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Voorwoord	

In	 september	 2018	 heeft	 de	 Directie	 Veiligheidsbeleid	 (DVB)	 van	 het	Ministerie	 van	 Buitenlandse	
Zaken	 een	 beleidsvraag	 voorgelegd	 aan	 de	 DVB-track	 van	 The	 West	 Wing:	 ‘Hoe	 kunnen	 we	 een	
wapenwedloop	 in	de	Golfregio	 voorkomen?’.	Alhoewel	deze	vraag	betrekking	heeft	op	de	bredere	
regio	van	het	Midden-Oosten	en	Noord-Afrika	(MENA)	en	op	invloeden	van	externe	actoren,	hebben	
wij,	als	DVB-track,	er	bewust	voor	gekozen	ons	te	richten	op	de	relatie	tussen	de	Golfstaten	en	Iran.	
Hierbij	worden	zaken	die	betrekking	hebben	op	de	bredere	geopolitiek	van	de	MENA-regio,	zoals	de	
conflicten	in	Syrië	en	Jemen,	de	rol	van	Israël	en	Turkije,	en	mogelijke	invloed	in	de	regio	van	China,	
Rusland	 en	 de	 Verenigde	 Staten,	 buiten	 beschouwing	 gelaten.	 In	 plaats	 van	 te	 onderzoeken	 hoe	
Nederland	een	rol	zou	kunnen	spelen	in	het	deëscaleren	van	de	gehele	MENA	regio,	is	er	gekeken	naar	
hoe	Nederland,	met	haar	kennis	en	expertise,	een	rol	kan	spelen	in	het	verminderen	van	spanningen	
in	de	Golfregio,	met	name	tussen	Saudi-Arabië	en	Iran.	Het	voorkomen	van	een	wapenwedloop	in	de	
Golfregio	is	niet	alleen	in	het	belang	van	de	regio	zelf,	maar	ook	in	het	belang	van	Nederland,	omdat	
het	bevorderen	van	stabiliteit	bijdraagt	aan	een	veiligere	wereld.	
	
Dit	beleidsadvies	zou	nooit	tot	stand	zijn	gekomen	zonder	de	hulp	van	alle	diplomaten,	experts	en	
organisaties	waarmee	we	hebben	kunnen	brainstormen	en	discussiëren	over	de	beleidsvraag.	In	het	
bijzonder	 bedanken	 wij	 Lisa	 de	 Nijs	 van	 DVB	 voor	 de	 mogelijkheid	 om	 te	 werken	 aan	 deze	
beleidsvraag.	Daarnaast	bedanken	we	Kay	de	Jonge,	onze	track-leider.	Zijn	kritische	blik,	motiverende	
woorden	en	proactieve	instelling	hebben	ervoor	gezorgd	dat	er	met	veel	passie	aan	dit	beleidsadvies	
is	gewerkt.		
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Inleiding	

Recente	 ontwikkelingen	 in	 de	 Golfregio1,	 zoals	 het	 terugtrekken	 van	 de	 Verenigde	 Staten	 uit	 het	
JCPOA,	Iran’s	recente	ter	discussie	stelling	van	het	JCPOA,	de	diplomatieke	crisis	tussen	Qatar	en	de	
overige	GCC	landen,	evenals	het	terugtrekken	van	Qatar	uit	OPEC,	laten	zien	dat	de	huidige	situatie	in	
de	 Golfregio	 instabiel	 en	 onzeker	 is.	 Tevens	 vinden	 deze	 ontwikkelingen	 plaats	 in	 een	 regio	waar	
spanningen	tussen	twee	rivalen,	Saudi-Arabië	en	Iran,	toenemen	en	een	mogelijke	escalatie	tot	een	
(nucleaire)	wapenwedloop	een	risico	blijft.2	Het	Nederlandse	buitenlandbeleid	richt	zich	onder	andere	
op	 het	 bestendigen	 en	 uitbreiden	 van	 internationale	 samenwerking,	 een	 veiligere	 wereld	 en	 het	
tegengaan	van	nucleaire	proliferatie.	De	beleidsvraag	van	DVB	‘hoe	kunnen	we	een	wapenwedloop	in	
de	Golfregio	voorkomen?’	draagt	dan	ook	bij	aan	deze	doelstellingen.3	

Uit	onze	analyse	van	de	individuele	regionale	belangen	en	historische	veiligheidsstructuren,	
in	 combinatie	met	gesprekken	met	diplomaten,	experts	en	organisaties	over	de	huidige	 stand	van	
zaken	 in	de	regio,	blijkt	dat	het	gebrek	aan	vertrouwen	momenteel	het	grootste	obstakel	 is	 in	het	
bewerkstelligen	 van	 een	 regionale	 veiligheidsstructuur.	 Het	 stimuleren	 van	 vertrouwen	 tussen	 de	
Golfstaten,	waarbij	de	relatie	met	Iran	speciale	aandacht	geniet,	wordt	daarom	door	de	DVB-track	als	
prioriteit	gezien.	

Om	dit	te	bewerkstelligen	is	gekozen	om	een	platform	te	faciliteren	waarbij	de	landen	op	een	
laagdrempelige	manier	bij	elkaar	komen	-	Connecting	the	Gulf.	Dit	platform	is	gericht	op	regionale	
samenwerking	 en	 kennisuitwisseling.	 Door	 het	 creëren	 van	 een	 structurele	 dialoog	 wordt	 een	
vermindering	 van	 spanning	 beoogd.	 Hierdoor	 kan	 in	 een	 vervolgstadium	 een	 regionale	
veiligheidsstructuur	tot	stand	komen.	

De	geschiedenis	leert	ons	dat	opgelegde	regionale	samenwerking	op	het	gebied	van	veiligheid	
niet	succesvol	 is	op	lange	termijn.4	De	visie	achter	Connecting	the	Gulf	 is	dat	de	regio	zelf	de	regie	
neemt	in	het	ontwikkelen	van	haar	toekomstige	veiligheidsstructuur.	Externe	spelers	zoals	Nederland	
kunnen	hierbij	een	faciliterende	rol	spelen,	zonder	eigen	concepten,	idealen	en	belangen	aan	de	regio	
op	te	leggen.	In	Connecting	the	Gulf	vervult	Nederland	deze	faciliterende	rol.	
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Platform	-	Connecting	the	Gulf	

Voor	het	voorkomen	van	een	wapenwedloop	in	de	Golfregio	is	het	verminderen	van	spanning	en	het	
creëren	van	wederzijds	begrip	en	vertrouwen	tussen	de	Golfstaten,	met	name	tussen	Iran	en	Saudi-
Arabië,	cruciaal.	Wapenbeheersing	kan	namelijk	niet	plaatsvinden	in	een	situatie	waar	geen	sprake	is	
van	wederzijds	vertrouwen	en	een	regionaal	samenwerkingsverband.5	Door	middel	van	een	platform	
voor	 regionale	 samenwerking	 en	 kennisuitwisseling	 wordt	 een	 structurele	 dialoog	 en	 de	
totstandkoming	van	wederzijds	vertrouwen	gefaciliteerd.	
	 Het	 platform	 wordt	 uitgevoerd	 in	 de	 vorm	 van	 jaarlijkse	 conferenties	 waar	 regionale,	
grensoverschrijdende	uitdagingen	centraal	staan.	Er	zijn	twee	overkoepelende	thema’s	geformuleerd:	
Regional	 Sustainability	 Challenges	 en	 Regional	 Security	 Challenges.	 Deze	 bestaan	 elk	 uit	 drie	
subthema’s,	dit	 zijn	 respectievelijk	Water,	Voedsel	en	Energie	en	Nucleaire	Veiligheid,	 Smokkel	en	
Ontwapening.	Binnen	deze	subthema’s	kunnen	academici,	het	bedrijfsleven	en	organisaties	uit	het	
maatschappelijk	middenveld	samenkomen.	Om	de	samenwerkingsverbanden	en	netwerken	in	stand	
te	houden	worden	expert	meetings	gefaciliteerd	die	ook	na	de	conferenties	samen	blijven	komen.	Op	
deze	manier	wordt	de	dialoog	ook	op	lange	termijn	gefaciliteerd.	Vanwege	Nederlandse	expertise	op	
het	 gebied	 van	 watermanagement,	 zal	 de	 kick-off	 conferentie	 het	 thema	 Water	 hebben.	 Naast	
kennisbron	op	het	 gebied	 van	water	 is	Nederland	 tevens	de	organisator	 van	deze	 conferentie.	De	
deelnemende	 landen	 zijn	 alle	 Golfstaten	 en	 Nederland.	 Wanneer	 organisaties	 uit	 andere	 landen	
bijzondere	 expertise	 bezitten	 kunnen	 deze	 ook	worden	 uitgenodigd.	 De	 concrete	 invulling	 van	 de	
subthema’s	zal	verderop	in	dit	beleidsadvies	besproken	worden.	
	

	
Binnen	 het	 platform	 wordt	 ‘Track	 II	 diplomacy’	 en	 later	 ‘Track	 1.5	 diplomacy’	 toegepast	 op	 drie	
manieren,	 namelijk	 door	middel	 van	 ‘Science	 for	 diplomacy’,	 ‘Cultural	 diplomacy’	 en	 ‘Students	 for	
diplomacy’.	Het	doel	van	deze	drie	vormen	van	Track	II	en	de	toevoeging	van	Track	1.5	diplomacy	is	
om	wederzijds	 begrip	 te	 creëren	 en	de	 intraregionale	 dialoog	 te	 bevorderen.	Als	 deze	doelen	 zijn	
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bereikt,	 kan	op	de	 lange	 termijn	Track	 I	 diplomacy,	 direct	 contact	en	onderhandelingen	 tussen	de	
overheden	van	de	Golfstaten,	worden	toegepast.	De	inrichting	hiervan	is	afhankelijk	van	de	voortgang	
van	het	 in	dit	 document	beschreven	beleid	 en	externe	politieke	ontwikkelingen.	Daarom	 is	 dit	 als	
zodanig	 geen	 onderdeel	 van	 het	 huidige	 advies.	 Het	 is	 hierbij	 van	 belang	 dat	 de	 regionale	
samenwerking	 wordt	 voortgezet	 wanneer	 de	 onderhandelingen	 over	 een	 veiligheidsstructuur	
starten.6	
	

Track-II	&	Track	1.5	Diplomacy	

Door	niet-statelijke	actoren	uit	 te	nodigen	wordt	bewust	gekozen	voor	Track	 II	diplomacy.7	Hierbij	
worden	verschillende	partijen,	zoals	academici,	kennisinstituten,	en	bedrijven	op	informele	wijze	bij	
elkaar	 gebracht.	 Zo	 wordt	 stapsgewijs	 een	 toename	 van	 de	 interactie	 en	 vertrouwen	 tussen	 alle	
Golfstaten	gecreëerd.	Voor	de	conferenties	binnen	het	overkoepelende	thema	Regional	Sustainability	
Challenges	 zal	 naast	 een	 Track	 II	 benadering	 ook	 een	 ‘Track	 1.5	 diplomacy’	 benadering	 worden	
ingezet.	 Hierbij	 is	 een	 rol	 is	 weggelegd	 voor	 functionarissen	 van	 lagere	 overheidsniveaus.	 De	
conferenties	binnen	het	thema	Regional	Security	Challenges	beginnen	met	een	Track	II	benadering	
vanwege	de	politieke	gevoeligheid	van	deze	onderwerpen,	met	het	doel	om	in	een	later	stadium	over	
te	gaan	op	Track	1.5	diplomacy.	Zo	wordt	samenwerking	op	veiligheidsvraagstukken	op	een	hoger	
bestuurlijk	niveau	bereikt.	
 

 
 

‘Science’,	‘Culture’	&	‘Students	for	Diplomacy’	

Binnen	 het	 platform	 wordt	 Track	 II	 diplomacy	 en	 later	 Track	 1.5	 diplomacy	 toegepast	 op	 drie	
manieren,	 namelijk	 door	middel	 van	 ‘Science	 for	 diplomacy’,	 ‘Cultural	 diplomacy’	 en	 ‘Students	 for	
diplomacy’.		

Wetenschap	en	technologie	zullen	in	het	platform	centraal	staan	door	toepassing	van	‘Science	
for	diplomacy’.8	Dit	is	essentieel	omdat	deze	benaderingen	niet	waarden-	en	politiek	geladen	hoeven	
te	zijn.	Deze	‘Science	for	diplomacy’	benadering	wordt	concreet	 ingevuld	door	het	organiseren	van	

‘Track	II	diplomacy’	verwijst	naar	 informele	interacties	tussen	actoren	die	zich	niet	in	de	huidige	
overheid	 van	 een	 land	 bevinden.1	 Deze	 vorm	 van	 diplomatie	 wordt	 gekenmerkt	 door	
laagdrempeligheid,	 waarbij	 de	 betrokken	 actoren	 vrij	 met	 elkaar	 kunnen	 discussiëren	 en	 hun	
standpunten	 kunnen	delen	zonder	beperkingen	van	 hun	 respectievelijke	overheden.	 Bij	Track	 I	
diplomacy,	 vinden	 interacties	 tussen	 verschillende	 landen	 juist	 plaats	 tussen	
overheidsfunctionarissen	 en	 diplomaten.1	 Track	 II	 diplomacy	 is	 gericht	 op	 het	 oplossen	 of	
voorkomen	 van	 conflicten	 door	 wantrouwen	 tussen	 de	 betrokken	 partijen	 te	 reduceren	 en	
wederzijds	begrip	te	creëren.	De	partijen	die	bij	Track	 II	diplomacy	betrokken	zijn	kunnen	sterk	
uiteenlopen,	van	academici	 tot	NGO’s	en	bedrijven.	Track	 II	diplomacy	kan	gebruikt	worden	als	
voorbereiding	op	Track	I	diplomacy,	zo	kunnen	diplomaten	inspelen	op	de	gecreëerde	netwerken	
en	deze	als	een	ingang	gebruiken	voor	nieuwe	dialogen.1	Bij	een	tussenweg	van	deze	twee	Tracks,	
het	zogenaamde	Track	1.5	Diplomacy,	worden	overheids-	én	private	actoren	betrokken.	Deze	vorm	
wordt	gekenmerkt	door	 een	 informele	 insteek	met	als	doel	om	vertrouwen	 te	creëren	 en	niet	
direct	 tot	 vaste	 afspraken	 te	 komen.1	 Verder	 wordt	 Track	 1.5	 diplomacy	 vaak	 beoefend	 door	
individuen	 die	 wellicht	 invloed	 hebben	 in	 de	 respectievelijke	 overheden,	 maar	 zelf	 geen	
overheidsfunctionarissen	zijn. 
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expert	 meetings.	 Deze	meetings	 functioneren	 als	 werkgroepen	 en	 worden	 bij	 iedere	 conferentie	
gevormd	en	zullen	na	afloop	van	de	conferentie	regelmatig	samen	blijven	komen.	Hierbij	wordt	een	
concreet	vraagstuk	gedurende	langere	tijd	behandeld.	De	expert	meetings	worden	zodanig	ingedeeld	
dat	de	wetenschappers,	mensen	uit	het	bedrijfsleven	en	werknemers	van	relevante	NGO’s	in	groepen	
van	gemengde	nationaliteiten	komen.	Zo	wordt	een	netwerk	gecreëerd	waarbij	ook	op	lange	termijn	
samenwerking	en	onderlinge	dialoog	gefaciliteerd	wordt.	 Zodoende	 is	wetenschap	een	middel	om	
betrekkingen	tussen	landen	te	versterken.9			

Daarnaast	 wordt	 ‘Cultural	 diplomacy’	 toegepast,	 kunstenaars	 uit	 de	 Golfregio	 worden	
uitgenodigd	 om	 deel	 te	 nemen	 aan	 de	 conferenties.	 Door	 middel	 van	 kunst-	 en	 cultuuruitingen	
gerelateerd	 aan	 het	 subthema	 van	 de	 conferentie	 kunnen	 zij	 nieuwe	 invalshoeken	 belichten.	
Kunstenaars	worden	betrokken	omdat	kunst	een	verbindende	invloed	heeft	op	mensen	en	gevoelige	
politieke	kwesties	subtiel	aan	de	orde	kan	stellen.10	Deze	kunstvormen	kunnen	zowel	tijdens	als	na	de	
conferentie	plaatsvinden	om	een	groot	publiek	te	bereiken.	Zo	kan	ook	op	cultureel	vlak	wederzijds	
begrip	 ontstaan.	 De	 voorkeur	 gaat	 uit	 naar	 maatschappelijk	 geëngageerde	 artiesten	 uit	 de	
deelnemende	landen	uit	de	Golfregio.	Deze	vorm	van	Track	II	diplomacy	bouwt	voort	op	de	strategie	
voor	internationale	culturele	relaties	vanuit	de	Europese	Unie.11		

De	derde	manier	waarop	Track	II	diplomacy	wordt	toegepast	is	door	middel	van	‘Students	for	
diplomacy’.	Het	betrekken	van	studenten	bij	het	stimuleren	van	wederzijds	vertrouwen	en	netwerken	
is	belangrijk,	omdat	een	aanzienlijk	deel	van	de	populatie	van	de	Golfregio	uit	jongeren	bestaat.12	Deze	
nieuwe	generatie	zal	 in	de	toekomst	 invloed	hebben	op	de	relaties	tussen	deze	 landen.	Studenten	
worden	actief	betrokken	bij	de	conferenties	door	middel	van	‘student	challenges’,	met	het	doel	om	
netwerken	 tussen	 studenten	 te	 creëren.	 Vanuit	 de	 deelnemende	 bedrijven,	 kennisinstituten	 en	
andere	organisaties	wordt	er	een	consultancy	opdracht	aan	de	studenten	voorgelegd.	De	studenten	
werken	 hierbij	 samen	 aan	 een	 vraagstuk	 gerelateerd	 aan	 het	 thema	 van	 de	 conferentie.	 De	
deelnemende	studenten	worden	onderverdeeld	in	groepen	van	gemengde	nationaliteiten.	Dit	biedt	
een	kans	voor	studenten	om	te	leren	van	de	bedrijven,	wetenschappers	en	andere	experts.	
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Implementatie	-	Connecting	the	Gulf	

Voor	de	implementatie	van	het	platform	is	een	integrale	aanpak	van	verschillende	afdelingen	van	het	
Ministerie	van	Buitenlandse	Zaken	essentieel.	Het	vereist	naast	DVB	ook	de	inzet	van	andere	directies.	
De	rol	van	DVB	in	de	implementatie	van	het	platform	ligt	voornamelijk	bij	het	voor	ogen	houden	van	
het	lange	termijn	doel,	namelijk	het	creëren	van	wederzijds	vertrouwen	en	een	uiteindelijk	regionale	
veiligheidsstructuur	in	de	Golfregio.	Daarnaast	wordt	bij	het	platform	onder	andere	het	bedrijfsleven	
als	middel	 ingezet	om	uiteindelijk	dit	politieke	doel	te	bereiken.	Dit	stimuleert	samenwerking	in	de	
regio	en	wederzijds	vertrouwen	op	lange	termijn.	Om	het	middel	en	het	doel	van	het	platform	met	
elkaar	te	verbinden,	is	samenwerking	tussen	DVB	en	de	Directie	Internationaal	Ondernemen	(DIO),	de	
Directie	Noord-Afrika	en	Midden-Oosten	(DAM),	Directie	 Inclusieve	Groene	Groei	 (IGG)	en	Directie	
Communicatie	 (COM)	 van	 groot	 belang.	 DIO	 ziet	 internationale	 handel	 en	 het	 behartigen	 van	 de	
belangen	van	het	Nederlandse	bedrijven	als	prioriteit.	DIO	kan	een	belangrijke	 rol	 vervullen	bij	de	
vertegenwoordiging	van	Nederlandse	bedrijven	tijdens	de	conferenties	die	onderdeel	uitmaken	van	
het	platform.	Bovendien	neemt	Nederland	deel	aan	de	Dubai	Expo	2020,	waarbij	het	thema	‘uniting	
water,	 energy	 and	 food’	 is	 gekozen.	Met	 dit	 thema	 wordt	 direct	 ingespeeld	 op	 de	 expertise	 van	
Nederland	 in	 het	 verbinden	 van	 deze	 drie	 elementen.	 Het	 platform	 -	 Connecting	 the	 Gulf	 -	 zal	
zodoende	 een	 aanvulling	 zijn	 op	 de	 bestaande	 (economische)	 strategie.	 Daarnaast	 kan	 DAM	 een	
belangrijke	 rol	 spelen	met	 haar	 kennis	 van	de	 regio,	 het	 bestaande	netwerk	 van	de	posten	 en	de	
relaties	met	maatschappelijke	organisaties	en	andere	mogelijke	deelnemers	van	het	platform.	Ook	is	
er	een	mogelijkheid	voor	samenwerking	met	 IGG,	voornamelijk	binnen	het	overkoepelende	thema	
Regional	Sustainability	Challenges.	Tot	slot	is	het	van	belang	om	COM	voor	de	digitale	communicatie	
van	het	platform	te	benaderen.	Hierbij	moet	de	toegankelijkheid	tot	informatie	voor	de	Golfregio	in	
acht	worden	genomen	en	informatie	over	Connecting	the	Gulf	op	een	aantrekkelijke	manier	worden	
gepresenteerd.		
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Regional	Sustainability	Challenges	

Het	 platform	 bestaat	 uit	 twee	 overkoepelende	 thema’s:	 Regional	 Sustainability	 Challenges	 en	
Regional	Security	Challenges.	Regional	Sustainability	Challenges	zijn	uitdagingen	voor	de	Golfregio	die	
enigszins	 politiek	 ongevoelig	 zijn.	 Omdat	 problemen	 door	 klimaatverandering,	 waterschaarste,	
vervuiling	en	voedselschaarste	kunnen	leiden	tot	instabiliteit	en	nieuwe	conflicten,	is	de	behoefte	aan	
oplossingen	 groot.	 Het	 overkoepelende	 thema	 Regional	 Sustainability	 Challenges	 wordt	
onderverdeeld	 in	 de	 in	 Nederland	 inmiddels	 bekende	 WEV-nexus:	 Water,	 Energie	 en	 Voedsel.	
Waterschaarste	zal	de	komende	jaren	steeds	schrijnender	worden,	wat	voedselschaarste	en	verdere	
verwoestijning	tot	gevolg	heeft.	Energie	is	een	factor	waar	de	Golfregio	vooralsnog	weinig	tekorten	
kent.	Dit	wordt	echter	gegenereerd	uit	eindige	fossiele	bronnen.	Daarbij	komen	klimaatverandering	
en	vervuiling	de	kwaliteit	 van	 leven	 in	de	 regio	niet	 ten	goede.	Het	vinden	en	 implementeren	van	
alternatieven	voor	fossiele	brandstof	is	dus	urgent.	Daarnaast	is	een	zelfstandige	voedselvoorziening	
noodzakelijk	om	de	groeiende	 regio	van	genoeg	 levensmiddelen	 te	voorzien	en	niet	afhankelijk	 te	
blijven	van	import.	Per	subthema	zullen	de	expertise	van	Nederland,	de	samenwerkingsverbanden	en	
mogelijke	partners	voor	het	platform	behandeld	worden.	
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Water 

Toegang	tot	water	is	een	essentieel	onderdeel	van	de	Sustainable	Development	Goals	(SDGs).13	In	de	
Golfregio	 vormt	waterproblematiek	 een	 steeds	 grotere	 uitdaging.	Naast	 droogte	heeft	 de	 regio	 in	
toenemende	mate	te	maken	met	schaarste	en	verzilting	als	gevolg	van	mismanagement	van	water.14	
Aangezien	landen	die	te	maken	hebben	met	waterschaarste	een	groter	risico	lopen	op	het	uitbreken	
van	intrastatelijke	conflicten,	is	het	van	belang	deze	vraagstukken	te	behandelen	.15	Connectint	the	
Gulf	zal	verschillende,	voor	de	regio	relevante,	subthema’s	binnen	het	thema	water	behandelen,	zoals	
watermanagement,	 verzilting	 van	 zeewater	 en	 zuivering	 van	 afvalwater.	 Hierbij	 kan	 de	
toonaangevende	expertise	van	Nederland	ingezet	worden.16	17	
	
Bestaande	samenwerkingsverbanden	&	mogelijke	partners	

De	inzet	van	de	Nederlandse	overheid	in	de	Golfregio	op	het	gebied	van	water,	voedsel	en	energie	is	
nu	vooral	 gericht	op	de	positionering	van	Nederlandse	bedrijven	en	kennisinstellingen.	Het	 thema	
water	 wordt	 zodoende	 op	 een	 economische	 wijze	 benaderd.18	 Zo	 heeft	 het	 Ministerie	 van	
Buitenlandse	Zaken	binnen	de	Golfregio	een	Regional	Business	Development	Team	for	the	Gulf	Region	
opgezet.	Dit	team	is	verspreid	over	drie	ambassades	(Abu	Dhabi,	Muscat,	Doha)	en	houdt	zich	bezig	
met	het	ondersteunen	van	bedrijven	bij	hun	aanbestedingsproces,	het	opzetten	van	partnerschappen	
en	financieringsstructuren	van	projecten.19	

Er	 zijn	 verschillende	projecten	waar	Nederland	bij	 de	uitvoering	 van	het	 platform	van	 kan	
leren.	‘Via	Water’	is	een	kennisplatform	dat	door	de	Nederlandse	overheid	is	opgericht	met	het	doel	
om	een	wetenschappelijke	basis	te	creëren	voor	de	toekomstige	beleidsvorming	in	de	Nederlandse	
internationale	ontwikkelingshulp.20	Verder	is	het	Stockholm	International	Water	Institute	(SIWI)	in	de	
MENA	 regio	 gestart	 met	 het	 haar	 Capacity	 Building	 Programme.	 Dit	 heeft	 het	 doel	 de	 ‘water	
integriteit’	in	de	regio	te	verbeteren	door	op	regionaal	niveau	dialoog	te	bevorderen	over	integriteit,	
transparantie,	 verantwoording	en	corruptie	 in	 relatie	 tot	het	beheer	van	waterbronnen.	Met	deze	
expertise	omtrent	de	samenwerking	tussen	de	landen	in	de	MENA	regio	kan	SIWI	een	bijdrage	leveren	
aan	het	platform.		

Er	 zijn	 verder	 diverse	 partijen	 geïdentificeerd	waarmee	 kan	worden	 samengewerkt	 om	de	
conferentie	met	het	thema	Water	tot	een	succes	te	maken.	Het	Netherlands	Water	Partnership	is	een	
platform	 waar	 Nederlandse	 bedrijven	 met	 expertise	 op	 het	 gebied	 van	 water	 in	 zijn	
vertegenwoordigd.	Zij	kunnen	worden	benaderd	om	in	de	Nederlandse	bijdrage	aan	de	conferentie	te	
voorzien.	Verder	zijn	de	Technische	Universiteiten	van	Delft	en	Twente	interessante	kennisinstituten	
wat	betreft	technische	specialisatie	en	de	universiteiten	van	Utrecht	en	Wageningen	experts	op	het	
gebied	van	watermanagement.	In	de	Golfregio	zijn	onder	andere	de	Ferdowsi	University	van	Mashhad,	
de	Shahid	Beheshti	University	in	Iran,	de	Khalifa	University	in	de	Verenigde	Arabische	Emiraten	en	de	
King	Abdulaziz	University	in	Saudi-Arabië	mogelijke	partners	met	expertise	op	het	gebied	van	water.	

Op	het	gebied	van	cultuur	kan	de	foto-expositie	van	het	Agence	Française	Développement	als	
inspiratie	dienen	voor	het	platform.	Deze	expositie	werd	tentoongesteld	op	het	World	Water	Forum	
in	Brazilië	in	2018	en	creëert	bewustwording	over	problemen	op	het	gebied	van	toegang	tot	water.	
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Voedsel	

Door	 de	 groeiende	wereldbevolking	 en	 de	 gevolgen	 van	 klimaatverandering	 staat	 de	wereldwijde	
voedselzekerheid	onder	druk.	Voedselschaarste	en	forse	stijgingen	in	voedselprijzen	leiden	tot	onrust,	
ook	in	het	Midden-Oosten.	De	VN	vragen	aandacht	voor	voedselzekerheid	via	de	SDG	2.	Deze	richt	
zich	 specifiek	 op	 het	 tegengaan	 van	 honger,	 het	 bevorderen	 van	 voedselzekerheid	 en	 duurzame	
landbouw	in	de	wereld.	De	SDGs	zijn	zodanig	met	elkaar	verweven	dat	voedselzekerheid	de	prestaties	
van	 alle	 andere	 SDGs	 ondersteunt.21	 Nederland	 zet	 zich	 in	 voor	 de	 SDGs	 -	 het	 vergroten	 van	
voedselzekerheid	in	de	wereld	is	daarbij	ook	voor	Nederland	een	prioriteit.22	In	de	extreem	droge	en	
waterarme	 Golfregio	 ligt	 het	 verbouwen	 van	 voedsel	 niet	 voor	 de	 hand.	 Landen	 in	 de	 Golfregio	
compenseren	het	gebrek	aan	voedselproductie	door	het	merendeel	van	hun	voedsel	te	importeren.23	
Landen	in	de	Golfregio	willen	hier	graag	verandering	in	aanbrengen	en	zijn	op	zoek	naar	innovatieve	
manieren	die	het	mogelijk	maken	om	onder	lastige	omstandigheden	toch	voedsel	te	verbouwen.24		
	
Bestaande	samenwerkingsverbanden	&	mogelijke	partners	

In	de	Golfregio	bestaan	al	diverse	initiatieven	om	op	innovatieve	manieren	voedsel	te	produceren.	Zo	
passen	 landen	 in	 toenemende	 mate	 tuinbouw	 in	 kassen,	 25	 zoutwaterlandbouw,26	 alternatieve	
gewassen,27	 	 en	 indoor	 vertical	 farming	 toe.28	 Voorbeelden	 van	 toonaangevende	bedrijven	op	 het	
gebied	van	zoutwaterlandbouw	zijn	Sundrop,	Sahara	Forest	Project	en	Salt	Farm	Texel.	Op	het	gebied	
van	 kassenbouw	 zijn	 Greentech	 en	 Pure	 Harvest	 voorbeelden	 van	 bedrijven	 in	 de	 regio	 die	
technologische	innovaties	inzetten	om	lokaal	en	duurzaam	voedsel	te	verbouwen.	

De	Nederlandse	agrarische-	en	voedselsector	is	internationaal	toonaangevend.29	Nederland	is	
niet	 alleen	 een	 enorme	 voedselexporteur	 in	 de	wereld,	maar	 beschikt	 ook	 over	 vooruitstrevende	
kennisinstellingen	op	dit	gebied.	De	Universiteit	Wageningen	behoort	tot	de	top	van	de	wereld	als	het	
gaat	om	innovatie	in	de	agricultuur	en	voedselsector.30	De	Golfregio	biedt	op	dit	gebied	economische	
kansen	voor	Nederland.31	Nederland	kan	haar	expertise	inzetten	om	lokale	initiatieven	te	versterken	
en	 samenwerking	op	het	gebied	van	voedselproductie	 in	de	 regio	 te	 stimuleren.	Voorbeelden	van	
Nederlandse	bedrijven	in	deze	sector	die	al	actief	zijn	in	de	regio	zijn	bedrijven	zoals	Royal	Agrifirm	
Group,	Rijk	Zwaan,	Nutreco,	Denkavit,	Hotraco	en	Friesland	Campina.	Daarnaast	zijn	bedrijven	zoals	
Koppert	en	Van	Der	Hoeven,	gespecialiseerd	in	verschillende	facetten	van	agricultuur,	ook	al	actief	in	
de	regio.32	

Tot	slot	zetten	Nederlandse	ambassades	in	de	Golfregio	zich	reeds	actief	in	door	bijvoorbeeld	
evenementen	 te	 organiseren	 op	 het	 gebied	 van	 voedsel.	 Een	 voorbeeld	 hiervan	 is	 de	 conferentie	
Towards	sustainable	synergy	between	water,	energy,	and	food	die	op	initiatief	van	de	Nederlandse	
Ambassade	in	2017	in	Saudi-Arabië	plaatsvond	in	Riyad.33	Daarnaast	bestaan	er	diverse	zakelijke	en	
wetenschappelijke	platformen	op	het	gebied	van	landbouw	en	voedsel.	Een	voorbeeld	hiervan	op	het	
gebied	van	onder	andere	broeikas-technologie	is	de	Gulf	States	Horticultural	Expo.34	Op	het	gebied	
van	agricultuur	kan	er	gekeken	worden	naar	de	International	Plants	Expo	Middle	East35	of	de	in	Japan	
georganiseerde	conferentie	op	het	gebied	van	Agriculture	and	Plant	Science.36	
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Energie	

De	 Golfregio	 is	 al	 lange	 tijd	 de	 belangrijkste	 exporteur	 van	 olie	 en	 gas	 ter	 wereld.	 Fossiele	
brandstofvoorraden	 zijn	 echter	 niet	 oneindig	 en	 ook	 in	 het	 kader	 van	 klimaatverandering	 wordt	
wereldwijd	geïnvesteerd	in	meer	duurzame	vormen	van	energie.	Deze	ontwikkelingen	maken	dat	ook	
landen	in	de	Golfregio,	sterk	afhankelijk	van	olie-	en	gasinkomsten,	willen	investeren	in	vormen	van	
duurzame	energie	en	diversificatie	van	de	eigen	economieën.		
 
Bestaande	samenwerkingsverbanden	&	mogelijke	partners 

Binnen	 de	 regio	 bestaan	 meerdere	 voorbeelden	 van	 regionale	 en	 internationale	 pogingen	 om	
samenwerking	 op	 het	 gebied	 van	 energie	 te	 faciliteren	 die	 relevant	 zijn	 voor	 de	 invulling	 van	 het	
platform	en	voor	eventuele	samenwerking.	De	International	Renewable	Energy	Agency	(IRENA)	is	een	
internationale	organisatie	die	interstatelijke	samenwerking	wil	creëren	om	zo	de	stap	te	maken	tot	
volledige	verduurzaming	van	energie.	Alle	landen	die	deelnemen	aan	Connecting	the	Gulf	zijn	lid	van	
IRENA.	Het	Arab	 Forum	 for	Renewable	 Energy	 and	 Energy	 Efficiency	 (AFREE)	 is	 een	 internationaal	
politiek	 en	 technisch	 platform	 waar	 overheidsfunctionarissen,	 ministers,	 directeuren	 van	
internationale	organisaties	en	CEO's	van	bedrijven	praten	over	over	duurzame	energie.37	Verder	zijn	
er	Iraanse	kennisinstituten	op	het	gebied	van	energie,	waaronder	het	Institute	for	International	Energy	
Studies	(IIES).	Dit	onderzoeksinstituut	verzorgt	strategische	adviezen	en	training	voor	(inter)nationale	
experts	op	het	gebied	van	energiebronnen	zoals	olie	en	gas.38		

Er	zijn	ook	diverse	Nederlandse	initiatieven	en	instituten	op	het	gebied	van	energie.	Een	eerste	
voorbeeld	is	het	Delft	Energy	Initiative	van	de	Technische	Universiteit	Delft,	waarin	samenwerking	en	
discussie	tussen	de	academische	wereld,	het	bedrijfsleven,	overheden	en	politici	wordt	gefaciliteerd	
op	het	gebied	van	energie.39	Daarnaast	organiseert	de	Universiteit	Utrecht	een	‘stralende	week	van	
Nucleair	Nederland’	waar	dieper	wordt	ingegaan	op	de	effecten	van	straling,	nucleair	onderzoek	en	
kernenergie.40	 Ook	 het	 initiatief	 Holland+You	 kan	 relevante	 lessen	 bieden	 voor	 het	 platform.	 Dit	
initiatief	 beoogt	 het	 vestigingsklimaat	 voor	 Nederlandse	 bedrijven	 op	 het	 gebied	 van	 duurzame	
energie	 te	 bevorderen	 en	 heeft	 zodoende	 een	 beeld	 van	 de	markt	 voor	 duurzame	 energie	 in	 de	
Golfregio.41	Tot	slot	is	de	Rijksdienst	voor	Ondernemend	Nederland	actief	bezig	met	het	verbeteren	
van	het	vestigingsklimaat	voor	Nederlandse	bedrijven	die	werken	in	relatie	tot	de	WEV-nexus	in	de	
Golfregio.42		

De	 hiervoor	 genoemde	 initiatieven	 en	 organisaties	 richten	 zich	 vooral	 op	 onderzoek	 naar	
duurzame	energie.	Dit	zijn	voornamelijk	onderzoeksinstituten	die	technische	kennis	uitwisselen	(zoals	
IIES	 en	 AFREE),	maar	 ook	 discussieplatformen	 (zoals	 IRENA).	 De	 netwerken	 van	 deze	 organisaties	
kunnen	een	waardevolle	toevoeging	zijn	voor	het	platform	door	bijvoorbeeld	vertegenwoordigers	te	
laten	deelnemen.	Bovendien	bevestigt	het	bestaan	van	deze	organisaties	en	samenwerkingen	dat	er	
in	 de	 Golfregio	 reeds	 onderzoek	 wordt	 gedaan	 naar	 duurzame	 energie.	 Bestaande	 pogingen	 tot	
samenwerking	op	het	gebied	van	energie	in	de	regio	laten	echter	wel	zien	dat	samenwerking	met	Iran	
vooralsnog	zeldzaam	is.	Dit	is	dus	een	belangrijk	aandachtspunt	bij	het	uitvoeren	van	het	platform.	

Verder	 is	er	een	enorme	verscheidenheid	aan	energiebedrijven	actief	 in	de	Golfregio.	Voor	
Expo	2020	werkt	Nederland	onder	andere	samen	met	Expomobilia,	V8	Architects,	Kossmann.dejong,	
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Witteveen	&	Bos	en	diverse	start-ups.43	Dit	zijn	 tevens	bedrijven	die	voor	het	platform	en	voor	de	
expert	meetings	kunnen	worden	uitgenodigd.	Verder	is	het	relevant	om	afgevaardigden	vanuit	de	olie-	
en	energiesector	in	de	Golfregio	uit	te	nodigen,	zoals	de	Al	Had	Power	Company	uit	Bahrein,	de	Kuwait	
Petroleum	 Corporation,	 de	 Oman	 Power	 &	 Water	 Procurement	 Company,	 de	 Saudi	 Electricity	
Company	en	de	National	Iranian	Oil	Company.	
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Regional	Security	Challenges	

Het	overkoepelende	thema	Regional	Security	Challenges	gaat	 in	op	drie	verschillende	sub-thema’s:	
Nucleaire	Veiligheid,	Smokkel	en	Ontwapening.	Deze	worden	behandeld	op	volgorde	van	toenemende	
politieke	 gevoeligheid.	 Zo	 kan	 op	 het	 succes	 van	 het	 vorige	 thema	worden	 voortgebouwd	 en	 kan	
uiteindelijk	een	vertaling	worden	gemaakt	van	een	toename	aan	vertrouwen	naar	samenwerking	op	
veiligheidsonderwerpen.	 Aangezien	 diverse	 kerncentrales	 in	 aanbouw	 zijn	 in	 de	 regio,	 is	 nucleaire	
veiligheid	een	regionale	uitdaging.	Het	is	van	belang	dat	deze	centrales	schoon	en	veilig	functioneren	
en	niet	tot	verdere	spanning	leiden,	zoals	de	Iraanse	kerncentrales	nu	ervaren	worden	als	risico	door	
de	omliggende	landen.44	Ook	smokkel	is	een	grensoverschrijdend	probleem	waar	een	internationale	
aanpak	gewenst	is.	Ongeacht	regionale	spanningen	heeft	ieder	land	in	de	regio	baat	bij	het	bestrijden	
van	drugs-	en	mensensmokkel.	Het	thema	Ontwapening	draagt	bij	aan	het	lange	termijn	doel	van	dit	
beleid:	het	faciliteren	van	een	dialoog	over	ontwapening	om	zodoende	tot	een	veiligheidsstructuur	te	
komen.	 Deze	 grensoverschrijdende	 uitdagingen	 zullen	 bij	 het	 platform	 behandeld	 worden	 om	
zodoende	samenwerkingen	te	stimuleren.	Nederland,	een	land	dat	zich	gecommitteerd	heeft	aan	non-
proliferatie	 verdragen	en	 symbool	 staat	 voor	het	 internationale	 recht,	 kan	hierbij	 als	 facilitator	en	
mediator	 een	waardevolle	 bijdrage	 leveren.	 Per	 subthema	 zullen	 de	 expertise	 van	 Nederland,	 de	
samenwerkingsverbanden	en	mogelijke	partners	voor	het	platform	behandeld	worden.	
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Nucleaire	Veiligheid 

Iran’s	 nucleaire	 programma	 is	 een	 heikel	 punt	 in	 zowel	 de	 relaties	 tussen	 de	Golfstaten	 als	 in	 de	
relaties	met	 landen	 buiten	 de	 regio.	 Het	 JCPOA	 beoogt	 een	 vreedzaam	 nucleair	 programma	 voor	
uitsluitend	civiele	doeleinden	in	Iran.	Hiermee	heeft	Iran	destijds	haar	bereidheid	laten	zien	om	zich	
te	 houden	 aan	 internationale	 richtlijnen	 en	 standaarden	 betreffende	 de	 nucleaire	 veiligheid	 van	
kerncentrales.45	Aangezien	de	Iraanse	kerncentrales	als	risico	worden	gezien	voor	de	veiligheid	van	
omringende	landen,	is	dit	thema	een	onderwerp	waar	de	verschillende	staten	in	de	Golfregio	belang	
bij	 hebben.46	 Naar	 aanleiding	 van	 een	 aardbeving	 in	 Iran	 in	 2013	 in	 de	 buurt	 van	 de	 Bushehr	
kerncentrale	 werden	 binnen	 de	 GCC	 al	 enkele	 bijeenkomsten	 georganiseerd.	 Desalniettemin	
ontbreekt	een	structurele	samenwerking	In	de	regio	op	het	gebied	van	nucleaire	veiligheid.47	Naast	
de	 zorg	 om	 Iran’s	 kerncentrales,	 heeft	Qatar	 recent	 ook	 aan	 de	 bel	 getrokken	over	 het	mogelijke	
gebrek	aan	nucleaire	veiligheid	rondom	de	Barakah	kerncentrale	 in	Abu	Dhabi	en	de	bouwplannen	
voor	een	kerncentrale	in	Saoedi-Arabië.48	Bovendien	zullen	meerdere	landen	in	de	regio	bewegen	naar	
nucleaire	energie	als	mogelijke	vervanging	voor	energievoorziening	door	fossiele	brandstoffen,	wat	
het	thema	op	lange	termijn	nog	relevanter	maakt.		
	

Bestaande	samenwerkingsverbanden	&	mogelijke	partners	

De	 rol	 voor	 Nederland	 in	 de	 uitvoering	 van	 het	 thema	 Nucleaire	 Veiligheid	 is	 vooral	 faciliterend.	
Nederland	heeft	geen	directe	expertise	op	het	gebied	van	bilaterale	verdragen	met	betrekking	 tot	
nucleaire	 veiligheid.	 Desalniettemin	 bestaan	 er	 veel	 Europese	 en	 internationale	 multilaterale	
instanties	 waar	 Nederland	 aan	 deelneemt	 in	 het	 kader	 van	 nucleaire	 veiligheid,	 zoals	 het	
Internationaal	Atoomenergieagentschap	(IAEA).	Het	IAEA	is	een	VN-organisatie	gericht	op	technische	
en	 wetenschappelijke	 samenwerking	 rondom	 vreedzaam	 gebruik	 van	 nucleaire	 energie.	 De	
organisatie	neemt	een	belangrijke	rol	in	als	het	aankomt	op	het	controleren	of	Iran	de	afspraken	van	
de	JCPOA	nakomt.49	Het	IAEA	heeft	 in	1994	de	Convention	on	Nuclear	Safety	opgesteld.	Hierin	zijn	
internationaal	 erkende	 standaarden	 op	 het	 gebied	 van	 nucleaire	 veiligheid	 vastgelegd	 die	 staten	
wettelijk	verplichten	om	nucleaire	veiligheidsmaatregelen	te	treffen.50	Iran	is	tot	op	heden	de	enige	
nucleaire	 mogendheid	 die	 het	 verdrag	 niet	 heeft	 ondertekend.	 Daarnaast	 is	 Nederland	 lid	 van	
Euratom,	het	Europese	Gemeenschap	voor	Atoomenergie,	gericht	op	het	bevorderen	van	vreedzaam	
gebruik	van	kernenergie.	Ook	organiseerde	Nederland	in	2014	de	Nuclear	Security	Summit.51	Aan	deze	
summits	 nemen	 delegaties	 uit	 Saoedi-Arabië	 en	 de	 Verenigde	 Arabische	 Emiraten	 deel,	 maar	
vooralsnog	niet	uit	Iran.	Er	zijn	behalve	de	JCPOA	dus	weinig	organisaties	of	samenwerkingsverbanden	
op	het	gebied	van	nucleaire	veiligheid	waar	Iran	aan	deelneemt.	Dit	is	een	belangrijk	punt	om	bij	het	
platform	 rekening	mee	 te	 houden.	 Samenwerking	 op	 dit	 thema	 kan	 lastig	 te	 bewerkstelligen	 zijn	
vanwege	 de	 politieke	 gevoeligheid	 van	 het	 thema.	 Door	 middel	 van	 het	 toepassen	 van	 Track	 II	
diplomacy	wordt	met	 Connecting	 the	Gulf	 geprobeerd	 de	 politieke	 gevoeligheid	 van	 dit	 thema	 te	
overkomen.	

Mogelijke	 deelnemers	 voor	 het	 platform	 zijn	 te	 vinden	binnen	de	 diverse	 kennisinstituten	
omtrent	nucleaire	veiligheid,	 zoals	binnen	het	departement	Security	and	Defence	van	Clingendael.	
Verder	is	er	Nederlandse	expertise	te	vinden	binnen	het	bedrijfsleven,	zoals	bij	URENCO	Nederland,	
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N.V.	 Elektriciteits-Produktiemaatschappij	 Zuid-Nederland	 EPZ	 Kerncentrale	 Borssele,	 Nuclear	
Research	and	 consultancy	Group	 (NRG),	Reactor	 Instituut	Delft,	 de	PALLAS	 reactor	 en	de	Centrale	
Organisatie	Voor	Radioactief	Afval	(COVRA).	Een	mogelijke	partner	kan	ook	gevonden	worden	binnen	
de	Autoriteit	Nucleaire	Veiligheid	en	Stralingsbescherming	(ANVS)	wat	valt	onder	het	Ministerie	van	
Infrastructuur	en	Waterstaat.		

Een	belangrijk	aandachtspunt	 is	dat	vrijwel	alle	organisaties	over	dit	onderwerp	 in	de	Golf	
gelieerd	 lijken	 te	 zijn	 aan	 de	 overheid.	Dit	 kan	 een	 uitdaging	 vormen	 voor	 de	Track	 II	 benadering	
binnen	het	platform.	Enkele	voorbeelden	hiervan	zijn	the	Oman	Peaceful	Nuclear	Technology	Office,	
King	Abdallah	Center	for	Atomic	and	Renewable	Energy	(KAcare)	en	the	Qatar	Radiation	&	Chemical	
Protection	Department	(onderdeel	van	het	Ministerie	van	Milieu).	In	Iran	zit	de	meeste	expertise	over	
dit	onderwerp	binnen	de	Atomic	Energy	Organization	of	Iran	(AEOI).	Ook	het	International	Regulatory	
Development	Partnership	(IRDP)	zou	een	interessante	partner	kunnen	zijn.	IRDP	assisteert	landen	met	
opkomende	nucleaire	energie	programma’s	en	werkt	nauw	samen	met	organisaties	over	nucleaire	
technologie	binnen	de	Golfregio.	

Daarnaast	zijn	er	in	de	Golfregio	een	aantal	universiteiten	en	kennisinstituten	met	expertise	
op	 het	 gebied	 van	 nucleaire	 veiligheid.	 Daar	 kunnen	 studenten	 van	 uitgenodigd	 worden	 voor	 de	
student	 challenges.	 Enkele	 voorbeelden	 zijn:	 The	 Saudi	 Society	 for	 Nuclear	Medicine	 van	 de	 King	
Abdulaziz	Universiteit52;	de	Sharjah	Universiteit	en	de	Khalifa	Universiteit	in	de	Verenigde	Arabische	
Emiraten53,	de	Universiteiten	van	Babylon	en	Mosul	in	Irak54	en	in	Iran	kan	de	Universiteit	van	Teheran	
expertise	bieden.	

Tenslotte	biedt	het	thema	nucleaire	veiligheid	veel	mogelijkheden	voor	de	culturele	dimensie	
van	 de	 conferentie.	 De	 culturele	 reactie	 op	 de	 opkomst	 van	 nucleaire	 technologie	wordt	 ook	wel	
nuclear	culture	genoemd	en	heeft	betrekking	op	zowel	positieve	als	negatieve	reacties	op	nucleaire	
technologie	in	de	vorm	van	kunst.55	Nucleaire	cultuur	wordt	ook	wel	gedefinieerd	als	‘the	sum	of	all	
experiences	with	regard	to	civilian	and	military	uses	of	atomic	energy,	including	such	diverse	layers	as	
science	technology,	society,	culture,	politics,	identity,	gender,	race,	ethnicity	and	class’.56		
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Smokkel 

Het	 tegengaan	 van	 smokkel	 van	 narcotische	middelen,	mensenhandel	 en	 illegale	 goederenhandel	
staan	 centraal	 binnen	 het	 thema	 Smokkel.	 Smokkel	 is	 een	 grensoverschrijdend	 probleem	 in	 de	
Golfregio	waarbij	een	gezamenlijke	en	geïntegreerde	aanpak	gewenst	is,	dit	blijft	echter	moeizaam.57	
Culturele	 normen	 in	 de	 regio	 zorgen	 ervoor	 dat	 het	 erkennen	 van	 bijvoorbeeld	 mensensmokkel	
problematisch	blijft,	waardoor	slachtoffers	van	mensensmokkel	vaak	niet	worden	beschermd.58		
	

Bestaande	samenwerkingsverbanden	&	mogelijke	partners	

In	de	Golfregio	bestaan	nog	geen	regionale	samenwerkingsverbanden	voor	de	aanpak	van	smokkel.	
Deze	 aanpak	 vindt	 voornamelijk	 op	 nationaal	 niveau	 plaats	 en	 niet	 in	 samenwerkingen	 met	
buurlanden.	Ondanks	het	onderschrijven	van	verschillende	initiatieven	van	de	UNODC	(United	Nations	
Office	on	Drugs	and	Crime)	door	de	GCC	en	de	Arab	League	zorgen	politieke	spanningen	in	de	regio	
voor	weinig	verbetering.	Verder	is	Interpol	bezig	met	het	samenbrengen	van	verschillende	landen	in	
de	MENA	regio	om	mensenhandel	te	bestrijden.	In	juni	2018	organiseerde	Interpol	een	training	voor	
ambtenaren	op	het	gebied	van	immigratie,	contra-smokkel	en	contra-mensenhandel.	Verschillende	
landen	uit	de	MENA	regio	deden	mee,	zoals	Irak,	Qatar	en	de	Verenigde	Arabische	Emiraten.59	

Op	 het	 gebied	 van	 smokkelbestrijding	 werkt	 Nederland	 voornamelijk	 samen	 met	
internationale	 politiediensten	 zoals	 Europol,	 de	 internationale	 politiedienst	 Interpol	 en	 het	
grensbewakingsagentschap	 Frontex.60	 Nederland	 heeft	 ervaring	 met	 samenwerkingen	 tussen	
verschillende	overheidsinstanties	wat	betreft	het	delen	van	informatie	en	een	gezamenlijke	aanpak	
van	smokkel.	Samenwerking	tussen	de	Nationale	Politie,	de	Koninklijke	Marechaussee,	het	Openbaar	
Ministerie,	de	Immigratiedienst,	Arbeidsinspectie	en	het	Recherche	Samenwerkingsteam	illustreren	
deze	 geïntegreerde	 Nederlandse	 aanpak.61	 Verder	 bestaat	 in	 Nederland	 het	 Expertisecentrum	
Mensenhandel	en	Mensensmokkel	(EMM),	waar	informatie,	kennis	en	ervaring	wordt	verzameld	om	
opsporingsdiensten	te	ondersteunen.62	In	de	Golfregio	zou	het	delen	van	informatie	over	belangrijke	
smokkelroutes	al	een	aanzienlijke	stap	zijn	in	het	verbeteren	van	de	aanpak	van	smokkel.	Nederland	
kan	hierbij	een	rol	spelen	door	haar	best	practices	op	het	gebied	van	een	geïntegreerde	aanpak	met	
de	regio	te	delen.	

De	 organisaties	 met	 de	 meeste	 expertise	 op	 het	 gebied	 van	 smokkelbestrijding	 zijn	
internationale	 grensbewakingsagentschappen	 zoals	 Interpol.	Deze	agentschappen	hebben	ervaring	
met	het	samenbrengen	van	verschillende	landen	en	organisaties.	Daarnaast	zou	het	EMM	haar	kennis	
en	 ervaring	 over	 de	 aanpak	 van	mensensmokkel	 kunnen	 delen	met	 deelnemende	 landen.	 Bij	 het	
thema	Smokkel,	waarbij	de	meerderheid	van	actoren	overheidsfunctionarissen	zijn,	is	het	inzetten	van	
Track	1.5	diplomacy	zeer	toepasselijk.	

Op	het	 gebied	 van	 cultuur	 kan	 er	 samen	worden	 gewerkt	met	 Stichting	Open	Mind.	Deze	
stichting	 organiseert	 onder	 andere	 een	 reizende	 fototentoonstelling	 ‘Open	 Your	 Eyes	 to	 Human	
Trafficking’	die	 in	2018	bij	de	Universiteit	van	Amsterdam	gepresenteerd	 is.	Hierin	werden	aan	de	
hand	van	dertig	portretten	de	verhalen	van	dertig	slachtoffers	van	mensenhandel	verteld.63		
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Ontwapening 

Met	ontwapening	en	wapenbeheersing	wordt	het	verwijderen,	beperken	of	afschaffen	van	wapens	
bedoeld,	 waarbij	 het	 doel	 is	 conventionele	 wapens	 in	 de	 wereld	 te	 verminderen	 en	 chemische,	
biologische	en	kernwapens	uit	te	bannen.	De	term	wordt	tevens	gebruikt	in	het	kader	van	nucleaire	
ontwapening.	 In	 het	 Nederlandse	 buitenlandbeleid	 heeft	 nucleaire	 ontwapening	 een	 duidelijke	
prioriteit,	 zoals	 aangegeven	 in	 de	 Geïntegreerde	 Buitenland-	 en	 Veiligheidsstrategie.64	 Nederland	
heeft	zich	nadrukkelijk	gecommitteerd	aan	het	bereiken	van	een	kernwapenvrije	wereld	(Global	Zero),	
wat	ook	een	internationaal	rechtelijke	verplichting	is	volgens	het	Non-proliferatieverdrag.65	Aangezien	
nucleaire	wapens	instabiliteit	kunnen	veroorzaken	wanneer	deze	leiden	tot	toenemende	spanningen	
of	wapenwedlopen,	 is	 nucleaire	 ontwapening	 van	 belang	 voor	 de	 veiligheid	 van	Nederland.	 Zoals	
aangegeven	in	de	Kamerbrief	uit	2018	over	Nederlandse	inzet	inzake	nucleaire	ontwapening,	“verwijst	
het	begrip	‘nucleaire	ontwapening’	zowel	naar	het	doel	van	een	kernwapenvrije	wereld	als	naar	het	
proces	dat	uiteindelijk	-	op	een	veilige	en	stabiele	manier	-	naar	dit	doel	moet	leiden.	[...]	Nucleaire	
ontwapening	is	daarmee	een	breder	concept	dan	enkel	reducties	van	aantallen	kernwapens.”66	Voor	
Nederland	is	het	van	belang	dat	een	Global	Zero	op	een	veilige	en	stapsgewijze	manier	gebeurt,	 in	
plaats	van	zo	snel	mogelijk.67	
	 	

Bestaande	samenwerkingsverbanden	&	mogelijke	partners	

Alhoewel	 er	 verschillende	 bilaterale	 pogingen	 zijn	 geweest	 om	 te	 onderhandelen	 over	 nucleaire	
wapens	in	de	Golfregio,	blijven	multilaterale	onderhandelingen	over	dit	onderwerp	zeer	zeldzaam.	Zo	
zijn	 de	 onderhandelingen	 voor	 een	 mogelijk	WMD-Free	 zone	 in	 the	 Middle	 East	 vastgelopen.68	
Bovendien	ziet	de	toekomst	van	het	JCPOA	er	momenteel	niet	al	te	zeker	uit.		

De	ervaringen	van	The	Arms	Control	and	Regional	Security	Working	Group	(ACRS)	uit	de	jaren	
negentig	bieden	duidelijkheid	over	hoe	het	thema	Ontwapening	binnen	het	platform	mogelijk	ingezet	
kan	 worden.	 Het	 ACRS	 was	 een	 van	 de	 vijf	 multilaterale	 gesprekken	 van	 het	 Midden-Oosten	
Vredesproces,	 waarbij	 het	 doel	 was	 om	 regionale	 problemen	 te	 bespreken.	 Deze	 multilaterale	
gesprekken	vonden	plaats	naast	de	bilaterale	onderhandelingen	 tussen	 Israël	en	haar	buurlanden.	
Hierbij	lag	de	focus	op	Confidence	Building	Measures	en	ontwapening	in	het	Midden-Oosten.69	Omdat	
het	ACRS	en	de	andere	multilaterale	werkgroepen	onderdeel	waren	van	het	bilaterale	vredesproces,	
betekende	dit	automatisch	ook	dat	de	gesprekken	en	voortgang	van	het	ACRS	ondergeschikt	waren	
aan	de	Track	 I	bilaterale	onderhandelingen.	Dit	 resulteerde	echter	 in	beperkingen.	Zodra	de	steun	
voor	 bilaterale	 onderhandelingen	 verminderde,	 was	 er	 ook	minder	 interesse	 om	 de	multilaterale	
gesprekken	voort	te	zetten.70	Het	thema	Ontwapening	wordt	binnen	het	platform	niet	gekoppeld	aan	
officiële	onderhandelingen.	De	 focus	zal	 liggen	op	het	 inzetten	van	Track	 II	diplomacy	om	op	deze	
manier	de	partijen	betrokken	te	houden	en	de	regionale	dialoog	en	samenwerking	voort	te	zetten.		

Onderhandelingen	over	ontwapening	en	nucleaire	wapens	kunnen	niet	plaatsvinden	in	een	
situatie	 waar	 nog	 geen	 sprake	 is	 van	 wederzijds	 vertrouwen	 en	 een	 regionaal	
samenwerkingsverband.71	 Daarnaast	 is	 het	 van	 belang	 dat	 het	 bewerkstelligen	 van	 een	 regionaal	
samenwerkingsverband	niet	stopt	als	het	proces	richting	een	veiligheidsstructuur	wordt	opgestart.72	
Door	 Ontwapening	 in	 te	 zetten	 als	 thema	 binnen	 het	 platform,	 kan	 aan	 beide	 processen	worden	
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bijgedragen.	Ten	tweede	hoeven	niet	alle	onderhandelingen	multilateraal	te	zijn:	uit	het	ACRS	blijkt	
dat	sommige	zorgen	over	ontwapening	en	veiligheid	voor	de	gehele	regio	gelden,	maar	dat	er	ook	
subregionale	problemen	zijn.	Deze	kunnen	makkelijker	en	efficiënter	subregionaal	opgelost	worden,	
omdat	hierbij	 geen	confidence	building	measures	 voor	 de	hele	 regio	 vereist	 zijn.73	 Tot	 slot	 kan	de	
expertise	 van	Nederland	 als	 organisator,	 facilitator	 en	 kennisbron	 ingezet	worden	 in	 het	 platform	
waarbij	 het	 creëren	 van	 een	 samenwerkingsverband	 centraal	 staat.	 Hierbij	 kan	 Nederland	 een	
belangrijke	rol	spelen	bij	de	twee	processen,	waarbij	de	nadruk	ligt	op	het	creëren	van	‘cooperative	
security’	en	het	voorkomen	van	een	‘security	dilemma’.74	Desalniettemin	is	het	essentieel	dat	de	rol	
van	Nederland	hooguit	faciliterend	is,	en	dat	het	ontwapeningsproces	geleid	wordt	vanuit	de	regio	
zelf.75		

Verschillende	 onderzoeksinstituten	 zoals	 het	 Asser	 Instituut,	 Clingendael,	 het	 Institute	 for	
Security	Studies,	en	het	Arab	Institute	for	Security	Studies	kunnen	door	hun	wetenschappelijke	kennis	
op	het	gebied	van	ontwapening	een	bijdrage	leveren	aan	het	platform.	Daarnaast	kunnen	organisaties	
die	zich	inzetten	voor	ontwapening	en	non-proliferatie,	zoals	PAX	en	Pugwash,	nieuwe	perspectieven	
bieden	en	hun	kennis	delen.		

Verder	is	Nederland	samen	met	Canada	en	Duitsland	een	initiatiefnemer	voor	een	mogelijk	
Splijtstof	Stop	Verdrag	(FMCT).	Nederland	draagt	hier	op	zowel	technisch	als	inhoudelijk	gebied	aan	
bij.76	Daarnaast	is	verifieerbaarheid	een	essentieel	component	van	ontwapening.	Desondanks	bestaan	
er	nog	geen	internationaal	geaccepteerde	standaarden	die	het	mogelijk	maken	om	verificatie	toe	te	
passen	binnen	een	ontwapeningsproces.	Om	deze	reden	is	Nederland	onderdeel	van	het	International	
Partnership	for	Nuclear	Disarmament	Verification	en	van	Group	of	Governmental	Experts	van	de	VN.77	
Daarnaast	speelde	Nederland	een	belangrijke	rol	in	de	totstandkoming	van	het	Comprehensive	Test	
Ban	Treaty.78	Tot	slot	is	kennisopbouw	over	het	ontwapeningsproces	een	prioriteit	voor	Nederland.79		

Alhoewel	ontwapening	op	een	laagdrempelige	manier	benaderd	zal	worden	door	een	dialoog	
te	starten	gericht	op	de	technische	en	wetenschappelijke	aspecten	binnen	het	thema,	blijft	er	politieke	
gevoeligheid	 bestaan	 rondom	 ontwapening.	 Door	 te	 focussen	 op	 deze	 technische	 en	
wetenschappelijke	aspecten	kan	er	wel	een	basis	voor	benadering	worden	gelegd.	Daarnaast	 is	dit	
thema	onderworpen	aan	de	dynamiek	van	de	regio:	dat	wil	zeggen	dat	het	succes	van	toekomstige	
onderhandelingen	over	ontwapening	sterk	afhangt	van	mogelijke	(geo)politieke	ontwikkelingen	en	de	
implicaties	hiervan	voor	het	vertrouwen	tussen	de	landen	in	de	Golfregio.	
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