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Stellingen
1. Voor het bepalen van het causaal verband dient men de
rechtens relevante oorzaak vast te stellen met behulp van de
leer van de dominant cause. (dit proefschrift, paragraaf 2.5)
2. Het onzekerheidsvereiste geldt zowel bij het aangaan als
gedurende de looptijd van de verzekeringsovereenkomst en
duurt voort tot aan het intreden van het risico. (dit
proefschrift, paragraaf 3.3)
3. Onzekerheid moet worden vastgesteld aan de hand van een
objectief criterium. (dit proefschrift, paragraaf 3.4)
4. Als de uitspraak van het U.K. Supreme Court uit 2011 ook hier
te lande haar weerslag gaat krijgen, moeten verzekeraars
rekening houden met een volledige uitkeringsplicht bij
meervoudige causaliteit waarbij eigen gebrek één van de
oorzaken is. (dit proefschrift, paragraaf 5.4)
5. Een verzekeraar dient in zijn algemene voorwaarden expliciet
aan te geven dat het vereiste causaal verband wordt
vastgesteld met behulp van de leer van de dominant cause.
6. Het is wenselijk om aan de vervoerovereenkomst een
overeenkomst te verbinden waarin de aansprakelijkheid en de
zorgplicht betreffende het containervervoer sui generis worden
geregeld. (dit proefschrift, paragraaf 4.6 en 4.7)
7. De vleugels van een vlinder in Brazilië kunnen maanden later
een tornado in Texas veroorzaken; de chaostheorie is
weliswaar van kleine betekenis binnen de rechtsontwikkeling
maar kan van beduidende betekenis zijn bij het vaststellen
van het causaal verband. Aan het CSQN-verband is voldaan
maar de vraag is of de vleugels van de vlinder ook de dominant
cause zijn.
8. De film ‘Inherent vice’ heeft een misleidende titel.
9. De beeldvorming rondom de harp heeft een gechargeerde
emancipatiestroom veroorzaakt.

