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Mondiaal arbitragetribunaal voor  
complexe financiële producten

Den Haag is een internationaal gerecht 
rijker: het internationaal arbitragetri-
bunaal P.R.I.M.E. Finance voor beslech-
ting van geschillen over complexe 
financiële producten, zoals derivaten. 
Het ‘Panel of Recognised International 
Market Experts in Finance’ bestaat uit 
bijna honderd internationale juridische 
en marktexperts, die doen aan arbitrage, 
mediation en advies.
 Arbitragespecialist Gerard Meijer 
(partner bij NautaDutilh) geeft als secre-
taris-generaal ‘leiding aan de zogenoem-
de administratie van de zaken, waar 
allerlei juridische aspecten bij komen 

kijken’. De procedures en arbiters bij het 
“Prime F” worden – met enige subsidie 
van de gemeente Den Haag – betaald 
door de partijen. Het tribunaal heeft 
ook een ideëel doel. ‘Zo is onze lijst 
met namen van arbiters openbaar, kun-
nen onze uitspraken geanonimiseerd 
openbaar worden gemaakt als partijen 
instemmen, kunnen uittreksels ervan 

sowieso openbaar worden gemaakt, en 
leiden we ook rechters op, van overal ter 
wereld.’
 Waarom dit nieuwe tribunaal? 
Meijer: ‘Bij complexe financiële geschil-
len blijken rechters uit verschillende sta-
ten conflicterende uitspraken te doen 
over identieke contractsbepalingen, zij 
doorgronden de lastige materie niet 
altijd. En wij zijn een mondiaal insti-
tuut. Partijen uit Azië en Afrika gaan 
liever naar de Legal Capital of the World 
dan naar New York of Londen en onze 
uitspraken zijn wereldwijd vatbaar voor 
executie.’

Net als drie jaar geleden krijgt het 
Advocatenblad van de lezers een 7,4 
als totale beoordeling. Voor ac-
tualiteit is dat cijfer 7,6, voor be-
grijpelijkheid een 7,8 en voor be-
trouwbaarheid 7,9. Bijna iedereen 
kijkt het blad in elk geval in, 89 
procent leest minimaal één arti-
kel en ruim 60 procent leest min-
stens de helft van de artikelen.  
Dit zijn resultaten uit het online 
lezersonderzoek dat onderzoeks-
bureau Media Test eind vorig 
jaar in opdracht van Sdu Uitge-
vers verrichtte onder bijna 1100 
ontvangers van het Advocatenblad. 
Volgens het onderzoeksbureau 
is voor dit soort onderzoek meer 
dan een 7 een uiting van tevreden-
heid, en een cijfer onder de 7 een 
indicatie van ontevredenheid. Het 
concludeert: ‘Het blad wordt zeer 
goed gelezen en goed beoordeeld.’  
 Ruim 90 procent zou het blad 
een beetje of zeker missen als het 
niet meer verscheen,  80 procent 

zegt dat het voor hen nuttige in-
formatie bevat en ruim twee der-
de vindt het blad een belangrijke 
informatiebron om beroepsmatig 
op de hoogte te blijven.
 Ook de Advocatenblad Nieuws-
brief wordt goed gewaardeerd. 
Puntje van verbetering is volgens 
het onderzoek het matige bezoek 
van de website. Maar de redactie 
verwacht dat daarin, met de lan-
cering van een nieuwe website be-
gin februari, verandering komt.
 Vanwege de andere opzet van 
het onderzoek is de gemeten lees-
tijd niet goed te vergelijken met 
die uit lezersonderzoeken uit 
2006 en 2009. Het verschil tus-
sen de laatste twee onderzoeken 
was dat ongeveer een derde van 
de lezers in 2006 meer, en in 2009 
minder dan een half uur aan het 
blad besteedde. In het huidige 
onderzoek blijkt dat het blad ge-
middeld gedurende 34 minuten 
wordt gelezen.

Een halfuur per  
Advocatenblad

Juridisch Frans        
Lesuren :  09:30 - 13:30 ( 70 euro per cursus)

Lezingen: 16:00 uur

Institut français, Maison Descartes,Vijzelgracht 2a,1017 HR Amsterdam

Gedurende het jaar zullen  
cursussen juridisch Frans 

worden gegeven  
met direct aansluitend  
thematische lezingen.

 17.02 -  Recht en financiële integriteit
 16.03 -  Strafexecutie in Frankrijk: principes en praktijk 
  ... etc

 PAYS-BAS ▪ MAISON DESCARTES Contact : annick.faure@institutfrancais.nl

©
 e

n
m

(advertentie)




