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Het laatste deel van de serie Actualia Ondernemingsrecht vormde het boek 'De nieuwe 
structuurregeling' uit 2004. In dat jaar vond een ingrijpende wijziging plaats van deze 
typisch Nederlandse regeling voor grote kapitaalvennootschappen. Dit boek vormt een 
vervolg daarop. Het geeft de actuele stand van zaken weer met een groot aantal voor
beelden uit de praktijk. Alhoewel de regeling op nog zeer weinig Nederlandse beurs
vennootschappen van toepassing is, is de relevantie op een 'lager niveau' en voor de 
niet-beursgenoteerde vennootschap onverminderd groot. Door verdergaande interna
tionalisering zal de toepassing van de zogenaamde 'holdingvrijstelling' en het ver

zwakte regime naar verwachting toenemen. 

In het boek wordt ook ruime aandacht besteed aan de Nederlandse Corporate Governance 
Code. De Code is in ieder geval van toepassing op beursgenoteerde vennootschappen 
maar heeft ook een zekere reflexwerking naar niet-beurs-genoteerde vennootschappen. In 
dit boek ligt de nadruk op het functioneren van het centrale orgaan in de structuurrege
ling, de raad van commissarissen. In dat orgaan komen kapitaal en medezeggenschap 
binnen de vennootschap in feite samen. De Code en de praktijk laten zien dat de raad van 
commissarissen een cruciale rol kan en moet spelen in crisis- en/of overnamesituaties of 

ter vermijding van tegenstrijdige belangen. 

Geconstateerd kan worden dat de structuurregeling in de praktijk weliswaar tot de nodige 
vragen aanleiding geeft, maar dat deze echter zelden onoplosbaar zijn. Dergelijke praktijk
vragen en oplossingen worden in dit boek besproken. Er is voor wat betreft de benoeming 
van de leden van de raad van commissarissen ook ruimte voor maatwerk. Die ruimte 
wordt met name in Joint v/entwre-verhoudingen vaak gebruikt. 

Anders dan de Code, lijkt de structuurregeling eigenlijk weinig aan verandering onder
hevig. Ook wordt er zeer zelden over geprocedeerd. Misschien een bewijs dat dit product 

van de polder ons goed past. 
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