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1. Prospectusaansprakelijkheid is het sluitstuk van een goede beleggersbescherming. (H. 5, 

par, 5.6) 

 

2. De civielrechtelijke betekenis van prospectusverantwoordelijkheid is ten onrechte 

onderbelicht gebleven. (H. 5, par. 5.5.2) 

 

3. Het opnemen van een specifieke regeling voor prospectusaansprakelijkheid in de Wet op 

het financieel toezicht zou een cosmetische operatie zijn. (H. 6, par. 4) 

 

4. A-G en Hoge Raad hebben in HR 27 november 2009, NJ 2014, 201 (World Online) 

terecht vastgehouden aan het vereiste dat tussen misleiding en beleggingsbeslissing een 

conditio-sine-qua-non verband moet bestaan, met terzijdestelling van de fraud-on-the-

markets theorie. (H. 10, par. 5) 

 

5. Het belangrijkste punt van onderscheid tussen de Wet oneerlijke handelspraktijken (art. 

6:193a e.v. BW) en de Wet misleidende en vergelijkende reclame (art. 6:194 e.v. BW) is 

het kennisniveau van de belegger waarvan de rechter bij het vaststellen van misleiding 

mag uitgaan. Op andere punten – in het bijzonder de uitleg van ‘(laten) openbaar maken’ 

versus ‘verrichten van een handelspraktijk’ door een ‘handelaar’ – dienen uiteenlopende 

resultaten in het belang van de rechtseenheid zoveel mogelijk te worden vermeden. (H. 

13, par. 3.2 en 4.2) 

 

6. Het financieel toezichtrecht dient sterk te worden vereenvoudigd. 

 

7. Juridische opleidingen dienen (meer) aandacht te besteden aan het schrijven van 

contracten, adviezen en pleitnota’s. 

 

8. Het bij de Engelse Countryside and Rights of Way Act 2000 aan het publiek toegekende 

recht om zich voor recreatieve doeleinden op privaat common land en open country te 

begeven, ook wel bekend als the right to roam, staat op gespannen voet met het recht op 

ongestoord genot van eigendom van art. 1 Eerste Protocol bij het EVRM. 

 

9. Crisisbesef, als besef dat waarden en tradities veranderen of verdwijnen, is inherent aan 

cultuur en geschiedenis. Wij bevinden ons dan ook altijd in een cultuurcrisis (naar H.W. 

von der Dunk, Elke tijd is overgangstijd, Prometheus 1996, p. 15-16). 

 

10. Het amateurvoetbal zou van het financieel toezichtrecht kunnen leren door een 

integriteitstoets voor grensrechters in te voeren, waarbij in het bijzonder aandacht wordt 

besteed aan het omgaan met belangenconflicten. 
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11. Deelnemers aan wedstrijden in het kunstrijden op de schaats dienen gewoonlijk op twee 

onderdelen een proeve van bekwaamheid af te leggen; eerst komen de verplichte, daarna 

de vrije figuren. Daarbij kunnen zij slechts hopen dat het uitglijden tot een minimum 

wordt beperkt. In dit perspectief moet deze studie worden beschouwd (zie reeds J.K. 

Franx, Redengeving en rechtsgevolgen van eenheid en splitsing der internationale 

nalatenschap, diss. UvA Amsterdam 28 mei 1965, p. xv). 

 

 


