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Beste Dirk,
Wie zou ik dan wel zijn om het niet volmondig met jou eens te zijn over het voordeel
om arbitrage te beschouwen als de meest efficiënte wijze van beslechting van ge‐
schillen in het vennootschapsdomein.
Niet in het minst omdat de vennootschap er meestal niet bij gebaat is, bij zijn positio‐
nering naar cliënteel toe, de vuile was buiten te hangen, en wel omdat zij daarbij,
zoals je het terecht laat inzien, opportuniteiten op de markt dreigt mis te lopen.
Zelfs wanneer de aard van het geschil zou nopen tot kennisgeving van het aanhan‐
gig zijn van een geschil bij gelegenheid van de presentatie van het jaarverslag, biedt
de snelle, vooraf te bepalen timing van het verloop van een arbitraal geding zonodig
soelaas, vermits ervoor kan gezorgd worden dat dit tijdig beslecht is en aldus een
boodschap over onzekere uitslag van het geschil wordt vermeden.
Ook en vooral wanneer het geschil elementen van extraneïteit vertoont, die het pro‐
cedureverloop voor de staatsrechter danig kunnen bemoeilijken, biedt een adequaat
arbitrage-management een gelukkige uitkomst. Ik herinner mij uit de tijd dat we bei‐
den vennoot waren, en ik optrad, weliswaar in een andere sector, nl.die van intellec‐
tuele eigendomsgeschillen, hoezeer bij kliënten kopzorgen rezen rond coherentie
van betoog door een arsenaal van advocaten die hun standpunten moesten coördi‐
neren, in de gevallen waar hetzelfde of connexe geschillen terzeldertijd voor meer‐
dere staatsrechters in meerdere nationale fora konden worden behandeld. Ook zul‐
ke hypotheses zijn te bedenken in vennootschapsgeschillen binnen multinationaal
vervlechte groepen, en ook daar biedt een adequate arbitrageregeling in de statuten
ongetwijfeld voordeel in efficiëntie, kost, en uiteindelijk ook meestal tevredenheid
van de gedingvoerende partijen.
Tenslotte zouden ook de staatsrechters zelf, zoals dat besef in de IP-sector vnl. in
Nederland zeer actief leefde onder de magistraten, best beseffen dat arbitrage, de‐
gelijk gevoerd, hen geen concurrentie aandoet, maar integendeel ’slands algemeen
belang dient, en zelfs buitenlandse vennootschappen, in een arbitrage-vriendelijk
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klimaat bij de staatsrechter, mede kan aanzetten tot de keuze van ons land als vesti‐
gingsplaats voor hun hoofdzetel en beslissingscentrum, die tewerkstelling kunnen
betekenen in tijden waar die broodnodig is.
Jouw pleidooi, beste Dirk, heeft mij volop overtuigd. Hartelijk dank daarvoor.
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