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Nederlandse samenvatting

Hoe kunnen we verklaren hoe international organisaties zijn opgezet en beslissingen

maken? In dit proefschrift betoog ik dat een spanning tussen schaal en gemeenschap

resulteert in het ontstaan van twee verschillende soorten internationale organisaties: al-

gemeen (general purpose) en taak-specifiek (task specific). International organisaties

hebben, net als nationale overheden, als doel om collectieve actie problemen op te

lossen door het verstrekken van publieke goederen. Internationale publieke goederen,

zoals mileubescherming, veiligheid, intellectueel eigendomsrecht en wereldwijd gezond-

heidsbeleid zijn eenvoudiger te realiseren op een grotere schaal, en sommige collectieve

actie problemen kunnen zelfs alleen e�ectief worden aangepakt als een groot aantal

landen samenwerkt. Om deze reden is er een duidelijk voordeel van schaalvergroting.

Gemeenschappen hebben echter een sterke behoefte om zichzelf te besturen. Dit is op

internationaal niveau niet minder het geval dan op nationaal niveau, hoewel gemeen-

schapsgevoel op internationaal niveau aanmerkelijk dunner is gezaaid. Desalniettemin

zijn landen eerder bereid om samen te werken in een internationale organisatie als ze

het gevoel hebben bij dezelfde politieke gemeenschap te horen. Gemeenschapsgevoel kan

onstaan als gevolg van een gemeenschappelijke taal, geschiedenis of godsdienstige over-

tuiging en is daarom in ongelijkmatige clusters verspreid over de wereld. Waar schaal

vraagt om organisaties die zich richten op het oplossen van collectieve actie problemen,

vraagt gemeenschap om organisaties die geworteld zijn in het idee dat landen bij dezelfde

groep horen. Schaal en gemeenschap stellen daarom tegenstrijdige eisen aan de opzet en
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besluitvormingsprocedures van internationale organisaties.

Deze spanning tussen schaal en gemeenschap produceert twee verschillende types in-

ternationale organisaties. Waar gemeenschap de boventoon voert, zijn organisaties alge-

meen. Algemene organisaties imiteren de rol van national overheden en proberen daarom

alle problemen op te lossen die in hun gemeenschap onstaan. Algemene organisaties wor-

den daarom getypeerd door een brede beleidsomvang. Taak-specifieke organisaties zijn

daarentegen geworteld in de specifieke problemen die ze proberen op te lossen en hebben

daarom een nauwe beleidsomvang. Dit type organisatie streeft ernaar om alle landen

samen te brengen die nodig zijn om het probleem aan te pakken.

De verschillende hoofdstukken van dit proefschrift illustreren het e�ect van de spannning

tussen schaal en gemeenschap op internationaal niveau en laat zien hoe algemene en

taak-specifieke organisaties op een groot aantal vlakken van elkaar verschillen.

De belangrijkste verschillen tussen algemene en taak-specifieke organisaties zijn wellicht

te vinden in hoe ze zijn opgezet en hoe ze beslissingen maken. Taak-specifieke organ-

isaties streven ernaar om alle landen die zijn betrokken bij een collectief actie probleem

te omvatten. Daarom hebben deze organisaties vaak een groot aantal lidstaten. Dit be-

moeilijkt het maken van unanieme beslissingen: waar unanimiteit is vereist heeft ieder

land e�ectief vetorecht en kan daarmee besluitvorming blokkeren. Om toch beslissingen

te kunnen maken wijken taak-specifieke organisaties daarom vaak af van unanimiteit

en is een meerderheid voldoende om tot een besluit te komen. Algemene organisaties,

daarentegen, zijn conservatiever in hun manier van besluitvorming. Deze organisaties

hebben een brede beleidsomvang en behandelen vaak problemen waarvan de oplossin-

gen om herverdeling vragen of inbreuk doen op de soevereiniteit van lidstaten. Het

lidmaatschap van deze organisaties is veelal kleiner en daarom is de kans op een impasse

minder groot. Algemene organisaties zijn daarom eerder geneigd om aan unanimiteit vast

te houden. Taak-specifieke en algemene organisaties verschillen ook in hoeverre lidstaten

bereid zijn autoriteit aan de organisatie over te dragen. Algemene organisaties krijgen
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na verloop van tijd steeds meer en sterkere instituties, zoals onafhankelijke rechtbanken

en parlementen. Taak-specifieke organisaties hebben weinig onafhankelijkheid van hun

lidstaten, en daarin verandert weinig naarmate de organisatie zich ontwikkelt.

De twee soorten organisaties laten ook verschillen zien wat betreft institutionele com-

plexiteit. Door de ingewikkelde problemen waar ze mee te maken krijgen hebben al-

gemene organisaties niet alleen sterkere instituties maar ook een grotere variatie in de

verschillende organen. Algemene organisaties hebben ook vaker een parlement waarin

nationale politici zijn vertegenwoordigd. Hieruit blijkt dat het legitimeren van beslissin-

gen erg belangrijk is in algemene organisaties. Taak-specifieke organisaties, daarentegen,

hebben meestal een eenvoudigere opzet met minder verschillende organen. Parlementen

zijn in dit soort organisatie een uitzondering.

Het verschil tussen taak-specifieke en algemene organisaties heeft ook invloed op de

voorwaarden die deze organisaties stellen aan de toelating van nieuwe lidstaten. Stren-

gere toegangsvoorwaarden komen vooral voor in organisaties waar er veel op het spel

staat. De omvang van een de beleidsruimte is één van de belangrijkste oorzaken van

strengere toegangsvoorwaarden: hoe breder de beleidsomvang, hoe groter de kans dat

de organisatie restrictieve beslisregels heeft wat betreft toelating. Aangezien een brede

beleidsruimte het onderscheidende kenmerk is van algemene organisaties, kunnen we

hieruit concluderen dat deze organisaties minder snel nieuwe lidstaten toelaten. Dit is

niet verwonderlijk: als organisaties zijn geworteld in gemeenschap is het belangrijk dat

bestaande lidstaten alleen nieuwe lidstaten kunnen accepteren die deel uitmaken van

de gemeenschap. In taak-specifieke organisaties, die gericht zijn op het oplossen van

een bepaald probleem, is het juist belangrijk om lidmaatschap te vergroten zodat het

probleem op de juiste schaal e�ectief kan worden aangepakt.

Taak-specifiekeen algemene organisaties verschillen ook wat betreft hun rechtsorganen.

Rechtspraak in internationale organisaties kan twee verschillende vormen aannemen: in-

tergouvermentaal (state-controlled) en supranationaal. Intergouvermentale rechtspraak
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wordt gekenmerkt door een automatische toegang tot de rechtsgang, een staand tribunaal

en in sommige gevallen bindende beslissingen. Desalniettemin laat intergouvermentale

rechtspraak de lidstaten het laatste woord en kan daarom geen directe invloed hebben

op binnenlandse politiek. Dit is anders in supranationale rechtspraak, waar rechtbanken

sancties op kunnen leggen of beslissingen kunnen maken die direct bindend zijn, toegang

verlenen aan andere actoren dan lidstaten en prejudiciële vragen kunnen beantwoorden.

Deze rechtbanken tasten de nationale soevereiniteit aan en kunnen een directe invloed

hebben op binnenlandse politiek. Er wordt vaak gedacht dat sterke handelsrelaties de

oorzaak zijn van het onstaan van supranationale rechtbanken, maar de praktijk laat zien

dat de meeste van deze rechtbanken zich ook bezig houden met heel andere beleidson-

derwerpen, zoals mensenrechten. Dit hoofdstuk laat zien dat supranationale rechtspraak

het vaakst voorkomt in organisaties die geworteld zijn in gemeenschap, met andere woor-

den, in algemene organisaties. De opkomst van supranationale rechtbanken kan daarom

worden verklaard door de bekrachtiging van algemene organisaties.

Als laatste laat dit proefschrift ook zien dat taak-specifieke en algemene organisaties

verschillen in hoeverre ze over de loop tijd veranderen. Algemene organisaties zijn veel

dynamischer dan taak-specifieke organisaties. Omdat algemene organisaties zich bezig

houden met alle problemen die binnen hun gemeenschap onstaan, is het van te voren niet

bekend wat voor taken de organisatie uit zal moeten oefenen. Daarom is het belangrijk

dat deze organisaties flexibel zijn. Dit kan worden gerealiseerd door samen te werken

op basis van een incompleet contract. Om op deze manier succesvol te kunnen samen-

werken zijn sterke instituties nodig en daarom worden deze organisaties na verloop van

tijd vaak bekrachtigd met bijvoorbeeld sterke secretariaten en rechtbanken. Algemene

organisaties ondergaan daarom veel meer veranderingen naarmate ze zich ontwikkelen.

Taak-specifieke organisaties worden daarentegen opgericht om een specifiek probleem

aan te pakken. Omdat van te voren bekend is wat het probleem is behoeven de insti-

tuties veel minder aanpassingen. De dynamische aard van algemene organisaties wordt
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ook geïllustreerd in het laatste hoofdstuk, waar hervormingen in regionale rechtbanken

worden besproken. Dit hoofdstuk laat zien dat de aard van het onderliggende contract

een belangrijke aanwijzing biedt voor de ontwikkeling van de rechtbank. Als organisaties

zijn gebaseerd op een incompleet contract zijn hervormingen veel waarschijnlijker.
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