Case study

Vredespaleis Den Haag
de Carnegie Stichting

Alle landen van de Verenigde Naties zijn
er lid van. Landen die geen lid zijn van de
VN kunnen via afzonderlijke
overeenkomsten toegang krijgen tot het
IGH. Het Hof bestaat uit vijftien rechters,
afkomstig uit alle continenten en elk van
een andere nationaliteit. Bij de keuze van
de rechters wordt er ook op toegezien dat
de verschillende rechtssystemen en tradities uit de wereld zijn
vertegenwoordigd. De meeste rechters
wonen permanent in Den Haag.
Project profiel

Internationale Gerechtshof (IGH)

Het Vredespaleis in Den Haag huisvest
vermaarde internationale gerechtelijke
instanties zoals het Internationaal
Gerechtshof (IGH) en het Permanent
Hof van Arbitrage (PHA), maar
eveneens de prestigieuze Bibliotheek
van het Vredespaleis en de Haagse
Academie voor Internationaal Recht,
waar jaarlijks honderden
rechtenstudenten uit de hele wereld
cursussen komen volgen. Het
Vredespaleis is een van de meest
gefotografeerde monumenten van Den
Haag. Het publiek kan het gebouw ook
bezichtigen door deel te nemen aan de
rondleidingen. Het Paleis, het
omliggende terrein evenals de
bibliotheek behoren toe aan de
Carnegie-Stichting. De Stichting
bevordert de organisatie van seminars
en andere initiatieven die het
vredesideaal uitdragen en is lid van het
internationaal-filantropische netwerk
van Carnegie-instellingen.

Het Internationaal Gerechtshof (IGH) is
niet het oudste, maar wel het meest
bekende instituut in het Vredespaleis.
Toen het Vredespaleis in 1913 werd
opgeleverd zou het alleen aan het
Permanent Hof van Arbitrage en aan de
Bibliotheek onderdak bieden. In 1922
werd het ook de zetel van het Permanent
Hof voor Internationaal Recht, de
voorganger van het Internationaal
Gerechtshof. Het IGH werd samen met de
Verenigde Naties opgericht in 1946 als
voornaamste gerechtelijke orgaan van de
internationale organisatie.

Openbare zittingen

Het Hof heeft een tweevoudige taak:
het, in overeenstemming met
internationaal recht, beslechten van
geschillen die worden voorgelegd
door staten
het uitbrengen van adviezen over
rechtsvragen die worden
voorgelegd door organen en
gespecialiseerde organisaties van
de VN

De zittingen van het Hof zijn openbaar en
vinden plaats in de Grote Rechtzaal. Dit is
de grootste ruimte van het paleis, aan de
rechterzijde van het gebouw. De
geschiedenis van het Internationaal
Gerechtshof gaat terug tot het begin van
de jaren twintig van de vorige eeuw. Voor
die tijd voelde de internationale
gemeenschap nog weinig voor
rechtspraak tussen landen. Vrijwillige
arbitrage van geschillen vonden de landen
toen al een hele stap. Het verdergaande
idee om een geschil tussen staten ter
beslechting voor te leggen aan een
college van zittende rechters werd pas rijp
voor realisatie na de verschrikkingen van
de Eerste wereldoorlog. Zo ontstond in
1920 vanuit de toenmalige Volkenbond het
Permanente Hof van Internationale
Justitie. In 1945, bij de oprichting van de
Verenigde Naties, werd dit opgevolgd door
het Internationaal Gerechtshof.
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Permanent Hof van Arbitrage (PHA)

Bibliotheek van het Vredespaleis

De oprichting van het Permanent Hof van
Arbitrage (PHA) was een belangrijk en
alom toegejuicht resultaat van de Haagse
Vredesconferentie van 1899. Het PHA
telt meer dan 100 lidstaten; een aantal
dat nog groeit. De Raad van Beheer
vergadert in de Japanse zaal, op de 1e
verdieping aan de voorzijde van het
Paleis. Markant zijn de
conferentiestoelen met op de rugleuning
de fraai geborduurde officiële wapens
van de lidstaten van het PHA. De
zittingen van het Hof van Arbitrage
vinden meestal plaats in de Kleine
Rechtzaal, aan de linkerzijde van het
Vredespaleis op de begane grond.

De Bibliotheek van het Vredespaleis is
een van de meest prestigieuze
bibliotheken in de wereld op het gebied
van internationaal recht. Zij staat ter
beschikking van de verscheidene
instellingen die in het Vredespaleis zijn
gehuisvest en van de andere
internationale gerechtelijke instellingen in
Den Haag. Zij is gespecialiseerd in de
vakliteratuur over het internationaal
publiek en privaat recht, vergelijkend
recht en jurisprudentie uit alle landen van
de wereld. De verzameling bevat
eveneens publicaties over internationale
politiek, geschiedenis van de diplomatie
en de vredesbeweging. Tot haar
kostbaarste bezit behoren onder meer
werken van Erasmus en Grotius,
bekende humanisten en rechtsgeleerden
uit de Nederlanden die aan de wieg
hebben gestaan van het vredesdenken
en de ontwikkeling van het internationaal
recht in de 16e en 17e eeuw. Het was
van meet af aan de bedoeling dat het
Vredespaleis, naast het Permanent Hof
van Arbitrage, ook en uitgebreide en
hoogstaande bibliotheek voor
internationaal recht zou huisvesten. Dat
was zelfs een van de voorwaarden die
Andrew Carnegie had gesteld aan zijn
gift voor de bouw van het Vredespaleis.

De oplossing
Tyco Integrated Fire & Security werd
uitgenodigd om met voorstellen te komen
voor het verstrekken van een up-to-date
evacuatiesysteem in de gehele bestaande
monumentale - en nieuwbouw.
Tyco heeft voorgesteld om gebruik te maken
van het MX-Technology ® branddetectie- en
alarmsysteem, wat de nieuwste technologie
op het gebied van alarmsignalering biedt.
Belangrijk voor dit specifieke project is het
feit dat we in een aantal monumentale delen
van het gebouw opnieuw gebruik moesten
maken van bestaande bekabeling en
melders. Voor de andere delen van het
gebouw liet ons efficiënte MX lus protocol het
toe lusgevoede melders te verbinden aan de
adresseerbare lus door de gebouwen. In
sommige specifieke gedeeltes hebben we
lusgevoede signaalgevers geïmplementeerd
die als stil ontruimingsalarm dienen. Het
ontruimingssysteem kan worden bediend
vanuit de beveiligingskamers in het gebouw
en is ook verbonden met het bestaande
brandmeldsysteem. De MX Technology ®
evacuatie systemen zijn nu in volle werking
en dragen bij aan een veilige omgeving voor
de bezoekers, gebruikers en het personeel
van het Vredespaleis in Den Haag.
Kosten van de oplossing
De opdracht is aan Tyco gegeven, omdat wij
een oplossing bieden met de nieuwste
technologie op het gebied van evacuatie en
alarmsignalering tegen een sterk
concurrerende prijs.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via onderstaande gegevens:
Nederland
0800 260 2600
België
0800 140 33

www.tyco.nl
www.tyco.be

tifsnl@tycoint.com
tifsbe@tycoint.com
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