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Boeken

Rechtspersonenrecht
NV en BV
Oprichting, vermogen en aandelen
Deel 2-II van de Asser-serie gaat over
de NV en BV. Onderwerpen die voor
alle rechtspersonen en niet speciﬁek
voor de NV en BV relevant zijn, zullen in een nog te verschijnen algemeen deel 2-I (‘De rechtspersoon’)
worden behandeld. De overige rechtspersonen (o.a. de vereniging, de coöperatie, de onderlinge waarborgmaatschappij, de stichting en de Europese
rechtsvormen) worden besproken in
het in 2012 verschenen deel 2-III*
(‘Overige rechtspersonen’).
De vorige druk van deel 2-II uit 2009
omvatte meer dan 1 200 pagina’s. Het
verwerken van alle nieuwe ontwikkelingen, waaronder de invoering van
de Wet Flex-BV (Stb. 2012, 299) en de
Wet bestuur en toezicht (Stb. 2011,
275), zou tot gevolg hebben dat het
boek een onwerkbare omvang krijgt.
Daarom is besloten deel 2-II te splitsen in de volgende drie delen, waarin
de daarbij vermelde onderwerpen
worden behandeld: Deel 2-IIa Inleiding, oprichting, vermogen en aandelen, Deel 2-IIb Algemene vergadering,
bestuur, one-tier board, raad van
commissarissen, structuurvennootschap, certiﬁcering en beschermingsconstructies, Deel 2-IIc Aansprakelijkheid, enquêterecht, geschillenregeling, uitkoop- en verkoopregeling
en openbaar bod.
Deel 2-IIa is nu verschenen en is
ingrijpend herzien. De voornaamste
reden hiervan is de inwerkingtreding
van de Wet Flex-BV. Hierdoor is de BV
meer haar eigen weg gegaan en is
een gezamenlijke behandeling van
de NV en BV vaak niet meer mogelijk. De Wet Flex-BV bevat onder meer
nieuwe regels van vermogensbescherming (uitkeringstest en aansprakelijkheid van bestuurders en
terugbetalingsplicht van aandeelhouders), de mogelijkheid om aandelen
zonder winstrecht of stemrecht te
creëren, en nieuwe regels inzake
blokkering van aandelen. Verder is de
tekst geactualiseerd aan de hand van
andere wet- en regelgeving (o.a. de
Wet controle op rechtspersonen,
Stb. 2010, 80) en van jurisprudentie
en literatuur. De stof van het hoofdstuk over concernverhoudingen uit
de vorige drukken is verdeeld en
wordt behandeld in de relevante
hoofdstukken van de drie delen. Alle

1898

NEDERLANDS JURISTENBLAD – 26-07-2013 – AFL. 28

verwijzingen naar XI de losbladige
Bundel NV en BV zijn vervangen
door verwijzingen naar de meer toegankelijke reguliere parlementaire
stukken.
Prof. mr. G. van Solinge en prof. mr.
M.P. Nieuwe Weme
Asser-serie, deel 2-IIa
Kluwer 2013, € 110 (vierde druk)
ISBN 978 90 1311 138 5

Het ouderlijk gezag
ontwikkeld
Het ouderlijk gezag is
opgenomen in een zeer
uitgebreide regeling,
waarin voor elke denkbare relatievorm van
ouders een apart artikel
is opgenomen waaruit
het ouderlijk gezag
voortvloeit. Hoe kan het dat een ogenschijnlijk eenvoudig begrip als het
ouderlijk gezag toch zo ingewikkeld
is? Welke ontwikkelingen zijn voorafgegaan aan een dergelijk eindresultaat
en is een complexe benadering van
het ouderlijk gezag ook noodzakelijk,
of zijn er alternatieven? In dit boek
wordt getracht een antwoord te geven
op deze vragen. Daartoe wordt eerst
ingegaan op de regeling die gold vóór
invoering van het ouderlijk gezag en
op de gebeurtenissen die het startsein
waren voor de invoering en ontwikkeling van het ouderlijk gezag. Daarna
wordt de ontwikkeling omschreven
die de regeling van het ouderlijk gezag
heeft doorgemaakt vanaf de invoering
tot heden en wordt de huidige regeling geanalyseerd. Bekeken wordt of
de huidige regeling is uitontwikkeld
of dat de regeling nog verbetering
behoeft. Tevens worden alternatieven
onder de loep genomen, waarbij ook
gezagsregelingen van de ons omringende landen aan bod komen.
Mr. R. Odink
Uitgeverij Paris 2013, 80 p., € 19,50
ISBN 978 94 9096 285 2

Toonbeelden
Gedachten over provinciaal
omgevingsrecht
Dit boek is een eerbetoon aan mr.
Toon de Gier, die op 15 januari 2013
onverwachts overleed. Toon was
hoofddocent Staats- en bestuursrecht
aan de Universiteit Utrecht. Zijn
wetenschappelijke interesse ging
met name uit naar het ruimtelijk
bestuursrecht en het omgevings-

recht, waarvan de talloze publicaties
van zijn hand over deze onderwerpen blijk geven. De auteurs behandelen in deze bundel een keur aan
actuele, deels geheel nieuwe, onderwerpen rond het thema provinciaal
omgevingsrecht. Mede in de stijl van
Toon de Gier worden nieuwe ideeën
en inzichten aangedragen en wordt
op wetgeving en rechtspraak, waar
nodig, kritiek uitgeoefend.
P.J.J. van Buuren, F.A.G. Groothuijse,
D. Korsse, A.G.A. Nijmeijer en
J. Robbe (red.)
Kluwer 2013, 200 p., € 50
ISBN 978 90 1311 763 9

Het Nieuwe Werken aan je
pensioen
Pensioen houdt de
gemoederen steeds
meer bezig. De ouderen
strijden voor behoud
van hun uitkering en de
jongeren willen uit het
verplichte systeem stappen. Een generatieconﬂict smeult en de eerste rechtszaken
worden voorbereid. Toch is het de
auteur gelukt om in deze tijden van
crisis een positief boek over pensioen te schrijven, want welbeschouwd
hebben we een luxeprobleem en een
probleem van valse verwachtingen.
Aan de hand van zijn werkervaringen
legt hij uit hoe ons pensioenstelsel
werkt en vooral wat er mis is met
ons denken over pensioen. Veertig
jaar werken om daarna pas van het
leven te genieten, is niet meer van
deze tijd. De lezer wordt meegenomen op reis rond de wereld en wordt
getoond dat je ook op een logischer
en duurzamere manier aan je pensioen kunt werken. Het boek is tevens
een roep om hervorming van ons
pensioenstelsel, want het is volgens
de auteur oneerlijk, star, paternalistisch en zijn doel voorbijgestreefd.
We hebben niet het beste pensioenstelsel ter wereld, maar lopen internationaal gezien juist uit de pas.
Door middel van in reisverhalen verpakte rechtsvergelijking wordt
geschetst hoe een ﬂexibel, eerlijk en
houdbaar pensioenstelsel er volgens
de auteur uit zou moeten zien: van
collectief naar individueel en van
solidair naar solitair.
Sjaak Zonneveld
SC Uitgevers 2013, 283 p., € 15
ISBN 978 90 8208 640 9

