VERSLAG BUITENLANDSE DIENSTREIS
HOEVEEL PERSONEN HEBBEN DE REIS GEMAAKT
De reis naar Seoul, Zuid - Korea is gemaakt door een accountmanager van de afdeling Economie van de Dienst
Stedelijke Ontwikkeling.

HOELANG DUURDE DE REIS?
De reis heeft plaatsgevonden in de periode 22 tot en met 28 september 2019.

WAT WAS HET DOEL VAN DE REIS?
Het doel van de reis was het bezoek aan de Annual International Bar Association (IBA) conferentie. De IBA
conferentie is de grootste internationale conferentie voor advocaten en bedrijfsjuristen met meer dan 6.000
deelnemers. De specifieke doelen van de reis waren:
- Den Haag internationaal te promoten als dé stad waar complexe internationale juridische geschillen
worden beslecht en The Hague Hearing Center zichtbaar maken als platform voor alternatieve
geschillenbeslechting (arbitrage en mediation);
- Promotie van Den Haag als interessante vestigingsplaats voor bedrijven en locatie voor congressen;
- Netwerk bouwen met advocaten en arbiters, bestaande relaties onderhouden en intensiveren;
- Oriëntatie op het gebied van de technologische ontwikkelingen in de juridische sector;
- Inhoudelijk kennis vergaren over ontwikkelingen op het gebied van technologie, cybersecurity
en arbitrage/ mediation.

WELKE LOCATIES ZIJN BEZOCHT?
De stad Seoul is bezocht.

WIE HEB JE ONTMOET? (BENOEM DE FUNCTIEOMSCHRIJVING)
Tijdens de conferentie hebben vele advocaten en arbiters uit verschillende landen kennisgemaakt met de
Haagse ambities en projecten. Onder andere is kennis gemaakt met: leden van het Qatar International Court;
leden van het Scottish Arbitration Centre; advocaten en arbiters uit o.a. UK, India, China, VS, Brazilië, UEA,
Spanje, Duitsland, Poland, Japan, Italië, Portugal, Frankrijk, Zuid - Afrika, Nigeria, Palestina, Nederland,
Australië, Argentinië, Zuid - Korea. Ook de vertegenwoordig van de Ministerie van recht uit Singapore is
gesproken en hoogleraren uit de VS. Kennis is ook gemaakt met verschillende directieleden van IBA, inclusief
de voorzitter.
Daarnaast werd deelgenomen aan een netwerk evenement van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA)
waarbij de Nederlandse ambassadeur aanwezig was. Het Nederlandse netwerk van partner – advocaten en
arbiters werd uitgebreid en versterkt. De relatie met de directie van IBA is versterkt. Wij hebben vier
directeuren en de voorzitter gesproken.

WAT HEEFT DE REIS DE GEMEENTE OPGELEVERD?
De reis naar Seoul heeft het volgende opgeleverd: de positie van Den Haag als Legal Capital en als stad van
Vrede en Recht versterkt door de positionering van Den Haag als stad van zakelijke alternatieve
geschillenbeslechting (arbitrage en mediation) naast de bestaande publieke geschillenbeslechting; The Hague
Hearing Centre was deel van het ‘Holland paviljoen’ samen met het Nederlandse Arbitrage Instituut en het
Netherlands Commercial Court – de 3 instituten zorgden voor een sterkere profilering van Nederland in de
juridische wereld; kennisvergaring op het gebied van LegalTech. In dit kader zijn ervaring en informatie o.a.

met de Ministerie van Singapore en professoren uit de VS uitgewisseld; het netwerk tussen Den Haag,
internationale advocaten, arbiters en arbitrage centra zijn verder uitgebouwd en verdiept.

ZIJN ER VERVOLGAFSPRAKEN? ZO JA, WELKE?
- Vier afspraken met verschillende leden van IBA op directie niveau zijn gemaakt. De gemeente, samen met de
NOvA ambieert om een bod te doen voor wat betreft de acquisitie van de IBA conferentie in 2024. Er wordt
hieraan gewerkt. Daarnaast hebben we gesproken over de mogelijkheden om kleinere (IBA) conferenties naar
Nederland in 2019 en 2020 te halen die gerelateerd zijn aan het profiel van de stad van Vrede, Recht en
Veiligheid.
- Een vervolgafspraak met Wouter Kluwer is gemaakt i.v.m. arbitrage en technologie.
- Vervolgafspraken met Nederlandse en buitenlandse partijen zijn gemaakt om The Hague Hearing Centre te
bezoeken. Nieuwe offertes voor zittingen bij The Hague Hearing Centre zijn aangevraagd.
- Vervolgafspraak is gemaakt om te overleggen over mogelijke acquisitie van het belangrijkste Arbitrage
Congres (ICCA);
- telefonische afspraken met internationale LegalTech partijen zijn gemaakt.

