Persmededeling van de Universitaire Stichting
Prijs Fernand COLLIN voor Recht 2016 toegekend aan Sofie COOLS
De tweejaarlijkse Fernand COLLIN-prijs is een van de belangrijkste prijzen voor een in het Nederlands
geschreven juridisch wetenschappelijk werk. Hij wordt uitgereikt door de Universitaire Stichting.
De prijs, die in 1962 voor het eerst werd toegekend, is genoemd naar Fernand COLLIN, hoogleraar
aan de KU Leuven en later voorzitter van de Kredietbank.
De Fernand COLLIN-prijs 2016 wordt toegekend aan Sofie COOLS voor haar boek De
bevoegdheidsverdeling tussen algemene vergadering en raad van bestuur in de NV, uitgegeven bij
Roularta Media Group in 2015 (XXXII+732 pagina’s). Het boek is de handelsversie van het proefschrift
waarmee mevrouw COOLS in 2014 aan de KU Leuven promoveerde tot doctor in de rechten.
Professor Koen GEENS was promotor van het proefschrift.
Over de gelauwerde
Sofie COOLS (°1981) studeerde aan de KU Leuven en aan de Harvard Law School. Zij was een tijd
werkzaam in een groot advocatenkantoor en keerde terug naar de universiteit om te doctoreren. Na
het behalen van haar doctoraatsdiploma werd zij Senior Research Fellow in het Max Planck Instituut
voor rechtsvergelijking en internationaal privaatrecht te Hamburg. Zij werkt ook verder aan een
doctoraatsproefschrift in Harvard (zie ook: https://www.law.kuleuven.be/jri/nl/sta/00051043 ).
Over het bekroonde werk
Zoals de titel van haar werk aangeeft, onderzoekt Sofie COOLS de bevoegdheidsverdeling tussen de
algemene vergadering en de raad van bestuur in de naamloze vennootschap. Haar onderzoek gaat
over de naamloze vennootschap in het algemeen, maar heeft vooral belang voor beursgenoteerde
vennootschappen.
Ze bepaalt eerst, aan de hand van inzichten uit de economische analyse van het recht (Economic
Analysis of Law) hoe de beslissingsbevoegdheid optimaal verdeeld kan worden. Haar model gaat in
de eerste plaats uit van de noodzaak om belangenconflicten te vermijden tussen het bestuur, agent
van de vennootschap, en de vennootschap-opdrachtgever. Ze omschrijft het vennootschapsbelang
hierbij als de aandeelhouderswaarde op lange termijn. In gevallen waar het gevaar bestaat dat de
raad van bestuur zijn eigen belang stelt boven dat van de vennootschap, is het beter de algemene
vergadering te laten beslissen, aangenomen dat het belang van de beslissing de (transactie)kosten
voor het houden van algemene vergaderingen verantwoordt. Een andere doelstelling van haar model
is te vermijden dat aandeelhouders misbruik maken van een meerderheidspositie of (wanneer de
aandelen sterk verspreid zijn onder het publiek) van het absenteïsme op de algemene vergadering.
De auteur bespreekt vervolgens de verschillende soorten beslissingen die in een naamloze
vennootschap moeten worden genomen en de belangenconflicten die hierbij kunnen rijzen. Ze
onderzoekt of de bestaande wettelijke regeling klopt met het model dat ze vooropstelt en doet
aanbevelingen voor een verbetering van de huidige regelen. In een reeks gevallen beslist best het
bestuur of, juist andersom, de algemene vergadering. In andere gevallen is zij voorstander van een
meer gedifferentieerde vorm van samenwerking tussen de twee organen.
De jury bekroont COOLS’ werk wegens het samengaan van origineel en goed doordacht
interdisciplinair onderzoek, wetenschappelijke grondigheid, maatschappelijke relevantie en een
voortreffelijke schrijfstijl. Het maakt, zowel voor de rechtsleer als voor de praktijk, een waardevolle
aanvulling uit op de belangrijke literatuur die de jongste jaren, in België, in het Nederlands tot stand
kwam over vennootschapsrecht.

Uitreiking
De prijs wordt uitgereikt op maandag 12 december 2016 om 11 uur in een academische zitting in de
Universitaire Stichting.
Informatie
Over de prijs: Op de site van de Universitaire Stichting:
http://www.universitairestichting.be/nl/content/de-prijs-fernand-collin-voor-recht
Voorzitter van de Jury: Em. Prof. dr. Hubert BOCKEN
http://www.universitairestichting.be/nl/content/de-prijs-fernand-collin-voor-recht
Info: Hilde GARMYN, Universitaire Stichting, Egmontstraat 11-1000 Brussel 02/545 04 20,
fu.us@universityfoundation.be

