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Bastiaan Assink ontwerpt toetsingskader voor ondernemingskamer
Promovendus bepleit meer bescheiden en genuanceerde aanpak rond wanbeleid

Amsterdam, 5 september 2007  Uitspraken over het bestuursbeleid van Nederlandse ondernemingen door
de Ondernemingskamer zijn een beetje wild en onvoorspelbaar: enerzijds ontbreekt een concreet
normenkader waaraan de rechter het gevoerde ondernemingsbeleid kan toetsen, anderzijds stelt de
Ondernemingskamer zich soms wel erg creatief en activistisch op. Dit blijkt uit onderzoek van mr. drs.
Bastiaan F. Assink, advocaat bij NautaDutilh in Amsterdam. Assink heeft onder meer een werkmethode
ontwikkeld voor een meer evenwichtige toetsing door de Ondernemingskamer, waarop hij morgen promoveert
aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Hij bepleit nauwere aansluiting bij de rechtsfiguur van de business
judgement rule, zoals gehanteerd in de Amerikaanse staat Delaware.

Hoewel er weinig en onduidelijk gebruik van wordt gemaakt, kent ook het Nederlandse vennootschapsrecht
bijvoorbeeld naast de kwalificatie wanbeleid het minder vergaande begrip onjuist beleid. ,,Maar de
Ondernemingskamer lijkt met dat begrip onjuist beleid niet goed uit de voeten te kunnen, aldus Assink.
,,Een eenmalige schending van gedragsnormen leidt in mijn optiek op zichzelf wel tot strijd met de
elementaire beginselen van verantwoord ondernemerschap, maar niet noodzakelijkerwijs tot wanbeleid.
Daarvoor is meer nodig.

Enerzijds erkent Assink in zijn proefschrift het vele werk dat door de Ondernemingskamer wordt verzet, waarbij
het College - bij gebrek aan een normenkader - vaak moet pionieren. Anderzijds worden vrijheden
aangemeten die niet zelden door de Hoge Raad worden teruggedraaid. Dit bleek recent weer in de
biedingenstrijd rond ABN AMRO Bank. Een toetsingskader voor de Ondernemingskamer, zoals Assink bepleit,
biedt een gidsfunctie voor de rechter en daarmee indirect ook voor ondernemende bestuurders.

Bijlage: stellingen bij het proefschrift

Informatie voor redacties:
-

Promotie: de openbare verdediging van het proefschrift Rechterlijke toetsing van bestuurlijk gedrag
binnen het vennootschapsrecht van Nederland en Delaware door Bastiaan F. Assink, zal plaatsvinden
op donderdag 6 september 2007 om 13.30 uur, Erasmus Universiteit Rotterdam.

-

Het onderzoek en de aanbevelingen verschijnen in handelseditie onder ISBN nummer:
978-90-13-04772-1

-

Op verzoek wordt de samenvatting van het proefschrift (20 paginas) in PDF-format toegezonden.
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NautaDutilh is één van de grootste onafhankelijke advocatenkantoren in de Benelux met 400 advocaten,
notarissen en belastingadviseurs. Het kantoor heeft vestigingen in Amsterdam, Brussel, Londen, Luxemburg,
New York en Rotterdam en werkt op niet-exclusieve basis samen met toonaangevende kantoren wereldwijd.

NautaDutilh biedt juridische dienstverlening op het hoogste niveau en adviseert een grote verscheidenheid aan
opdrachtgevers bij hoogcomplexe transacties en juridische vraagstukken.

NautaDutilh wordt aanbevolen door de belangrijkste internationale juridische publicaties The European Legal
500 en Chambers' Global directory.
Website: www.nautadutilh.com

Perscontacten

Van Kempen PR & PA
Margaret van Kempen
T: +31 70 34 63 760
M: +31 65 38 05 856
E: m.vankempen@kempenpr.nl
HTU

UTH

