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STELLINGEN

BEHORENDE BIJ HET PROEFSCHRIFT

THE CORPORATE PARADOX - ECONOMIC REALITIES
OF THE CORPORATE FORM OF ORGANIZATION

1. Een siechte politieagent is een grotere bedreiging voor de rechtsstaat dan een goede
crimineel.

2. De opvatting welke de oorsprong van de naamloze vennootschap zoekt in de oc-
trooiverlening door de Staten-Generaal aan de Verenigde Oost-lndische Compagnie
(de VOC) in 1602, miskent zowel het in essentie contractuele karakter van de
naamloze vennootschap als vrijwillig samenwerkingsverband van rechthebbenden
op productiefactoren, als het wezen van het VOC-octrooi, dat is gelegen in een mo-
nopolierecht gekoppeld aan de delegatie van soevereine bevoegdheden waaronder
de bevoegdheid tot uitoefening van militaire macht,

3. Ter bevordering van de mededinging in de markt voor bestuurders en commissaris-
sen en de hierdoor voor zittende functionarissen gecreeerde prikkels tot getrouw-
heid aan het aandeelhoudersbelang, dient het kabinetsvoornemen (kenbaar uit TK
25 732 nr. 8) tot vergroting van het inzicht in de bezoldiging van bestuurders en
commissarissen te worden geimplementeerd door artikel 2:383 van het Burgerlijk
Wetboek zodanig te wijzigen, dat open naamloze vennootschappen zullen worden
verplicht om in hun jaarrekening opgave te doen van de bezoldiging. met inbegrip
van verstrekte optie- en andere Vermögensrechten, voor alle individuele bestuurders
en commissarissen in het betrokken boekjaar, met vermelding van de naam van de
desbetreffende natuurlijke persoon. (<#/

4. Teneinde de werking van de markt voor vennootschappelijk bestuur als middel tot
bevordering van effectief ondernemingsbestuur te versterken, verdient het aanbe-
veling dat in het kader van de beleidsmatige evaluatie van het zgn. "structuurregi-
rae" die de minister van financien in mei 1999 heeft toegezegd aan de Tweede Ka-
mer, tevens wetgeving zal worden voorbereid ertoe strekkende dat de wettelijke
voorschriften krachtens welke de benoeming en het ontslag van bestuurders en
commissarissen bij structuurvennootschappen zijn onttrokken aan de zeggenschap
van de algemene vergadering van aandeelhouders, integraal zullen worden ge-
schrapt.

5. In het belang van een grotere specialisatie in de desbetreffende rechtsvinding,
waardoor vermeerdering van expertise, uniformiteit en snelheid in rechtsbedeling
zal worden mogelijk gemaakt, dient de rechtspleging in zaken betreffende persoon-
lijke aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen wegens onbehoorlijke
taakvervulling (ex artikel 2:9, 2:138 en 2:248 Burgerlijk Wetboek), te worden ge-



concentreerd bij de ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam. (<///

6. In aanmerking nemende dat de prijs van de aandelen in het kapitaal van een naam-
loze vennootschap vooreerst afhankelijk is van de verwachtingen van investeerders
omtrent de toekomstige rendementen per aandeel, te behalen door de met de ven-
nootschap verbonden onderneming, zal het wettelijk vereiste (blijkend uit in het
bijzonder de artikelen 2:67, eerste lid en 2:80, eerste lid, Burgerlijk Wetboek)
krachtens welk de aandelen een nominale waarde dienen te hebben, kunnen worden
afgeschaft zonder dat het vermögen van de vennootschap tot verwerving van risi-
codragend kapitaal of de verhandelbaarheid van hiertoe uitgegeven aandelen, daar-
door zal worden aangetast. (<7if pro<?/sc/in//,)

7. Ter beperking van het bewijsrisico en, hierdoor, ter vermijding van rechts- en risi-
co-onzekerheid aan de zijde van de verzekerde, dient een specifieke wettelijke re-
geling te worden getroffen met betrekking tot de verdeling van de bewijslast terza-
ke van aanspraken uit verzekering ingeval van betwisting van de gestelde aan-
spraak door de verzekeraar. (W./7.F.M. CorteMraarf, ßewy.rmoei7j//Wie£fc'7i W/ aa»i-
.sprafow «iV vereetering, I'H: WeeüW voor Privaarrec/ir, Aforanaar en Äegwrrari'e,
/ir 59S0 (70 novemfcer 7990), pp. 699-7«)

8. De opvatting volgens welke rechtseconomie een wetenschappelijke discipline be-
treft die zieh bevindt op het grensvlak van rechtswetenschap en economie, miskent
dat rechtseconomie niet meer of minder is dan een vorm van toegepaste micro-
economie en daarmee uitsluitend tot het domein van de economische wetenschap
behoort. (W.//.F.M Corte/iraad, /?ec/i/5economie fcwfaa/ mVf, //i; Neder/ancfo JH-
mfcwfr/arf, 27y«ni 7996 fa/7. 25j, pp. 96J-967)

9. Er is geen grond om aan raden-commissaris het lidmaatschap van raden van com-
missarissen te ontzeggen behoudens ten aanzien van vennootschappen waarvan de
werkzaamheden (mede) betrekking hebben op de uitrusting van schepen belust op
prijs of buit.

10. De overproduetie- en milieuproblemen die het gevolg zijn van de intensieve be-
drijfsvoering in de hedendaagse Nederlandse landbouwsector op kapitalistische
leest, vormen aanleiding om een structurele hervorming van deze sector te overwe-
gen door collectivisatie van landbouwproductiemiddelen met gelijktijdige invoe-
ring van het Sovjet-Russische kolchosemodel.

11. Onderhandelen is de kunst van het weggeven.

Wouter H.F.M. Cortenraad
8 december 1999


