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Stellingen horend bij het proefschrift "Efficiente preventie en compensatie
van catastroferisico's - het voorbeeld van schade door kernongevallen", door
Tom Vanden Borre.

1. Het slachtoffer van een kernongeval in Europa is het slachtoffer van diverse
monopolieposities: het monopolie van de Amerikaanse leveranciers in de jaren vijftig, het
monopolie van de nucleaire verzekeringspools en het monopolie van de exploitanten van een
kerninstallatie.

2. Het is niet omdat in het international kemenergierecht en in het milieuaansprakelijk-
heidsrecht de kanalisatie van aansprakelijkheid steeds samen voorkomt met een regime van
risicoaansprakelijkheid, dat hieruit dogmatisch de conclusie kan wordcn getrokken dat
kanalisatie onmogelijk zou zijn onder een regime van foutaansprakelijkheid.

3. Het nucleaire aansprakelijkheidsrecht zoals neergelegd in het Verdrag van Parijs van 1960
(en het Aanvullend Verdrag van Brussel van 1963) leidt tot een dubbele subsidising van de
kernenergie-industrie: naast de wettelijke beperking van de aansprakelijkheid, stellen de
verschillende verdragsluitende staten geld ter beschikking ingeval de schade groter is dan het
beperkte bedrag van aansprakelijkheid van de exploitant.

4. Doordat de aansprakelijkheidslimiet van de exploitant van een kerninstallatie gclijk is aan het
bedrag waarvoor de exploitant wordt verplicht om zich te verzekeren, worden problcmen
inzake de verzekerbaarheid van het nucleaire risico in dc hand gewerkt.

5. Indien voor moeilijk verzekerbare risico's de risicopremie die verzekeraars bovenop de
actuariele premie in rekening brengen te hoog wordt, kunncn systcmen van ondcrlinge
verzekering (zoals de captive) een aantrekkelijk alternatief vormen voor een klassieke
verzekeringsovereenkomst.

6. De kwaliteit van het Belgische wetgevingsproces ligt beduidend lager dan het Nedcrlandse
wetgevingsproces, aangezien de Nederlandse wetgever meer open staat voor suggesties en
aanbevelingen in juridische proefschriften en de bevindingen van academici.

7. Dankzij artikel 250:2 BW, dat in de mogelijkheid voorziet om een Raad van Commissarissen
in het leven te roepen, is een onafhankelijk toezicht op het bestuur verankerd in het
Nederlandse vennootschapsrecht; hierdoor hebben Nederlandse bedrijven een belangrijke
stap voor op hun Belgische concurrenten.

8. De pogingen van de Europese en nationale wetgever om een coherente definitie te gcven van
het begrip "afvalstof, "secundaire grondstof en "verwijdering" lijken van tevoren gedoemd
om te mislukken, gelet op de complexiteit van productieprocessen en de snelle cvolutie van
de stand der techniek.

9. Advocaten die hun client de hoop geven om een uitzichtloze rechtszaak toch te kunnen
winnen, liggen mede aan de bron van het wantrouwen van de burger in het rechtssysteem.

10. Hoe meer bedrijven zich verzekeren voor het losgeld dat ze moeten betalen voor hun
gekidnapte werknemers, hoe meer gijzelingen en ontvoeringen zullen volgen.


