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1. De zogenaamde ‘ernstigverwijtmaatstaf’ die sinds Staleman/Van de Ven (1997) in de 
jurisprudentie over interne bestuurdersaansprakelijkheid wordt gehanteerd en 
vervolgens in 2013 is gecodificeerd in art. 2:9 BW, is rechtstheoretisch niet te 
rechtvaardigen, past niet in de systematiek en ratio van art. 2:9 BW en dient te worden 
losgelaten zodat ook de codificatie van de maatstaf dient te worden teruggedraaid. 

2. Omdat de aansprakelijkheid uit art. 2:138/248 BW is gebaseerd op de niet nakoming 
van de gedragsnorm tot behoorlijke vervulling van de bestuurstaak als bedoeld in art. 
2:9 BW, dient de terminologie van beide bepalingen te worden geharmoniseerd.  

3. De zogenaamde ‘ernstigverwijtmaatstaf’ die sinds Ontvanger/Roelofsen (2006) in de 
jurisprudentie over externe bestuurdersaansprakelijkheid wordt gehanteerd, is 
rechtstheoretisch niet te rechtvaardigen en dient te worden losgelaten. 

4. Het loslaten van de ernstigverwijtmaatstaf leidt niet tot snellere aansprakelijkheid van 
bestuurders. 

5. De toerekeningsleer van Kleuterschool Babbel wekt ten onrechte de indruk dat de 
feitelijk handelende (rechts)persoon, wiens gedraging wordt toegerekend aan een 
andere (rechts)persoon, deze gedraging niet zelf heeft verricht en niet verantwoordelijk 
is voor zijn eigen maatschappelijk onbetamelijk handelen.  

6. Rechten is geen exacte empirische wetenschap maar een taalspel dat wordt beheerst 
door rationaliteit en gezag waardoor paradigma’s sneller worden gevormd en het 
gevaar van tunnelvisie in rechtspraak en doctrine zich sneller voordoet dan in een 
exacte empirische wetenschap. 

7. De politiek zou er beter aan doen de door de wetgever zelf gecreëerde normen op 
internationaal fiscaal gebied alsmede het Netherlands Foreign Investment Agency van 
het Ministerie van Economische Zaken onder de loep te nemen, dan met de 
Parlementaire Ondervragingscommissie Fiscale Constructies, bedrijven en hun 
adviseurs, die optimaal gebruikmaken van de fiscale regelgeving, in het openbaar 
maatschappelijk onbetamelijk gedrag toe te schrijven teneinde onderbuikgevoelens in 
de maatschappij te onderdrukken.  

8. De wereldwijde financiële crisis die begon in 2008 en die de Federal Reserve Bank en 
de ECB hebben getracht de kop in te drukken met zogenaamde quantitative easing laat 
zien dat de VPRO-documentaire “De dag dat de dollar valt” een groot realiteitsgehalte 
heeft.  

9. Social media is niet sociaal. 
10. Een kortere werkweek is wellicht onfortuinlijk voor de grootverdieners in de 

maatschappij maar maakt individuen gelukkiger en gezonder terwijl het beter is voor 
een productieve wereldmaatschappij en voor het milieu. 

11. De beste stellingname tegen digitale wapens op het internet is een stellingname zonder 
internet.  


