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Drie Haagse Notities

Den Haag koestert het profi el van internationale stad van Vrede, 

Recht en Veiligheid. Het Innovatieplatform heeft in 2005 ‘Den Haag, 

Stad van Vrede, Recht en Veiligheid’, gekwalifi ceerd als opkomend 

Sleutelgebied. In het Programma Randstad Urgent (2007) is ‘Den 

Haag Internationale Stad’ opgevoerd als project nummer 17. Deze 

status ligt aan de basis van de oprichting van de Uitvoeringsalliantie 

Den Haag, Stad van Vrede, Recht en Veiligheid, geleid door Wim 

Deetman, ex-burgemeester van Den Haag en thans lid van de Raad 

van State. Deze Uitvoeringsalliantie brengt nu, eind 2009, drie 

notities uit, die onderling samenhangen maar elk een eigen focus 

hebben.

Haagse Notitie nr. 1 is te zien als een actualisering van de publicatie 

‘Met Recht voor Veiligheid’ van de Campus Den Haag (2005). Hierin 

wordt aangegeven wat er sinds 2005 is gebeurd om nader gestalte 

te geven aan Den Haag, Internationale Stad van Vrede, Recht en 

Veiligheid. Belangrijke wapenfeiten als het Initiatief Fragiele Staten 

(2008) en het rapport van de Commissie-Van den Berg (2009) 

“Den Haag en Global Justice. Een pleidooi voor de oprichting van 

een ‘Institute for Global Justice’” worden in deze notitie geschetst.

Haagse Notitie nr. 2 gaat over investeringen in infrastructuur en 

vastgoed ter versterking van de kennisinfrastructuur van Den Haag. 

De ambities van de Structuurvisie Randstad 2040 en die van het 

Randstad Urgent-project ‘Den Haag Internationale Stad’ vergen 

strategische investeringen in infrastructuur en vastgoed. Het gaat 

om het Trekvliettracé, de Internationale Ring, de Scheveningen 

Boulevard en het World Forumgebied, om investeringen in de 

huisvesting van kennisinstellingen (zoals fi lialen van de Univer-

siteit Leiden, de TU Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam) 

en internationale instellingen, en in meer algemene zin om de 

verbetering van het vestigingsklimaat van Den Haag en omgeving: 

De relatie wordt gelegd met de MIRT-Verkenning Haaglanden. 

Centraal thema is de inrichting van het World Forum Gebied als 

Secure Haven.

Haagse Notitie nr. 3 legt de relatie tussen de kennisinfrastructuur 

in Den Haag als internationale stad van Vrede, Recht en Veiligheid 

enerzijds en anderzijds de ruimtelijke, milieu- en infrastructurele 

opgaven voor Randstad 2040. In deze notitie staat een nieuw onder-

zoeksprogramma centraal met de werktitel ‘Internationale profi le-

ring Randstad 2040: ruimte, milieu, infrastructuur, energietransitie, 

klimaat, zeespiegelrijzing en veiligheid’. Voor de fi nanciering van dit 

programma wordt een oplossing gezocht.
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Samenvatting(1)

Belang van het gebied voor Nederland

Het kennisgebied Vrede, Recht en Veiligheid bestrijkt een omvang-

rijk terrein waarbij vele actoren zijn betrokken. Het gaat om: 

internationale juridische dienstverlening, diplomatieke betrekkin-

gen, internationale economische en ontwikkelingssamenwerking, 

arbitrage en vredesopbouw, internationaal strafrecht en aan de zich 

snel ontwikkelende bedrijvigheid op het gebied van (internationale) 

veiligheid.

Het zwaartepunt van de activiteiten op het gebied van vrede, recht 

en veiligheid ligt in de stad Den Haag. Met de aanwezigheid van 

talrijke internationale organisaties, kennisinstellingen en NGO’s, 

oefent de vierde VN-stad van de wereld onmiskenbaar aantrek-

kingskracht uit op een rijk geschakeerde dienstverlenende bedrij-

vigheid. In dit verband zijn de werkcontacten vanuit Den Haag 

met het buitenland en met andere delen van het land, met name de 

Randstad, essentieel. 

De werkgelegenheid gerelateerd aan internationale organisaties 

in Den Haag wordt geschat op tenminste 28.000, waarvan meer 

dan 14.000 indirecte arbeidsplaatsen. Deze plaatsen hebben voor 

een groot deel te maken met Vrede en Recht. Veiligheid is een snel 

groeiende sector, die mede in verband met onze cruciale doch 

kwetsbare mainports, kansrijk en van vitaal belang is voor de 

Nederlandse economie. 

De positie van Den Haag als ‘City of Peace and Justice’ en ‘World 

Legal Capital’ is wereldwijd uniek en brengt belangrijke kansen 

met zich voor de Nederlandse economie. Het imago van Nederland 

als open land, gekoppeld aan een gunstig vestigingsklimaat en een 

excellente kennisbasis, is een uitstekende uitgangspositie voor het 

aantrekken van meer internationale organisaties en economische 

bedrijvigheid. Deze combinatie van factoren geeft Nederland inter-

nationaal een voorsprong die optimaal moet worden benut.

(1)  Deze tekst is een actualisering van de publicatie ‘Met Recht voor 

Veiligheid’, van de Campus Den Haag (2005).

Ambitie

De Uitvoeringsalliantie Den Haag Stad van Vrede, Recht en Veilig-

heid zet in op de versterking van de positie van Den Haag als 

internationaal platform en expertisecentrum voor de bevordering 

van vrede, het faciliteren van vredesbesprekingen, internationale 

arbitrage, ad hoc tribunalen en veiligheid. Aan de Uitvoeringsalli-

antie nemen deel: vertegenwoordigers van overheden, kennisinstel-

lingen, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.

Internationaal platform en expertisecentrum voor de 

bevordering van vrede, recht en veiligheid

De deelnemers aan de Uitvoeringsalliantie willen deze ambitie 

bereiken door: 

a.  het ontwikkelen van een strategie die past in een bredere 

op de Randstad betrekking hebbend ontwikkelingsbeleid;

b.  samenwerking tussen die actoren die hierin een cruciale 

rol spelen;

c.  het ondernemen van gezamenlijke activiteiten die deze strategie 

voor de deelnemers concreet, fi nancieel haalbaar en aantrekke-

lijk maken.

Het bevorderen van Den Haag en omstreken als vestigingsplaats 

voor internationale organisaties, kennisinstellingen, particuliere en 

maatschappelijke organisaties is een cruciaal onderdeel van deze 

strategie.

De met Den Haag samenhangende kenniseconomie is nationaal 

en Randstedelijk van groot belang. Het Rijk dient derhalve tot een 

duidelijke prioriteitsstelling te komen, alsmede tot een structurele 

samenwerking met de andere belangrijke actoren in de Uitvoe-

ringsalliantie. De omstandigheid dat een groot deel van de Haagse 

Agenda is gericht op het publieke domein en het feit dat deze 

in belangrijke mate in multilateraal verband wordt uitgevoerd, 

betekent dat een integraal en proactief rijksbeleid essentieel is. Het 

uitgangspunt van de Uitvoeringsalliantie is dat de centrale overheid 

de inspanningen en resultaten van de Uitvoeringsalliantie benut 

in zowel het departementale beleid op het terrein van vrede, recht 

en veiligheid als het rijksbeleid ten aanzien van de Structuurvisie 

Randstad 2040.
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In het kader van deze ambities zullen de deelnemers van de 

Uitvoeringsalliantie onder meer de volgende acties ondernemen:

1)  Zij zullen de oprichting van het Institute for Global Justice 

ondersteunen dat als forum voor de samenwerkende organisa-

ties zal dienen met Den Haag als kern. Hierbij zullen ook inter-

nationaal geprofi leerde onderzoeksgroepen van Nederlandse 

universiteiten buiten Den Haag worden betrokken, alsmede 

geselecteerde buitenlandse topinstituten.

2)  Zij zullen Den Haag verder profi leren op het gebied van vrede, 

recht en veiligheid;

3)  Zij zullen de effectiviteit van de internationale hoven en tribu-

nalen helpen versterken door middel van kennisontwikkeling 

ten aanzien van fundamentele kwesties, in samenwerking met 

andere kenniscentra (zoals Londen en Washington).

4)  Zij zullen internationale samenwerking bewerkstelligen met 

andere organisaties die actief zijn op het gebied van vrede, recht 

en veiligheid.

5)  Zij zullen digitale opslag en toegang bevorderen van de juris-

prudentie van nationale en internationale hoven en tribunalen.

6)  Zij zullen het beleid van Nederland en de EU ondersteunen 

bij het nationaal en internationaal bevorderen van onder meer 

de rule of law, de rechtstaat en de strijd tegen terrorisme en 

corruptie door middel van onderwijs, onderzoek, publicaties, 

lezingen en seminars.

Voorts zullen zij werken aan de nationale en regionale veiligheid, 

onder meer door het leveren van bijdragen aan investeringen in 

vastgoed en infrastructuren ter versterking van de kennisinfra-

structuur van Den Haag, en aan het ontwikkelen van nieuwe 

beveiligingsoplossingen voor de internationale zone in Den Haag 

(Secure Haven). Dit thema wordt uitgewerkt in Haagse Notitie nr. 2.

Tenslotte zullen zij een onderzoeksprogramma ontwikkelen waarbij 

het internationaal profi el van Den Haag wordt verbonden met de 

klimaatverandering, de energietransitie en de duurzame infra-

structuren, het milieu en de ruimtelijke inrichting van de Randstad, 

met het jaar 2040 als richtpunt. Dit thema wordt uitgewerkt in 

Haagse Notitie nr. 3.

Faciliterende maatregelen

Teneinde de geformuleerde ambities en de bijbehorende acties te 

realiseren, zijn de volgende ondersteunende maatregelen nood-

zakelijk:

•  Het zorgvuldig onderhouden van de relaties met de interna-

tionale organisaties in Den Haag en het waar mogelijk actief 

bevorderen van samenwerkingsrelaties;

•  Het verbeteren van de mogelijkheden voor internationale 

kennisuitwisseling;

•  Het beschikbaar stellen van ondersteunende fi nanciële stromen 

om de ambities te verwezenlijken (dit betreft onder meer de 

Ministeries van Buitenlandse Zaken, Ontwikkelingssamen-

werking, Binnenlandse Zaken, Justitie, Economische Zaken, 

VROM, Verkeer en Waterstaat, OC&W, Provincie Zuid-

Holland, stadsgewest Haaglanden en gemeente Den Haag);

•  Het actief bevorderen van samenwerkingsrelaties tussen inter-

nationale organisaties en kennisinstellingen in Den Haag.

In een afzonderlijk traject (zie Haagse Notitie nr. 2) worden 

plannen uitgewerkt voor:

•  Het verbeteren van de fysieke infrastructuur in en om 

Den Haag en de Randstad op korte en lange termijn;

•  Het verbeteren van het woon- en verblijfsklimaat in en 

om Den Haag.



5

1. Belang van het gebied voor Nederland

Het kennisgebied Vrede, Recht en Veiligheid bestrijkt een omvang-

rijk terrein waarbij een groot aantal actoren is betrokken. Het 

zwaartepunt ligt in de stad Den Haag. Met de aanwezigheid van 

talrijke internationale organisaties, kennisinstellingen en NGO’s, 

oefent de vierde VN-stad van de wereld onmiskenbaar aantrek-

kingskracht uit op juridische en dienstverlenende bedrijvigheid. 

De werkgelegenheid gerelateerd aan internationale organisaties 

in Den Haag wordt geschat op tenminste 28.000, waarvan meer 

dan 14.000 indirecte arbeidsplaatsen. Op dit gebied zal overigens 

nader onderzoek worden verricht, omdat vermoedelijk nog niet alle 

arbeidsplaatsen zijn geïdentifi ceerd.

Naast vrede en recht is ook veiligheid een snel groeiende sector die 

van vitaal belang is voor de Nederlandse economie. De veiligheid 

van Schiphol en de Rotterdamse haven – met respectievelijk 2% 

en 1,7% van het BNP belangrijke motoren van onze economie - is 

hierbij van cruciaal belang. Voorts liggen er belangrijke kansen op 

het gebied van de export van aan veiligheid gerelateerde producten 

en diensten. Bij de ontwikkeling van deze producten en diensten 

spelen kennisinstellingen een essentiële rol. Hierbij kan worden 

gedacht aan het T.M.C. Asser Instituut, Instituut Clingendael, de 

Carnegie Stichting (Vredespaleis), het Institute of Social Sciences 

(ISS), het Hague Institute for the Internationalisation of Law (HIIL) 

en het Grotius Centre for International Legal Studies, de Haagse 

Hogeschool en de Haagse Academie voor internationaal recht, die 

verenigd zijn in de Hague Academic Coalition (HAC), Campus Den 

Haag van de Universiteit Leiden, TNO Defensie en Veiligheid, het 

Den Haag Centrum voor Strategische Studies (HCSS), de TU Delft, 

de Universiteit van Utrecht, de Universiteit van Amsterdam en de 

Erasmus Universiteit Rotterdam.
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2. Voorgeschiedenis

In het najaar van 2004 werd Internationaal recht door het landelijk 

Innovatieplatform aangemerkt als opkomend sleutelgebied. De 

aanvraag werd voorbereid door Campus Den Haag van de Univer-

siteit Leiden in overleg met de Hague Academic Coalition (HAC). 

De kwalifi catie ‘opkomend sleutelgebied’ vormde een belangrijke 

erkenning van het feit dat het kennisgebied door zijn intrinsieke 

maatschappelijke waarde en potentiële economische impact in toe-

nemende mate van belang is voor de lokale, regionale en nationale 

kenniseconomie.

In het licht van hedendaagse internationale politieke, sociale en 

economische ontwikkelingen, zoals met name de toegenomen drei-

ging van terreur en de aandacht voor duurzame en veilige econo-

mische groei, blijkt het kennisgebied Vrede, Recht en Veiligheid van 

strategische betekenis voor de positie van Nederland.

Deze oriëntatie sluit goed aan bij de ambities van de stad Den Haag 

en past in de bredere context van de economische concurrentie-

positie van de Randstad. Het kenniscluster werd uitgebreid met 

randstedelijke kennisinstellingen zoals de TU Delft, TNO Defensie 

en Veiligheid en de Erasmus Universiteit Rotterdam, later ook met 

de Universiteit van Utrecht en de Universiteit van Amsterdam.

In het najaar van 2005 heeft Campus Den Haag – Universiteit 

Leiden als penvoerder voor de HAC, TU Delft, TNO Defensie en 

Veiligheid en de Erasmus Universiteit Rotterdam, een paper aan het 

landelijk Innovatieplatform aangeboden dat het volledige kennis-

gebied Vrede, Recht en Veiligheid bestrijkt. Dit heeft geresulteerd 

in een verzoek van het Innovatieplatform om de ambities van het 

kennisgebied in kaart te brengen alsmede acties te formuleren om 

de ambities te verwezenlijken.

In 2008 werd de Haalbaarheidsstudie Initiatief Fragiele Staten 

gepubliceerd waarin, voortbouwend op de Schokland-akkoorden, 

wordt voorgesteld om competenties van publieke en private instel-

lingen samen te brengen die een bijdrage kunnen leveren aan een 

door betrokkenen gedragen en gedreven duurzame vrede in fragiele 

staten.

In het kader van het Programma Randstad Urgent is ‘Den Haag 

Internationale Stad’ als project nr. 17 opgenomen. Een van de 

RU-Uitvoeringsallianties richt zich op Den Haag, Stad van Vrede, 

Recht en Veiligheid. Deze alliantie zal onder meer de basis leggen 

voor een kennisprogramma, gericht op internationale aspecten 

van de besluitvorming over milieu, infrastructuren en ruimtelijke 

inrichting van de Randstad, die de komende decennia sterk worden 

geconditioneerd door klimaatverandering, zeespiegelrijzing en 

energietransitie.

Medio 2008 benoemde B&W van Den Haag een onafhankelijke 

Commissie (De Commissie voor Internationaal Recht, Vrede en 

Veiligheid) met de opdracht een advies uit te brengen inzake de toe-

komst van de Haagse kennisinfrastructuur. Deze Commissie Vrede 

en Recht (alias de Commissie-Van den Berg), rondde haar werk-

zaamheden in maart 2009 af met het rapport ‘Den Haag en Global 

Justice’ dat op 12 maart 2009 openbaar werd gemaakt. Een van de 

aanbevelingen van deze Commissie is om tot de oprichting van een 

hoogwaardig Institute for Global Justice in Den Haag over te gaan.
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3. Vrede, recht en veiligheid: een voorlopige plaatsbepaling

Het domein vrede, recht en veiligheid bestaat uit een aantal 

autonome terreinen, die belangrijke raakvlakken vertonen. Op het 

terrein van veiligheid komen technische, gedragswetenschappelijke 

en juridische kennis samen. Een veilige wereld vraagt immers om 

technologische, juridische en politieke oplossingen voor maat-

schappelijke vraagstukken, zoals de bestrijding van terrorisme, de 

bestrijding van armoede en corruptie en de bevordering van de 

rechtstaat en het democratisch bestuur, met inbegrip van de door 

de Verenigde Naties aanvaarde rechten van de mens. Hoewel zowel 

het internationaal recht en de internationale betrekkingen als de 

technische safety & security disciplines veiligheidsvraagstukken tot 

hun onderzoeksgebied rekenen, hebben deze disciplines zich tot 

voor kort vooral gescheiden ontwikkeld. Dit geldt evenzeer voor de 

disciplines die zich bezighouden met sociaal-economische ontwik-

kelingsvraagstukken.

Samenwerking tussen de componenten van het domein vrede, recht 

en veiligheid creëert tal van nieuwe mogelijkheden om het wereld-

wijde imago van Nederland als gidsland en de daarmee gepaard 

gaande economische en maatschappelijke uitstralingseffecten 

te versterken en om nieuwe nichemarkten aan te boren. Samen-

werking is bevorderlijk voor de internationale betrekkingen en voor 

het reduceren van (mondiale) problemen op het gebied van vrede, 

internationaal recht en veiligheid. Nederland kan haar leidende 

positie op dit terrein versterken en uitbouwen. Mede in het licht 

van de positie van Den Haag als ‘City of Peace and Justice’ en ‘World 

Legal Capital’ zijn vredesopbouw, reconciliation, wederopbouw, 

confl ictpreventie en het bestrijden van oorlogsmisdaden, belang-

rijke speerpunten. Deze terreinen vragen niet alleen om kennis van 

ontwikkeling en vredesprocessen, het internationaal recht en de 

internationale betrekkingen, maar ook om kennis op het gebied van 

ondersteunende technische en gedragswetenschappelijke disciplines. 

De Rule of Law kan op verschillende manieren economische 

ontwikkeling ondersteunen. In dit verband wordt verwezen naar 

het recent uitgebrachte advies van de Commissie-Albright aan de 

Verenigde Naties: ‘Making the Law work for Everyone’. Dit geldt niet 

alleen voor economische activiteiten op het gebied van safety & 

security. Nederland is van oudsher een handelsland. Bovendien is 

er sprake van toenemende internationalisering van de economische 

bedrijvigheid. Deze intensivering van internationale economische 

bedrijvigheid roept tal van nieuwe vragen op met betrekking tot de 

juridische positie van het bedrijfsleven, onder meer op het gebied 

van de civielrechtelijke aansprakelijkheid en de strafrechtelijke ver-

antwoordelijkheid van bedrijven op grond van het internationaal 

recht. Bovendien leidt de internationalisering van rechtsverhoudin-

gen tot complexe juridische situaties met betrekking tot de uitleg en 

toepassing van overeenkomsten. Kennis van het internationaal recht 

in brede zin, inclusief de verhouding tussen nationaal, Europees en 

internationaal recht, is derhalve onontbeerlijk. Onderzoek en ken-

nisoverdracht op dit gebied is zowel voor het bedrijfsleven als voor 

de advocatuur van groot belang.

Samenwerking op het terrein van vrede, recht en veiligheid zal de 

internationale concurrentiepositie van Nederland op het gebied van 

veiligheidstechnologieën verstevigen. Een goede afstemming tussen 

technologische ontwikkeling en (inter)nationale regulering zorgt 

er voor dat de ontwikkelde veiligheidstechnologieën in lijn zijn 

met (inter)nationale regelgeving. Deze afstemming wordt door alle 

partijen als noodzakelijk beschouwd.
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Het bedrijfsleven heeft grote behoefte aan kennis over een mogelijk 

onderscheid en raakvlakken tussen safety & security. Deze terreinen 

worden zowel in de wetenschap als in het bedrijfsleven als afzon-

derlijke concepten benaderd. Hoewel het onderscheid tussen safety 

& security voor het bepalen en de benadering van de risico’s van 

groot belang is, kan de preventie van rampen en ongevallen (safety) 

enerzijds en de preventie van terroristische aanslagen (security) 

anderzijds deels worden gebaseerd op dezelfde risicomodellen 

en systemen. De resultaten van onderzoek op dit terrein kunnen 

bovendien grote waarde hebben voor de bescherming van vitale 

infrastructuur en voor de training van specifi eke doelgroepen, zoals 

beveiligingsmanagers.

Technologie kan een belangrijke bijdrage leveren aan internatio-

naal recht. Technologie kan helpen bij de implementatie van het 

internationaal recht en het functioneren van de internationale 

organisaties in Den Haag. Het is een enabler om daadwerkelijk tot 

de rechtvaardige, vreedzame, veilige en duurzame resultaten te 

komen die worden overeengekomen in internationale verdragen en 

overeenkomsten. Omdat internationaal recht en technologie veelal 

gescheiden domeinen zijn, ligt hier een innovatieve uitdaging van 

formaat. Gezien de omvang van een aantal internationale proble-

men, en de waarde die gehecht wordt aan oplossing daarvan, heeft 

technologie die een deel van die oplossing biedt, potentieel grote 

marktwaarde. Omgekeerd kunnen internationaal recht en vrucht-

bare internationale betrekkingen technologische en economische 

ontwikkelingen ondersteunen. Regelgeving zou beter toegesneden 

kunnen worden op de technologische mogelijkheden en eventuele 

risico’s kunnen beperken.

In dit licht is het ook van belang te onderzoeken op welke wijze 

recht, technologie en economische ontwikkelingen elkaar beïnvloe-

den. Innovatie gaat immers tevens om het creëren van nieuwe com-

binaties, of - in de woorden van Schumpeter - “Das Durchsetzen 

neuer Kombinationen”. Een ontwikkeling, waarbij het internationaal 

recht technologische en economische activiteiten ondersteunt en 

faciliteert of (in bepaalde gevallen) initieert, betekent een relevante 

innovatie in de dienstensector.
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4. Kansen en sterktes

De positie van Den Haag is wereldwijd uniek en biedt kansen voor 

de Nederlandse economie. Het imago van Nederland als open land 

gekoppeld aan een gunstig vestigingsklimaat is een uitstekende 

uitgangspositie voor het aantrekken van meer internationale orga-

nisaties en economische bedrijvigheid. De uitstekende kennisbasis 

van Nederland op het gebied van veilig heid en op het gebied van 

internationaal recht en internationale betrek kingen – onder meer 

ten aanzien van vredesopbouw en ontwikkelingsvraagstukken – zal 

door samenwerking tussen de bèta- en gammadisciplines verder 

kunnen worden versterkt. De combinatie van deze factoren geeft 

Nederland internationaal een voorsprong op het gebied van vrede, 

recht en veiligheid.

Om deze voorsprong optimaal te benutten, moet worden ingezet 

op het versterken van de unieke positie van Den Haag als ‘City of 

Peace and Justice’ en ‘World Legal Capital’. In het verlengde daarvan 

is het noodzakelijk om die fundamentele vraagstukken die met de 

effectiviteit en geloofwaardigheid van internationale instellingen te 

maken hebben (“questions that we judges of the international courts 

and tribunals are not supposed to ask”) in fundamenteel onderzoek 

en internationale samenwerking te adresseren. De deelnemers in 

de uitvoeringsalliantie willen hieraan bijdragen door activiteiten te 

ontwikkelen die aansluiten bij de werkzaamheden van de in Den 

Haag gevestigde internationale organisaties en die deze ondersteu-

nen. Het internationaal publiekrecht is een belangrijk werkterrein 

voor de aanwezige internationale organisaties. Daarnaast is Den 

Haag aan te merken als een mondiaal centrum van het internati-

onaal privaatrecht. Specifi eke aandachtsgebieden die binnen het 

werkterrein vallen van de in Den Haag gevestigde internationale 

organisaties zijn – onder meer - internationale geschillenbeslech-

ting en vraagstukken op het gebied van vrede en veiligheid; de 

berechting van oorlogsmisdadigers; effecten van globalisering (en 

regionale integratie) op de rechtszekerheid van natuurlijke perso-

nen en bedrijven, fi nanciële instellingen en de verzekeringsbranche; 

mensenrechten; de bescherming van kinderen en familiebetrek-

kingen; internationaal investeringsrecht; commercieel en fi nancieel 

recht; en internationale civielrechtelijke samenwerking. Voor Den 

Haag liggen hier grote kansen.

De kracht van het hier aangeduide gebied ligt in de geografi sche 

concentratie van excellente kennisinstellingen in en om Den Haag 

met zowel een brede expertise op het gebied van de vrede, het inter-

nationaal recht en de internationale betrekkingen, als op het gebied 

van safety & security. Deze concentratie biedt tal van mogelijkheden 

om hoogwaardige kennis en bedrijvigheid te genereren en aan te 

trekken. Dit kan onder meer door gespecialiseerde opleidingen voor 

buitenlandse practitioners, gerichte dienstverlening aan de internati-

onale organisaties, fi nanciële instellingen en de verzekeringsbranche 

alsmede door de ontwikkeling van veiligheidstechnologie, zowel 

ten behoeve van de beveiliging van Den Haag en omgeving als ten 

behoeve van mondiale veiligheidskwesties.
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5. Ambities en acties

De deelnemers aan de uitvoeringsalliantie Den Haag, Stad van 

Vrede, Recht en Veiligheid, hebben een veelomvattende ambitie: 

het versterken van de positie van Den Haag als ‘City of Peace and 

Justice’. Dit willen zij bereiken door Den Haag te positioneren als 

een platform voor de bevordering van de internationale rechts-

orde, vrede en veiligheid en als een expertisecentrum op dit gebied. 

Instrumenteel in het verwezenlijken van de eerste ambitie is samen-

werking tussen de gamma- en bètawetenschappen binnen een 

gedifferentieerd kennisnetwerk voor vrede, recht en veiligheid.

Teneinde de internationale positie van Den Haag te versterken en 

de stad te maken tot een platform voor de bevordering van de inter-

nationale rechtsorde, vrede en veiligheid, zullen de kennisinstel-

lingen een netwerk oprichten voor vrede, recht, en veiligheid. Dit 

kennisnetwerk zal de krachten bundelen in het topinstituut Institute 

for Global Justice dat zal fungeren als een forum voor de activiteiten 

van de afzonderlijke instellingen op het gebied van vrede, recht en 

veiligheid. Onder de koepel van het Institute beoogt het kennisnet-

werk de spilfunctie van Den Haag op de samenhangende kennis-

domeinen International Justice, Global Governance and Security, 

onder de gemeenschappelijke noemer ‘Global Justice’, te vervullen 

en te complementeren met diensten op het gebied van internatio-

nale probleemoplossing, onder meer gericht op het faciliteren van 

internationale besprekingen (denk aan de Afghanistan Conferentie 

op 31 maart 2009 in Den Haag) en op capaciteits- en institutionele 

opbouw in fragiele staten (zie de Haalbaarheidsstudie Initiatief 

Fragiele Staten, in 2008). Dit zal leiden tot publicaties, opleidingen, 

trainingen, seminars, advisering, ontwikkeling van technologie en 

informatievoorziening, zowel voor publieke als private actoren.

Met het oog op de beoogde platformfunctie van Den Haag zal het 

netwerk zich tevens richten op het creëren van een veilige leef- en 

werkomgeving als een van de voorwaarden voor de maatschap-

pelijke en economische ontwikkeling in Nederland. Het wil werken 

aan innovatieve oplossingen om de nationale en regionale veilig-

heid te versterken zonder de leefomgeving aan te tasten en de 

rechtsstaat te compromitteren. Daartoe wil het veiligheidstechnolo-

gie en -methoden ontwikkelen en kennis daarover verspreiden door 

middel van multidisciplinaire onderwijsprogramma’s ten behoeve 

van specifi eke doelgroepen.

Het kennisnetwerk heeft zowel maatschappelijke als economische 

betekenis. De maatschappelijke spin-off komt voort uit de 

versterking van het imago van de stad Den Haag als internationaal 

centrum voor internationaal strafrecht, vreedzame geschillen-

beslechting en uit het verbeteren van de lokale en regionale 

ontwikkeling en veiligheid. De economische betekenis bestaat 

uit het aantrekken van aanvullende bedrijvigheid en uit de 

marktwaarde van de ontwikkelde veiligheidstechnologie.

De deelnemers van de uitvoeringsalliantie stellen zich ten doel Den 

Haag de komende jaren te laten uitgroeien tot een platform voor 

de bevordering van vrede, internationale rechtsorde en veilig-

heid. In aansluiting op de positie van Den Haag als ‘World Legal 

Capital’, willen de deelnemers de stad ontwikkelen tot een centrum 

voor internationale probleemoplossing op het gebied van vrede 

en veiligheid. De deelnemers kiezen voor een integrale benadering 

van vrede, recht en veiligheid, met oog voor zowel de “harde” als de 

“zachte” dreigingen. De eerste categorie heeft betrekking op directe 

dreigingen, zoals een gewapend confl ict, de productie en versprei-
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ding van massavernietigingswapens, criminaliteit en terrorisme. 

De tweede categorie is gerelateerd aan de meer indirecte dreigingen, 

zoals honger, armoede, milieurampen en epidemieën als HIV/AIDS, 

door Kofi  Annan aangeduid als ‘massavernietigingsziektes’. Deze 

integrale benadering van veiligheid, zoals onder meer neergelegd 

in het VN High-level Panel Report ‘A more secure world: our shared 

responsibility’ (2004) en in de Europese veiligheidsstrategie ‘A secure 

Europe in a better world’ (2003), vraagt om nieuwe inzichten in 

onderlinge relaties tussen thema’s die voorheen afzonderlijk werden 

bestudeerd. Hier ligt een uitdaging van formaat.

Teneinde voornoemde ambitie te verwezenlijken, wordt multidisci-

plinaire samenwerking door alle partijen als bijzonder wenselijk en 

noodzakelijk gezien. 

Het kennisnetwerk wil een groot deel van de activiteiten bundelen 

in het Institute for Global Justice. Het Instituut zal fungeren als een 

forum voor de samenwerkende organisaties, bijgestaan door een 

kleine staf die de activiteiten coördineert. Verder zal het Instituut 

een uitgebreide virtuele component krijgen in de vorm van een 

internetportal, dat als platform voor kennisuitwisseling en dissemi-

natie wordt dienen en derhalve een interactief karakter zal krijgen. 

In dit verband wordt door de HAC gestreefd naar verbreding van 

de bestaande Hague Justice Portal, die momenteel 400.000 page 

views per maand heeft, en naar samenbundeling van de recent in 

ontwikkeling gebrachte portals, waaronder de Peace Portal van het 

European Centre for Confl ict Prevention (ECCP). Het netwerk omvat 

zowel Haagse kennisinstellingen en internationale organisaties die 

in Den Haag zijn gevestigd als hoogwaardige universitaire onder-

zoeksgroepen buiten Den Haag die actief zijn op het terrein van 

vrede, recht en veiligheid.

Een van de actuele opgaven is de wederopbouw van een staat na 

een gewapend confl ict. In de eerste plaats gaat het om vraagstukken 

met betrekking tot local ownership. De betekenis en grenzen van het 

beginsel van local ownership zijn nog onduidelijk. Onderzoek op 

dit gebied is van groot belang voor het bedrijfsleven en fi nanciële 

instellingen die willen investeren in staten in opbouw. Een ander 

aspect betreft institutionele opbouw, onder meer de opbouw van 

een rechtsstaat. In dit verband ontwikkelt en biedt het Hague Forum 

for Judicial Expertise opleidingen aan voor rechters en openbare 

aanklagers op het gebied van straf- en humanitair recht. Inmiddels 

heeft het Forum reeds enkele succesvolle trainingen verzorgd voor 

circa 700 rechters en openbare aanklagers uit een dozijn landen 

waaronder China, Cambodja, Colombia, Irak, Iran en Afghani-

stan. Het Forum kan daarnaast gespecialiseerde onderdelen van de 

Nederlandse overheid ondersteunen, zoals het team Internationale 

Misdrijven van de Nationale Recherche/KLPD.

Het Hague Forum werkt nauw samen met internationale orga-

nisaties in Den Haag. Zo heeft het Forum een tweetal seminars 

samen met de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht 

(HccH) georganiseerd in het kader van de Haagse Verdragen op 

het gebied van cross-border family relations, eenmaal voor rechters 

uit Latijns-Amerika en eenmaal voor rechters uit Afrika. Daarnaast 

wordt met Eurojust samengewerkt in verschillende opleidingen, 

onder meer ten behoeve van de rechterlijke macht in nieuwe 

lidstaten en buurlanden van de EU.
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Terrorisme

Voorts zal aandacht worden besteed aan andere vormen van bedrei-

gingen van de vrede en veiligheid, waaronder terrorisme. Hoewel 

terrorisme geen nieuw verschijnsel is, blijkt de aard van de dreiging 

te zijn veranderd. De opkomst van transnationale groeperingen 

die overal ter wereld aanslagen kunnen plegen, maken een nieuwe 

benadering noodzakelijk. Onderzoek zal worden verricht naar de 

ontwikkelingen binnen het internationaal recht en de internationale 

betrekkingen op dit gebied. Tevens zullen de betrokken departe-

menten desgevraagd worden ondersteund in de implementatie van 

internationale verplichtingen op dit terrein. Verder wordt momen-

teel de mogelijkheid onderzocht van samenwerking met Europol. 

Sinds 2000 wordt door het Centre for Terrorism and Counter-

Terrorism, verbonden aan de Universiteit Leiden - Campus Den 

Haag de leergang Terrorisme en Contraterrorisme aangeboden.

Internationaal strafrecht en de berechting van 
oorlogsmisdaden

Voor Den Haag is een belangrijke rol weggelegd op het gebied van 

internationaal strafrecht en specifi ek de berechting van oorlogsmis-

daden en andere internationale misdrijven. De concentratie van ad 

hoc internationale straftribunalen in Den Haag en de aanwezigheid 

van het permanente Internationaal Strafhof bieden uitstekende 

mogelijkheden voor internationale studenten en wetenschappers 

om kennis te ontwikkelen in het licht van de praktijk. Diverse

kennisinstellingen zijn reeds actief op dit terrein, waaronder het 

Grotius Centre for International Legal Studies – Universiteit Leiden, 

het Hiil, het ISS en het T.M.C. Asser Instituut. 

World Legal Heritage Centre

De gemeente Den Haag onderzoekt de mogelijkheid en haalbaar-

heid van een World Legal Heritage Centre in Den Haag. 

In dit centrum zouden mogelijk (delen van) de archieven van de 

internationale ad-hoc straftribunalen kunnen worden onderge-

bracht. Dit zou het onderzoek op het gebied van internationaal 

recht ten goede komen en de positie van Den Haag verder versterken.
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6. Werken aan nationale en regionale veiligheid

Enabling environment

De ambitie om Den Haag de komende jaren te laten uitgroeien tot 

een platform voor de bevordering van de internationale rechtsorde, 

vrede en veiligheid vereist een ‘enabling environment’. Een hoog-

waardige leefomgeving en een adequate en veilige infrastructuur 

kunnen als voorbeeld dienen, vergroten de aantrekkingskracht van 

de stad en verbeteren het vestigingsklimaat voor internationale 

organisaties.

Secure Haven

Een explicitering van het bovenstaande is het concept Secure Haven 

dat is ontwikkeld door TNO in samenwerking met Campus Den 

Haag – Universiteit Leiden en private partijen. Dit concept sluit 

aan bij het programma ‘Duurzame leefomgeving’ van de Erasmus 

Universiteit Rotterdam. Het concept beoogt de bescherming van 

kwetsbare gebieden zodanig vorm te geven dat veiligheidsmaat-

regelen onopgemerkt blijven. Uitgangspunt van het concept is de 

verbinding tussen veiligheid en kwaliteit van leven, gekoppeld aan 

professionele activiteiten. Dit wordt bereikt door middel van tech-

nologische oplossingen voor de beveiliging van kwetsbare gebie-

den, een aantrekkelijke inrichting van de ruimte, hoogwaardige 

infrastructuur en dienstverlening alsmede oog voor de juridische 

aspecten van beveiliging. Vanwege de exportmogelijkheden is de 

economische spin-off van dit concept vermoedelijk aanzienlijk. De 

internationale zone van Den Haag, en met name de omgeving van 

het World Forum, is een uitstekende locatie voor een pilotproject.

Afstemming tussen technologische ontwikkeling 
en wet- en regelgeving

Het netwerk van kennisinstellingen zal zich richten op de ontwik-

keling van technologische oplossingen voor veiligheidskwesties 

– waaronder de bescherming van vitale infrastructuur – en op de 

juridische mogelijkheden voor het gebruik van technologie ten 

behoeve van veiligheid. De praktijk leert dat de juridische impli-

caties van technologische middelen vaak pas in een laat stadium 

van ontwerpprocessen aan de orde komen. Een betere afstemming 

tussen de technische mogelijkheden en de relevante (inter)nationale 

wet- en regelgeving wordt verkregen door de juridische implicaties 

in het hele ontwerpproces in ogenschouw te nemen. Bovendien 

moet in een vroeg stadium overleg plaatsvinden met de gebruikers 

van de desbetreffende veiligheidstechnologieën en met de betrok-

ken beleidsmakers.

Verhouding tussen technologie en recht

De bescherming van de rechtsstaat maakt de inzet van techno-

logische middelen noodzakelijk. Tegelijkertijd lijken juridische 

instrumenten het gebruik van deze middelen vaak te beperken. 

Het kennisnetwerk beoogt dan ook in een breder kader kennis te 

ontwikkelen, onder meer over de verhouding, respectievelijk de 

synergie tussen technologie en grondrechten.
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Safety and Security

Kennis zal worden ontwikkeld met betrekking tot het onderscheid 

en de raakvlakken tussen safety en security met het oog op de 

ontwikkeling van breed toepasbare risicomodellen en nieuwe vei-

ligheidstechnologieën. Daarnaast kan worden gedacht aan de mede-

dingings- en verzekeringsrechtelijke aspecten van deze technolo-

gieën en modellen. Tevens zal onderzoek zich toespitsen op (het 

ontwikkelen van) internationale (juridische) kaders en afspraken 

gericht op de preventie van en reactie op calamiteiten.

Ook kan worden gedacht aan de civielrechtelijke aansprakelijk-

heid en de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van overheden en 

bedrijven op grond van het internationaal en Europees recht voor 

schade als gevolg van calamiteiten, en op de implementatie van 

internationaal en Europees recht op dit gebied in nationale wet- en 

regelgeving. De aandacht zal uitgaan naar vraagstukken gerelateerd 

aan criminaliteitsbeheersing 

en -bestrijding. Mede in dit verband kan ook worden gedacht aan 

de ontwikkeling van technologie die de criminaliteitsbestrijding, 

maar ook de bestrijding van terrorisme en radicalisering, faciliteert. 

Het gaat om technologie die helpt (strategisch) relevante infor-

matie te onderscheppen uit ongestructureerde en ongevalideerde 

data en deze koppelt aan cognitieve beslismodellen, alsmede om de 

ontwikkeling van een instrument dat pro-actief op zoek gaat naar 

relevante informatie op internet. Deze technologieën kunnen ook 

nuttig zijn voor het werk van internationale instanties.

Veiligheid en grondrechten

Het onderzoek zal zich onder meer richten op de verhouding tussen 

technologie en grondrechten, zoals op het terrein van privacy-

bescherming. De inzet van technologische middelen ten behoeve 

van terrorismebestrijding stuit op verzet wegens (vermeende) 

inbreuk op grondrechten. De internationale mensenrechten-

verdragen geven echter ruimte voor inperking van grondrechten 

op grond van bescherming van de nationale veiligheid. De vraag 

is derhalve niet zozeer of de inzet van technologie indruist tegen 

grondrechten als privacy, maar op welke manier vervolgens met 

de verkregen (persoons)gegevens mag worden omgegaan. 

Deze vraag is van wezenlijk belang voor de private sector, 

waaronder de luchtvaart.
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7.  Den Haag als expertisecentrum voor 

internationale arbitrage

In Den Haag en omgeving is omvangrijke expertise aanwezig op het 

gebied van internationaal privaatrecht en aanverwante gebieden, 

zoals het internationaal handelsrecht, fi nancieel recht, internatio-

nale geschillenbeslechting, investeringsrecht, ondernemingsrecht en 

familierecht. De Haagse Conferentie voor Internationaal Privaat-

recht (HccH), de oudste internationale organisatie in Den Haag, 

levert een belangrijke bijdrage aan de wereldwijde ontwikkeling en 

harmonisatie van het internationaal privaatrecht en de internatio-

nale samenwerking tussen rechters en administratieve autoriteiten. 

De HccH ontwikkelt multilaterale verdragen ten behoeve van de 

regulering van personen- en familierechtelijke kwesties, inter-

nationale juridische samenwerking, geschillenbeslechting en de 

fi nanciële en commerciële praktijk. Daarmee is het de voornaamste 

“law making” internationale organisatie in Den Haag. Daarnaast 

bestaat een aanzienlijk deel van de activiteiten van de HccH uit het 

aanbieden van post-Convention services, onder meer in de vorm 

van technische begeleiding van staten bij de implementatie van de 

verdragen en hoogwaardige trainingen van rechters en andere prac-

titioners. Door de steeds groter wordende rol van het internationaal 

privaatrecht in de huidige snel globaliserende samenleving stijgt 

ook de vraag naar deze post-Convention services vanuit de meer dan 

120 Staten die met de HccH verbonden zijn. In dit verband ontwik-

kelt de HccH een instituut dat zich zal concentreren op promotie, 

onderwijs, training en technische assistentie. Samenwerking met 

andere internationale organisaties (UNCITRAL, UNIDROIT) en de 

in Den Haag gevestigde kennisinstellingen is daarbij voorzien.

De deelnemers aan de Uitvoeringsalliantie Den Haag, Stad van 

Vrede, Recht en Veiligheid, stellen zich ten doel de positie van de 

regio Den Haag op het gebied van de internationale commerciële 

praktijk en internationale arbitrage uit te bouwen, onder meer door 

de benodigde ondersteunende kennis te ontwikkelen en door het 

werk van de organisaties, in het bijzonder het Permanente Hof van 

Arbitrage, door middel van publicaties, lezingen en seminars onder 

de aandacht te brengen. In dit verband is een belangrijke taak weg-

gelegd voor de kennisinstellingen en de juridische dienstverlening. 

Deze kunnen bovendien het Nederlandse bedrijfsleven, waaronder 

de fi nanciële sector, ondersteunen in hun internationale activiteiten 

door kennisontsluiting en advisering op het gebied van internatio-

naal investeringsrecht en corporate governance.

Nederland herbergt diverse gerenommeerde fora voor internatio-

nale arbitrage. Het oudste internationaalrechtelijke instituut voor 

geschillenbeslechting ter wereld bevindt zich in Den Haag. Het Per-

manente Hof van Arbitrage (PCA) beslechtte oorspronkelijk alleen 

interstatelijke geschillen. Inmiddels is het PCA ook toegankelijk 

voor geschillen tussen staten en private partijen of intergouverne-

mentele organisaties. Het PCA faciliteert en administreert arbitra-

geprocedures alsmede verzoeningsprocedures en verricht feiten-

onderzoek. Bovendien wordt er geregeld een beroep gedaan op de 

Secretaris-Generaal van het PCA in het kader van de arbitrageregels 

van de United Nations Commission on International Trade Law 

(UNCITRAL Arbitration Rules) om een appointing authority aan 

te wijzen. De Secretaris-Generaal kan ook worden verzocht zelf als 

appointing authority op te treden. Daarnaast organiseert het PCA 

juridische fora en seminars en heeft het de verhandelingen van zijn 

International Law Seminars gepubliceerd in de Peace Palace Papers 

serie. Bovendien huisvest het de redactie van het Yearbook Commer-

cial Arbitration. Door de fl exibele procedurele regels – gebaseerd 

op de UNCITRAL Arbitration Rules - en brede inhoudelijke scope, 

is het PCA een aantrekkelijk forum voor internationale (commer-

ciële) arbitrage. Het Permanente Hof van Arbitrage positioneert 

zich ook als zodanig. Daarnaast wil het zich meer gaan richten op 

institutionele en administratieve ondersteuning op het gebied van 

Mass Claims. Verder is het PCA actief op het gebied van milieuge-

schillen. De nieuwe procedurele regels voor arbitrage en bemidde-

ling voor geschillen met betrekking tot natuurlijke hulpbronnen 

en het milieu creëren mogelijkheden voor het PCA om betrokken 

te worden bij de beslechting van geschillen die voortvloeien uit 

Emission contracts onder het Kyoto Protocol. De procedurele regels 

van het PCA zijn opgenomen in diverse modelovereenkomsten van 

advocatenkantoren. De activiteiten van het PCA dienen te worden 

ondersteund en versterkt.
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In Rotterdam bevinden zich het Nederlands Instituut voor Arbi-

trage (NAI) en de gespecialiseerde stichting Transport and Maritime 

Arbitration Rotterdam - Amsterdam (TAMARA) voor arbitrage in 

transportzaken. Er liggen kansen voor samenwerking vanuit Den 

Haag met deze instituten.

Digitalisering jurisprudentie 
Permanente Hof van Arbitrage

Adequate toegang tot de jurisprudentie van het PCA is van grote 

waarde voor de ontwikkeling van het internationaal recht en van 

groot nut voor toekomstige procedures. Een groot deel van de 

historische jurisprudentie is echter slechts beschikbaar in papieren 

vorm en bovendien slecht toegankelijk. De kennisinstellingen willen 

de rechtspraak van het Hof digitaliseren en toegankelijk maken via 

internet, voor zover dit niet op bezwaren stuit van de partijen die 

een geschil hebben voorgelegd aan het PCA. In dit verband is een 

prominente rol weggelegd voor de Haagse Academische Coalitie 

(HAC), die de jurisprudentie - en eventueel in een later stadium - 

de verbatim records en overige stukken via de Hague Justice Portal 

toegankelijk wil maken. Het PCA is bereid medewerking te verlenen 

aan dit project.

Mondiale regulering van 
internationale investeringen

Er zijn ook kansen weggelegd voor Nederland op het gebied van de 

mondiale regulering van internationale investeringen. Aangezien 

pogingen om te komen tot een multilateraal investeringsverdrag 

tot nog toe schipbreuk hebben geleden, vindt de regulering van 

internationale investeringen grotendeels plaats door middel van 

bilaterale investeringsverdragen (BIT’s), respectievelijk internatio-

nale investeringsbeschermings-overeenkomsten (IBO’s). Nederland 

heeft een groot aantal BIT’s gesloten, die mondiaal een uitstekende 

reputatie genieten. Deze positie kan Nederland uitbouwen door de 

Nederlandse BIT’s mondiaal als modelovereenkomst te profi leren 

en door Den Haag internationaal op de kaart te zetten als alternatief 

forum voor de beslechting van internationale investeringsgeschil-

len. Het Permanente Hof van Arbitrage te Den Haag heeft een over-

eenkomst gesloten met het Centre for the Settlement of Investment 

Disputes (ICSID) te Washington, waardoor partijen in staat worden 

gesteld de ICSID procedure in Den Haag te voeren. Bij geschil-

len met staten die niet zijn aangesloten bij het ICSID (waaronder 

belangrijke landen als India, Rusland en Canada), staat bovendien 

de mogelijkheid open om arbitrage in te stellen bij het Permanente 

Hof van Arbitrage onder de regels van de United Nations Commis-

sion on International Trade Law (UNCITRAL).
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8. Initiatief Fragiele Staten

In september 2006 kwamen op initiatief van de Haagse Academi-

sche Coalitie (HAC), het Rode Kruis, Cordaid en de Kamer van 

Koophandel Haaglanden een aantal publieke en private instellingen 

bij elkaar. Besloten werd een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren 

voor een “Centrum voor Internationaal Recht, Vrede en Veiligheid 

en Wederopbouw” in Den Haag. Deze studie werd gefi nancierd 

door het ministerie van Economische Zaken in het kader van het 

Pieken in de Delta programma, de gemeente Den Haag en de Pro-

vincie Zuid Holland. In het onderzoek wordt onder haalbaarheid 

verstaan dat het Centrum meerwaarde heeft ten opzichte van de 

huidige instellingen en initiatieven in Den Haag, dat de betrokken 

partijen de missie, visie en de strategische richtingen van het Cen-

trum delen en dat er overeenstemming bestaat over de kernfuncties 

en het businessplan inclusief de fi nanciële consequenties. Recente 

initiatieven om de integrale benadering van fragiele staten te bena-

deren werden bij het onderzoek betrokken. Daarbij is geconstateerd 

dat er enige overeenkomst bestaat tussen het Kennisnetwerk voor 

Vrede, Veiligheid en Ontwikkeling, voortkomend uit de Schokland 

Akkoorden, en het Initiatief Fragiele Staten. In deze studie zijn 

mogelijkheden tot onderlinge afstemming onderzocht.

Bij het haalbaarheidsonderzoek waren publieke en private instellin-

gen betrokken. Er zijn gesprekken gevoerd met diverse organisaties 

en experts in binnen- en buitenland. Oorspronkelijk bestond het 

idee om een “Centrum voor Internationaal Recht, Vrede, Veiligheid 

en Wederopbouw” op te richten. Het onderzoek wees uit dat deze 

naamgeving onvoldoende tot uitdrukking bracht dat er sprake is 

van een proces dat capaciteit uit verschillende sectoren bundelt. 

Daarom wordt er in dit verband verder gesproken over het “Initia-

tief Fragiele Staten”.

Uitgangspunt van het onderzoek is dat fragiele staten onder-

steuning nodig hebben zowel in pre als in post confl ict situaties. 

De opvatting bestaat dat deze ondersteuning nu gefragmenteerd 

plaatsvindt. In plaats daarvan is er behoefte aan gecoördineerde ini-

tiatieven die op de lokale situatie in fragiele staten zijn toegesneden 

en die bovendien lokaal gedreven en gedragen zijn. Deze coördina-

tie vraagt om een initiatief dat het opbouwproces van de fragiele 

staten versterkt door bestaande competenties effectief en effi ciënt te 

bundelen. De belangrijkste bevinding is dat er behoefte is aan een 

Initiatief Fragiele Staten met de volgende missie: Het samenbrengen 

van competenties van publieke en private instellingen om deze binnen 

multilaterale kaders beter toe te rusten in het bewerkstelligen van 

lokaal gedragen en gedreven duurzame vrede in fragiele staten.

Initiatieven en activiteiten die in directe zin bijdragen aan de rea-

lisatie van duurzame vrede vormen het hoofdproces. Het Initiatief 

Fragiele Staten ondersteunt dit door bestaande competenties bij 

elkaar te brengen en te versterken. Deze secundaire processen 

worden beschreven in een aantal strategische richtingen (zie 

fi guur 1). Deze werkwijze brengt doeltreffendheid en doelmatig-

heid binnen bereik. Door zich te concentreren op het inrichten 

en instandhouden van deze processen onderscheidt het Initiatief 

Fragiele Staten zich van andere recent genomen initiatieven en heeft 

het meerwaarde ten opzichte van deze activiteiten.

Er zijn twee varianten voor het Initiatief Fragiele Staten uitge-

werkt: de deskundigenvariant en de internationale variant. In beide 

varianten fungeert het Initiatief Fragiele Staten als procesmanager 

bij het vormen van intersectorale partnerschappen en teams om 

fragiele staten te ondersteunen. In de internationale variant komt 

daar bovenop dat de partnerschappen leren door het opzetten van 

een database met “best practices”; dat er internationale allianties 

worden aangegaan en dat er actief gepleit wordt voor een integrale 

benadering.
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Figuur 1  Doel, kenmerken, strategische richtingen en verwachte resultaten van het Initiatief Fragiele Staten

Initiatief Fragiele Staten
Bestaansdoel:

Het samenbrengen van competenties van publieke en private instellingen om 

deze binnen multilaterale kaders beter toe te rusten in het bewerkstelligen van 

lokaal gedragen en gedreven duurzame vrede in fragiele staten.

Strategische richtingen Verwachte resultaten

Stimuleert partnerschappen Vier partnerschappen m.b.t. evenzoveel fraiele staten

Pleit voor intergrale benadering Groter draagvlak voor intergrale benadering

Vormt deskundigen teams
Poule van deskundige uit meerdere sectoren
Vier deskundige teams

Stimuleert deelname in internationale allianties Participanten zitten in aantal gewichtige allianties

Leert van ervaringen
Assissments en evaluaties van vier fragiele staten
Database met ’best practice’

Meerjarige committering aan vredesinitiatieven Na vier jaar kostendekkend

Kenmerken

Autonoom en neutraal

Vraaggericht en gebruikt lokale competenties

Procesmanager van bestaande capaciteit

past de intergrale benadering toe

Op snijvlak van beleid en praktijk

Publiek-privaat initiatief
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Het initiatief wordt georganiseerd in een secretariaat met vier tot 

zeven functies, afhankelijk van de variant, deels in vaste dienst, deels 

op basis van detachering. In beide varianten wordt het Initiatief 

Fragiele Staten op afstand aangestuurd door de participanten. Het 

initiatief kan ondergebracht worden als een project bij een “lead 

agency” of een aparte rechtspersoonlijkheid aanvragen, afhankelijk 

van de ambities van de participanten.

Het Initiatief Fragiele Staten werd begroot op R 8,6 - R 9,7 miljoen 

voor de eerste vier jaar, waarvan ruim 74% programmakosten 

onder meer bestemd voor missies naar fragiele staten, trainingen, 

conferenties en het versterken van lokale netwerken. Deze kosten 

worden gedekt door opdrachten, contributies en eigen bijdragen 

van de participanten en een startsubsidie (voorzien bij de rijks- en/

of gemeentelijke overheid). Het is uitdrukkelijk de bedoeling dat 

het Initiatief na vier jaar kostendekkend werkt en haar inkomsten 

uit opdrachten verwerft. Als dat laatste lukt, is het Initiatief Fragiele 

Staten fi nancieel zelfstandig en defi nitief haalbaar.

Op het voormalige eiland Schokland tekenden in juni 2007 verschil-

lende ministers en staatssecretarissen, bedrijven en maatschap-

pelijke organisaties de 36 akkoorden van Schokland. De partijen 

dragen in alle gevallen zelf substantieel bij aan de uitvoering (met 

geld, menskracht of expertise) van een programma dat het behalen 

van de millenniumdoelen dichterbij brengt. 

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft delen van het Initiatief 

Fragiele Staten in de eigen formatie gerealiseerd. Inmiddels is een 

Eenheid Fragiliteit en Vredesopbouw opgericht.
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9. Naar het Institute for Global Justice

De wereld ziet zich gesteld voor grote, vaak grensoverschrijdende 

vraagstukken. Naast staten zijn steeds meer andere, niet-statelijke 

actoren (NGO’s, bedrijven) invloed gaan uitoefenen op het reilen 

en zeilen van de internationale (rechts)orde. Van een formeel, 

primair op staten gericht stelsel van internationaal recht en inter-

nationale verhoudingen is er een stelsel aan het ontstaan waarin de 

niet-statelijke actoren een steeds grotere rol spelen, en waarin de 

concepten van de twintigste eeuw (en eerder) niet meer automa-

tisch naar passende antwoorden leiden.

Op 1 maart 2009 verscheen het rapport van de Commissie-Van den 

Berg: ‘Den Haag en Global Justice’, met als ondertitel: Een pleidooi 

voor de oprichting van een ‘Institute for Global Justice’. Aan de con-

clusies van dit rapport is het volgende ontleend.

Een aantal vraagstukken in het rapport van de Commissie-Van den 

Berg is geselecteerd op potentiële relevantie voor ‘Den Haag’, maar 

dan zonder de boodschap dat de bestaande Haagse organisaties 

alles moeten oppakken. Veeleer gaat het om de mondiale context 

waarbinnen zij hun activiteiten uitvoeren, met de nadrukkelijke 

wens van de zijde van de commissie dat zij meer oog krijgen voor 

de dwarsverbanden tussen de vraagstukken en de noodzaak om een 

(groter) deel van hun onderzoeks-, onderwijs- en valorisatieactivi-

teiten daarop af te stemmen. Elk van de organisaties heeft een eigen 

mandaat en daarbij behorende dagelijkse bezigheden en besognes, 

terwijl de commissie zoekt naar versterking van de positie van Den 

Haag in de sfeer van de dwarsverbindingen en van discipline- en 

domeinoverstijgende kennisinnovaties. Het is de commissie ook 

duidelijk dat de ministeries steeds vaker met multidisciplinaire 

opdrachten zullen moeten gaan werken teneinde nieuwe opgaven 

optimaal tegemoet te treden. De Haagse kennisinstellingen hebben 

op dat vlak aardig wat te bieden, maar is het genoeg?

Boutros Ghali’s aanduiding van Den Haag als “Legal Capital of the 

World” is in vijftien jaar tijd een merknaam zonder weerga gewor-

den. Ook is de uitspraak al vele malen ingezet in pleidooien voor 

verdere versterking van Den Haag als stad van vrede, recht en veilig-

heid, en om aan de buitenwacht te tonen dat het onderbrengen 

van nog meer internationale organisaties in Den Haag de wereld 

schaalvoordelen biedt. De vraag is echter of er niet veel meer met de 

merknaam moet worden gedaan. In de ogen van velen is Den Haag 

een ‘goudmijn’, met een voorraad die nog onvoldoende wordt geëx-

ploiteerd. De commissie hamert in haar advies op versterking van 

Den Haag als kennisstad. Zij gaat daarbij uit van de bewezen sterk-

tes van Den Haag, maar wil ook en vooral een doorbraak forceren 

in de richting van meer vraagsturing, meer bereidheid om grote 

urgente vraagstukken leidend te laten zijn, en onderzoeks methoden 

en -inspanningen daaraan aan te passen, meer samenwerking over 

de grenzen van disciplines heen, meer interactie tussen de offi ciële 

internationale organisaties en de kennisinstellingen. Daar komt 

bij dat, gegeven de nieuwe machtsverhoudingen in Europa en in 

de wereld, het niet te verwachten valt dat Nederland/Den Haag 

veel nieuwe internationale instellingen zal kunnen claimen. Dat is 

een reden te meer om in andere richtingen naar een voorsprong te 

zoeken.

Ondersteunend daarbij is dat de Nederlandse regering de grond-

wettelijke opdracht heeft de internationale rechtsorde te versterken 

(art. 90 Grondwet). Tegen de achtergrond van enkele eeuwen van 

het dienen van eigenbelang in een stabiele wereld met een zekere 

mate van voorspelbaarheid ten aanzien van het handelen van ande-

ren zou het goed passen als Nederland deze taak nog meer dan tot 

nu het geval is op zich zou nemen, door fors te investeren in onder-

zoek, onderwijs (en de valorisatie daarvan) op terreinen waarin 

ons land traditioneel goed is, maar waar ook zeer veel behoefte is 

aan nieuwe wegen. Het pleidooi van de commissie spoort wat dat 
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betreft met recente beleidsnotities van de Nederlandse regering, 

zoals “Een zaak van iedereen” (beleidsbrief minister Koenders, 2007) 

en “Naar een menswaardig bestaan. Een mensenrechtenstrategie 

voor het buitenlands beleid” (nota minister Verhagen, 2007). Ook 

zijn er tal van dwarsverbindingen met diverse grotere en kleinere 

nota’s van het ministerie van Economische Zaken, met daarin veel 

aandacht voor kennis, innovatie en valorisatie, dat alles aangestuurd 

door de interdepartementale Programmadirectie Kennis en Innova-

tie waarin thans de ministeries van BZK, Defensie, EZ, Justitie, LNV, 

OCW, VROM, VWS en SZW samenwerken. De inzichten die daar-

uit voortkomen kunnen naar de opvatting van de commissie nog 

veel meer tot hun recht komen via disciplineoverstijgende vraagstu-

ring en betere interactie met Haagse en andere kennisinstellingen.

De forse vraagstukken op mondiaal niveau op het vlak van vrede, 

recht en veiligheid wettigen naar het inzicht van de commissie een 

evenzo forse publieke investering, die de mondiale concurrentiepo-

sitie van Nederland versterkt, zowel in termen van de onderliggende 

waardeoriëntatie als in termen van economisch gewin. Door bun-

deling van krachten op het gebied van Global Justice kan een goed 

merk nog veel sterker worden gemaakt. Daarbij is voor Den Haag 

ook het Nederlandse universitaire achterland van groot belang. 

‘Den Haag’ is enerzijds te zien als een ‘goudmijn’ in zichzelf, maar 

zal deze slechts optimaal kunnen exploiteren bij gebruikmaking van 

kennis die elders in het land (en ver daarbuiten) reeds aanwezig is 

en die per specifi eke onderzoeks- of onderwijsvraag kan worden 

aangewend. Te denken valt aan hoogwaardige onderzoeksgroepen 

aan de Universiteit van Utrecht, Universiteit van Amsterdam, 

Erasmus Universiteit Rotterdam, Universiteit van Tilburg, Rijksuni-

versiteit Groningen, Universiteit van Maastricht en de Technische 

Universiteit Delft

Het advies noemt reeds vele voorbeelden van concrete producten 

en productlijnen waaraan kan worden gedacht, ook binnen de 

huidige structuur. Wil Den Haag echter een doorbraak forceren 

in de richting zoals in dit advies voorgesteld, dan kunnen stad en 

nationale overheid het zich niet veroorloven alleen maar te wachten 

op beweging van onderop. Tal van goede initiatieven ten spijt, is het 

evenzeer waar dat veel van de Haagse organisaties in zekere mate 

gevangen zitten in hun eigen denkramen en in bestaande fi nancie-

ringsstructuren en te weinig toekomen aan een multidisciplinaire 

en vraaggestuurde herordening van (een deel van) hun inspan-

ningen. Om de Haagse koers op dat vlak fors bij te stellen, pleit de 

commissie voor oprichting van een Institute for Global Justice. In het 

rapport van de Commissie zijn de hoofdlijnen hiervan uitgetekend. 

Het instituut zou het volgende moeten bieden:

-  meerwaarde ten opzichte van het vele goede dat Den Haag al te 

bieden heeft, bundeling van krachten, 

-  extra gezicht naar buiten (onder meer via internationaal 

bekende en gerespecteerde namen van de voorzitters van de 

international supervisory board en de governing board), 

-  inhoudelijk zwaar maar bureaucratisch licht, fl exibel, markt- en 

vraaggericht. 

Dat laatste geldt voor zowel het meer fundamentele als toegepaste 

onderzoek, voor het academische en het nascholingsonderwijs en 

voor de vele manieren om dat alles uit te venten en optimaal te 

laten benutten (valorisatie).



22

Het instituut, zoals door de commissie voorgesteld, vraagt een 

investering oplopend tot R 10 miljoen per jaar, gedurende een 

periode van vijf jaar, met een optie op continuering voor vijf jaar, 

indien de resultaten daartoe na vijf jaar aanleiding geven. Daarbij 

is het de bedoeling dat de kennisinstellingen die van de investerin-

gen willen meeprofi teren, accenten verleggen binnen hun huidige 

activiteiten en daardoor structureel bijdragen aan vestiging van de 

naam van de stad in een bijgestelde richting. Dit geldt voor zowel 

in Den Haag gevestigde instellingen als hoogwaardige onderzoeks-

groepen aan universiteiten elders, die het profi el van Den Haag als 

Stad van Vrede, Recht en Veiligheid kunnen versterken en aan dat 

profi el een kwaliteitsimpuls kunnen geven. Het rendement van het 

nieuwe instituut komt daarmee ook tot uitdrukking in een verdere 

kwaliteitssprong bij de bestaande Haagse kennisinstellingen, een 

nog sterkere internationale reputatie van Nederland als land dat de 

internationale rechtsorde een warm hart toedraagt en in de groei 

van het aantal internationale opdrachten. En voor de stad Den 

Haag betekent het een diepte-investering in de internationale sector 

van de stad, waarbij de commissie aantekent dat de concurrentie 

niet stilzit, zoals mag blijken uit het feit dat een stad als Genève 

recent een rijksinjectie van R 60 miljoen ontving.

Het advies van de Commissie-Van den Berg heeft twee lagen: de 

laag van de onderliggende waarden, tot uitdrukking komend in 

inhoudelijke bekommernis om de veelvormige problemen waar-

voor de wereld zich gesteld ziet, en de laag van ‘city branding’ en van 

gewin voor Den Haag (en Nederland) in aanzien en economisch 

opzicht. Het voorstel van de commissie impliceert de ontwikkeling 

van nieuwe hoogwaardige arbeidsplaatsen in een sector waarin nu 

al meer dan 28.000 personen werkzaam zijn, waarin expats per jaar 

vele honderden miljoenen euros uitgeven aan goederen en diensten, 

en waarbij als gevolg van de werkzaamheden van het voorgestelde 

Institute for Global Justice, met zijn beoogde en te verwachten ‘mag-

neetwerking’, meer fi nanciën zal weten aan te trekken. 

Er wordt thans gewerkt aan een FES-aanvrage die tot de operatio-

nalisering van de voorstellen van de Commissie-Van den Berg zal 

moeten leiden.
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10. De Haagse kennisdynamiek

De dynamiek in het Haagse kenniscluster Vrede, Recht en Veilig-

heid vindt plaats binnen de gespecialiseerde instellingen zelf én 

via de zich in korte tijd ontwikkelende samenwerkingsverban-

den. Samenwerking loopt deels via de Hague Academic Coalition 

(HAC) en deels tussen de instellingen onderling, op vakinhoude-

lijke en programmatische gronden; in onderwijs, conferenties en 

onderzoek. Om aan de top te blijven, zoeken de instellingen naar 

innovatief grensoverschrijdend onderzoek en onderwijs en zoeken 

daarbij naar complementaire kennis bij hun partnerinstellingen. 

Gedurende de laatste jaren is een forse internationaliseringslag 

gemaakt. De sterk in aantal toegenomen buitenlandse studenten 

én internationale partnerships zijn in de agenda’s van de Haagse 

kennisinstellingen niet meer weg te denken. Overleg en afstemming 

vinden in de maandelijkse bestuursvergaderingen van de HAC 

plaats. De dynamiek komt echter ook voort uit de internationale en 

landelijke werkcontacten van de instellingen zelf. Enerzijds vergroot 

de status van Den Haag als ‘Legal Capital’ de kansen voor de Haagse 

en Nederlandse kennisinstellingen, anderzijds is er sprake van een 

sterk toegenomen internationale concurrentie. Dit laatste houdt de 

individuele instellingen scherp, wat betreft innovatie, het optimali-

seren en het waar nodig beschermen van de eigen investeringen en 

de eigen positie. 

Inhoudelijke dynamiek 

Waar dit wenselijk is, worden nieuwe samenwerkingsprogramma’s 

ontwikkeld en uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de HAC. 

Dit geldt bijvoorbeeld voor de recent opgerichte internationale 

Rechtersopleiding van de HAC (The Hague Forum for Judicial 

Expertise), de Hague Justice Portal (dé elektronische toegang tot 

actuele wetenschappelijke kennis over de Legal Capital) en inter-

nationale conferenties en seminars (waaronder de Jaarconferenties 

From Peace to Justice, en de conferentie met de UN Commission on 

Legal Empowerment of the Poor (Voorzitter Madeleine Albright) 

inzake de juridische aspecten van armoedebestrijding. Ook wordt 

nauw samengewerkt bij het verkennen van nieuwe behoeften aan 

kennis: bijvoorbeeld inzake fragiele staten, rule of law, het mandaat 

van het Internationaal Strafhof, transitional justice, post-confl ict 

management, het effect van globalisering op rechtsystemen, de rol 

van private actoren in governance en regulering, en niet te vergeten 

landenspecifi eke ontwikkelingen zoals Afghanistan, China, Colom-

bia en Ethiopië. Wezenlijk vernieuwend is dat nauw met locale 

organisaties en internationale organisaties wordt samengewerkt.

Op het gebied van (internationaal) onderzoek en onderwijs hebben 

de Haagse instellingen elk een indrukwekkende reputatie. Ter illus-

tratie beperken we ons hier tot enkele hoofdlijnen, die overigens 

onvoldoende recht doen aan de prestaties van de individuele instel-

lingen zelf. Voor een volledig beeld wordt verwezen naar de websites 

van de Haagse instellingen (zie www.haguejusticeportal.net).
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Onderzoek en onderwijs

De Haagse instellingen hebben indrukwekkende aantallen buiten-

landse studenten en mid career professionals opgeleid. Bijvoorbeeld: 

het ISS: ruim 11.000 alumni, The Hague Academy of International 

Law (sinds 1923) ruim 40.000. Een recente ontwikkeling is de 

internationalisering aan het HBO: de Haagse Hogeschool noteert 

ruim 19.000 studenten uit circa 110 verschillende landen met de 

deels nieuwe English Bachelor programs in International & European 

Law, Public Management, and Safety & Security (nieuw in 2009) 

en drie English professional Master degree programs in European 

Law and Policy (in samenwerking met de University of Portsmouth, 

UK), International Relations (vanaf 2009) and Safety & Security 

(vanaf 2010). In samenwerking met de Universiteit Leiden wordt 

een ‘Pre-masters of science opleiding in Public Administration’ 

aangeboden. Het T.M.C. Asser Instituut verzorgt al een aantal jaren 

een belangrijk deel van het Washington College of Law (VS) LLM 

Programma in Den Haag. De Internationale rechtersopleiding van 

de HAC (het ‘Hague Forum’), heeft sinds zijn korte bestaan circa 

600 buitenlandse rechters getraind en verheugt zich in een snel 

toenemend aantal buitenlandse verzoeken. Niet meer weg te denken 

is ook de Diplomatieke Academie van Clingendael, met haar oplei-

dingen voor diplomaten uit kandidaat-lidstaten van de Europese 

Unie, Oost-Europa, de GOS-landen (Gemenebest voor Onafhan-

kelijke Staten), maar ook China, Indonesië en een aantal landen en 

regio’s in Afrika.

Wat betreft de dynamiek in het onderwijs vallen twee zaken op. 

Ten eerste is er de snel toenemende behoefte van buitenlandse 

studenten om in Den Haag te komen studeren en het grote aantal 

nieuwe opleidingen dat hierdoor ontstaat (Haagse Hogeschool, ISS, 

Asser Instituut, Campus Den Haag van de Universiteit Leiden en 

Clingendael). 

Ten tweede zijn er de zich snel uitbreidende samenwerkingsrelaties 

in binnen- en buitenland. Bijv.: het ISS heeft 30 structurele samen-

werkingsrelaties met buitenlandse instellingen. De Hague Academy 

heeft inmiddels ruim 30 opleidingen in het buitenland helpen 

opzetten. In vrijwel alle opleidingen wordt samengewerkt; tussen 

de HAC-partners onderling, met Nederlandse universiteiten, met 

NGO’s en met internationale organisaties, zoals UNDP, Wereld-

bank, en de internationale hoven en tribunalen van Den Haag. Via 

de internationale projecten van het HiiL werken 120 toponderzoe-

kers en leidende praktijkmensen uit de hele wereld samen. Hiertoe 

is een aantal toonaangevende onderzoeknetwerken opgezet: het 

Hague Network on the Rule of Law, het International Highest Courts 

Network en het Hague Network on Public-Private Governance and 

Regulation. 

Kennisuitwisseling en kennisontwikkeling 

Mede als gevolg van de globalisering neemt de behoefte aan 

internationale kennisuitwisseling op het terrein van Peace, Justice 

and Security snel toe. Ook is er de erkenning dat vraagstukken van 

Vrede, Internationaal Recht, Ontwikkeling, Veiligheid en Interna-

tionale Betrekkingen niet zonder hun onderlinge verband kunnen 

worden opgelost. Dit heeft gevolgen voor de kennisuitwisseling én 

voor het genereren van nieuwe, oplossingsgerichte kennis (voor 

onderzoek, onderwijs en advisering). Wekelijks vinden in Den 

Haag verschillende internationale congressen, lezingen en seminars 

plaats op strategisch vernieuwende thema’s, veelal georganiseerd 

door of in samenwerking met de Haagse kennispartijen. Dit trekt 

buitenlandse topdeskundigen en wetenschappers aan, alsmede bui-

tenlandse en Nederlandse studenten. Den Haag heeft hier een rijk 

aanbod aan uitstekende locaties, op verschillende doelgroepen toe-

gesneden (Vredespaleis, Campus Den Haag, Clingendael, het Asser 
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Instituut, het ISS, de Haagse Hogeschool en het World Forum). 

Enkele recente thema’s zijn: Constitutionaliteit in een globalise-

rende wereld, de veranderende rol van hoogste rechters, Rule of Law, 

Public - Private Governance and Regulation, de Vrije Zee/Piraterij, 

de legitimiteit en juridische onafhankelijkheid van internationale 

hoven en tribunalen, Transitional Justice na gewapend confl ict, 

Recht en Armoedebestrijding (Legal Empowerment of the Poor), 

Afghanistan, publiekprivate samenwerking in rechtsvorming, etc. 

De wekelijkse avondlezingen van het Asser Instituut, nu in samen-

werking met Campus Den Haag, zijn een vaste ontmoetingsplaats 

voor wetenschap, praktijk en student. 

Naast deze strategisch belangrijke bijeenkomsten werd de afgelo-

pen jaren fors geïnvesteerd in nieuwe thema’s en nieuwe samen-

werkingsverbanden. Er werden nieuwe cursussen en opleidingen 

ontwikkeld op de thema’s internationale betrekkingen, governance, 

integrale veiligheid, mensenrechten, wederopbouw, en ontwikke-

lingssamenwerking. 

Ook op het institutionele vlak deden zich diverse ontwikkelin-

gen voor. De Campus Den Haag van de Universiteit Leiden ging 

nieuwe samenwerkingsverbanden aan met onder meer TNO, 

TU Delft en de Haagse Hogeschool. Het ISS werd onderdeel van 

de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hiermee werd een nieuwe 

impuls gegeven aan de internationaliseringsagenda van de EUR en 

haar samenwerking met ontwikkelings- en transitielanden en de 

zogeheten BRICS-landen. Naast de voorhoederol van het T.M.C. 

Asser Instituut bij de ontwikkeling van de Hague Justice Portal en 

de nieuwe internationale rechtersopleiding ontwikkelde het Asser 

Instituut, vaak in samenwerking met de Nederlandse en internati-

onale juridische faculteiten, EU-instituten en de overheid talrijke 

nieuwe samenwerkingsverbanden en congressen. Asser ontwikkelt 

ook vraaggestuurde trainingen en seminars voor een uiteenlopend 

scala aan professionals: bijvoorbeeld, de samenwerking met Europol 

en Eurojust om een platform te realiseren waarin internationale 

experts en andere stakeholders werkzaam in het veld ‘Freedom, 

Security and Justice’, in de gelegenheid gesteld worden om kennis te 

delen en netwerken te vormen ter bevordering van, onder andere, 

samenwerking binnen de EU-lidstaten. 

Als denktank profi leerde Clingendael zich sterk op Europa-

studies (het constitutionele debat, uitbreiding, justitie & bin-

nenlandse zaken, en externe betrekkingen), Veiligheid (breed, van 

externe veiligheid – defensie - naar interne veiligheid - bestrijding 

terrorisme en criminaliteit- en onderzoek op het gebied van fragiele 

en falende staten), Diplomatie (transatlantische samenwerking, VN 

en USA) en energie (olie en gas, ‘renewables’) etc. Het HiiL ontwik-

kelde zich in haar korte bestaan van vijf jaar tot een internationaal 

topinstituut dat wetenschappelijke samenwerkingsrelaties met 

de beste instellingen elders in de wereld aanging. Enkele nieuwe 

thema’s: Highest Courts, Transnational Constitutionality, Private 

Actors and Self-Regulation, Criminal Process and International 

Crime, ICC Legal Tools Project, Rule of Law/Law of the Future. In 

het kader van de Hague Justice Portal werkten de Haagse kennisin-

stellingen samen teneinde te komen tot elektronisch toegankelijke 

databestanden die van belang zijn voor nationaal en internationaal 

onderzoek en rechtspleging, inzake grote internationale misdrijven, 

zoals genocide. Last but not least: met de Commissie van den Berg 

en de Gemeente Den Haag werd samengewerkt teneinde de ken-

nisinfrastructuur van Den Haag te versterken.
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11. Governance en kwaliteitsborging van de kennisnetwerken

De samenwerking tussen kennisinstellingen vindt grotendeels plaats 

in open netwerken van gekwalifi ceerde personen en instituten. Via 

digitale nieuwsbrieven en informatie-uitwisseling kan de samen-

werking internationaal zijn. Kern van de opgave is dat gezagheb-

bende wetenschappers in alle delen van de wereld commitment 

afgeven en actief participeren in een kennisnetwerk ‘Vrede, Recht en 

Veiligheid’. 

Daarnaast is het netwerk gericht op face-to-face contacten. Daartoe 

worden er ook in de toekomst periodiek conferenties en workshops 

in Den Haag georganiseerd, nu eens van wetenschappers onderling, 

dan weer van wetenschappers en medewerkers van internationale 

instellingen, NGO’s, overheid en bedrijfsleven in en om Den Haag. 

In deze activiteiten werpt de regionale schaal van de samenwerking 

vruchten af. Soms worden de activiteiten van het kennisnetwerk 

gericht op publieksactiviteiten: publiekslezingen, bijeenkomsten 

waarin thematische discussies voor een breder publiek centraal 

staan en op de pers gerichte voorlichting en presentaties. Daarnaast 

worden vraaggestuurde opleidingen en trainingen verzorgd.

De samenwerking volgt het Cambridge-model, is gericht op inspira-

tie, dynamiek, fl exibiliteit, informele verbanden, en is tegelijkertijd 

gericht op het borgen van wetenschappelijke kwaliteit. Een belang-

rijk product van de samenwerking wordt gevormd door weten-

schappelijke publicaties in boeken en tijdschriften. De nadruk ligt 

hierbij op een internationale exposure en anonieme referenties door 

internationale peers. Deze in wetenschappelijke kringen vertrouwde 

en beproefde aanpak geldt ook voor de samenwerking binnen de 

kennisnetwerken.

Voor het welslagen en de continuïteit van de kennisnetwerken is 

het van essentieel belang dat er een competent, goed functionerend 

centrum is, uiteraard in Den Haag gesitueerd. Dit centrum moet 

beperkt van omvang zijn, en tevens zeer hoogwaardig. Dit centrum 

houdt bij wie effectief aan het centrum deelnemen, welke data-

bestanden in verschillende landen beschikbaar zijn en zich voor 

nadere analyse lenen, welke vacatures op het terrein van vrede, recht 

en veiligheid in verschillende landen openstaan, welke wetenschap-

pelijke studies recent zijn gepubliceerd en welke conferenties, lezin-

gen en opleidingen. in de komende jaarperiode op het programma 

staan. Eventueel kunnen binnen de netwerken werkgroepen worden 

gevormd die op een specifi ek terrein binnen het domein van het 

netwerk gezamenlijke activiteiten willen ontplooien.

Het centrum van de netwerken, licht aangestuurd door een interna-

tionaal coordination committee, dient te zijn ingebed in het Institute 

for Global Justice, gevestigd in Den Haag. 
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12. Faciliterende maatregelen

Teneinde de hiervoor geformuleerde ambities en de bijbehorende 

acties te realiseren, zijn de volgende ondersteunende maatregelen 

noodzakelijk:

-  het zorgvuldig (blijven) onderhouden van relaties met de inter-

nationale organisaties in Den Haag;

-  het verbeteren van de mogelijkheden voor internationale ken-

nisuitwisseling;

-  het beschikbaar stellen van ondersteunende fi nanciële stromen 

om de ambities te verwezenlijken;

-  het actief bevorderen van samenwerkingsrelaties tussen de inter-

nationale organisaties en de kennisinstellingen in Den Haag;

-  het verbeteren van de fysieke infrastructuur in en om Den Haag.

In de eerste plaats is het van groot belang dat de Nederlandse over-

heid zowel op nationaal als regionaal en lokaal niveau de nodige 

zorg blijft besteden aan het onderhouden van de relaties met de 

internationale organisaties in Den Haag. In het bijzonder moet 

de nadruk worden gelegd op de relatie tussen de internationale 

organisaties en de betrokken overheidsinstanties. Daarnaast moet 

aandacht worden besteed aan de faciliteiten voor de in Den Haag 

en omgeving verblijvende expats. Het gaat onder meer om goede 

en betaalbare huisvesting en hoogwaardige voorzieningen onder 

meer op het gebied van onderwijs en medische zorg. Voorts kan de 

overheid een actieve faciliterende rol vervullen in de ontvangst van 

hoogwaardigheidsbekleders en andere belangrijke gasten.

Het is van belang dat de overheid een actieve rol vervult in het 

bewerkstelligen van samenwerkingsverbanden tussen de internatio-

nale organisaties in Den Haag en de kennisinstellingen. Immers, de 

meeste internationale organisaties in Den Haag zijn intergouverne-

mentele organisaties op Europees en VN niveau. Deze kunnen geen 

formele samenwerkingsverbanden aangaan met kennisinstellingen 

zonder de instemming van de desbetreffende lidstaten.
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Lijst van betrokken organisaties 

Erasmus Universiteit Rotterdam

Gemeente Den Haag

Hague Academic Coalition

Hague Centre for Strategic Studies

Hague Institute for the Internationalisation of Law

Instituut Clingendael

Ministerie van OCW

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Ministerie van VROM

Technische Universiteit Delft

TNO Defensie en Veiligheid

Universiteit Leiden - Campus Den Haag

Universiteit Utrecht

Universiteit van Amsterdam

VNO-NCW West

Contactpersonen

Universiteit Leiden - Campus Den Haag:

 ·  Prof. dr. J. de Vries

 

Gemeente Den Haag, Programmabureau Investeringen Den Haag Internationale Stad: 

 · Dhr. L. Genet

 · drs. M. van der Klaauw

Dit product is gemaakt in opdracht van de ministeries van VROM, V&W en OCW als deelopdracht 

voor de Nota Randstad 2040 en is tot stand gekomen onder leiding van:

 ·  Drs. W.J. Deetman, 

lid van de Raad van State, voorzitter Uitvoeringsalliantie Den Haag, Stad van Vrede, Recht en Veiligheid / Randstad 2040

 ·  Prof. dr. ir. H. Priemus, 

extern adviseur Uitvoeringsalliantie Den Haag, Stad van Vrede, Recht en Veiligheid / Randstad 2040

Vanuit de rijksoverheid is ondersteuning verleend door:

 · dr.ir. J.M. Dalhuisen, Ministerie van OCW

 · drs. ing. B. Cornelissen, Ministerie van VROM



Colofon

Tekst en redactie 

Prof. dr. ir. H. Priemus, extern adviseur

Vormgeving

ratiodesign.nl

Den Haag, December 2009
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