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Voorwoord d 

Ditt boek is de vrucht van een zwerftocht met omwegen. Ik heb onderzoek gedaan 
eerstt naar arbitrage, vervolgens naar onderhandelend bestuur en de wederkerige 
rechtsbetrekkingg en daarna naar de modernisering van de rechtspleging in het 
bijzonderr die in het bestuursrecht. 

Gedurendee die 'reis' ben ik verbonden geweest aan de vakgroep bestuurs-
rechtt van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid Universiteit van Amsterdam. Ik heb 
daarr gedurende vele jaren als docent, onderzoeker en later ook als coördinator 
vann een onderzoeksinstituut met veel plezier gewerkt. Toen ik besloot om mijn 
onderzoekk naar arbitrage te beëindigen, kreeg ik een tweede kans. Het betekent 
dann ook veel voor mij om aan deze faculteit te mogen promoveren. 

Zonderr de aanmoediging en de betrokkenheid van mijn promotor, Peter Nicolaï, 
hadd ik dit boek waarschijnlijk niet geschreven. Ik ben hem zeer veel dank ver-
schuldigd.. Zijn eisen waren hoog, zijn opmerkingen talrijk, scherp en confronte-
rend.. Keer op keer zette hij mij aan om de opzet van mijn betoog en elk te 
behandelenn onderwerp grondig te overdenken. 

Mij nn dank gaat vervolgens uit naar Willem Konijnenbelt en Henk Snijders. Zij 
hebbenn mij begeleid bij mijn onderzoek naar arbitrage. Dat onderzoek heeft 
deelss zijn beslag gekregen in dit boek. Ik bewaar goede herinneringen aan de 
gesprekkenn die ik met hen heb mogen voeren. 

Ingee van der Vlies is degene geweest die mij heeft aangemoedigd om onderzoek 
tee doen naar onderhandelend bestuur en de wederkerige rechtsbetrekking in rela-
tiee tot het bestuursprocesrecht. Zij heeft mij begeleid bij het onderzoek naar die 
onderwerpen.. Uiteindelijk heb ik ervoor gekozen om van koers te veranderen en 
mijnn onderzoek verder toe te spitsen op procesrechtelijke vraagstukken. Dat was 
geenn gemakkelijke beslissing. Ik wil haar bedanken voor de begeleiding en het 
feitt dat zij mij enthousiast heeft gemaakt voor dit onderzoek. 

Dee leden van de promotiecommissie wil ik bedanken voor het kritisch lezen van 
mijnn manuscript, de beoordeling daarvan en hun opmerkingen. Deze heb ik 
zoveell  mogelijk in mijn boek verwerkt. 

Inmiddelss ben ik als advocaat verbonden aan CMS Derks Star Busmann. Ik heb 
daarr verder inspiratie opgedaan voor mijn onderzoek. De afgelopen anderhalf 
jaarr ben ik betrokken geweest bij een brede discussie binnen CMS DSB over de 
roll  van de advocaat binnen de rechtspleging en de vaardigheden die daarbij 
horen.. Het ging bij die discussie in belangrijke mate over alternatieve wijzen van 
conflictoplossing.. Deze discussie was een extra stimulans om mijn onderzoek af 
tee ronden. Ik ben daartoe door mijn werkgever in ruime mate in de gelegenheid 
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gesteld.. CMS DSB heeft bovendien de uitgave van dit boek gefinancierd. Ik ben 
daarvoorr dankbaar. 

Naa toelating tot de promotie heeft Thijs Jansen mij geholpen bij het leggen van 
dee laatste hand aan dit boek en heeft Marion de Moor de samenvatting vertaald. 
OokOok hen wil ik bedanken. 

Ditt boek is grotendeels in mijn vrije tijd geschreven. Dat heeft veel gevergd van 
henn die ik het meest liefheb, mijn echtgenoot en mijn kinderen. Wat mijn echtge-
noott de afgelopen jaren voor mij heeft betekend wil ik niet in woorden proberen 
tee vatten, maar tot uitdrukking brengen door dit boek aan hem op te dragen. 

Voorr Hans Pront 

Simonee Pront - van Bommel 
Zandvoort,, juni 2002 


