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Stellingen 

 

behorend bij het proefschrift van N. Peters, getiteld: 

 

IPR, Proces & Arbitrage 

 

1.  De moderne conflictregel is meer dan een waardeneutrale tussenregel 

die slechts een “Ordnungsfunktion” heeft.  

 

2.  De gemeenschappelijke wil van de met elkaar verkerende volkeren 

verovert terrein in het conflictenrecht en de vrijheid van staten om 

conflictregels geheel naar eigen inzichten vast te stellen is niet 

onbeperkt. 

 

3.  De processuele behandeling van het conflictenrecht in eerste aanleg en 

de processuele behandeling van het conflictenrecht in appel is vanuit 

een conflictenrechtelijk oogpunt zonder goede grond gedivergeerd. 

 

4. Gezien de wijze waarop het conflictenrecht processueel wordt 

behandeld is het nog maar een kleine stap om, als er geen conflictregel 

van openbare orde in het geding is, het primaat aan de partijwil te 

geven. 

 

5. Vreemd recht is een eigenaardig soort recht. 

 

6. Vreemd recht mag een conformiteitscontrole in cassatie eisen.  

 

7. Arbitrage als methode van geschilbeslechting geschiedt vaak in zaken 

met een internationaal element, maar hoe het toepasselijke materieel 

recht door arbiters moet worden vastgesteld is ongewis, hetgeen ten 

koste gaat van de voorspelbaarheid, de rechtszekerheid, de 

doelmatigheid en het rechtvaardigheidsgehalte van arbitrale vonnissen.  

 

8. Procederen over het conflictenrecht is alleen leuk voor de liefhebber. 

 

9. Ik haalde meer uit dit proefschrift dan dit proefschrift van mij heeft 

genomen. 

 

10. Een boek met plaatjes wint het altijd.  


