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Raadslid studeert af met 7 tienen
Arpi Karapetian (23) is al sinds haar negentiende raadslid in de gemeente Bedum. Ze studeerde
onlangs cum laude af als meester in de rechten.
BEDUM
Als kind wist Arpi al dat ze
advocaat wilde worden. "Toen
was dat nog niet zo inhoudelijk natuurlijk, maar later
werd het ook concreter. Ik
heb een groot rechtvaardigheidsgevoel en daarom is
rechten altijd mijn eerste
keuze geweest. Daarnaast
heb ik me ook altijd geïnteresseerd voor geschiedenis en
filosofie, waarnaar ik veel
zelfstudie heb gedaan."
Arpi studeerde af met zeven
tienen in haar lijst. Dat hoorde ze van de hoogleraar die
een toespraak hield tijdens
haar buluitreiking op 15
november, want zelf wist ze
het niet."Ik dacht echt waar?
Zeven tienen? Ik heb hoge
cijfers gehaald en wist wel
dat ik cum laude zou slagen,
maar ik ben niet primair voor
mijn cijfers gegaan. Ik was
geïnteresseerd in het recht,
niet alleen in de regels, maar
in het systeem, de structuur.
Als je dat begrijpt dan komt
de rest vanzelf zeg ik altijd
tegen eerste- en tweedejaars
studenten."

Onderzoek

Arpi werkte vijf jaar lang
hard voor haar meesterstitel
aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ze deed een tweejarige onderzoeksmaster waarvoor alleen studenten geselecteerd worden met heel
goede cijfers en veel extra
activiteiten op hun cv. Ze was
student-assistent tijdens haar

studie en won twee reisbeurzen. Binnen haar master
specialiseerde ze zich in het
privaat- en ondernemingsrecht.

Promovendus

Half oktober werd ze aangenomen als promovendus aan
de RuG, waar ze vanaf januari
les gaat geven aan eerste- en
tweedejaars studenten rechten en met haar onderzoek
zal beginnen. Arpi zoekt
antwoord op de vraag wat de
gedragsnorm is voor bestuurders en schuldeisers van
ondernemingen die financiële moeilijkheden hebben.
Arpi: "Bestuurders hebben
het moeilijk, nemen bepaalde
beslissingen: de ene schuldeiser betalen ze wel, de andere
niet. Als er niet genoeg geld
is, kunnen schulden dan
persoonlijk verhaald worden?
In mijn onderzoek ga ik niet
alleen uit van het privaatrecht, maar ook van het
strafrecht. Ik heb namelijk
het vermoeden dat privaaten strafrecht niet helemaal in
de pas lopen. Een heel actueel
onderwerp, want veel ondernemingen gaan failliet. Allemaal ten koste van de maatschappij en schuldeisers."

Schipperen

Naast rechtenstudente was
Arpi de afgelopen vier jaar
ook gemeenteraadslid voor
Gemeentebelangen Bedum.
In haar tweede studiejaar
werd ze gekozen. "Vanaf dat

moment was het schipperen
tussen studie en raadswerk,
maar ik heb de raad vaak
voor laten gaan. Het klinkt
heel burgerlijk, maar je bent
verantwoordelijk in de raad,
dat kun je niet ondergeschikt
maken aan je eigen belang.
En een tentamen kun je wel
herkansen."
Ze was nog maar 19 toen ze
een zetel in de raad kreeg. "Ik
heb wel getwijfeld of ik wel
serieus genomen zou worden.
Zoveel ervaring had ik nog
niet, ik had alleen maar twee
jaar gestudeerd. Maar ik werd
gelukkig wel serieus genomen, juist door het juridisch
perspectief dat ik inbracht,
denk ik. Ik had na twee jaar
allemaal basisvakken gehad,
maar toen ik dat meenam in
de raad bleek ik al best veel
kennis te hebben. Ik weet
nog dat ik in het begin eens
de juridische kant van de
herinrichting van de Stationsweg in Bedum heb uitgeplozen en dat wethouder Te
Velde na mijn bijdrage zei:
‘Bedankt voor het college’.
Dat was wel grappig. Het was
mooi dat mijn kennis ten
goede kwam aan zorgvuldige
belangenafweging en de
voorstellen die werden gedaan. Ik denk dat ik wel een
toegevoegde waarde heb
gehad in de raad."

Groei

Ze stelt zich dan ook zeker
weer verkiesbaar volgend
jaar. "Er komen spannende

tijden aan. Voor je het weet
zijn we in 2018 geen gemeente Bedum meer. Als raadslid
voel je die verantwoordelijkheid soms wel drukken.
Mensen hebben je gekozen
omdat ze erop vertrouwen
dat jij de goede keuze voor ze
zult maken en dat is lastig,
vooral bij dingen die je niet
in de hand hebt. Maar ik blijf
het leuk werk vinden en heb
de afgelopen vier jaar als een
hele leerzame periode ervaren. Als ik nu terugkijk naar
de eerste paar raadsvergaderingen zie ik veel verschil en
groei in hoe ik dingen verwoord en reageer op andere
bijdragen."

Toekomst

Tot januari kan Arpi even
rustig aan doen en dat is fijn
zegt ze, want het was hard
studeren vijf jaar lang. Maar
ze heeft nooit spijt gehad van
haar keuze. "Ja, heel af en
toe, als ik een tentamen voor
belastingrecht zat te leren
waar ik niks mee had. Maar
verder heb ik al mijn ambities kunnen botvieren, haha!
Ik ben heel blij dat ik nu de
wetenschappelijke kant op
ga, maar in de toekomst wil
ik ook alsnog het vak uitoefenen. Dus als ik een mooi
proefschrift heb afgeleverd
over een aantal jaar ga ik
zeker de praktijk in als advocaat. Op zoek naar de mogelijkheden van de wet."
Saffira Rijkee

