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Ruim 23 jaar houd ik mij nu bezig met 
het - voor mij - meest fascinerende en 
dynamische onderdeel van het recht: het 
ondernemingsrecht. In eerste instantie, 
na mijn rechtenstudie in Groningen, als 
wetenschappelijk onderzoeker (werkend 
aan een proefschrift over de Europese 
vennootschap), daarna als advocaat, 
maar ook als universitair docent en als 
schrijver en redacteur bij diverse juridische 
tijdschriften. Sinds maart 2011 mag ik het 
ondernemingsrecht als advocaat beoefenen bij 
KienhuisHoving.

Het ondernemingsrecht staat volop in de 
actualiteit en is permanent in beweging. De 
afgelopen decennia is er een enorme stroom 
aan nieuwe wet- en regelgeving en rechtspraak 
ontstaan. Ook op dit moment zit er het een 
en ander in de pijplijn. Het is ondoenlijk om 
binnen het bestek van deze rubriek al die 
ontwikkelingen de revue te laten passeren. 
Ik volsta hier daarom met het signaleren van 
enkele recente ‘highlights’.

Beperking aantal functies. Bij ‘grote’ nv’s, 
bv’s en (jaarrekeningplichtige) stichtingen 
worden er beperkingen gesteld aan het aantal 
bestuurderschappen en commissariaten 
dat een persoon kan hebben. Bij deze 
rechtspersonen (met een netto-omzet van 
€ 25 miljoen, gemiddeld ten minste 250 
werknemers en activa met een waarde van 
meer dan € 17,5 miljoen) kun je niet worden 
benoemd als bestuurder, als je al twee 
commissariaten hebt, en als commissaris, als 

je al vijf commissariaten hebt bij andere grote 
rechtspersonen. Daarbij telt de functie van 
president-commissaris dubbel. Wees er op 
bedacht dat een benoeming in strijd hiermee 
nietig is en ook gevolgen kan hebben voor de 
geldigheid van genomen besluiten.

Samenstelling bestuur en rvc. Voor de 
hiervoor bedoelde grote nv’s en bv’s worden 
ook eisen gesteld aan een evenwichtige 
samenstelling van het bestuur en de raad 
van commissarissen (rvc) tussen mannen 
en vrouwen. Uit internationaal onderzoek 
zou blijken dat een eenzijdige (mannelijke?) 
samenstelling van deze organen tot slechtere 
financiële resultaten zouden leiden. Kort gezegd, 
moet worden gestreefd naar een samenstelling 
waarbij de zetels in bestuur en rvc door ten 
minste 30% vrouwen en 30% mannen worden 
bezet. Overigens wordt op overtreding hiervan 
geen wettelijke sanctie gesteld. Wel moet in het 
jaarverslag gemotiveerd worden aangegeven op 
welke wijze hieraan invulling wordt gegeven en 
kan de aandeelhoudersvergadering het bestuur 
en de rvc hierop aanspreken.

Tegenstrijdig belang. Ook worden er 
nieuwe regels gesteld voor tegenstrijdig 
belangsituaties. Waar eerder een bestuurder, 
die een met de vennootschap conflicterend 
belang had, werd beperkt in of uitgesloten 
van de bevoegdheid om de vennootschap 
te vertegenwoordigen, verplicht de nieuwe 
regeling de bestuurder, maar ook de 
commissaris die een tegenstrijdig belang 
heeft, om niet deel te nemen aan de 

beraadslaging en besluitvorming, op straffe 
van vernietigbaarheid van het besluit. Hun 
vertegenwoordigingsbevoegdheid wordt niet 
langer beperkt.

One tier board. Van belang is verder dat 
voor nv’s en bv’s nu een wettelijke basis 
wordt gegeven aan de zogenoemde ‘one 
tier board’. In plaats van een afzonderlijke 
rvc bestaande uit commissarissen, kunnen 
zij - naar Angelsaksisch voorbeeld - één 
bestuursorgaan vormen, bestaande uit één of 
meer uitvoerende bestuurders die de dagelijkse 
leiding in handen krijgen (‘executives’) en 
één of meer bestuurders die verantwoordelijk 
worden voor de hoofdlijnen van het beleid en 
het houden van toezicht op de uitvoerende 
bestuurders (‘non-executives’). Mijn kantoor 
KienhuisHoving heeft onlangs voor dit 
bestuursmodel gekozen.

Flexibele bv. Ik sluit af met een bijzonder 
ingrijpend wetgevingstraject dat zijn voltooiing 
nadert: de integrale herziening van het 
bv-recht. Doel van deze nieuwe wetgeving 
is om het bv-recht veel minder dwingend te 
maken en meer ruimte te laten aan een eigen 
invulling door aandeelhouders. Bijvoorbeeld 
bij benoeming en ontslag van bestuurders 
en commissarissen, bij de toekenning van 
stemrechten of winstrechten, of bij de vraag of, 
en zo ja, in hoeverre de overdraagbaarheid van 
de aandelen moet worden beperkt.

Reageren? www.twentevisie.nl of rechtstreeks 
naar de auteur: christian.huiskes@kienhuishoving.nl
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