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Stellingen	  
	  
1.	  
Dit	   proefschrift	   zou	   nooit	   tot	   stand	   zijn	   gekomen	   wanneer	   de	   boter	   bij	   de	   vis	   was	  
gebleven.	  (Zie	  hoofdstuk	  1)	  	  
	  
2.	  
Vanuit	  een	  rechtseconomisch	  perspectief	  gezien	  is	  de	  inzet	  van	  juridische	  instrumenten	  
alleen,	  ongeschikt	  om	  betalingsachterstanden	  op	  te	  lossen.	  (Zie	  hoofdstuk	  6)	  
	  
3.	  
Het	  valt	  toe	  te	  juichen	  dat	  er	  Nederlandse	  gemeenten	  zijn	  die	  niet	  alle	  facturen	  binnen	  
de	  daarin	  gestelde	  termijn	  voldoen.	  (Zie	  hoofdstuk	  9)	  
	  
4.	  
Omdat	   overheden	   worden	   geacht	   het	   goede	   voorbeeld	   te	   geven,	   dienen	   zij	   bij	   een	  
onterechte	   overschrijding	   van	   hun	   betalingstermijn,	   van	   rechtswege	   de	   incassokosten	  
van	  €	  40,-‐	  te	  voldoen.	  (Zie	  hoofdstuk	  10)	  
	  
5.	  
Uitsluitend	   onder	   druk	   van	   financiële	   prikkels	   zijn	   gemeenten	   bereid	   hun	  
betalingsachterstanden	  bij	  handelstransacties	  terug	  te	  dringen.	  (Zie	  hoofdstuk	  11)	  
	  
6.	  
De	  onterechte	  vrees	  van	  ondernemers	  voor	  defaction	  draagt	  er	  in	  hoge	  mate	  toe	  bij	  dat	  
gemeentelijke	  betalingsachterstanden	  blijven	  voortbestaan.	  (Zie	  hoofdstuk	  12)	  
	  
7.	  	  
Niet-‐betalende	  debiteuren	  bestaan	  slechts	  bij	  de	  gratie	  van	  crediteuren	  met	  een	  falend	  
debiteurenbeleid.	  (Zie	  hoofdstuk	  13)	  
	  
8.	  
Bij	   de	   totstandkoming	   van	   dit	   proefschrift	   was	   het	   Limburgs	   adagium	   “Este	   nix	  max,	  
heste	  nix”	  voortdurend	  van	  kracht.	  	  
	  
9.	  
De	   hoogte	   van	   de	   verkeersboete	   op	   het	   negeren	   van	   een	   rood	   verkeerslicht,	   moet	   in	  
verhouding	  staan	  tot	  de	  lengte	  van	  het	  betreffende	  voertuig.	  
	  
	  
	  


