Redactioneel
De tweede aflevering van het Tijdschrift voor Ondernemingsbestuur is een themanummer: Zelfregulering, codes & soft
law in het ondernemingsrecht.
Het gedrag van ondernemingen en diegenen die daarbij betrokken zijn, wordt op verschillende manieren gereguleerd.
Naast de meer traditionele aanpak die in het Nederlandse ondernemingsrecht te vinden is, zijn er verschillende vormen
van soft law en zelfregulering. Deze geven in de praktijk aanleiding tot een groot aantal vragen zoals: zijn codes afdwingbaar? Kan bij de rechter op deze normen een beroep worden gedaan? Is zelfregulering effectief, en zo ja, in
welke gevallen en op welke terreinen?
In dit themanummer vindt u antwoord op deze vragen of geven de bijdragen in dit nummer u in ieder geval stof tot
nadenken. Mieke Olaerts leidt in met een brede verhandeling over het ondernemingsrechtelijk landschap. Zij geeft een
tour d’horizon van wettelijke bepalingen tot best practices en smart mixes en bespreekt de zoektocht naar de optimale
wijze van (zelf)regulering. Vervolgens gaat Mark Kawakami onder de titel ‘Corporate Impunity and the Tolerable
Lightness of Soft Laws’ in op de vraag op welke wijze stakeholders van een vennootschap intrinsiek gemotiveerd
kunnen worden om maatschappelijk verantwoord te zijn. Ger van der Sangen bespreekt daarna de rol van principles
en codes bij coöperaties. Hij stelt de vraag centraal welke beginselen aan de organisatievorm van de coöperatie ten
grondslag liggen, en op welke wijze deze beginselen hun beslag hebben gekregen of doorwerken op de juridische
vormgeving van de coöperatie. Dan is het woord aan Louis Houwen. Onder de titel ‘Handhaving van governancecodes:
de vrijblijvenheid voorbij?’ analyseert hij de belangrijkste nalevings- en handhavingsmechanismen van governancecodes
in de private sector, de zorg, het onderwijs, de sociale volkshuisvesting en de culturele sector. Hij bepleit een governancedebat, dat ook gevoerd wordt vanuit het perspectief van gedrag en cultuur binnen de onderneming of instelling, zodat
algemene en breed gedragen governanceprincipes in plaats van allerlei (formele) organisatieregels ontstaan. Bob Wessels
en Gert-Jan Boon bespreken vervolgens de opkomst en impact van soft law in het insolventierecht en herstructureringen.
Hun bijdrage richt zich tot academici, maar ook op diegenen die in de (rechts)praktijk werkzaam zijn. Tot slot geven
Geert Raaijmakers en Maarten Buma een terug- en vooruitblik op de invloed van de Nederlandse Corporate Governance
Code (NCGC). Zij bespreken welke invloed de NCGC de afgelopen vijftien jaar heeft gehad op rechtspraak, wetgeving,
de (rechts)praktijk en sectorale codes. Daarnaast geven Raaijmakers en Buma hun visie op de rol die de NCGC in de
toekomst zou kunnen spelen.
Aan het thema ‘Zelfregulering, codes & soft law in het ondernemingsrecht’ is op 9 mei 2019 het gelijknamige
TvOB-symposium gewijd. Tijdens het symposium komen de hiervoor opgeworpen vragen aan bod en kunt u daarover
met de sprekers, die voor een groot deel worden gevormd door de auteurs van dit themanummer, van gedachten wisselen. De redactieleden van TvOB hopen u op het symposium te mogen begroeten en samen met u aan het debat deel
te nemen.
Tot slot stel ik graag twee nieuwe redactieleden aan u voor: Eva Eijkelenboom en Arnoud Pijls. Eva Eijkelenboom is
verbonden aan Erasmus School of Law en heeft expertise op het gebied van het financieel recht en het jaarrekeningenrecht. Zij is daarnaast werkzaam bij een groot accountantskantoor. Ook Arnoud Pijls is verbonden aan Erasmus School
of Law. Hij heeft bijzondere expertise op het gebied van het financieel toezichtrecht en het financiële aansprakelijkheidsrecht. Met de komst van Eva Eijkelenboom en Arnoud Pijls is de redactie goed voorzien van brede expertise in
het ondernemingsrecht.
Als lezer nodig ik u van harte uit te reageren op artikelen in TvOB en uw opmerkingen of suggesties over TvOB
kenbaar te maken aan Charlotte Helmer (redactiesecretaris) op: tijdschriftvob@gmail.com.
Namens de redactie, Rogier Wolf
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