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Stellingen

Behorende bij het proefschrift ^«riteerso/igfva/fc/i; een recA/seco/iomwcA, em/u'räc/i en pcw/f/e/-
recn/e/(/'Ar onrferroeA naar rfe werfa/ig van aanipra^e/y^/ie/V/, verze^er/ng en ve/7igAeKfcregn/m'ng
;n Ae/ verheer van Martien van Dam.

Het debat over de verkeersaansprakelijkheid kan alleen op een juiste wijze worden ge-
voerd, indien vanuit preventief - en compensatoir oogpunt een gecombineerde toepassing
van aansprakelijkheid, verzekering en veiligheidsregulering als uitgangspunt wordt geno-

2. Het feit dat binnen het ongevallenrecht nog altijd wordt gesproken over dader (laedens) en
slachtoffer (gelaedeerde) lijkt ten onrechte te suggereren dat het slachtoffer (in alle geval-
len) niets te verwijten valt.

3. Het no-claimsysteem bij autoverzekeringen geeft onvoldoende financiele prikkels tot zorg
en beloont de onzorgvuldige verkeersdeelnemer.

4. De reclameslogans die verzekeraars gebruiken om klantcn te lokken zoals, "Wat er ook
gebeurt"; "Daar plukt u de vruchten van"; "Even Apeldoorn bellen", leiden tot cen verho-
ging van het morele risico bij een potentieel verzekerde.

5. Een (no-fault) verzekeringssysteem heeft op het terrein van de compensatie van verkeers-
slachtoffers en de administratieve kosten de voorkeur boven een aansprakelijkheidssys-
teem.

6. Het empirisch onderzoek naar (de schadevergoeding bij) verkeersongevallen in Nedcrland
heeft het stadium van de kinderfiets nog niet bereikt.

7. Hoewel het schrijven van een proefschrift en het uitlopen van een marathon als uithou-
dingsproef zeker overeenkomsten vertonen, ligt een verschil in het gegeven dat bij een ma-
rathon de finish duidelijk is afgebakend, terwijl dit bij een proefschrift veelal niet het geval
is.

8. Een goede rechtseconoom opereert als een go-between tussen recht en economic

9. De Stelling als zou de Erasmusbrug bij stormachtig weer een stervende zwaan zijn, is in
strijd met de bewegende tuien die haar levend houden.

10. Alleen wanneer PSV, Feyenoord en Ajax fuseren, bestaat er een kans dat een Nederlandse
club ooit nog de Champions League wint.

11. "Best Safety lies in Fear" [Hamlet Act I Scene 3].


