Cursus
‘Bestuurdersaansprakelijkheid
bij ondernemingen’
Prof. mr. J.B. Wezeman
│1 juni 2018 │6 PO NOvA │locatie Amsterdam
│ € 349,-│incl. lunch en lesmateriaal│

●
Persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders van ondernemingen is één van de hoofdthema’s van het ondernemingsrecht. In
toenemende mate wordt civielrechtelijke aansprakelijkheid van
met name bestuurders van besloten vennootschappen ingeroepen in
gevallen van onbehoorlijk bestuur of onrechtmatig handelen. In het
kielzog van bestuurders worden ook commissarissen en toezichthouders van ondernemingen meer en meer aansprakelijk gehouden.
Aansprakelijkheidszaken trekken veel publieke aandacht (denk o.a.
aan de zaken Fortis, Vestia en Meavita).
Tijdens deze cursus wordt uitvoerig ingegaan op de verschillende
verschijningsvormen van bestuurdersaansprakelijkheid, aan de
hand actuele jurisprudentie en praktijkvoorbeelden. Ook wordt in
relatie tot persoonlijke aansprakelijkheid aandacht besteed aan
nieuwe wetgeving (wet Flex-BV, invoering civielrechtelijk be-
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stuursverbod, herziening van de faillissementswet, wetsontwerp
bestuur en toezicht rechtspersonen).
Tijdens de cursus komt ook de persoonlijke aansprakelijkheidspositie aan bod van vennoten van personenvennootschappen (maatschap, vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap) en
van bestuurders van praktijk-BV’s. Op dit terrein heeft de Hoge
Raad de afgelopen jaren enkele baanbrekende arresten gewezen.
●
De volgende aspecten komen onder meer aan de orde:















aansprakelijkheid jegens de rechtspersoon (art. 2:9 BW)
ernstig verwijtbaar onbehoorlijk bestuur
individuele en collectieve aansprakelijkheid, bewijslast
decharge door aandeelhouders, contractuele decharge
vrijtekening, vrijwaring en verzekering
flex-BV en onverantwoorde uitkeringen (art. 2:216 BW)
aansprakelijkheid en tegenstrijdig belang (2:239 BW)
stortingsaansprakelijkheid en balansaansprakelijkheid
(2:180/249 BW)
faillissementsaansprakelijkheid (art. 2:248 BW)
schending administratieplicht en openbaarmakingsplicht jaarrekening
onrechtmatig handelen, lichtzinnig handelen, selectieve betaling (6:162 BW)
aansprakelijkheid in concernverband
aansprakelijkheid voor fiscale schulden
civielrechtelijk bestuursverbod
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 persoonlijke aansprakelijkheid bij personenvennootschappen
●
Deze cursus wordt verzorgd door Prof. mr. J.B. Wezeman, Hoogleraar Ondernemingsrecht en handelsrecht aan
de Rijksuniversiteit Groningen en rechterplaatsvervanger in de Rechtbank Noord Nederland. Prof. Wezeman is een autoriteit op zijn
rechtsgebied en een veelgevraagde spreker.
●
Datum en tijdstip: vrijdag 1 juni 2018, tussen 10.00-17.30 uur
Cursuslocatie: 4-sterren Hotel Novotel Amsterdam City
Europaboulevard 10, 1083 AD Amsterdam (op 5 min. loopafstand
van trein/metrostation RAI)
Cursusprijs: € 349,- ex. btw (inclusief lunch en lesmateriaal)

Aanmelden voor de Cursus
Aanmelden kan op verschillende manieren:
via www.edulawopleidingen.nl (‘Menu, Aanmelden’)
per e-mailbericht naar info@edulawopleidingen.nl
of telefonisch via 06 4841 5255
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