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AGENDA
15 juni 2016 – congres ZIFO/Van der Heijden Instituut
Naar een nieuwe regeling voor de personenvennootschappen

Congres Naar een nieuwe regeling voor de personenvennootschappen
De huidige wettelijke regeling voor de personenvennootschap is sterk verouderd en voldoet niet meer aan de eisen
van deze tijd. Na het intrekken van het wetsvoorstel voor een nieuwe regeling voor de personenvennootschappen
(titel 7.13 BW) in 2011, heeft daarom een breed samengestelde werkgroep zich gezet aan een analyse van de
knelpunten in de huidige regeling en in aansluiting daarop een proeve voor een nieuwe wettelijke regeling voor de
personenvennootschap. Het rapport, concept wetsvoorstel en bijbehorende toelichting worden op dit congres
gepresenteerd en besproken. Het congres wordt gezamenlijk georganiseerd door het ZIFO en het Van der
Heijden Instituut. meer informatie en aanmelden
Debatmiddag Bestuurdersaansprakelijkheid op grond van art. 2:9 BW en art. 6:162 BW
Op 17 maart jl. vond de debatmiddag met als onderwerp het veelbesproken thema bestuurdersaansprakelijkheid plaats. Na jurisprudentie van de Hoge Raad (Spaanse Villa, Tulip Air) zijn veel pennen in
beweging gekomen, maar is het stof nog steeds niet neergedwarreld. lees verder
ZIFO-leergangen (gereduceerde prijs voor ZIFO relaties)
Grondslagen vennootschaps- en ondernemingsrecht
De belangrijkste basisleerstukken van vennootschaps- en ondernemingsrecht worden in deze
leergang ten behoeve van juristen in de praktijk behandeld in zes bijeenkomsten van drie uur.
Aanvang 17 mei 2016. meer informatie
Leergang Financieel-economisch strafrecht
In deze leergang komt naast het ‘klassieke’ economisch strafrecht aan de orde, maar worden ook
specialistische onderwerpen zoals witwassen, belastingontduiking, corruptie, milieudelinquentie en
handel met voorwetenschap besproken. Aanvang 29 september 2016. meer informatie
Nieuw in de ZIFO-reeks
Deel 18: De publieke overheid; waar lig de (fiscale) grens?
Deel 19: Reporting, controle en toezicht
Meer informatie over de ZIFO-reeks
Meer recente publicaties
Koen de Roo onderzoekt: de verantwoordelijkheid van het bestuur
Problematische corporate governance in de private- en semipublieke sector (ABN
AMRO, PCM, Meavita) heeft geleid tot het optuigen van met het bestuur verbonden
juridische randvoorwaarden als remuneratieregels en andeelhoudersbevoegdheden.
Thema’s als de vraag waarvoor het bestuur nu eigenlijk zelf verantwoordelijk is,
welke onderwerpen op de bestuurstafel behoren, en wat dat inhoud voor de
verantwoordelijkheid van individuele bestuurders, zijn daarbij vrijwel volledig buiten
beschouwing gebleven. lees verder
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