijds wordt in de Rio+20 verklaring het 

klimaatbeleid van de G20 niet vermeld. Dat gold ook al voor haar ontwikkelingsagenda (zie supra) 

maar is hier toch enigszins een vreemdere vaststelling, gezien het aandeel dat G20-staten hebben in de 

wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Daartegenover is er geen bewijs dat de VN de (beperkte) rol 

die de G20 hier speelt, betwist. 

 

De relatie tussen de G20 en de VN is hier dus niet hetzelfde als voor ontwikkeling. Er is echter wel 

een onbetwiste rolverdeling en politieke ondersteuning van de VN door de G20. Maar dit vraagt wel 

wat nuancering. De rol die de G20 hier speelt is namelijk erg matig te noemen, zeker vergeleken met 

ontwikkeling. Gezien de afwezigheid van concrete beleidsplannen kan hier dan ook niet gesproken 

worden van aanvulling. Daarbovenop zijn er ook geen samenwerkingsverbanden. Hoewel de relatie 

hier kan bestempeld worden als complementair, is deze dus duidelijk van een lager niveau. 

Mogelijk is dit te wijten aan een normconflict, hoewel dit louter speculatie is. Dat een normconflict 

zich afspeelt tussen de G20 en de VN kan bijvoorbeeld een verklaring zijn voor het falen van 

Kopenhagen en Rio+20. Misschien faalt de VN om haar klimaatdoelstellingen om te zetten in 

krachtdadig beleid omdat de G20-staten een werkbare consensus binnen het VN-systeem beletten. 

Daartegenover zou volgens deze gedachtelijn verwacht moeten worden dat ze dat dan wel proberen te 

doen via het alternatieve platform dat de G20 hen biedt. Maar dat is dus ook niet of onvoldoende het 

geval. Wellicht speelt er zich dan ook binnen de G20 zelf een normconflict zich af, bijvoorbeeld 

tussen de BRICS-landen en de G7-landen
5
.  In deze case wordt de totstandkoming van een meer 

geïntegreerd beleidsregime dus waarschijnlijk gecompromitteerd door een te grote diversiteit in 

belangen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
5
 De G8 zonder Rusland. 
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3. Conclusie 

 

Deze scriptie onderzocht de relatie tussen de G20 en de VN. Hiervoor werd een analysekader 

gecreëerd waartegen de onderzoeksvraag voor hun gemeenschappelijke beleidsthema’s werd getoetst. 

Het werk van de VN en G20, en de manier waarop het tot stand kwam, werden hierbij naast elkaar 

gelegd, getoetst aan het analysekader en zodoende kon een antwoord op de onderzoeksvraag worden 

afgeleid. 

Tabel 2 geeft een overzicht van de bevindingen en toont de veelzijdigheid van de inter-institutionele 

relatie aan. De cases fiscaliteit en handelsbeleid werden niet opgenomen in het onderzoek omdat de 

politieke zwaartepunten daarin respectievelijk bij de OESO en de WTO liggen. 

 

Tabel 2. De Relatie tussen de G20 en de VN.

 

* Rolbetwisting

* VN-marginalisatie door de G20

* Normconflict

* VN-marginalisatie door de G20

* Normconflict

* Onbetwiste rolverdeling

* Politieke ondersteuning VN door de G20

* Aanvulling

* Onbetwiste rolverdeling

* Politieke ondersteuning VN door de G20

* Aanvulling

* Onbetwiste rolverdeling

* Politieke ondersteuning VN door de G20

* Aanvulling

* Onbetwiste rolverdeling

* Politieke ondersteuning VN door de G20

* Mogelijk normconflict

SamenwerkingThema

Internationaal economisch 

beleid

Relatie G20-VN Specificatie

* Hervorming van de 

internationale financiële 

architectuur

* Anti-corruptie

* Voedselveiligheid

Klimaat

* Algemeen

Ontwikkeling

*Aanpak financiële crisis Rivaliserend

Rivaliserend

Samenwerkend

Complementair

NVT

Samenwerkend

+ Rivaliserend

Complementair

NVT

NVT

Verregaand

Beperkt

Verregaand
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Opvallend is dat er alleen sprake is van verregaande rivaliteit voor zover het de aanpak van de 

financiële crisis en de hervorming van de internationale financiële architectuur betreft. De behandeling 

van deze thema’s zijn de hoofdreden voor het ontstaan van de G20 en op deze vlakken vormt ze voor 

haar lidstaten een zeer krachtig forum. Ze heeft deze thema’s weten te monopoliseren en de VN haast 

volledig buitenspel gezet.  

Merk ook op dat er geen regelconflicten aanwezig zijn in de relatie. Dit kan eventueel deels te wijten 

zijn aan het falen van de VN om een concreet bindende overeenkomsten te formuleren. Daarbij is 

immers ook de volledige medewerking van de G20-staten vereist, maar zij geven dan weer 

vanzelfsprekend de voorkeur aan het platform dat de G20 hen biedt. Aan de andere kant, is de 

afwezigheid van een regelconflict mogelijk ook een gevolg van bewust gehanteerde voorzichtigheid 

van de G20. Rechtstreekse regelconflicten zouden haar positie immers meer dan waarschijnlijk 

onhoudbaar maken. 

Daartegenover is er op het vlak van anti-corruptie en voedselveiligheid verregaande samenwerking 

tussen beide partijen en kan de relatie haast symbiotisch genoemd worden. Deze cases zijn een 

uitstekend voorbeeld van hoe groot het potentieel van een VN-G20 samenwerkingsas wel is in een 

domein waar van conflictueuze belangen geen of nauwelijks sprake is. 

 

Voor de ontwikkelingsagenda is de relatie complementair, maar is er onvoldoende grond om te 

spreken van echte samenwerking. Het feit op zich dat de G20 ontwikkeling, traditioneel een 

uitgesproken VN-thema, in haar agenda opneemt, kan aanleiding geven tot de interpretatie dat ze 

probeert om de rol van de VN in de internationale arena nog verder te marginaliseren. Dat zou dan 

helpen verklaren waarom er van concrete samenwerking hier zo weinig sprake is. Echter, als dat zo is, 

is dat moeilijk verzoenbaar met de vaststelling dat de VN zo’n uitgesproken steun met betrekking tot 

haar ontwikkelingsagenda krijgt, zoals onder meer blijkt uit het feit dat de MDG’s als referentiekader 

bij het G20-beleid worden gebruikt. Desondanks is het duidelijk dat de G20 op dit vlak een zekere 

autonomie wenst te bewaren en ruimte wil laten voor ‘differentiatie’, maar niettemin een 

complementaire rol voor zichzelf ziet weggelegd. Verder blijft het ook enigszins onduidelijk hoe de 

VN zich op dit vlak opstelt tegenover de G20. Er is geen sprake van rolbetwisting, maar tegelijkertijd 

lijkt ze het werk en de nieuwe rol van de G20 ook niet meteen met open armen te verwelkomen. 

 

Klimaatbeleid bleek een vreemde case. Hierin worden de tekortkomingen van de VN niet opgevuld 

door de G20, hoewel ze daar gezien haar ecologische voetafdruk zeker toe in staat is. Dit kan zowel 

een terughoudendheid impliceren om het thema effectief daadkrachtig aan te pakken, als een indicatie 

zijn dat er binnen de G20 zelf maar moeizaam een werkbare consensus over te bereiken is. Het thema 

is ook duidelijk onderbelicht in de G20-verklaringen, ondanks de retoriek dat het zogezegd een 

topprioriteit is. Wellicht heeft dit te maken met de afwezigheid van een gepaste ‘sense of urgency’. 
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Indien Moeder Natuur plots in alle hevigheid met de de vuist op tafel zou slaan, is het nog maar de 

vraag in hoeverre de het complementaire in dit aspect van de relatie zou standhouden en niet zou 

omslaan in uitgesproken rivaliteit zoals het geval was tijdens de financiële crisis. Voorlopig is dit 

echter nog niet het geval en is er slechts hoogstens sprake van een sluimerend normconflict onder de 

oppervlakte, die niettemin al sterk genoeg is om een stroomversnelling in de klimaatsagenda 

vooralsnog tegen te houden. 

 

Het is hier echter verantwoord om erop te wijzen dat de bevindingen van deze scriptie onvermijdelijk 

slechts een momentopname zijn. Er is geen reden om te geloven dat de G20 niet verder kan en zal 

evolueren. Daarbij is het waarschijnlijk dat dit ook gevolgen zal hebben voor haar relatie met de VN. 

Het zal interessant zijn om te zien hoe de G20 verder evolueert in 2013 onder het Russisch 

voorzitterschap. Ook kan de VN-top in Kazachstan, gepland in mei 2013, mogelijk een nieuwe 

dynamiek in de relatie aanwakkeren. De relatie tussen beide instellingen vraagt en verdient een 

voortdurende opvolging en zal de komende jaren wellicht eerder verder aan belang toenemen dan het 

tegendeel. 
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