VU Research Portal

Bestuur van rechtspersonen
de Roo, Koen Hendrik Marinus

2021

document version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Link to publication in VU Research Portal

citation for published version (APA)
de Roo, K. H. M. (2021). Bestuur van rechtspersonen. [, Vrije Universiteit Amsterdam]. Wolters Kluwer.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.
• Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
• You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
• You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal ?
Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.
E-mail address:
vuresearchportal.ub@vu.nl

Download date: 09. Jan. 2023

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

1

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 tekortschietende taakvervulling een opmaat kan zijn voor ontslag,
aansprakelijkheid of een wanbeleidsoordeel.
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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, vermogensbeheer, verantwoording, organisatie van vergaderingen 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 goedkeuring onderworpen?
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Het boek combineert een brede opzet met een gedetailleerde
bespreking van kwesties waarmee bestuurders geconfronteerd kunnen worden. Het biedt daarmee een handzaam naslagwerk voor praktijk en wetenschap.
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Het ZIFO is een wetenschappelijk platform voor onderzoekers,
talentvolle studenten en wetenschappelijk georiënteerde juristen 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 maatschappelijke rol van het recht centraal alsook de vraag in welke richting het recht zich zou dienen te ontwikkelen.
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In de ZIFO-reeks worden publicaties opgenomen die de neerslag vormen van de debatmiddagen, congressen en andere
onderzoeksactiviteiten van het ZIFO.
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