
 

 

 

Vennootschappelijke beleidsbepaling in geval van
financiële moeilijkheden: de positie van bestuurders
en aandeelhouders
Citation for published version (APA):

Olaerts, M. (2007). Vennootschappelijke beleidsbepaling in geval van financiële moeilijkheden: de positie
van bestuurders en aandeelhouders. [Doctoral Thesis, Maastricht University]. Intersentia.
https://doi.org/10.26481/dis.20071123mo

Document status and date:
Published: 01/01/2007

DOI:
10.26481/dis.20071123mo

Document Version:
Publisher's PDF, also known as Version of record

Please check the document version of this publication:

• A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can
be important differences between the submitted version and the official published version of record.
People interested in the research are advised to contact the author for the final version of the publication,
or visit the DOI to the publisher's website.
• The final author version and the galley proof are versions of the publication after peer review.
• The final published version features the final layout of the paper including the volume, issue and page
numbers.
Link to publication

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright
owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these
rights.

• Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
• You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
• You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.

If the publication is distributed under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license above,
please follow below link for the End User Agreement:
www.umlib.nl/taverne-license

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us at:

repository@maastrichtuniversity.nl

providing details and we will investigate your claim.

Download date: 22 May. 2023

https://doi.org/10.26481/dis.20071123mo
https://doi.org/10.26481/dis.20071123mo
https://cris.maastrichtuniversity.nl/en/publications/de79b979-5cab-4889-b8e2-02bbf2226ef4


Stellingen 

 

Behorend bij het proefschrift “Vennootschappelijke beleidsbepaling in 

geval van financiële moeilijkheden; de positie van bestuurders en 

aandeelhouders”, van M. Olaerts (2007) 

 

1.  De oude rechtsregel volenti non fit injuria schiet te ver door voor 

de crediteur die onder de voorwaarde van beperkte aan-

sprakelijkheid heeft gecontracteerd. 

 

2.  De geïnformeerde aandeelhouder dient in geval van naderende 

insolventie met de belangen van de schuldeisers rekening te 

houden. 

 

3.  Enige vorm van schizofrenie is een wenselijke eigenschap voor de 

aandeelhoudende bestuurder. 

 

4.  Bij het met voeten treden van het duale systeem binnen 

kapitaalvennootschappen, dient de houdbaarheid van de beperkte 

aansprakelijkheid te worden heroverwogen. 

 

5.  De ontwikkelingen op de financiële markt drijven een wig tussen 

het klassieke Nederlandse vennootschapsmodel en de 

vennootschappelijke machtsverhoudingen in de praktijk. 

 

6.  De consequenties van de corporate governance discussie in termen 

van toenemende aandeelhoudersmacht leiden tot een toenemende 

convergentie tussen de Angelsaksische en de continentaal 

Europese perceptie van het vennootschapsrecht. 

 

7.  Het zich manifesterende aandeelhoudersactivisme in de praktijk 

noopt tot een herbezinning van het ‘maatschappelijk wenselijk 

gedrag van de aandeelhouder’.  

 

8.  Het ‘geweten’ van rechtspersonen wordt bepaald door het geweten 

van de directeur/grootaandeelhouder en door marktwerking. 

  

9. Slagingskansen gaan in doorzettingsvermogen verhuld. 

 

10.  Luchtvervuiling mag de zonnestralen van het leven tijdelijk 

maskeren maar nimmer verdrijven. 

 

11. Van As ben ik en tot As zal ik wederkeren. 




