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De overheidsrechter is duur; andere 
vormen van geschiloplossing moe-

ten worden bevorderd. Het stond al in de 
Innovatieagenda Rechtsbestel van de regering 
van 31 oktober 2011.1 Rechterlijke procedu-
res moeten sneller en simpeler, mediation 
krijgt ruim baan2 en minister Opstelten 
heeft nu ook een concept-wetsvoorstel tot 
herziening van het arbitragerecht ter con-

1 Bijlage bij Kamerstukken II, 2011-2012, 33 071 (wets-
voorstel verhoging griffierechten), nr. 5.

2 Brief d.d. 23-12-2011 van de Minister van Veiligheid 
en Justitie, Kamerstukken I, 2011-2012, 32 555 bijlage 
bij D, over ‘De borging van kwaliteit van media-
tion’. 

sultatie de wereld ingestuurd.3 Het voor-
stel wil belemmeringen voor het gebruik 
van arbitrage wegnemen en de concurren-
tiepositie van Nederland verbeteren. 
 Zo kunnen processtukken straks ge-
maild worden, worden best practices uit de 
bestaande arbitragepraktijk gecodificeerd 
en kunnen partijen ervoor kiezen om een 
vonnis niet bij de rechtbank te depone-
ren en zo kosten besparen. Ook komen er 
ruimere mogelijkheden voor – al dan niet 
voorlopige – bewijsmaatregelen in de arbi-
trageprocedure. Slechts bij uitzondering 
ligt hier dan nog een rol voor de gewo-

3 Wijziging van Boek 6 en Boek 10 BW en het vierde 
Boek van Rv, in verband met de herziening van het 
arbitragerecht.

ne rechter. Vernietiging van een arbitraal 
vonnis en een exequatur kunnen nog maar 
in één feitelijke instantie gevraagd wor-
den: het gerechtshof. De rechtbank valt 
er tussenuit; dat scheelt tijd en geld, is de 
gedachte. Om het vertrouwen van consu-
menten in arbitrages te vergroten wordt 
het arbitraal beding op de zwarte lijst 
van onredelijke bezwarende bedingen ge-
plaatst. Als in de algemene voorwaarden 
een arbitragebeding staat, krijgt de con-
sument een bedenktijd van een maand, 
waarin hij kan zeggen dat hij liever naar de 
overheidsrechter gaat.

• Tot 1 juni a.s. staat www.internetconsultatie.nl open. 
De regering streeft naar inwerkingtreding op 1 januari 
2014.

Intussen op het Binnenhof...

... is naast media tion nu  
ook arbitrage populair

 oud-advocaat over  
 kooprecht 
Is een gemeenschappelijk Europees koop-
recht een gek of goed idee? Op die vraag 
gaat Alex Geert Castermans, hoogleraar 
Burgerlijk recht aan de Universiteit Lei-
den op 18 april in. Voordat hij in 1992 hoog-
leraar werd, was Castermans advocaat bij 
Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn, waar 
hij werkzaam was in de secties arbeids- en 
ambtenarenrecht, en cassatie. De lezing 
in het Kamerlingh Onnes Gebouw aan de 
Steenschuur 25 in Leiden duurt van 17.30 
tot 18.30 uur. Voor inlichtingen en aan-
melding kunt u bellen of mailen: 071-516 
5043 of j.m.d.bharosAleiden.nl. 

 rechtsstaat in  verval? 

Knabbelen aan de rechtsstaat: opzet of onwe-
tendheid is de tweede in de lezingenreeks 
Rechtsstaat in verval?, een initiatief van de 
Radboud Universiteit Nijmegen. Emeri-
tus hoogleraar Tijn Kortmann bespreekt 
zaken als de bezuinigingen en de toename 
van bestuurlijke beperkingen van grond-

rechten. De lezing op 18 april duurt van 
14.45 tot 18.00 uur en vindt plaats op de 
campus van de universiteit aan de Come-
niuslaan 4 in Nijmegen. Voor inlichtingen 
en aanmeldingen is e-mailadres alumniA 

jur.ru.nl; bellen met contactpersoon 
Anouk Kerkhof kan via 024-361 11 60. 
Deelname kost 30 euro.

 moet pech nog  
 steeds weg? 
Die vraag staat centraal op dit door de 
Leidse afdeling Staats- en bestuursrecht 
georganiseerde congres. Zes sprekers 
belichten vanuit verschillende perspec-
tieven de wijze waarop bestuursorganen, 
rechters en wetgevers de grenzen van de 
overheidsaansprakelijkheid beïnvloeden. 
Het congres op 20 april begint om 10.15 
uur en duurt tot 17.00 uur en vindt plaats 
in het Kamerlingh Onnes Gebouw, Steen-
schuur 25, Leiden. Via de website www.
paoleiden.nl kan men zich inschrijven: 
studenten, wetenschappelijk medewer-
kers en leden van de rechterlijke macht 
betalen 200 euro, overige deelnemers 300. 

 jubileumvergadering 

Onder de titel Werk in uitvoering: de toe-
komst van het gezondheidsrecht komt de Ver-
eniging voor Gezondheidsrecht op 20 
april samen om haar 45-jarig bestaan te 
vieren. Gedurende de dag worden paral-
lelsessies gehouden over preventie en 
publieke gezondheid, zelfbeschikking 
versus neurologisch ingrijpen en het 
einde van het leven. De vergadering in 
collegezaal 5 van het AMC/UvA, Meiberg-
dreef 9 te Amsterdam duurt van 9.45 uur 
17. 00 uur. Inschrijving is verplicht en kan 
via de website vereniginggezondheids-
recht.nl. VGR-leden betalen 45 euro, niet-
leden 65. 

 waar liggen de  
 grenzen?  
Ook op 20 april: het symposium Regu-
lering openbare orde door private partijen, 
dat plaatsvindt aan de Vrije Universi-
teit, De Boele laan 1077 in Amsterdam. 
In dit symposium worden verschillende 
deelproblemen zoals stadionverboden, 
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