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Instituut voor Ondernemingsrecht

Nieuwe wetgeving rond bestuurdersaansprakelijkheid

Persoonlijke aansprakelijkheid van vennootschapsbestuurders is een onderwerp dat met regelmaat 

terugkeert in de rechtspraak, de literatuur en de media. Bestuurdersaansprakelijkheid is bij 

uitstek voor de praktijk van bedrijfsvoering en ondernemerschap van belang en heeft daardoor 

maatschappelijke relevantie. Het is tekenend dat in toenemende mate vanuit diverse disciplines 

diepgravende wetenschappelijke geschriften worden gewijd aan dit leerstuk, terwijl in de 

rechtspraak steeds meer rekening wordt gehouden met deze realiteit. Niet voor niets hecht de Hoge 

Raad in Willemsen Beheer/NOM (NJ 2009, 21) belang aan het voorkomen van ‘bange bestuurders’, 

door introductie van een daarop afgestemde verhoging van de aansprakelijkheidsdrempel. 

Inzichten uit het ondernemings recht en uit de gedrags wetenschappen komen daar samen. 

Deze evolutie krijgt op korte termijn een nieuwe dimensie, door op stapel staande wetgeving met 

implicaties voor bestuurdersaansprakelijkheid en verwante leerstukken. Daarbij valt met name te 

denken:

•	 aan de herziening van art. 2:9 BW;

•	 aan de nieuwe regeling voor tegenstrijdig belang van bestuurders en commissarissen  

(art. 2:129/239 lid 5-6 BW);

•	 aan de invoering van een monistisch bestuursmodel, waarin het bestuur bestaat uit zowel 

uitvoerend bestuurders als niet-uitvoerend bestuurders (art. 2:129a/239a BW);

•	 aan de nieuwe regeling voor uitkeringen op aandelen door een BV (art. 2:216 BW); en

•	 aan de mogelijkheid die de nieuwe geschillenregeling biedt aan een uittredende aandeel-

houder om in wezen vergoeding van afgeleide schade te vorderen (art. 2:343 lid 4 BW).

Symposiumreeks
Deze nieuwe wetgeving roept diverse vragen op, in het bijzonder wat betreft de gevolgen ervan 

voor de risico’s voor vennootschapsbestuurders op persoonlijke aansprakelijkheid jegens de vennoot-

schap of derden. Tijdens dit symposium – het tweede in een reeks die is gestart in 2010 – worden deze 

vragen vanuit diverse perspectieven belicht, door middel van discussie tussen panelleden en de zaal 

op basis van inleidingen rond vier thema’s, stellingen en een vooraf beschikbaar gestelde congresmap. 

De  bedoeling van de reeks is het stimuleren van een actieve betrok kenheid van en gedachtewisseling 

tussen de deelnemers, gericht op het verder ontwikkelen van het wetenschappelijke en maatschap-

pelijke debat over de toekomst van het bestuurders aansprakelijkheidsrecht. Daartoe voorziet ook dit 

symposium in het samenbrengen van  rechters, (cassatie)advocaten, wetenschappers, andere praktijk-

deskundigen en geïnteresseerden.

Het symposium wordt gemodereerd door prof. mr. M.J. Kroeze. Als inleiders treden op prof. mr. B.F. Assink, 

mr. W.J.L. Calkoen, prof. mr. M.L. Lennarts en prof. mr. L. Timmerman. Het panel bestaat uit deskundigen 

uit kringen van de wetgever, de rechtspraak, de (cassatie)advocatuur en de wetenschap, onder wie mr. T. 

van Hees, mr. G.M. ter Huurne, mr. H.L. Kaemingk, mr. J.H.W. de Planque en mr. M. Ynzonides.
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Programma 20 juni 2012

Symposium Nieuwe wetgeving rond bestuurdersaansprakelijkheid

13.30 uur Ontvangst en inschrijving

14.00 uur Opening

 Prof. mr. M.J. Kroeze, decaan van de ESL en hoogleraar Ondernemingsrecht aan de EUR 

14.15 uur Thema I: Interne bestuurdersaansprakelijkheid en tegenstrijdig belang 

 Prof. mr. B.F. Assink, hoogleraar Ondernemingsrecht aan de EUR en  advocaat te   

 Amsterdam 

14.35 uur Thema II: Bestuurdersaansprakelijkheid in het monistisch bestuursmodel

 Mr. W.J.L. Calkoen, adviseur (en oud-advocaat) te Rotterdam

14.55 uur Panel- en zaaldiscussie (Thema’s I en II)

15.40 uur Pauze (koffie/thee) 

 

16.00 uur Thema III: Bestuurdersaansprakelijkheid bij uitkeringen op aandelen in een BV

 Prof. mr. M.L. Lennarts, hoogleraar Vergelijkend Ondernemingsrecht aan de RuG en   

 hoogleraar Ondernemingsrecht aan de UU

16.20 uur Thema IV: Afgeleide schade en de geschillenregeling

 Prof. mr. L. Timmerman, advocaat-generaal bij de Hoge Raad der   Nederlanden en   

 hoogleraar Grondslagen Ondernemingsrecht aan de EUR

 

16.40 uur Panel- en zaaldiscussie (Thema’s III em IV)

17.25 uur Afsluiting

 Prof. mr. M.J. Kroeze

17.45 uur Receptie

Zie voor meer informatie www.esl.eur.nl/bestuurdersaansprakelijkheidsrecht. Hier kunt u zich ook 

digitaal aanmelden.



ERASMUS SCHOOL OF LAW

ERASMUS UNIVERSITE IT  ROTTERDAM

Over het Instituut voor Ondernemingsrecht 

Het Instituut voor Ondernemingsrecht is een wetenschappelijk studiecentrum 

op het gebied van het vennootschapsrecht, rechtspersonenrecht en 

ondernemingsrecht. Het instituut is een samenwerkingsverband van de 

Rijksuniversiteit Groningen en Erasmus School of Law.  

DATUM EN TIJD

Woensdag 20 juni 2012 van 13.30 tot 17.45 uur

LOCATIE

Erasmus Universiteit Rotterdam, Forumzaal (M-gebouw), campus Woudestein, 

Burgemeester Oudlaan 50, Rotterdam

KOSTEN PER DEELNEMER

€ 150,- inclusief receptie, congresmap en congresbundel (voor aio’s, universitair docenten 

en raio’s geldt een gereduceerd tarief van € 75,-)

NEDERLANDSE ORDE VAN ADVOCATEN

3 NOvA-punten

MAXIMAAL AANTAL DEELNEMERS

175

AANMELDEN

U kunt zich aanmelden via www.esl.eur.nl/bestuurdersaansprakelijkheidsrecht


