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Het doet mij bijzonder genoegen dat Didier aanvaard heeft een bijdrage te leveren
voor dit Liber.
Ik heb Didier leren kennen binnen Cepani, waarvan ik tijdens een triennaat de voor‐
zittersstoel mocht innemen, met de constante steun van Didier als vice-voorzitter
aan mijn zijde. Zijn standpunten zijn steeds sterk onderbouwd, zeer genuanceerd
maar niettemin zeer praktisch hanteerbaar, en trachten steeds rekening te houden
met de wet van de onvoorziene gevolgen.
Zo ook deze studie.
Misschien niet toevallig was de eiser in het gerezen conflict niet louter handelaar,
maar ook een zeer beslagen schaker. Enkele juridische disciplines, zoals Internatio‐
naal Privaatrecht en Arbitrage, vergen meer dan andere een inzicht in de opvolgen‐
de reeksen van successieve stappen waartoe het procesverloop, naargelang van
zijn ontwikkeling, kan leiden.
Maar steeds moet de praktizijn erover waken niet het instituut Arbitrage in diskrediet
te brengen door het ultieme doel ervan uit het oog te verliezen. Arbitrage wil in we‐
zen, zoals elke vorm van gedingregeling, de maatschappelijke rust tussen geding‐
voerende partijen herstellen, en liefst derwijze dat zij, in de economische omgang,
bij later contact, niet met geslepen messen tegenover elkaar staan.
Dit neemt niet weg dat de veelheid van uitgangsfiguren, waarover arbiters te oorde‐
len hebben, zoals in het schaakspel, zo groot is, dat wantrouwen, hoe objectief en
eerlijk ook het procesverloop plaats vindt, steeds weer de kop opsteekt. Eén van de
redenen hiertoe is wellicht het verschillend niveau in beslagenheid van de raadslie‐
den die bij de totstandkoming van een handelsakkoord, de inlassing van arbitrale
clausules aanraden. Er is slechts één weg om op dat stadium enigszins de ver‐
meende gelijkheid van partijen, die als uitgangspunt bij negotiaties gehanteerd
wordt, te helpen verzekeren, en dat is de informatie en vorming over de werking van
arbitrage constant bij te stellen. Dit is wat Didier, als voorzitter van het Wetenschap‐
pelijk Comité van Cepani steeds voor ogen had en heeft, en nu ook met deze bijdra‐
ge voortreffelijk doet.
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Mijn oprechte dank hiervoor.
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