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Leergang Grondslagen
vennootschaps- en
ondernemingsrecht
De meeste advocaten en juristen weten het van zichzelf: “Ik heb veel praktijkervaring opgebouwd,
ik heb kennis ontwikkeld van een aantal specialismen, maar ik ben het zicht op de grondslagen
van het vennootschaps- en ondernemingsrecht kwijtgeraakt”. Dat is problematisch, omdat ons
recht een getrapte structuur heeft en dat dus de gedachtevorming over zelfs de meest gespecialiseerde vragen bij de basis moet beginnen. Heeft men een gedegen kennis van die basis, dan is
men veel beter en sneller in staat de grote lijnen van de oplossing te doorgronden. Bovendien zijn
er de laatste jaren enkele belangrijke wijzigingen geweest in het vennootschapsrecht, onder meer
door de invoering van nieuwe rechtsvormen.
Met deze leergang kunt u uw kennis van
de grondslagen van het vennootschapsen ondernemingsrecht van zorgpunt
ombuigen tot een belangrijk wapen van
deskundigheid. De belangrijkste basisleerstukken van vennootschaps- en
ondernemingsrecht worden ten behoeve
van juristen in de praktijk behandeld. Dat
gebeurt door elk leerstuk gedegen en
helder te behandelen, door dat toe te
spitsen op veel voorkomende problemen
in de praktijk, door de laatste stand van
de rechtspraak te bespreken en door
tips&trics voor de praktijk te geven. We
gaan vanuit de grondslagen en basisleerstukken naar de actualiteit en van daar
naar de praktijk. Aan het eind heeft de
cursist toepasbare ‘state of the art-kennis’
van de grondslagen en de grote thema’s
van het huidige vennootschaps- en ondernemingsrecht en kan hij die deskundigheid ook toepassen binnen de meer specialistische rechtsgebieden.
Met de leergang Grondslagen vennootschaps- en ondernemingsrecht brengt u
uw kennis op een scherp en actueel
niveau. Na het volgen van de leergang
bent u op de hoogte van:
• de centrale leerstukken van het vennootschaps- en ondernemingsrecht;
• de laatste rechtspraak en literatuur
van dat rechtsgebied;
• de belangrijkste problemen in de
praktijk en hun oplossing.

Na het volgen van de leergang bent u in
staat tot:
• het praktisch toepassen van de basisleerstukken in onderhandelingen en
procedures, met aandacht voor bewijsrechtelijke aspecten;
• het sneller en beter analyseren van
juridische vragen en risico’s in een
casus;
• het oplossen van specialistische juridische problemen door te redeneren en
argumenteren vanuit de basis van het
vennootschaps- en ondernemingsrecht;
• het herkennen van de algemene beginselen en het praktisch toepassen daarvan binnen specialistische kaders.
De leergang staat onder leiding van
prof. mr. J.B. Huizink, hoogleraar ondernemingsrecht aan de VU en zelfstandig
juridisch adviseur.

Didactische insteek:
hoe is de leergang opgezet?
De docenten hebben een gedegen kennis
van de wetenschap en de praktijk en
brengen die in bij de colleges. Aan de
hand van praktijksituaties en bij de
behandeling van jurisprudentie wordt de
actieve inbreng van de deelnemers
gevraagd. De eigen ervaringen en de
kennis van de deelnemers uit de praktijk
en van rechtspraak en literatuur zijn
belangrijk en worden dus ook benut tijdens de colleges. Actieve participatie
wordt zeer gewaardeerd. De colleges
hebben de vorm van hoorcolleges met
nadrukkelijke elementen van werkcolleges. In de colleges komen meerdere
casussen aan bod die gezamenlijk worden
behandeld. Een aantal casussen wordt
vooraf verstrekt zodat ze kunnen worden
voorbereid. Tijdens de leergang worden
tussentijds kennisclips over een specifiek
onderwerp uitgebracht. Door het intensieve karakter van de leergang kunnen er
maximaal 25 cursisten deelnemen.

Voor wie is de leergang bedoeld?
De leergang is bedoeld voor:
• advocaten met een algemene praktijk
die met het ondernemingsrecht te
maken krijgen en die de grondslagen
van het vennootschaps- en ondernemingsrecht willen beheersen en een
compleet overzicht willen hebben van
het vakgebied, zodat ze met vertrouwen
kunnen adviseren en procederen;

• advocaten met een gespecialiseerde
praktijk die hun specialistische kennis
willen aanvullen met de algemene
kennis van het vennootschaps- en
rechtspersonenrecht zodat zij die
binnen hun specifieke praktijk optimaal
kunnen gebruiken; te denken valt aan
advocaten die actief zijn met het algemene civiele recht, arbeidsrecht, verzekeringsrecht, intellectueel eigendomsrecht, huurrecht en aansprakelijkheidsrecht;
• bedrijfsjuristen die met vennootschapsrechtelijke en ondernemingsrechtelijke
vragen te maken hebben en daarover
ook vaak in algemene zin moeten adviseren;
• juristen bij werkgevers- en werknemersorganisaties en koepels die vanwege hun onderhandelingsactiviteiten
en door hun contacten met andere
belangenbehartigers in grote lijnen op
de hoogte moeten zijn van de actuele
stand van het vennootschaps- en
ondernemingsrecht;
• (kandidaat) notarissen;

• aan de leergang kunnen ook andere
academici (bijvoorbeeld accountants)
deelnemen op voorwaarde dat zij door
opleiding of werkervaring de leergang
op juridisch academisch niveau kunnen
volgen. Dit wordt vooraf beoordeeld aan
de hand van het cv en eventueel een
intakegesprek. U kunt uw cv sturen
naar: vulaw@vu.nl. Wij streven ernaar u
binnen twee weken te informeren. Voor
vragen kunt u contact met ons opnemen. Wij zijn telefonisch bereikbaar via
020 598 6255. Het is ook mogelijk uw
vraag per mail te stellen: vulaw@vu.nl.

Te behandelen onderwerpen
In het uitgebreide overzicht ziet u welk
thema in elk college behandeld wordt.
Zo krijgt u een goed beeld van de onderwerpen waarmee u aan de slag gaat en
ziet u dat het hele vennootschaps- en
ondernemingsrecht aan bod komt.

COLLEGE 1

COLLEGE 4

Welke verschillende rechtsvormen kennen wij? Wat zijn de vooren nadelen van die rechtsvormen in de praktijk? In hoeverre zijn
combinaties van die rechtsvormen relevant? Wat is - met name
tegen de achtergrond van het geflexibiliseerde BV-recht - de
betekenis van de personenvennootschappen maatschap, vennootschap onder firma en commanditaire vennootschap?

Het aan de rechtspersoonlijkheid verbonden voorrecht van
exclusieve aansprakelijkheid kan worden misbruikt ten koste
van de vennootschapscrediteuren. Welke mogelijkheden biedt
het vennootschapsrecht om daar tegenop te komen? Wat is de
invloed van het enkele jaren geleden geflexibiliseerde BV-recht?
In hoeverre bieden bestuurdersaansprakelijkheid respectievelijk
aansprakelijkheid in concernverhoudingen soelaas? Welke
gevolgen heeft een faillissement van de vennootschap?

Onderscheiden rechtsvormen en hun kenmerken,
personenvennootschappen

Onderwerpen
•
•
•
•

Verschillende privaatrechtelijke rechtspersonen
Relevante buitenlandse rechtsvormen
Contractuele en institutionele opvatting
Plaats van boek 2 BW en andere ondernemingsrechtelijke
regelgeving
• Personenvennootschappen (besluitvorming, vertegenwoordiging, aansprakelijkheid, toe- en uittreding)

COLLEGE 2

Zorgvuldig vermogensbeheer en
bestuurdersaansprakelijkheid

Onderwerpen
• Kapitaal- en vermogensbescherming (bijeenbrengen vermogen, uitkeringen, inkoop aandelen, kapitaalvermindering)
• Jaarrekening
• Bestuurdersaansprakelijkheid (intern, extern, faillissement)
• Doorbraak in concernverhoudingen
• 403-aansprakelijkheid

Organen en bevoegdheden

COLLEGE 5

Op welke wijze zijn de kapitaalvennootschappen en vooral de
BV’s ingericht? Hoe verhoudt de inrichtingsvrijheid zich tot
dwingend recht? Wat kan men vrij regelen en wat niet? Welke
verplichte en welke facultatieve organen kent het vennootschapsrecht? Wat is in dit verband de betekenis van de structuurregeling? Wat zijn de functies, taken en bevoegdheden van
de verschillende vennootschapsorganen? Wat is in dat verband
de betekenis van aandeelhoudersovereenkomsten? Wat zijn de
belangrijkste ontwikkelingen op het terrein van corporate
governance?

Geschillen
Geschilbeslechting is een belangrijk onderdeel van het vennootschaps- en ondernemingsrecht. Naast de in college 3 besproken toetsing van besluiten kent het rechtsgebied verschillende
geschillenregelingen. Zoals de enquêteprocedure, de uitkoopprocedure en de geschillenregeling. Hoe verhouden deze regelingen zich tot elkaar? Onder welke omstandigheden verdient
welke regeling de voorkeur? In hoeverre en op welke wijze
kunnen zij bijdragen aan de oplossing van conflicten binnen de
organisatie?

Onderwerpen

Onderwerpen

• Aandelen, rechtskarakter, verschillende soorten aandelen,
certificaten van aandelen
• Algemene vergadering van aandeelhouders (bevoegdheden,
rechten) en Vergadering van houders van aandelen van een
bijzondere soort
• Bestuur, rechtsverhouding tot de vennootschap / DGA
• Raad van commissarissen
• One tier board
• Ondernemingsraad (advies en instemming)

• Recht van enquête (procedure, verzoeksgerechtigden, onmiddellijke voorzieningen, wanbeleid, rol en mogelijkheden
Ondernemingskamer)
• Geschillenregeling (de twee trajecten, voor- en nadelen van
de procedure, alternatieven)
• Uitkoopprocedure (onder welke omstandigheden, prijsbepaling aandelen, combinatie met juridische fusie)

COLLEGE 3

Besluitvorming en vertegenwoordiging
Besluitvorming en vertegenwoordiging behoren tot de kernleerstukken van het vennootschaps- en ondernemingsrecht en
geven steeds weer aanleiding tot vragen en problemen. Wat is
het rechtskarakter van een besluit? Hoe is het gesteld met de
relatie tussen besluitvorming enerzijds en vertegenwoordiging
anderzijds? Hoe werkt de wettelijke regeling van toetsing van
besluiten in de praktijk? Wat is bij vertegenwoordiging de betekenis van het handelsregister? Wat is de impact van de huidige
tegenstrijdig belang regeling?

Onderwerpen
•
•
•
•

Toetsing van besluiten
Besluiten met externe werking
Vertegenwoordiging volgens het richtlijnenstelsel
Invloed van redelijkheid en billijkheid

COLLEGE 6

Herstructurering
In de praktijk wordt er al dan niet om bedrijfseconomische of
fiscale redenen het nodige geherstructureerd in vennootschapsland. Wat zijn de belangrijkste instrumenten? Wat zijn de vooren nadelen van die instrumenten? Wat is de invloed van een
dreigende deconfiture? Zijn er aansprakelijkheidsrisico’s? Met
welke stakeholders en regelgeving moet men rekening houden?

Onderwerpen
• Statutenwijziging
• Omzetting
• Fusie en splitsing (verschillende fusie vormen en hun vooren nadelen, praktische toepasbaarheid)
• Ontbinding en vereffening
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Onderwijsvorm

Het Zuidas Instituut voor Financieel en
Ondernemingsrecht aan de VU (ZIFO) en
de VU Law Academy werken samen in de
opzet en organisatie van de leergang. De
leergang maakt deel uit van het opleidingsaanbod van het Zuidas Instituut voor
Financieel recht en Ondernemingsrecht.
ZIFO vindt de leergang een belangrijke
opleiding voor de praktijk van haar partners.

Het onderwijs bestaat uit een behandeling van de theorie gecombineerd met
toepassing daarvan in de praktijk aan de
hand van voorbeelden en concrete kwesties. Door het voorbereiden vooraf en het
behandelen van een casus tijdens de
colleges worden de deelnemers actief
bij de leergang betrokken. Het onderwijs
vindt plaats in de vorm van een hoor
college met werkgroep elementen. Dit
betekent dat tijdens de colleges een
actieve deelname van de cursisten gestimuleerd en verwacht wordt.

Leerdoelen
Deze leergang zal zowel generalisten als
specialisten helpen te bepalen waar de
vennootschapsrechtelijke of ondernemingsrechtelijke crux van het probleem
zit, welke instrumenten er zijn om cliënten of collega’s verder te helpen en hoe
de oplossing in de praktijk vorm gegeven
moet worden. Of het nu gaat om toepassing van de toetsing van besluiten, om
vertegenwoordiging, om kapitaal- en vermogensbescherming, om ondernemingsrechtelijke geschillenbeslechting, de
leerstukken en het overzicht zijn voor elk
type praktijk relevant.

Wanneer krijgt u uw certificaat en
opleidingspunten?
Aan de leergang is geen examen verbonden. Cursisten ontvangen na afloop een
certificaat van deelname indien zij ten
minste vier van de zes bijeenkomsten
aanwezig zijn geweest. Volgt u de leergang voor de punten van de Nederlandse
Orde van Advocaten (NOvA)? Dan krijgt u
een verklaring met het aantal punten voor

de colleges waarbij u aanwezig was. KBvG
opleidingspunten zijn op aanvraag.

Welke vakliteratuur hebt u nodig?
U ontvangt van de VU Law Academy het
onderwijsmateriaal (artikelen, jurisprudentie). Dit kan ook als naslagwerk
gebruikt worden. Voorafgaande aan elk
college ontvangt u een hand-out met de
powerpoint presentatie van dat college.

Wat kost de leergang?
De prijs van deze leergang staat vermeld
op www.vulaw.nl. Deze is inclusief cursusmateriaal en consumpties. De opleidingskosten zijn vrijgesteld van BTW.
Voor deelnemers afkomstig van de partners binnen ZIFO geldt een gereduceerde
prijs,.

Overige informatie
Voor overige informatie zie www.vulaw.nl.
U kunt ook telefonisch contact opnemen
020-5986255

Hoeveel tijd kost het?
In twee maanden tijd volgt u zes colleges
van drie uur, verdeeld over zes dagen. U
bereidt zich hierop voor door de vakliteratuur over het te behandelen onderwerp te
lezen en door de voorbereiding van casussen. Deze voorbereiding kost u ongeveer
drie tot vier uur per college.

“De leergang biedt zowel een overzicht van de basis als ook de nodige verdieping.
Het is een ideale set van colleges om weer helemaal up-to-date te zijn. Jan Bernd
Huizink, cursusleider van deze leergang, verzorgde uitstekende lessen. Omdat ik
hem kende wist ik al dat het met de kwaliteit goed zou zitten. Ook de organisatie
was goed: van informatiestroming tot het delen van stukken,
van hand-outs tot tussentijdse updates. Zo stuurde Jan Bernd
bijvoorbeeld YouTube filmpjes om bepaalde aandachtspunten
extra aan te stippen. De leergang heeft dan ook zeker voldaan
aan mijn verwachtingen, ik heb weer overzicht over de gehele
basis om vol vertrouwen ondernemingsrechtelijke vragen op
te pakken.”

INFORMATIE EN INSCHRIJVEN:

T 020 5986255
W WWW.VULAW.NL
E VULAW@VU.NL

Wijzigingen voorbehouden

Dr. A. van der Krans is advocaat Grondslagen Vennootschapsen Ondernemingsrecht.

