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the primary evidence was accidentally thrown … in a dumpster”), op basis waarvan
zelfs de vernietiging van de award kan worden gevorderd wegens “serious departure
from a fundamental rule of procedure” (art. 52(1)(d) ICSID-verdrag).

VERSLAG OVER DE
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VAN CEPANI EN
VOORDRACHT DOOR DR.
DUGGAL
(BRUSSEL, 6 JUNI 2019)

__________________________

Kevin Ongenae
PhD Researcher, UGent
Advocaat, Gent

Na afloop van de algemene vergadering van 6 juni 2019 werden de leden van
CEPANI evenals de overige geïnteresseerden vergast op een hoogstaande
academische uiteenzetting door dr. Kabir Duggal, de winnaar van de driejaarlijkse
academische prijs van CEPANI. Aanvankelijk zou enkel een prijsuitreiking
plaatsvinden en zou vice-eersteminister Didier Reynders het woord nemen. Omdat
minister Reynders op de avond van de algemene vergadering echter werd ontboden
bij de vorst, was er geen plaats voor vrijheid en voor recht. Gelukkig werd Dr.
Duggal bereid gevonden om in te vallen en zijn bekroond proefschrift over
‘Evidence in Investor-State Arbitration’ toe te lichten. Na een bevlogen laudatio
door Stéphanie Davidson namens het selectiecomité van de wetenschappelijke prijs,
stak dr. Duggal van wal.

Naast bewijslast werd ook ingegaan op de bewijsstandaard. Wat dat betreft stelde dr.
Duggal dat er naargelang de aard van de te bewijzen bewering een verschillende
drempel lijkt te bestaan. De gebruikelijke standaard in investeringsarbitrage is, net
zoals in de meeste civil law jurisdicties, de zgn. ‘balance of probabilities’-test,
waarbij de innerlijke overtuiging van de arbiters doorslaggevend is. Anderzijds geldt
voor zwaardere aantijgingen (die in investeringsarbitrage vaak voorkomen) zoals
fraude, omkoping, corruptie, etc. een verhoogde standaard. Dat betekent niet dat
aktetassen vol geld (al dan niet harambee) of geveinsde consultancycontracten de
facto ontsnappen aan de beoordeling van arbiters. Alleen dat ‘more likely than not’
in dat geval niet volstaat.

Uitgangspunt van de presentatie was de vaststelling dat voor bewijsvoering in
investeringsarbitrage soms een benadering van ‘anything goes’ lijkt te gelden. Zo
had opposing counsel in een van de eerste arbitrages van dr. Duggal geargumenteerd
dat een staatkundige fusie ophanden was tussen Bolivia en Venezuela (‘Bolizuela’),
en legde hij ter staving daarvan een krantenartikel voor. Verschillende billable hours
later bleek het echter om een aprilvis te gaan van de redactie van de NY Times …
Dr. Duggal vond het merkwaardig dat zulks zomaar kan in arbitrage.
De reden daarvoor was volgens hem dat de beoordelingsvrijheid van arbiters op vlak
van bewijsvoering virtueel onbegrensd is. Niettemin zijn er ook ondanks die
absolute vrijheid algemene principes te ontwaren in de rechtspraktijk. Nergens wordt
bijvoorbeeld vereist dat de bewijslast op de eiser rust, maar dat is niettemin een
algemeen erkend beginsel van bewijsvoering in investeringsarbitrage (“also when

Tot slot werd ook de toelaatbaarheid van gehackt bewijsmateriaal behandeld. In
tijden van ‘leaks’ (zij het Panama-, Kazakh-, Wiki-, etc.), begint dit fenomeen aan
belang te winnen. Ook daar was dr. Duggal erin geslaagd om een verschil in
benadering bloot te leggen al naargelang de aard van de aangevoerde documenten.
Zo zijn gehackte maar niet-vertrouwelijke documenten toelaatbaar als bewijs
wanneer zij op het internet circuleren, maar is gehackte correspondentie tussen
advocaten en hun cliënten in diezelfde omstandigheden niet toelaatbaar. De
achterliggende reden daarvoor is het overkoepelende belang van de bescherming van
de vertrouwelijkheid. Daar anders over oordelen zou een incentive creëren om de
mailservers van advocatenkantoren te hacken.
Het enthousiasme van de spreker was werkelijk aanstekelijk. Geen langdradig
overzicht van esoterische overwegingen uit zijn doctoraal proefschrift, maar een
praktijkgedreven benadering aan de hand van een aantal spraakmakende
voorbeelden. De verfrissende en intelligente uiteenzetting van dr. Duggal werd door
de aanwezigen erg geapprecieerd.
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(“ADR in the Netherlands, in particular at the NAI”) was presented by Prof. Corjo
Jansen.
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ANNIVERSARY CONGRESS
(AMSTERDAM, 28 JUNE 2019)

_________________________

Alexander Hansebout
Partner
Altius, Brussels
Brussels

On 28 June 2019 the Netherlands Arbitration Institute (NAI) celebrated its 70th
anniversary with a congress, which was held with pomp and circumstance at
NautaDutilh’s Rotterdam offices.
To mark the occasion, Prof. Henk Snijders started with a presentation about the
history of the institute and its leaders. Prof. Gerard Meijer, NAI’s President,
surprised both Prof. Albert Jan van den Berg and Prof. Henk Snijders by announcing
the board’s decision to make the former the institute’s Honorary Chairman and the
latter an Honorary Board Member.
In honour of NAI’s parting Managing Director, Ms Fredy von HombrachtBrinkman, the book “Going Dutch: ADR in Nederland, in het bijzonder bij het NAI”

A panel discussion followed, moderated by Prof. Carla Klaassen and Prof. Gerard
Meijer. Topics included the nature of a good arbitrator, the parties’ expectations, the
efficiency of the process and areas of concern for the NAI. Amongst other issues,
Ms Melanie van Leeuwen asked for attention to be paid to the NAI’s international
development and the diversity of its pool of arbitrators. Prof. Arthur Harkamp
criticised the duration of arbitration proceedings and advocated the combination of
arbitration with mediation. Mr Willem van Baren insisted that the NAI, following
CEPANI’s example, should have an electronic platform in place and should not ‘rest
on its laurels’.
Following this debate, CEPANI’s Chairman, Mr Dirk de Meulemeester – tongue in
cheek – looked at the NAI from a Belgian perspective and gave it some advice for
the future. For a moment, the audience was at the Leids Cabaret Festival.
Ms Fredy von Hombracht-Brinkman was extensively honoured for her long
career at the NAI and for professionalising its organisation. Some promotions within
NAI’s administrative team were then announced. Finally, Ms Camilla Perera–de
Wit was presented as NAI’s new Managing Director from September 2019 onwards.
Ms Perera-de Wit said that she had some ‘large shoes to fill’ but that she was ready
to help the institute move further along its chosen path. The whole celebration was
concluded by Ms Dominique Engers, a poet, eloquently summarising the afternoon
event.

NEWS
» CEPANI LAUNCHES NEW WEBSITE

Marking its semi-centennial, 2019 will be a year full of celebrations and special events for CEPANI. In order to better serve users of
CEPANI’s services and to present all upcoming events in style, CEPANI just launched a brand new website. In addition to event
information and news, visitors can consult current and past CEPANI Rules, Belgian legislation and find useful model documents.
The address remains the same: www.cepani.be.
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» REGISTRATION CEPANI’S 50TH ANNIVERSAY CELEBRATIONS NOW OPEN

CEPANI will celebrate its 50th anniversary on 13, 14 and 15 November 2019.
It is important to celebrate this half-century of existence, which has seen CEPANI establish itself as the main arbitration centre in
Belgium, and gain a steady reputation and respect on the national and international stage.
This is a wonderful occasion to commemorate the achievements of CEPANI over the last 50 years and to thank all the people who have
pursued them. It is also an opportunity to think about the future of CEPANI and the challenges it will encounter in the next 50 years.
For more information and registration, check www.cepani50.be
CEPANI viert in 2019 haar 50ste verjaardag.
Het is belangrijk om deze halve eeuw te vieren, waarin CEPANI zich tot het belangrijkste arbitragecentrum van België heeft ontwikkeld
en een gerenommeerd en gerespecteerd centrum op het nationale en internationale toneel.
Dit evenement zal de gelegenheid zijn om de verwezenlijkingen uit het verleden in herinnering te brengen, alsook de verschillende
personen dankzij welke CEPANI zich heeft kunnen ontwikkelen te bedanken, alsook om een blik te werpen op de toekomst.
Voor meer informatie en inschrijving, check www.cepani50.be
Le CEPANI fêtera en 2019 son cinquantième anniversaire.
Il est apparu important de fêter ce demi-siècle d'existence, qui a vu le CEPANI s'imposer comme le centre d'arbitrage le plus important
en Belgique et comme un centre renommé et respecté sur la scène européenne et internationale.
Cet événement sera l'occasion de se remémorer les acquis du passé et de remercier chaleureusement les différents acteurs qui ont
permis au CEPANI de se développer, mais également et surtout de se tourner vers le futur.
Pour plus d’informations et enregistrement, visitez www.cepani50.be
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