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STELLINGEN 

behorende bij het proefschrift 

Bestuurdersaansprakelijkheid uit onrechtmatige daad 

Civielrechtelijke en strafrechtelijke normen voor bestuurders van noodlijdende 
ondernemingen 

 

van A. Karapetian  

 

1. De maatstaf van het ernstig verwijt is bij bestuurdersaansprakelijkheid uit 
onrechtmatige daad uit dogmatisch oogpunt overtollig en ontneemt het zicht op de 
aansprakelijkheidsnorm.  

 

2. In het civiele recht zou de aandacht, net als in het strafrecht, gericht moeten zijn op 
een beoordeling van het feitelijke gedrag van de persoon van de bestuurder.  

 

3. De door de Hoge Raad gehanteerde Beklamel-norm bevat weliswaar voldoende maar 
geen noodzakelijke voorwaarden voor aansprakelijkheid van de bestuurder op grond 
van art. 6:162 BW bij het verrichten van rechtshandelingen namens de vennootschap.  

 

4. De beoordeling van het gedrag van de bestuurder dient bij reddingspogingen aan de 
hand van hoofdzakelijk formele criteria te geschieden.  

 

5. Het onderscheid tussen primaire en secundaire aansprakelijkheid dient bij de 
conceptualisering van de bestuurdersaansprakelijkheid op grond van art. 6:162 BW te 
worden afgewezen.  

 

6. De faillissementspauliana bevat geen uitputtend normatief voor de bestuurder van de 
schuldenaar-rechtspersoon.  

 

7. De schoonheid van een betoog is indicatief voor zijn overtuigingskracht.  

 

8. Christus was meer god dan mens. 


