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Stellingen behorende bij het proefschrift van Marjan Koelemeijer,
Redelijkheid en billijkheid in kapitaalvennootschappen. Beschouwingen
rond aandeelhouders en bestuurders in rechtsvergelijkend perspectief.

1. Het is wenselijk dat voor ingrijpende bcsluiten van het bestuur van
een kapitaalvennoolschap onder omstandigheden toestemming van
de algemene vergadering van aandeelhouders vereist is.

2. De voorgenomen wijziging van art. 19 Wet Ruimtelijke Ordening in
een zelfstandige projectprocedure. zet de deur open voor een
willekeurig ruimtelijk ordening beleid.

3. Toepassing van art. 23 Huurprijzenwet door de huurcommissie en
de kantonrechter in het kader van een zogenoemde all-in-huurpnjs'
leidt tot een onredelijke en onbillijke uitkomst voor de verhuurder.

4. Een waardevol aspect verbunden aan het rechtsvergelijkend
onderzoek is, dat een beter inzicht wordt verkregen in de sterke en
zwakke punten van het Nederlandse recht.

5. Vanuit het oogpunt van volksgezondheid dient, zoals dat voor roken
reeds het geval is, het dragen en/of verspreiden van parfums in
openbare ruimtes te worden verboden.

6. Vanuit milieu-perspectief bezien, is het merkwaardig dat 0,5 liter
plastic Hessen niet worden gerecycled.

7. Het is wenselijk dat het tarief van parkeervoorzieningen, waarbij de
automobilist bij vertrek betaalt, wordt berekend op basis van de
werkelijk verbruikte parkeertijd.

8. Het geregeld en langdurig winkelen in grote sieden vormt een goede
voorbereiding op het uithoudingsvermogen dat vereist is voor het
schrijven van een proefschrift.


