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Het bestuur is belast met het besturen van de rechtspersoon, 
behoudens beperkingen volgens de statuten. Deze taak geldt 
voor het bestuur van elke rechtspersoon. Zij is hiermee voor 
elke bestuurder van belang; niet het minst omdat een tekort-
schietende taakvervulling een opmaat kan zijn voor ontslag, 
aansprakelijkheid of een wanbeleidsoordeel.

Dit boek behandelt de bestuurstaak in brede zin. Hieronder 
vallen algemene plichten als die tot doelverwezenlijking, maar 
ook specifieke plichten op het gebied van administratie, ver-
mogensbeheer, verantwoording, organisatie van vergade-
ringen en toezicht op werknemers of concerndochters. Ook 
beperkingen van de bestuursbevoegdheid komen aan bod. 
Wanneer mag het bestuur bijvoorbeeld de opvolging van een 
instructie weigeren? En welk bestuurshandelen is aan goed-
keuring onderworpen?

Het boek combineert een brede opzet met een gedetailleerde 
bespreking van kwesties waarmee bestuurders geconfron-
teerd kunnen worden. Het biedt daarmee een handzaam na-
slagwerk voor praktijk en wetenschap.

Het ZIFO is een wetenschappelijk platform voor onderzoekers, 
talentvolle studenten en wetenschappelijk georiënteerde ju-
risten werkzaam in de rechtspraktijk en het bedrijfsleven. Het 
stelt zich ten doel om actuele, voor de rechtspraktijk relevante 
onderwerpen te behandelen op het terrein van het financiële 
recht en het ondernemingsrecht. Hierbij stelt ZIFO de maat-
schappelijke rol van het recht centraal alsook de vraag in wel-
ke richting het recht zich zou dienen te ontwikkelen. 

In de ZIFO-reeks worden publicaties opgenomen die de neer-
slag vormen van de debatmiddagen, congressen en andere  
onderzoeksactiviteiten van het ZIFO.
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