
 

STELLINGEN 

 

behorende bij het proefschrift 

Sleutels voor personenvennootschapsrecht 

van Chr.M. Stokkermans 

 

1. Het stellen van formele constitutieve vereisten voor de VOF bevordert de 

rechtsvormkeuzevrijheid. (Zie par. 2.7, 3.3.2 en 3.6 van het proefschrift.) 

 

2. Voor het geval de vertegenwoordigers van de vennootschap geconflicteerd zijn, 

verdient iedere vennoot de bevoegdheid om ten behoeve van de vennootschap in 

rechte op te treden. (Zie par. 2.4.5.3 van het proefschrift.) 

 

3. Erkenning van het maatschapsvermogen als trustvermogen vereenvoudigt het 

maatschapsrecht en verrijkt het algemene vermogensrecht. (Zie par. 2.5 en 2.7 van het 

proefschrift.) 

 

4. Met het idee van de wisselvertegenwoordiging kan rechtssubjectiviteit voor VOF en 

CV al naar geldend recht worden aanvaard. (Zie par. 3.3.3.2 en 3.4 van het 

proefschrift.) 

 

5. Bij de faciliteiten voor omzetting, fusie en splitsing dient gelijke behandeling van 

rechtspersonen en rechtsbevoegde personenvennootschappen het uitgangspunt te zijn. 

(Zie par. 5.4.2.4 en 5.4.3.3 van het proefschrift.) 

 

6. Als we willen dat het bestuur van een Engelse rechtspersoon met onderneming in 

Nederland zich evenzeer het belang van de onderneming moet aantrekken als het 

bestuur van een Nederlandse rechtspersoon, en als we tevens vinden dat we op 

Engelse rechtspersonen geen Nederlands rechtspersonenrecht mogen toepassen, dan 

moeten we het belang van de onderneming in de zorgplichten van in Nederland 

actieve ondernemers situeren. 

 

7. De notaris is er niet om te faciliteren dat zijn cliënten anderen een hak zetten. 

 

8. Het betere en het goede moeten er het beste van zien te maken. 

 

9. De regel bij de one-tier board dat de voorzitter geen uitvoerend bestuurder mag zijn, 

dient alleen voor grote rechtspersonen van dwingend recht te zijn. 

 

10. Dat een geconflicteerde stichtingsbestuurder niet aan de beraadslaging en de 

besluitvorming binnen het bestuur mag deelnemen, op straffe van vernietigbaarheid 

van het bestuursbesluit op de voet van art. 2:15 lid 1 sub a BW, hoeft niet te kunnen 

worden weggeschreven. 

 

11. De introductie van een respectvinkje op twitter, dat de lezers bij meerderheid aan een 

tweet kunnen toekennen of onthouden, zal gepiep, gekakel en gefluit opleveren, maar 

ook samenzang. 

 


