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Ook de tweede aflevering van het Tijdschrift voor Ondernemingsbestuur bevat drie bijdragen met uiteenlopende on-
derwerpen.

In de eerste bijdrage staat het nieuwe Belgische Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen centraal. Dat trad op
1 mei 2019 in werking. Kristof Maresceau en Christoph van der Elst geven een overzicht van dit hervormde vennoot-
schapsrecht. Het beoogt het vennootschaps- en verenigingsrecht van onze Zuiderburen aantrekkelijker te maken, te
flexibiliseren en te vereenvoudigen. Kristof Maresceau en Christoph van der Elst bespreken de nieuwe structuur van
het wetboek en de basisconcepten waarop dat wetboek gebaseerd is. Daarna komen de belangrijkste wijzigingen die
op alle rechtspersonen van toepassing zijn aan bod, waaronder de nieuwe regeling van bestuurdersaansprakelijkheid
en de overgang van de werkelijke zetelleer naar de statutaire zetelleer. Vervolgens gaan zij in op de hervorming van de
BVBA die voortaan als de kapitaalloze BV door het leven gaat. Ook bespreken Kristof Maresceau en Christoph van
der Elst de wijzigingen ten aanzien van aandelen en andere effecten, het bestuur, de ontbinding en vereffening. Tot slot
staan zij stil bij de regels van inwerkingtreding en het overgangsrecht en sluiten zij af met een conclusie.

In de tweede bijdrage komen twee recente arresten van de Hoge Raad over selectieve betaling en bestuurdersaanspra-
kelijkheid aan de orde. Winand Westenbroek bespreekt de arresten van 12 april 2019 (ECLI:NL:HR:2019:576) en
17 januari 2020 (ECLI:NL:HR:2020:73). In het eerste arrest was de vraag aan de orde of het doen van een selectieve
betaling door een bestuurder aan te merken is als kennelijk onbehoorlijk bestuur in de zin van art. 36 lid 3 IW. In het
tweede arrest ging het om de vraag wat de maatstaf is voor bestuurdersaansprakelijkheid op grond van onrechtmatige
daad jegens onbetaald gebleven schuldeisers van de vennootschap als de bestuurder het faillissement van die vennootschap
heeft aangevraagd en daarna een schuldeiser selectief betaalt. Winand Westenbroek geeft enkele theoretische en praktische
beschouwingen over deze arresten. Of een bestuurder aansprakelijk is, is steeds afhankelijk van de vraag of de door
hem gemaakte belangenafweging de maatman-bestuurdertoets doorstaat en of hij onbetamelijk heeft gehandeld, zo
stelt hij. Hij sluit af met een aantal concrete vragen die de bestuurder bij zijn belangenafweging bij het doen of nalaten
van selectieve betalingen zou kunnen meenemen.

In de derde bijdrage bespreken Bart Wingen en Marlous Verhoog de Wet bronbelasting 2021. Zij gaan in op de achter-
grond en karakteristieken van de conditionele bronbelasting, die Nederland met ingang van 1 januari 2021 op renten
en royalty’s zal gaan heffen. De Wet bronbelasting 2021 bepaalt, samengevat, dat bronbelasting is verschuldigd op
rente- en royaltybetalingen aan gelieerde lichamen in laagbelastende jurisdicties of in gevallen van misbruik. De wet
beoogt financiële stromen naar laagbelastende jurisdicties via Nederland te voorkomen. De wettekst is op een aantal
terreinen breed geformuleerd. En Bart Wingen en Marlous Verhoog verwachten dat de uitwerking van de wet, wat
betreft een aantal gebruikelijke en bedrijfseconomische gemotiveerde situaties en transacties, vergaand is. Dit kan in
die gevallen onevenwichtig uitpakken voor inhoudings- en belastingplichtigen, zo stellen zij. Om een evenwichtige
uitwerking van de Wet bronbelasting 2021 te bereiken, stellen Bart Wingen en Marlous Verhoog voor om een tegenbe-
wijsmogelijkheid te introduceren.

Ik nodig u, als lezer, van harte uit te reageren op artikelen in TvOB en uw opmerkingen of suggesties over TvOB
kenbaar te maken aan Charlotte Helmer (redactiesecretaris) via: tijdschriftvob@gmail.com.
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