nieuwsbrief

agenda

ZIFO

6 mei 2014: Lecture: custody chains - disconnecting investors from issuers
21 mei 2014: Symposium Rechtszekerheid
21 mei 2014: Oratie Prof. J.L. Smeehuijzen
12 juni 2014: Jaarcongres ZIFO
2 juli 2014: Fiscaal congres ‘De toekomst van IP-regimes in Nederland en Europa

april 2014

Verslag ZIFO-Debatmiddag 3 april 2014: De bankenunie in de praktijk

De ontwikkelingen rondom de bankenunie zijn reeds tijdens het jaarcongres op 23 mei 2013 belicht, maar
de totstandkoming is sindsdien in een sneltreinvaart gegaan. Op 4 november 2014 zal de ECB
daadwerkelijk met haar toezichthoudende taken beginnen. Lees verder
International Distinguished Lecture Series in Financial and Corporate Law
In 2014 the ZIFO has started this new academic activity. These lectures take place every 2-3 months and
bring to the VU highly reputed foreign speakers from both academia and practice. Lees verder
Alumni-Debatmiddag: De bescherming van de onderneming en haar strategie: een herwaardering
Ter ere van het vijfjarig bestaan van de master ‘Ondernemingsrecht aan de
Zuidas’ is op 16 januari jl. voor alumni en huidige studenten van deze opleiding een ZIFO- debatmiddag georganiseerd. Lees verder
Nieuw in de ZIFO-reeks

Deel 11: De rol van toezichthouders in de financiële sector lees verder

Eerder verschenen in de ZIFO-reeks
Recente publicaties


Uitgelicht: W.J.M. van Veen & P.M. van der Zanden, ‘Uitkeringen bij of leidend tot een negatief eigen



vermogen van de BV: een verkenning’, Tijdschrift voor Ondernemingsbestuur 2014(1), p. 29.
Andere recente publicaties van ZIFO onderzoekers vindt u hier.

Fellow nieuws

Arie Tervoort (Anthos) Cum laude gepromoveerd op proefschrift over ‘Het bestuursverbod bij de
commanditaire vennootschap’. Lees verder

Matthijs de Jongh (Hoge Raad) Cum Laude gepromoveerd op proefschrift: 'Tussen societas en

universitas. De beursvennootschap en haar aandeelhouders in historisch perspectie’ Lees verder
Promovenda Stephanie ter Brake onderzoekt: De kerntaken van de raad van bestuur
Steeds vaker wordt kritiek geuit op de manier waarop bestuurders hun taak uitoefenen. Dit blijkt
onder meer uit het grote aantal enquêteprocedures en bestuurdersaansprakelijkheidclaims.
Bekende voorbeelden zijn Fortis, KPN, ABN AMRO, PCM en Vestia. Onduidelijk is echter wat
de bestuurstaak precies inhoudt en welke normen daaruit kunnen worden afgeleid. Lees verder

Aan/ afmelden voor de nieuwsbrief.
Colofon: deze nieuwsbrief is een uitgave van het Zuidas Instituut voor Financieel recht en Ondernemingsrecht
onder redactie van Pien Werkman.

