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Doel:
1.

De stichting heeft ten doel het verschaffen, bevorderen, bewerkstellingen en ondersteunen van
alternatieve geschillenbeslechting in de internationale financiële sector en voorts al hetgeen in de
ruimste zin met een en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

2.

De stichting tracht haar doel te bereiken door onder meer arbitrage- en mediation-procedures en
andere vormen van alternatieve geschillenbeslechting te bieden, een lijst van arbitrage- en media
tion-experts en andere experts van alternatieve geschillenbeslechting te bieden voor beslechting
van onder 1 genoemde geschillen, opleiding te bieden op het gebied van arbitrage, mediation en
andere alternatieve geschillenbeslechting en financiële expertise, congressen te organiseren, te
publiceren, bibliotheek- en documentatievoorzieningen te treffen en andere diensten aan te bieden
die betrekking hebben op, of samenhangen met, de doelen van de stichting, en voorts al datgene te
verrichten dat met het vorenstaande in ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Verslag 2016
Hierachter is gevoegd de jaarstukken van 2016 van de stichting. Vrijwel alle energie en financiële
middelen zijn gericht geweest op het bekendmaken aan de relevante partijen in de hele wereld omtrent
de gecompliceerde materie van financiële geschillen. In 2016 hebben experts van de stichting
lesgegeven aan rechters in Bucharest en Santiago. Er zijn voorbereidingen getroffen voor het lesgeven
aan rechters in vele andere plaatsen over de wereld met name in het Verre Oosten, Latijns America en
Oost Europa. Hierbij worden wij financieel ondersteund door de Internationale Bar Association en de
European Bank for Reconstruction ad Development. Er zijn verder voorbereidingen getroffen voor het
opzetten van een documentatiecentrum en er zijn veel activiteiten ontplooid om de faciliteit voor
arbitrage en mediation door experts bekend te maken en daar vertrouwen voor te kweken. Op 23 en 24
januari 2016 is de vijfde conferentie gehouden in het Vredespaleis. Deze is geopend door de Locoburgemeester en wethouder van de gemeente Den Haag, Mevrouw Ingrid van Engelshoven, die onze
activiteiten van harte en daadwerkelijk ondersteunt, maar werd die dag, omdat zij griep had vervangen door
Elisabeth Minneman, die bij de Gemeente Den Haag de leiding heeft over de afdeling Internationale Zaken.
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De conferentie werd opgeluisterd door de Key note speeker, Tim Massad, chairman of the Commodities
and Futures Trading Commission, die de toon zette voor een conferentie van unieke kwaliteit. In het
jaarverslag is te lezen dat de stichting subsidies heeft ontvangen van het Ministerie van Economische
Zaken en van de gemeente Den Haag. De conferentie is gefinancierd door sponsoraanbiedingen van
vele advocatenkantoren en andere organisaties en registratie gelden. Er zijn overeenkomsten gesloten
met de International Bar Association, die bereid zijn de reis- en verblijfkosten van experts voor het
lesgeven aan rechters in sommige plaatsen te betalen. De samenwerking met Het Permanente Hof van
Arbitrage (PHA), waarbij het PHA alle arbitrages van PRIME Finance zal administreren, verloopt
goed. De samenwerking met de Gemeente Den Haag verloopt goed.
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Beleidsplan 2016-2017
1. Lesgeven aan rechters
Experts van de stichting hebben in 2015 lesgegeven aan rechters in Portugal.
De International Bar Association heeft toegezegd te zullen betalen voor de reiskosten betreffende de
het lesgeven in China, Australië en India. Er worden plannen ontwikkeld om en deze plaatsen
trainingen te geven. Wellicht zal met de hulp van de International Bar Association, die per jaar
£30.000,-- hiervoor betaalt, ook in andere steden lesgegeven kunnen worden. De European Bank for
Reconstruction and Development heeft de training in Bucharest vergoed.
2. Documentatiecentrum
Er is een overeenkomst in wording met LexisNexis, een van de grootste uitgevers van juridische
publicaties, om een documentatiecentrum op te zetten, geheel gratis. De kosten bij LexisNexis worden
geraamd op £ 200.000.--. Het plan is om alle jurisprudentie van rechtbanken en in de toe komst van
arbitrage op het gebied van gecompliceerde financiële geschillen in dit documentatie centrum op te
slaan. Er wordt al door een student gewerkt aan een zgn. "glossary," dat wil zeggen een lijst van
gebruikelijke termen, met steeds de jurisprudentie erbij.
3. Arbitrage, mediation en geschillenbeslechting
In 2013 is een succes behaald in die zin dat de International Swaps and Derivatives Association een
publicatie heeft uitgegeven: een arbitration guide, waarin deze vereniging naast andere grote
arbitragecentra ook P.R.I.M.E. Finance genoemd heeft en ook de mogelijke arbitrageplaats Den
Haag. Er zijn nog geen arbitrages of mediations aangemeld, wel 2 voorlopige verzoeken, maar er zijn
wel diverse verzoeken ingediend voor expert witnesses in procedures. Dit betekent dat de juridische
wereld de expertise van de lijst van P.R.I.M.E. Finance hoog aanslaat.
Nu de International Swaps and Derivatives Association het advies heeft gegeven om ook naar
P.R.I.M.E. Finance te gaan voor arbitrages en bun clausule op te nemen in contracten is de ver
wachting dat partijen de arbitrageclausule van P.R.I.M.E. Finance in hun contract nu zullen op
nemen en dat er na verloop van tijd ook arbitrages aangemeld zullen worden conform die clausule.
90% van de arbitrages worden aangevangen op basis van een clausule in een contract. Mediations
worden in veel gevallen ad hoc aangevangen, maar toch meestal op instructie van rechters en de
verwachting is dat in de toekomst rechters heel veel meer instructies zullen geven. Er is op dit gebied
een Mediation wet aangenomen in Nederland.

4. Fondsenwerving
De stichting heeft subsidie ontvangen voor de opstartfase van de gemeente Den Haag, Ministerie
van Economische Zaken en Ministerie van Buitenlandse Zaken. De stichting heeft in het verleden
gratis huisvesting gekregen van de Nederlandse Orde van Advocaten. Thans is de stichting feitelijk
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gevestigd in het Vredes Paleis, Carnegieplein 2 Den Haag in de kantoren van Het PHA, alwaar de
parttime medewerkster van P.R.I.M.E. Finance nu werkt.
De stichting is actief in fondsenwerving, hetgeen nodig is. Het lijkt erop dat het mogelijk is om
fondsen te werven voor de kosten van experts die reizen naar rechters om ze les te geven. Het is
ook bepaald nodig om fondsen te werven voor de service van het documentatiecentrum om ge
kwalificeerde personen te betalen om voor de input te zorgen . Het lijkt mogelijk om deze fondsen te
werven op basis van het feit dat zo'n documentatie centrum en arbitrage-/mediation-faciliteit voor de
hele wereld tegen de achtergrond van de financiële crisis en de onduidelijkheid omtrent
ingewikkelde financiële producten naast alle nieuwe regulatory regelingen op dat gebied invulling
geeft aan het gat die al die regelingen openlaten voor de geschillenbeslechting. Dit is van groot
belang voor de financiële wereld en wij zijn dan ook doende om fondsen te werven bij de
wereldorganisaties die die financiële wereld ondersteunen, zoals de Wereldbank, IMF, EBRD en
andere vergelijkbare organisaties. Wij trachten ook fondsen te werven bij grote Amerikaanse
fondsen met Rule of Law-doelstellingen. Op 22 en 23 januari 2018 zal er weer een conferentie
gehouden worden, vergelijkbaar met de conferentie van 23 en 24 januari 2017. De jaarlijkse
conferentie wordt gefinancierd door specifieke sponsoring en inschrijfgelden. Het saldo van de
conferentie komt ten goede aan een deel van het salaris van de Head of the Secretariat die nu in de
kantoren van Het PHA werkt, maar door P.R.I.M.E. Finance betaald wordt.
Tijdens deze conferenties wordt wederom duidelijk gemaakt hoe belangrijk arbitrage voor financiële
geschillen is tegenover rechtbankprocedures in Londen en New York, met als belangrijkste reden de
expertise van de lijst van P.R.I.M.E. Finance en tevens de uitvoerbaarheid van arbitrage vonnissen in
bijna alle landen van de wereld, hetgeen niet geldt voor vonnissen van rechters.
Beloningsbeleid
Aan de bestuursleden worden geen enkele beloningen vergoed, ook niet enige reiskosten.
Jaarstukken 2016 met accountantsverklaring: zie bijlage.
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