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Stellingen

1. Een stil pandrecht op aandelen op naam dient gevestigd te worden bij

notariële akte.

2. De eerste stelling is de beste stelling en zou daarom de laatste moeten

zijn. - .. . . • • - . . . - .

3. Het begrip' 'Co/porate Governance' is dermate vaag dat het beter niet
gehanteerd kan worden in het Nederlandse rechtssysteem.

4. De besloten vennootschap is zo besloten als zij is.

5. Het feit dat vrijwel iedere auteur op vennootschapsrechtelijk terrein
aanneemt dat voor aansprakelijkstelling van een bestuurder ex art. 2:9
BW ernstige verwijtbaarheid is vereist, berust op een misvatting, nu deze
aansprakelijkheid voortvloeit uit de organisatie-rechtelijke betrekking,
beheerst door Boek 2 BW, en niet uit enige overeenkomst.

6. De regel dat de raad van commissarissen van een structuurvennootschap
niet tot ontslag van een bestuurder mag overgaan voordat de algemene
vergadering van aandeelhouders over dit ontslag is gehoord, is een
voorbeeld van 'over-regulering'.

7. Het verbinden van een wettelijke leeftijdsgrens aan het ambt van com-
missaris van een kapitaalvennootschap is in strijd met het discriminatie-
verbod van art. 1 Grondwet.

8. Het effect van het voorschrift een helm te dragen als bestuurder en
passagier van een snorfiets is even groot als het effect van het voor-
schrift dat deze personen een snor dienen te dragen.
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Op vrijdag 21 juni 1996 verdedigt mr J.J.A. Hamers zijn proefschrift:

'Verpanding van aandelen en
de beslotenheid van kapitaalvennootschappen'

De promotieplechtigheid vindt plaats om 14.00 uur in de aula van de
Rijksuniversiteit Limburg, Tongersestraat 53 te Maastricht.

Na afloop van de promotie is er een receptie.


