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STELLINGEN

1. Het Mnbreuk'-criterium van an. 6:162 lid 2 BW kan alleen als
zelfstandig criterium functioneren, als men het verstaat als ecn
afwijzend oordeel met betrekking tot bepaald inbreukmakend gedrag
in abstracto.

2. Het aansprakelijkheidsrecht moet af van het idee dat het beginsel van
volledige schadevergoeding betekent dat alle vermogensschade die het
slachtoffer als gevolg van het feit dat tot de aansprakelijkheid heeft
geleid moet worden vergoed.

3. Of 'first-party' verzekeraars aan de benadeelde ecn vaste som uitkeren
die niet precies is afgestemd op de concrete schade van de
benadeelde, dient voor de vraag naar subrogatie geen enkel verschil te
maken.

4. Het regres van verzekeraars is een principekwestic; het dient primair
het belang van een redelijk eindoordeel (en daarmee ons
rechtsgevoel).

5. Als de ene tak van wetenschap naar de andere verwijst om een eigen
leemte op te vullen, dan pleegt de laatste op dat punt als helderder en
minder omstreden te worden voorgesteld dan zij in werkelijkheid is.

6. Het werkgeversverweer moet worden afgeschaft.

7. De kloof tussen jurist en praktijk blijkt uit de siechte gewoonte om
arresten over ongevallen waarbij kleine kinderen betrokken zijn, met
de voor- en achtemaam van het kind te duiden.

8. Dat mantelzorgers geen recht hebben op vergoeding van
verzorgingskosten Indien het inschakelen van professionele hulp niet
normaal en gebruikelijk is' (HR 6 juni 2003, RvdW 2003, 105) botst
met de vangnetfunctie van het aansprakelijkheidsrecht, nu het door de
wachtlijsten intramuraal en in de thuiszorg steeds minder gebruikelijk
en normaal is dat patienten deze hulp vragen en ontvangen.

9. Art. 3:66 lid 2 BW is een onbegrijpelijke regeling, waarvoor geen
enkele noodzaak bestaat.

10. Het 'seksegebonden ontwikkelingscijfer' dat de Verenigde Naties in
1995 introduceerde voor vrouwenemancipatie zou moeten
differentieren tussen werkende moeders en kinderloze werkneemsters.


