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STELLINGEN

Behorende bij het proefschrift Differentiatie van het (Europees) contractenrecht  van 
R.R.R. Hardy

1. De bescherming van ondernemers (commerciële contractspartijen) in het 
overeenkomstenrecht is in zijn algemeenheid niet zinnig.

2. Ondernemers – daaronder ook begrepen kleine ondernemers – dienen zoveel 
mogelijk buiten het consumentenrecht te worden gehouden, dat wil zeggen 
ondernemers dienen slechts in zeer beperkte mate een beroep te kunnen doen 
op regels ter bescherming van de consument.

3. De Nederlandse wetgever had niet dienen te besluiten om vage normen 
(“standards” in de Anglo-Amerikaanse literatuur) op te stellen voor het buiten-
gewoon heterogeen gebied van in de commerciële sfeer gesloten overeenkom-
sten.

4. Een groot deel van het huidige algemeen overeenkomstenrecht is irrelevant 
voor commerciële contractspartijen, die daar dan ook “omheen” (proberen te) 
contracteren.

5. Het overeenkomstenrecht van de lidstaten van de Europese Gemeenschap zal 
verder geünificeerd worden, niet omdat dat per se gunstige effecten met zich 
brengt, maar omdat het idee bestaat dat dat zo is.

6. Het Europees contractenrecht zoals door de Europese wetgever tot stand 
gebracht is niet of nauwelijks van belang voor de commerciële rechtspraktijk.

7. Rankings nemen, zeker in vergelijking met de Verenigde Staten, tot op heden 
ten onrechte een relatief onbelangrijke plaats in in de Nederlandse rechtswe-
tenschap.

8. Er bestaat een opmerkelijke discrepantie tussen de moeite die het kost om 
een rechtswetenschappelijke bijdrage geplaatst te krijgen in een Nederlands 
toptijdschrift en de moeite die een auteur zich moet getroosten voor het publi-
ceren van een bijdrage in een gerenommeerde Amerikaanse law journal.

9. Beperkte rationaliteit speelt een belangrijke rol bij het schrijven van voorwoor-
den bij proefschriften.
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