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Het Instituut voor Ondernemingsrecht is een weten-
schappelijk studiecentrum op het gebied van het rechts-
personenrecht, ondernemingsrecht en effectenrecht van 
de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit 
Groningen en de Erasmus Universiteit Rotterdam. Het 
staat onder leiding van prof.mr. J.B. Wezeman (RUG)  
en prof.mr. M.J. Kroeze (EUR). 

In deze studie wordt een analyse gegeven van de  
verschillende regelingen over de toetsing van besluiten  
in boek 2 BW. Aan de hand van de vragen welke besluiten  
aan de rechter kunnen worden voorgelegd, wie ter zake 
een vordering kan indienen, welke beoordelingsmaat-
staf de rechter hanteert en welke maatregelen hij kan 
treffen, worden de huidige regelingen voor de toetsing 
van besluiten besproken en wordt de ontwikkeling van 
de mogelijkheden om actie tegen beslissingen van 
rechtspersonen te ondernemen getoond. Vervolgens is 
geïnventariseerd welke bedenkingen tegen de huidige 
mogelijkheden bestaan en zijn voorstellen voor verbete-
ring gedaan. Naar aanleiding van de bevindingen uit het 
onderzoek heeft de auteur gedachten ontwikkeld om te 
komen tot een meer samenhangende regeling voor de 
toetsing van beslissingen van rechtspersonen. In het  
slothoofdstuk worden deze gepresenteerd en uitgewerkt 
in een voorstel voor een andere benadering van de  
toetsing van besluiten.
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