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versiteiten verdwijnen waarschijnlijk als in 1321

Padua de statu ten van Bologna overneemt.

Besluit

In de inleiding werd Symon Vicentinus een half-
vergeten jurist genoemd, die toch van oudsher
belangrijk geacht werd. Het voorliggende artikel
heeft wilen tonen waar zijn tegenwoordig weten-
schappelijk belang in gelegen is, namelijk in de
rechtsgeschiedenis, de universiteitsgeschiedenis
en de ideeëngeschiedenis meer in het algemeen.

Ruim 7ih eeuw na zijn overlijden lijkt het de
moeite waard om zijn werk voor huidige en ko-
mende generaties juristen toegankelijk te maken.
Een eerste aanzet daartoe mag hiermee gegeven
zijn.

Meesters-column

Dient er een aparte
Nederlandse wet voor

internationale arbitrages te
komen?

Mr. AJ. van den Berg*
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Het op 11 juli 1984 bij de Tweede Kamer inge-
diende voorstel van wet betreffende de nieuwe

Nederlandse arbitragewet heeft alom veel lof
geoogst.1 Ook de Vaste Kamercommissie voor
Justitie heeft met instemming van het wetsvoor-
stel kennisgenomen al heeft zij - mijns inziens
terecht - suggesties voor een aantal technische

verbeteringen gedaan.2 Over technische details
gaat dit artikel niet; daarover heb ik al elders
uitvoerig geschreven.3 Ik zou deze gclegenheid
wil1en benutten om een meer fundamentele kwes-
tie te bespreken: behoort de internationale arbi-
trage in Nederland aan een apart wettelijk regime
te worden onderworpen?

Het wetsvoorstel maakt in beginsel geen onder-
scheid tussen nationale en internationale arbitra-
ge. WeI maakt het wetsvoorstel een onderscheid
tussen arbitrage binnen Nederland (Eerste Titel,
art. 1020-1073) en arbitrage buiten Nederland

(Tweede Titel, art. 1074-1076).
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Het zwaartepunt van het wetsvoorstel - men
zou geneigd zijn te zeggen: de eigenlijke arbitra-
gewet - ligt in de Eerste Tite!. Die Titel heeft
betrekking op arbitrages die zich binnen Neder-
land afspelen. In chronologische v6lgorde vindt

men hier bepalingen omtrent de overeenkomst
tot arbitrage, de benoeming en wraking van arbi-
ters, het arbitrale geding, het arbitrale vonnis, de
tenuitvoerlegging van een in Nederland gewezen
arbitraal vonnis, en de rechtsmiddelen tegen eenarbitraal vonnis. '

Slechts indien is overeengekomen dat de plaats
van arbitrage in Nederland is gelegen, is deEerste
Titel van toepassing. Is overeengekomen dat die
plaats buiten Nederland is gelegen, dan wordt de
arbitrage in principe door de arbitragewet van het
land waar de arbitrage plaatsvindt, beheerst.
Voor deze categorie van arbitrages is de Tweede
Titel opgesteld. Deze Titel bevat regels omtrent
de plaats in de Nederlandse rechtssfeer van arbi-
trages in het buitenland. Het gaat hier om bepa-
lingen inzake de onbevoegdheid van de Neder-
landse rechter om van een zaak kennis te nemen
indien arbitrage buiten Nederland is oveieenge-
komen. Voorts is in deze Titel de tenuitvoerleg-
ging in Nederland van arbitrale vonnissen die in
het buitenland zijn gewezen, geregeld.

De toepasselijkheid van de voorgestelde bepa-
lingen is derhalve aan een zuiver telritoriaal crite-
rium gebonden. Door voor een territoriaal crite-
rium te kiezen, laat het wetsvoorstel aan duidelijk-
heid niets te wensen over. De keuze voor het
territoriaal criterium heeft dan ook geen aanlei-
ding tot vragen gegeven.

De bepalingen van de Eerste Titel zijn van
toepassing op zowel een louter Nederlandse arbi-
trage als een arbitrage op nederlands grondgebied
met internationale aspecten. De Eerste Titel be-
vat wei een tweetal 'internationale' bepalingen.
In de eerste plaats worden termijnen voor de be-
noeming en wraking van arbiters verlengd indien
'een der partijen buiten Nederland woont of fei-
telijk verblijf houdt (art. 1027 lid 2, 1028 

lid 2 en

1035 lid 4). In de tweede plaats is er een artikel
aan het toepasselijk recht gewijd:

'Het scheidsgerecht beslist naar de regelen des rechts.
Indien partijen een rechtskeuze hebben gedaan, beslist

Mr. A.J, van den Bcrg is advocaat te Rotterdam; Sccretaris,
Nederlands Arbitrage Instituut.
Kamersruk nr. 18464, nrs. 1~3. Dc tckst van hct wetsvoorstel
en de Memorie van Toelichting zijn gcreproducecrd in TvA
84/4A, pp. 7-56. Ziè artikelcn van K. Rozemond in Bouw-
rechr (1984), pp. 877-883; L. Hardenberg in NiB (1985),
pp.517-521.

2 Zic Voorlopig Verslag van april 1985, Kamersruk nr. 18464,

nr. 5.
3 TvA 84/6, pp. 171-227.
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het scheidsgerecht naar de door partijen aangewezen
regelen des rechts. Indien een dergelijke aanwijzing niet

heeft plaatsgevonden beslist het schcidsgerecht volgens
de regclen des rechts die het in aanmerking acht te

kamen' (art. 1054 lid 1).

I
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In een onlangs in dit blad gepubliceerd artikel
vindt prof. D. Kokkini-Iatridou het 'onge!ukkig

dat men de internationale arbitrage in de "carcan"
van een nationale wet heeft wil1en vastsluiten'.4
Haar kritiek is voornamelijk gericht op de redactie
van het zojuist geciteerde art. 1054 betreffende

het toepasselijke recht.
Kritiek wordt ook geleverd door mr. J.P.

Franx in een voortreffelijke scriptie die bekroond
is met de Kluwer Post Scriptum Prijs voor 1984.5
In deze studie analyseert mr. Franx (een leerling
van prof. Kokkini) het wetsvoorstel in het licht
van de internationale arbitrage en vergelijkt het
met zowel het ontwerp van UNCITRAL (United
Nations Commission on International Trade Law)
voor een modelwet inzake i'nternationale arbi-
trage als de recente Franse wet inzake internatio-
nale arbitrage. Mr. Franx heeft vanuit het oog-
punt van de internationale arbitrage bezwaren te-
gen enkele bepalingen in het voorste! van wet.
Op grond daarvan acht hij het wenselijk dat de
nationale en internationale arbitrage door de wet-
gever apart behandeld worden.

Voor de duidelijkheid dient hier vermeld te
worden dat een definitieve tekst van de UNCI-
TRAL model wet nog niet bestaat. Een tekst-
voorstel wordt momenteel door de diverse rege-
ringen bestudeerd. UNCITRAL heeft het opste'-
len van de model wet in zijn takenpakket opgeno-
men omdat een niet gering aanta! landen (met
name ontwikkelingslanden) geen adequate arbi-
tragewet heeft. UNCITRAL kwam spoedig tot
de ontdekking dat de opvattingen omtrent arbi-
trage van land tot land verschil1en.

Teneinde niet in aanvaring met deze nationale
opvattingen te komen, heeft UNCITRAL het toe-
passingsgebied van de modelwet tot de internatio-
nale arbitrage beperkt. Waar de opstel1ers van de

UNCITRAL modelwet even weI nog geen oplos-
sing voor hebben gevonden, is een sluitende defi-
nitie van internationale arbitrage. De definitie zo-
als die nu op schrift staat is een 'waslijst van een
aantal geval1en die maar liefst een hele pagina
beslaat.6

De nieuwe Franse wetgeving van 1981 is mo-
menteel, voorzover mij bekend, de enige be-
staande wetgeving ter wereld die een aparte wet-
telijke regeling voor de internationale arbitrage
bevat. De Franse wet geeft een definitie van inter-
nationale arbitrage die door de Franse jurispru-
den tie in het veri eden is ontwikkeld: 'Est interna-
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tional I'arbitrage qui met en cause des intérêts du
commerce international' (art. 1492 NCPC). Een
zodanig mime definitie geeft aanleiding tot de
vraag of een bepaald geval als internationale arbi-
trage kan worden beschouwd. Bijvoorbeeld, een
Franse onderneming contracteert met een Frans-
man volgens welke overeenkomst de laatste als
agent in Columbia werkzaam zalzijn. Valt de
arbitrale clausule in deze overeenkomst onder bo-
vengenoemde definitie? De vraag werd uiteinde-
lijk voorgelegd aan de Cour de Cassation die be-
sliste dat dit geval niet onder de definitie vie1. 7

De Franse wettelijke regeling voor internatio-
nale arbitrage is liberaler dan die voor de natio-
nale arbitrage. Of, omgekeerd geformuleerd, de
Fransen worden intern wat strakker aan de teugel
gehouden.

De Nederlandse wetgever ziet - en naar mijn

mening terecht - geen reden om Nederlanders
'te bevoogden. Het gevolg is, dat het wetsvoorstel
een zeer liberale regeling voor arbitrage geeft.
Inhoudelijk is de door de Nederlandse wetgever
voorgestelde regeling - op een paar punten na,
waarover hierna meer - nagenoeg gelijk aan de'
Franse wetgeving voor internationale arbitrage.
De Nederlandse wetgeving is echter vee! gedetail-
leerder en biedt daardoor zowel de nation ale als

de internationale arbitrageconsument meer hou-
vast èn procedurele waarborgen. Inhoudelijk is
er derhalve in beginsel geen reden om, zoals in
Frankrijk, een aparte wettelijke regeling op te
stel1en. Waar het de Nederlandse wetgever voor-
namelijk om gaat is, dat zowel bij nation ale als

bij internationale arbitrage duidelijk blijkt dat
partijen arbitrage hebben gewild en dat een be-
hoorlijke procesgang (fair trial, due process) isgewaarborgd. .
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Ik kom nu toe aan mr. Franx' bezwaren op grond
waarvan hij de invoering van een aparte wettelijke
regeling voor internationale arbitrage in Neder-
land bepleit. Ik zal zijn zes bezwaren achtereen-
volgens bespreken.
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I Conflictregels met betrekking tot de arbitrage-
overeenkomst
Mr. Franx betreurt dat het wetsontwerp geen con-

4 AA Katern 13 bij AA 34 (1985) 1. p. 491.
5 Binnenkort verschijnt een gedrukte versie van deze scripiie.
6 Zie mijn kritiek in ecn van de komende nummers van Ar-

bitration Journal (U.K.) (1985). Zie voor het ontwcrp van
de UNCITRAL model over P. Sanders, Gen. Ed., UNCI-
TRA L 's Project for a Model Law on International Commer-
cial Arbitration, International Council for Commercial Ar-
bitration Congress Scries no. 2 (Kluwer, Dcventer, 1984).

7 Zie Y. Derains, National Report France (Supplement). in:

VII Yearbook Commercial Arbitration (1982), p. 5.
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flictregels bevat ten aanzien van het recht van
toepassing op de arbitrage-overeenkomst. Het

New Yorkse Arbitrage Verdrag van 1958, bijvoor-
beeld, geeft in art. V(I) (a) de volgende conflc-
tregels: 'the law to which the parties have subjec-
ted (the arbitration agreementJ or, failing any in-
dication thereon, ... the law of the country where
the award was made'.

Naar mijn mening zijn conflictregels om te be-
palen welk recht van toepassing is op de arbitrage-
overeenkomst niet noodzakelijk. Wanneer de
plaats van een internationale arbitrage in Neder-
land is gelegen ingevolge een overeenkomst van
partijen, is Nederlands arbitragerechl van toepas-
sing, daarbij inbegrepen de geldigheidsvereisten

voor de arbitrage-overeenkomst. Theoretisch

staat het partijen vrij, cumulatief nog een ander
recht op de -arbitrage-overeenkomst van toepas-

sing te verklaren. Ik zie echter niet in welke zin
het heeft dat partijen van deze theoretische moge-
lijkheid gebruik maken. Een dergelijke rechts-
keuze zou de geldigheidsvereisten aileen nog
maar kunnen verzwaren.

Een andere vraag is naar welk recht wilsgebre-
ken bij de totstandkoming van de overeenkomst
moeten worden beoordeeld. De beantwoording
van die vraag hangt in principe af van het recht
dat van toepassing is op de overeenkomst waarin
de arbilrage-overeenkomst (arbilraal beding) is
vervat. Indien de arbitrage-overeenkomst is afge-
sloten als een aparte overeenkomst (gewoonlijk
compromis) dan wordt de totstandkoming beoor-
deeld naar het recht dat van toepassing is volgens

de conflctregels die voor het totstandkomen van
overeenkomsten in het algemeen gelden. Derge-
lijke conflctregels behoeven niet apart in een ar-
bitragewet te worden opgenomen.

1

I

!

2 Akte als bestaansvoorwaarde voor het compro-
mis
Mr. Franx vindt het bijzonder merkwaardig dat
het voorstel van wet een onderscheid maakt tus-
sen het compromis en het arbitraal beding. Waar
het arbitraal beding slechts behoeft te worden be;
wezen door een geschrift, is een door beide par-
tijen ondertekende akte een bestaansvoorwaarde
voor het com prom is. Mr. Franx verwijst naar de
Franse wetgeving, het New Yorkse Arbitrage
Verdrag en het ontwerp van de UNCITRAL mo-
delwet, die al1en geen onderscheid tussen vereis-
ten voor het compromis en het arbitraal beding
maken. Hij vindt het onbevredigend dat het wets-
voorstel de mogelijkheid om een compromis door
middel van een telexwisseling af te sluiten (dat is
namelijk niet een door beide partijen onderte-
kende akte) uitsluit.

Of schoon het in de praktijk uitzonderlijk is
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dat partijen nadat een geschil is ontstaan een com-
prom is per telex sluiten, ben ik het met mr. Franx
eens dat deze mogelijkheid niet door de Neder-
landse wetgever zou moeten worden uitgesloten.
Het onderscheid tussen arbitraal beding en com-
prom is heeft een historische reden. Er bestaat

naar mijn mening echter geen reden meer om het
compromis aan strengere eisen te onderwerpen
dan die voor het arbitraal beding gelden. Ik zou
dan ook wil1en bepleiten het wetsvoorstel op dit
punt te wijzigen zodat zowel voor het arbitraal
beding als het compromis als regel geldt dat het
geschrift slechts een bewijsvoorschrift is. De bin-
nenkort te verwachten Nota van Wijzigingen zou
hiervoor een goede gelegenheid kunnen zijn.

3 Benoemingsregeling in arbitrage-overeenkomst
Mr. Franx stelt: 'Het treffen van een benoemings-
regcling (in welke vorm dan ook) in de arbitrage-
overeenkomst is in het ontwerp in feite een geldig-
heidsvereiste'. Voor hem is de noodzaak daarvan
onduidelijk. Hij geeft niet aan op welke grond hij
tot de conclusie komt, dat het opnemen van een
benoemingsregeling een bestaansvereisle zou
zijn.

Art. 1027(1) bepaalt dal in geval van een arbi-
traal beding 'de arbiter of arbiters rechtstreeks

door partijen (worden) benoemd of door een in
die overeenkomst vermelde-derde'. Met andere
woorden, indien het arbitraal beding geen derde
aanwijst, moeten de partijen de arbiter of arbiters
gezamenlijk benoemen. Dat laatste behoeft niet
in het arbitraal beding te staan; het staat al in de
wet.

Art. 1028(1) bepaalt dat in geval van een com-
prom is 'de arbiter of arbiters in on even getale
door partijen in de akte (worden J aangewezen.

Het com prom is kan de benoeming van al1e arbi-
ters of van een hunner aan een derde opdragen.'
In dit geval dient de arbitrage-overeenkomst

(compromis) inderdaad de benoeming zelf of een
benoemingsregeling door verwijzing naar een der-
de, te bevatten.

De huidige tekst van het wetsontwerp maakt
derhalve wederom een oiiderscheid lussen het
compromis en het arbitraal beding. Naast het ver-
schil in het vereiste van een geschrift (zie no. 2
boven), dient een compromis tenminste een be-
noemingsregeling te bevatten terwijl dit verciste
niet gcldt voor hel arbitraal beding. Zoals hel
vereiste van een acte als bestaansvoorwaarde voor
het compromis een historische reden heeft, heeft
ook het vereiste dat het compromis tenminste een
benoemingsregeling bevat, wortels in het verle-
den. Ook ten aanzien van de benoemingsregcling
zie ik echter geen reden meer om een onderscheid
te maken. Indien de vorm van het arbitraal beding
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en het compromis gelijkgesteld kunnen worden,
kan dat voor wat betreft de inhoud ook. Hebben
partijen nagelaten de arbiters te benoemen of een
benoemingsregeling overeen te komen, dan zou
de aanvul1ende wettelijke regeling ten aanzien van
de benoeming van arbiters zoals die geldt voor
het arbitraal beding, evenzeer op het compromis
van toepassing kunnen zijn. Deze gelijkstel1ing
zou een aanmerkelijke vereenvoudiging van art.
1027 en 1028 kunnen betekenen.

4 Oneven aanlal arbiters
Mr. Franx vindt het vereiste van een oneven aan-
tal arbiters voor internationale arbitrage 'te

streng'. Ik deel zijn mening op dit punt niet. Coi-
legiale rechtspraak door een even aanta! rechters
of arbiters kan gemakkelijk aanleiding geven tot
een patstel1ing of tot een bemiddelend vonnis. In
beide gevallen kan er geen sprake van rechtspraak
zijn. Naar mijn mening is zowel nationale als in-
ternationale arbitrage niet gediend met de moge-
lijkheid van een even aantal arbiters. Het is ook
geen verrassing dat praktisch aile internationale
arbitrage-reglementen buiten Engeland het ver-
eiste van een oneven aantaI arbiters stelt (zie bij-
voorbeeld art. 5 van de UNCITRAL Arbitration
Rules en art. 2(2) van het arbitrage-reglement

van de Internationale Kamer van Koophandel).
Zelfs in Engeland, waar een even aantal arbiters
weI is toegestaan, doch in de praktijk nauwelijks
werkt omdat de twee arbiters er veelal niet uitko-
men en er alsnog een 'umpire' (een soort superar-
biter) aan te pas moet komen, heeft de London
Court of International Arbitration in haar recente
arbitrage-reglement van januari 1985 de voorkeur
voor een on even aantal arbiters opgenomen (art.
3.2).

Hieraan moet nog worden toegevoegd dat in-
dien partijen een even aantal arbiters zijn over-
eengekomen, dit niet betekent dat een dergelijke
overeenkomst door het wetsvoorstel met ongel-
digheid wordt getroffen: in dat geval moet een
aanvullend arbiter worden benoemd (art.
1025(3)).

5 Het mativeringsvereiste

Mr. Franx' vijfde reden waarom de internationale
arbitrage wettelijk apart behandeld behoort te
worden, is de eis dat het vonnis met redenen moet
zijn omkleed. Hij vindt het motiveringsvereiste

voor de internationale arbitrage te ver gaan. Be-
houdens in Engeland, vormt de motiveringseis
geen probleem in de praktijk. Partijen zijn altijd
geïnteresseerd te weten welke overwegingen aan
de uitspraak ten grondslag Jiggen. In Engeland
bestaat die interesse ook, doch daar motiveren
arbiters hun vonnis in een aantal gevallen niet
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omdat een vonnis dat een 'error of law' bevat
door de rechter kan worden vernietigd. Bij ons
kan dat niet: de rechter mag een arbitraal vonnis
inhoudelijk niet toetsen (behoudens het uitzon-
derlijke geval van open bare orde).

Behalve het recht van partijen te weten op
welke wijze arbiters aan hun uitspraak zijn geko-
men, heeft het motiveringsvereiste ook nog een
ander aspect: het opstel1en van een motivering
verplicht arbiters om zich van hun beslissing re-
kenschap te gevcn.

6 ¡nternatianale apenbare orde
Mr. Franx' laatste argument luidt als voIgt:

'Het niet noemen van de internationale open bare orde
als vernietigingsgrond kan inhoudelijk gezien weliswaar
door de rechter worden ondervangen, het belang van
aantrekken van internationale arbitrages naar Neder-
land, dat mede van de presentatie van de wet afhankelijk
is, wordt er echter niet door gediend.'

Daargelaten dat een wet naar mijn mening niet
aan shirt-reclame behoort mee te doen, lijkt het
mij niet raadzaam het begrip 'internationale open-
bare orde' in de Nederlandse wet op te nemen.
Het staat namelijk niet vast wat dit begrip precies
om vat. Bovendien verschilt het van land tot land.

In Frankrijk wordt de internationale open bare
orde gebruikt om de Franse Staat gebonden te
achten aan internationale arbitrage-overeenkom-
sten. Intern kan de Franse Staat geen arbitrage-

overeenkomst sluiten.R In de Verenigde Staten
wordt de internationale open bare orde -die daar
overigens niet in de wet wordt genoemd - ge-
bruikt om arbitrage toe te staan voor geschillen

ten aanzien van 'securities'. In 'domestic transac-
tions' is arbitrage op dit gebied in de Verenigde
Staten verboden. 9

In Nederland is de internationale open bare
orde tot nu toe door de rechter gebruikt om ten-
uitvoerlegging toe te staan van Engelse arbitrale
vonnissen die niet met redenen zijn omkleed of
die door een even aantal arbiters zijn gewezen.
Het is niet uitgesloten dat de Nederlandse rechter
de internationale open bare orde ook gaat toepas-
sen bij de vordering tot vernietiging van een in

Nederland gewezen arbitraal vonnis met interna-
tionale aspecten. Zoals uit het hierboven aange-
haalde citaat blijkt, sluit ook mr. Franx de toepas-
sing van de internationale open bare orde door de
Nederlandse rechter in dit geval niet uit. Als dat
zo is, zie ik geen aanleiding hiervoor aparte bepa-

8 Zie Y. Derains, National Report France, in: VI Yearbook

Commercial Arbitration (1981), p. 5.
9 Zie H. Holtzmann, National Report United States, in: II

Yearbook Commercial Arbitration (1977), p. 139.
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lingen in de wet op te nemen. Het verdient naar
mijn mening de voorkeur dat dit begrip in de
rechtspraktijk verder wordt ontwikkeld.

De vraag of er een afzonderlijke wettelijke rege-
ling voor de internationale arbitrage in Nederland
moeten komen, beantwoord ik ontkennend. Naar
mijn mening bestaat er geen behocfte aan een
dergelijke regeling omdat het wetsvoorstel vol-
doende vrijheid voor zowe! de nationale als de
internationale arbitrage in Nederland biedt. III Met
de twee artikelen die voor de internationale arbi-
trage zijn geschreven (verlenging van termijnen
en bepaling van het materiële toepasselijke recht)
zal de toekomstige over de internationale arbi-
trage in Nederland een goede juridische basis bie-
den.

10 Wei kan het wetsvoorstel naar mijn mening nog op een
aantal plaatsen 'geliberaliseerd' worden. Ingevolge het
voorgestelde art. 1072 kan van hct in de Eerste Titel be.
paalde slechts worden afgeweken indien de afwijking in de
wettekst uitdrukkelijk is toegcstaan. Of 

schoon de wettekst
in ruime mate in die mogelijkhcid van afwijking bij overeen-
komst voorziet, zijn er een paar plaatsen waar dit nict is
geschied doch naar mijn mening wei gewenst is. Voorts
behoort de afwijkende ovcreenkomst van partijcn veelai' in
de arbitrage-overecnkomst te zijn vastgelegd. Een nadere
overeenkomst is blijkbaar niet toegestaan. Dit verbod lijkt
mij bijzonder gewenst omdat partijen de mogelijkheid beho-
ren tc hebben om, met name nadat het geschil is gerezen,
nadere overeenkomsten ten aanzien van dc proccdure te
sluiten. De bepalingen die voor het voorafgaande in aan.
merking komen zijn: Art. 1025 lid 2: Aantal arbiters. Art.
1025 lid 3: Benoeming van aanvullend arbiter. Art. 1026
lid I: Wijze van aanhangig maken van arbitraal geding. Art.
1027 lid 1: Wijze van benoeming van arbiters. Art. 1027 lid
2: Vcrlenging van termijnen voor de benoeming van arbi-
tcrs. Art. 1029: Ontheffing van dc taak van arbiters. Art.
1030 lid 1: Wijze van vervanging van arbiter. Art. 1030 lid
3: Schorsing van het geding tijdens vervanging. Art. 103 i
lid 2: Beëindiging van de overeenkomst tot arbitrage in
geval van trage arbiter. Art. 1036: Wijze van gedingvoering.
Art. 1037 lid I: Plaats van arbitrage. Art. 1045 lid 3: Voe.

ging, tussenkomst en vrijwaring. Art. 1047: Wijzc van ge-

dingvoering in gcval van artikel 1020 lid 3 sub a. Art. 1050
lid 1-3: Arbitraal hoger beroep. Art. 105 i: Arbitraal kort
geding. Art. 1054 lid 2: Goedc mannen naar bilijkheid.
Art. 1057: Wijze van stemmen van arbiters. Art. 105S lid
2: Gezag van gewijsde. Art. 1067: Na vernietiging.
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Agrarisch Recht
Onder de zorg van:

Meine Dijkstra
Arent van der Feltz
Sylvia van de Goor
Elleke Jans

Jack Linssen

Constance Nauta

Het agrarisch recht mag zich verheugen in een
toenemende belangstel1ing, zij het dat de oorza-
ken van die belangstelling niet altijd even positief
zijn. Als prominente voorbeelden daarvan kun-
nen worden genoemd de superheffing en het pro-
bleem van mestoverschotten. Daarnaast, en ge-
deeltelijk het vorige overlappend, is de tegenstel-
ling tussen milieudoelstel1ingen en bedrijfsecono-
mische doelstellingen op het gebied van de land-
bouw in toenemende mate actueeJ.

Mede met het oog op die toenemende belang-
stelling heeft de redactie gezocht naar wegen om
het inzicht in de juridische aspecten van de land-
bouw te verbreden. Als resultaat daarvati zal in
de komende maanden, verdeeld over verschil-
Jende rubrieken, een serie bijdragen over agrari-
sche onderwerpen verschijnen. Bij de keuze van
onderwerpen is meer naar representativiteit dan
naar vol1edigheid gestreefd. Dat laatste zou ook
ondenkbaar geweest zijn, nu de landbouw direct
verband houdt met bijvoorbeeld belastingrecht,
europees recht, erfrecht, (ruimtelijk) bestuurs-
recht, sociaal zekerheidsrecht en rechtspersonen-
recht. Meer nog dan gebruikelijk bij 'thematische'
beoefening van de rechtsgeleerdheid doorbreekt
het agrarisch recht de disciplinaire indelingen.

De eerste bijdrage in de serie agrarische onder-
werpen is geplaatst in dit nummer onder de On-
derwijsrubriek.
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