
Redactioneel

In het derde nummer van 2016 van TvOB treft u drie fraaie bijdragen over uiteenlopende thema’s aan. De bindende
factor van deze bijdragen is de rol en het gedrag van organen van kapitaalvennootschappen.

Peter van der Zanden en Ger van der Sangen gaan in het kader van de enquêteprocedure in op de beoordeling van
beleid van de vennootschap en de onderbouwing van de vaststelling van wanbeleid door de Ondernemingskamer. Zij
stellen de vraag aan de orde op welke wijze onderzoekers en de Ondernemingskamer tot de onderliggende vennoot-
schappelijke en bedrijfseconomische normen kunnen komen, waaraan het gedrag van de organen van de rechtspersoon
bij de vaststelling van wanbeleid moet worden getoetst. Bij deze vraag betrekken zij de Meavita-casus. Van der Zanden
en Van der Sangen trekken de conclusie dat de normering van ‘elementaire beginselen van behoorlijke vennootschap-
pelijke verhoudingen’ en ‘elementaire beginselen van verantwoord ondernemerschap’ lastig is. Voor de eerste normering
kan wellicht in soft law steun gevonden worden. Voor de tweede normering is het slechts mogelijk binnen een ruime
bandbreedte tot een normering te komen. Van der Zanden en Van der Sangen geven aanwijzingen op welke wijze, en
een kader waarbinnen, de onderzoeker en de Ondernemingskamer tot deze normering kunnen komen.

Maurice Canisius en Philippe Hezer stellen in hun bijdrage centraal de grondslag en reikwijdte van de verplichting van
bestuurders van kapitaalvennootschappen om in te grijpen wanneer de onderneming wordt geconfronteerd met onze-
kere toekomstige verplichtingen. Zij constateren dat deze problematiek in de rechtspraktijk niet op eenduidige wijze
wordt benaderd en beogen meer duidelijkheid te verschaffen door sturing te geven aan de beoordeling en categorisering
van dergelijke risico’s. Zij stellen dat de materialiteitstoets, bestaande uit drie stappen, in voorkomend geval richting
kan geven aan bestuurlijk ingrijpen. Deze toets helpt de bestuurder om onzekere toekomstige verplichtingen te beoor-
delen en te categoriseren.

Angela Evers bespreekt de positie van de beklemde minderheidsaandeelhouder bij dividendbeleid. Zij stelt in haar
bijdrage de vraag aan de orde via welke procedure deze minderheidsaandeelhouder een wijziging van het dividendbeleid
kan afdwingen en (alsnog) rendement op zijn geïnvesteerde vermogen tegemoet kan zien. Zij gaat in op de vordering
tot vernietiging ex art. 2:15 BW, de enquêteprocedure en het kort geding. Angela Evers komt tot de conclusie dat met
de enquêteprocedure het snelst een doeltreffend resultaat kan worden bereikt.

Op deze plaats maakt de redactie van de gelegenheid gebruik om Charlotte Helmer welkom te heten als nieuwe redac-
tiesecretaris van TvOB. Bij de totstandkoming van dit nummer heeft de redactie reeds de goede samenwerking met
Charlotte ervaren. De redactie wenst Charlotte succes en plezier toe bij haar werkzaamheden.

Namens de redactie, Rogier Wolf
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