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1. Gedrag van rechtspersonen komt tot stand uit een combinatie van personen die handelen 

binnen een set van regels die zien op het gedrag van rechtspersonen. 

2. Door middel van (onmiddellijke) voorzieningen kunnen de twee factoren (personen en 

regels) die het gedrag van rechtspersonen bepalen worden gewijzigd. 

3. De belangenafweging die is voorgeschreven bij het treffen van (onmiddellijke) 

voorzieningen wordt bepaald door art. 2:8 BW jo. art. 3:12 BW. 

4. De werking van (onmiddellijke) voorzieningen vertoont sterke gelijkenissen met de 

aanvullende en beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid en het komt de 

rechtseenheid en rechtszekerheid ten goede als deze zoveel mogelijk op gelijke wijze 

worden toegepast.  

5. Bij het treffen van (onmiddellijke) voorzieningen kan slechts binnen de grenzen van art. 

2:8 BW worden afgeweken van dwingend recht. 

6. Bij het bij het treffen van (onmiddellijke) voorzieningen kan slechts worden afgeweken 

van bepalingen die zijn ingevoerd om te voldoen aan een verplichting om een EU-

richtlijn te implementeren voor zover het EU-recht dat toelaat. 

7. Het is nauwkeuriger om in plaats van de stelling in te nemen dat een bepaalde 

(onmiddellijke) voorziening “ver gaat” ofwel te stellen dat deze (onmiddellijke) 

voorziening rechtens niet mogelijk zou moeten zijn, ofwelte stellen dat dat deze 

(onmiddellijke) voorziening slechts in uitzonderlijke omstandigheden proportioneel is. 

8. Een redelijk wetstoepassing brengt mee dat het reeds op grond van het huidige 

enquêterecht mogelijk is om aandeelhouders definitief van elkaar te scheiden. 

9. Tijdelijk door de ondernemingskamer aangestelde functionarissen zijn niet onafhankelijk 

maar partijdig op de wijze die een behoorlijke vervulling van hun taak meebrengt. 

10. Het in het dictum van een beschikking van de ondernemingskamer opnemen dat een 

(onmiddellijke) voorziening zo nodig in afwijking van een 

(aandeelhouders)overeenkomst wordt getroffen staat op gespannen voet met de absolute 

bevoegdheid van de ondernemingskamer. 

11. De (rechts)gevolgen van (onmiddellijke) voorzieningen laten zich niet of nauwelijks 

ongedaan maken indien de beschikking, waarin deze zijn getroffen, wordt vernietigd. 

12. Indien een beschikking waarin (onmiddellijke) voorzieningen zijn getroffen wordt 

vernietigd, is de verzoeker aansprakelijk jegens de personen van wie de rechten werden 

aangetast door de (onmiddellijke) voorzieningen 


