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HOOFDSTUK 1

Inleiding

Dat werknemers medezeggenschap dienen te hebben ten aanzien van de besluitvorming in de onderneming is in Nederland een algemeen geaccepteerd gegeven.
Op basis van verschillende wetten en regelingen oefenen Nederlandse werknemers
invloed uit op de besluitvorming van de ondernemer en – bij sommige rechtsvormen – op de samenstelling van de organen van de ondernemer. Medezeggenschap is zowel in het Nederlandse als het Europese recht als grondrecht verankerd.
De belangrijkste wet die de medezeggenschap van werknemers regelt, is de WOR
die werknemers informatie-, overleg-, advies- en instemmingsrechten verschaft. De
WOR is van toepassing op iedere onderneming, ongeacht de rechtsvorm waarin
deze wordt gedreven en ongeacht de (financiële) situatie waarin de onderneming
zich bevindt. De achtergrond van deze ‘rechtsvormonafhankelijkheid’ is dat de
wetgever beoogde een zo ruim mogelijke werking aan de medezeggenschap te
geven. Een goede gedachte die er echter aan voorbij gaat dat de keuze voor een
bepaalde rechtsvorm of organisatiestructuur of de situatie waarin de onderneming
zich bevindt van invloed is op de medezeggenschap van werknemers. Een van de
belangrijkste uitgangspunten van de WOR is tenslotte dat de medezeggenschap de
zeggenschap moet volgen.
Het beginsel medezeggenschap volgt zeggenschap houdt in dat de medezeggenschap van werknemers zoveel mogelijk aansluit op de uitoefening van de zeggenschap
en de wijze waarop de zeggenschapsverhoudingen zijn vormgegeven. Dit adagium
wordt beschouwd als een van de wezenskenmerken van de WOR, al wordt het in de
wetsgeschiedenis van de eerste versies van de WOR niet als zodanig genoemd. Bij
latere wetswijzigingen wordt het wel – al dan niet expliciet – tot uitgangspunt
genomen. Zo stelt Minister Asscher bij de parlementaire behandeling van de wijziging
van de WOR in 2013: “omdat medezeggenschap de zeggenschap volgt zal er echter
altijd een bepaalde vertraging zitten in de reactie van de Nederlandse ondernemings1
raad op het besluit van een buitenlands moederconcern.”

1

Kamerstukken I, 2012-2013, 33367, C, p. 4. Zie ook: Kamerstukken II, 2009-2010, 29818, nr. 33, p. 21.
Het Kamerlid Uhlenbelt vraagt hier of het beginsel medezeggenschap volgt zeggenschap niet moet
worden omgedraaid. De minister antwoordt vervolgens dat dat zou leiden tot een ander proces
van ondernemerschap.
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Bij de wetgeving inzake medezeggenschap bij scholen en bij pensioeninstellingen
wordt het adagium medezeggenschap volgt zeggenschap uitdrukkelijk op de voor2
grond geplaatst. In de notitie consultatief overleg medezeggenschap van de SER
werkgroep AOM wordt ook verschillende keren gerefereerd aan het beginsel mede3
zeggenschap volgt zeggenschap. Tot slot wordt in de literatuur en jurisprudentie
medezeggenschap volgt zeggenschap als een van de belangrijkste uitgangspunten
4
van de WOR neergezet.
Medezeggenschap volgt zeggenschap speelt een rol bij verschillende aspecten van
medezeggenschap. Het gaat grofweg om (i) de uitoefening van de bevoegdheden van
de or, (ii) de inrichting van de medezeggenschapsstructuur en (iii) de wijziging van de
zeggenschap. Hieronder bespreek ik deze aspecten kort en ga ik tevens in op situaties
waarin het beginsel medezeggenschap volgt zeggenschap ten aanzien van die
betreffende aangelegenheid onder druk komt te staan. Deze situaties zullen vervolgens in de verschillende hoofdstukken van deze dissertatie behandeld worden.
a) De uitoefening van de bevoegdheden van de or
Art. 25 en 27 WOR zijn zo vormgegeven dat de bevoegdheden van de or gekoppeld
zijn aan de besluitvorming van de ondernemer. Kort gezegd het advies volgt het
besluit van de ondernemer. Wanneer er geen besluit is genomen, is er ook geen
5
adviesrecht van de or; er is geen adviesrecht ten aanzien van non-decisie. Ook bij de
vraag jegens wie de bevoegdheden kunnen worden uitgeoefend, speelt het beginsel
medezeggenschap volgt zeggenschap een rol. De medezeggenschap komt het beste
tot zijn recht indien degene die het in zijn macht heeft het besluit (voor) te nemen,
ook de medezeggenschap inschakelt. Zo overwoog het Hof Amsterdam in de zaak
PUEM: “zij die krachtens hun rechtspositie in de vennootschap het in hun macht
hebben de in art. 25 lid 1 bedoelde besluiten te nemen, zullen alvorens te besluiten
6
het advies van de or dienen te vragen.”
De WOR gaat uit van een ‘normaalsituatie’ waarin besluiten die betrekking hebben
op de onderneming worden voorgenomen door de ondernemer, vertegenwoordigt
door het bestuur. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de tekst van art. 25 WOR. In de praktijk
zijn de zeggenschapsverhoudingen echter complexer dan deze normaalsituatie en
kan de medezeggenschap onder druk komen te staan. In hoofdstuk 2 ga ik in op de
situatie dat een onderneming wordt gedreven in de rechtsvorm van een kapitaalvennootschap (BV en NV). In dat geval vindt naast besluitvorming in de onderneming,
de arbeidsorganisatie, besluitvorming plaats in de rechtspersoon. Voorgenomen
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5
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2

Kamerstukken II, 2008-2009 31821, nr. 7, p. 10; Kamerstukken II 2003-2004 28294, nr. 7, p. 4.
Notitie consultatief overleg medezeggenschap van de SER van 21 september 2009. AOM/948, p. 7-8.
Zie bijvoorbeeld: R.H. van het Kaar, E. Smit, Vier scenario’s voor de toekomst van medezeggenschap.
Een onderzoek in opdracht van het ministerie van SZW, juli 2006, p. 16; W.M.G. Allertz,
Grensoverschrijdende organisatieontwikkelingen en medezeggenschap. Besluitvorming in internationaliserende ondernemingen, Assen: Van Gorcum 2002, p. 243; M. Chébti, ‘Volgt medezeggenschap
de formele of feitelijke zeggenschap in de onderneming, BB 2008, 69, Kantonrechter Rotterdam
30 maart 2011, RO 2011/68.
Hierop wordt in de jurisprudentie een enkele uitzondering gemaakt. Ondernemingskamer
30 oktober 2003, JOR 2003/10, Ondernemingskamer 10 mei 2011, JAR 2011/167. In beide gevallen
ging het om een (voorgenomen) besluit om niet in te schrijven op een concessie.
Hof Amsterdam 27 juli 1989, NJ 1990, 734 (PUEM).
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besluiten die betrekking hebben op de vennootschapsrechtelijke organisatie vallen
strikt genomen niet onder de reikwijdte van art. 25 WOR, maar kunnen wen aanzienlijke gevolgen voor de onderneming en de daarin werkzame personen hebben. Daar
komt bij dat deze besluiten in het algemeen niet door het bestuur (in de zin van de
WOR), maar door de aandeelhouders(vergadering) worden (voor)genomen.
Ook indien ondernemingen onderdeel uitmaken van complexe concernstructuren
komt het beginsel ‘medezeggenschap volgt zeggenschap’ onder druk te staan. In dat
geval is er immers sprake van centrale leiding door de moedervennootschap en
voeren de besturen van de dochtervennootschappen slechts het concernbeleid uit,
althans dat zal voor een belangrijk gedeelte de besluitvorming op het niveau van
de dochtervennootschap – en dus ook de invloed van de or daarop – inkleuren. Hoe
beperkter de beslissingsvrijheid van het bestuur van de dochtervennootschap
hoe beperkter de invloed van de medezeggenschap zal zijn. Daarnaast werken
sommige besluiten van de moeder rechtstreeks door in de onderneming van de
dochtervennootschap. De moedervennootschap neemt in dat geval het besluit, terwijl
de medezeggenschap zich bevindt op het niveau van de dochtervennootschap. In
hoofdstuk 4 zal ik deze problematiek beschrijven en onderzoek doen naar mogelijke
oplossingen in de wetgeving en jurisprudentie. Internationale concerns komen aan de
orde in hoofdstuk 5.
b) De inrichting van de medezeggenschapsstructuur
De wijze waarop de medezeggenschap wordt vormgegeven dient aan te sluiten bij de
7
wijze waarop de zeggenschap is vormgegeven. De ondernemer dient de medezeggenschap zo in te richten dat deze het best tot zijn recht komt. Daarbij geldt het
beginsel medezeggenschap volgt zeggenschap als uitgangspunt. In complexe concernstructuren zal het niet altijd eenvoudig zijn om de medezeggenschap te laten
aansluiten bij de zeggenschap, zeker indien bepaalde onderdelen van het concern in
het buitenland zijn gevestigd. Deze problematiek wordt voor nationale concerns
behandeld in hoofdstuk 4 en voor internationale concerns in hoofdstuk 5.
c) Wijziging van de zeggenschap
Het beginsel ‘medezeggenschap volgt zeggenschap’ komt ook onder druk te staan
wanneer de onderneming herstructureert. Bij een fusie of overname wordt de
onderneming overgedragen aan een andere partij. De zeggenschapsverhouding
wijzigt en de vraag rijst of de or wel blijft bestaan na de fusie of overname. Ook de
rol van de or ten aanzien van het (voorgenomen) besluit tot fusie of overname kan een
probleem vormen, nu dit besluit deels wordt genomen door een andere partij. In het
geval van een aandelenfusie wordt het besluit, in ieder geval aan de kant van de
doelwitvennootschap, niet eens door een orgaan van de vennootschap (voor)genomen, maar door individuele aandeelhouders.

7

Dit blijkt onder meer uit de notitie consultatief overleg medezeggenschap van de SER van
21 september 2009. AOM/948 p. 7-8. Ook het Hof ’s-Gravenhage noemt het beginsel medezeggenschap volgt zeggenschap expliciet als uitgangspunt bij de inrichting van de medezeggenschapsstructuur. Hof ’s-Gravenhage 28 november 2006, JAR 2007/8. Deze uitspraak zal in
paragraaf 4.2.3.1. uitgebreid besproken worden.
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Gaat het om een beursovername, dan zal de overname voor een belangrijk deel
worden beheerst door het effectenrecht, wat van invloed kan zijn op de reikwijdte van
medezeggenschap. Het effectenrecht heeft immers als voornaamste doel de beleggers
te beschermen en het effectenverkeer zo soepel mogelijk te laten verlopen. Medezeggenschap zorgt voor (wellicht onwenselijke) informatiestromen en vertraging en
verhoudt zich dus slecht tot de doelstellingen van de effectenrechtelijke regelgeving.
Fusies en overnames komen aan de orde in hoofdstuk 3.
Sinds het ontstaan van de Europese Unie kunnen Nederlandse ondernemers ook
grensoverschrijdend herstructureren. In een dergelijk geval kan de onderneming
onder zeggenschap van een buitenlandse of Europese rechtspersoon komen, waarvoor andere medezeggenschapsregels gelden. De medezeggenschap die bestond bij
de Nederlandse ondernemer kan daardoor beperkt worden. Deze problematiek komt
aan de orde in hoofdstuk 5.
Een laatste voorbeeld van een wijziging van de zeggenschap waardoor de medezeggenschap onder druk komt te staan betreft de situatie dat de onderneming in staat
van insolventie verkeert. De rechtbank beslist in dat geval – op verzoek van
schuldeisers of de ondernemer zelf – of de onderneming al dan niet onder een
faillissementsrechtelijke procedure valt. Een faillissementsrechtelijke procedure
wordt in het leven geroepen met het doel tot een zo spoedig mogelijke afwikkeling
van de boedel te komen ten behoeve van de schuldeisers. Treedt de staat van
insolventie in dan wordt de zeggenschap (mede) overgedragen aan de curator en
de bewindvoerder. In hoofdstuk 6 behandel ik de rol van werknemersvertegenwoordigers indien de onderneming insolvent is. Ik ga onder meer in op de vraag of
de werknemers invloed kunnen uitoefenen op de eigen aanvraag tot faillietverklaring.
Ook bespreek ik de rol van de or ten opzichte van de curator of bewindvoerder indien
het faillissement of de surseance van betaling is ingetreden.
De kernvraag van deze dissertatie luidt:
In hoeverre komt het uitgangspunt ‘medezeggenschap volgt zeggenschap’ onder
druk te staan door de organisatiestructuur, rechtsvorm of situatie waarin de
ondernemer zich bevindt?
Per hoofdstuk worden de volgende deelvragen beantwoord:
– Wat is de verklaring voor het uiteenlopen van medezeggenschap en zeggenschap?
– Welke belangen van andere betrokkenen (stakeholders) spelen daarbij een rol?
– In hoeverre wordt het uiteenlopen ondervangen door jurisprudentie en/of
wetgeving?
– Welke andere mogelijkheden staan de werknemersvertegenwoordigers ter
beschikking?
– Op welke wijze kan de medezeggenschap beter aansluiten bij de zeggenschapsverhoudingen in het desbetreffende geval?
Als uitgangspunt neem ik de medezeggenschap op grond van de WOR. Naast deze
wet, die geldt voor alle rechtsvormen en in alle situaties, bestaan echter veel
bevoegdheden voor de or, voor vakbonden of voor beide op basis van andere wetten.
Zo kan de or invloed uitoefenen op de samenstelling van de RVC van BV’s, NV’s,
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coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen op basis van de structuurregeling
in Boek 2 BW, hebben de vakbonden informatie- en raadplegingsrechten op basis van
de Fusiegedragsregels en voorziet het Bob in medezeggenschap bij een openbaar bod.
Per hoofdstuk zal ik onderzoeken welke bijzondere bevoegdheden de or of vakbonden hebben en hoe deze zich verhouden tot de zeggenschapsverhoudingen. Ook doe
ik onderzoek naar andere geschillenprocedures die niet specifiek zien op medezeggenschap, maar wel ter beschikking staan aan de werknemersvertegenwoordigers,
zoals de procedure ex art. 2:14-16 BW en de verzetsprocedure in het geval van
faillissement. Ik sluit ieder hoofdstuk af met een conclusie en enkele aanbevelingen.
Dit onderzoek is afgerond in juli 2013. Op enkele uitzondering na, is daarna
verschenen literatuur en jurisprudentie niet verwerkt.

5
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Kapitaalvennootschappen

2.1

Inleiding

Door aan te sluiten bij het begrip onderneming is de WOR rechtsvormonafhankelijk
vormgegeven. Met andere woorden: voor de toepasselijkheid van de WOR maakt het
niet uit of de onderneming waarbij de or is ingesteld, wordt gedreven door een
eenmanszaak of bijvoorbeeld een beursgenoteerde NV. Beide kunnen ondernemer
zijn in de zin van art. 1 lid 1 sub d WOR. Het is het bestuur van de onderneming dat
overleg voert met de or en ook de bevoegdheden van de or zien op de onderneming,
de arbeidsorganisatie. Het rechtsvormonafhankelijke uitgangspunt van de WOR gaat
echter voorbij aan de omstandigheid dat de zeggenschap binnen de verschillende
rechtsvormen – ondernemers in de zin van de WOR – aanzienlijk verschilt. In het
geval dat de onderneming wordt gedreven door een eenmanszaak is het één ondernemer, veelal tevens bestuurder, die de besluiten neemt. Die besluiten hebben
rechtstreeks betrekking op de onderneming die door de ondernemer wordt gedreven.
Wordt de onderneming echter door een kapitaalvennootschap – BV of NV – gedreven,
dan is dit wezenlijk anders. In dat geval zijn er niet alleen besluiten die de onderneming betreffen, maar ook belangrijke besluiten die de vennootschap – de rechtspersoon – betreffen, zoals statutenwijziging, ontbinding, benoeming, ontslag en
beloning van leden van de organen van de vennootschap en winstuitkering. Het
gaat hier om besluiten die strikt genomen niet de arbeidsorganisatie betreffen, maar
wel van ingrijpende invloed kunnen zijn op de onderneming. Deze besluiten worden
bij kapitaalvennootschappen bovendien niet genomen door het bestuur (van de
1
onderneming), maar door de algemene vergadering (AV(A)) , die bestaat uit aandeelhouders. Het begrippenapparaat van de WOR sluit daardoor niet goed aan bij de
zeggenschapsverhoudingen uit Boek 2 BW. In dit hoofdstuk beantwoord ik de vraag in
hoeverre het principe ‘medezeggenschap volgt zeggenschap’ onder druk komt te
staan bij de besluitvorming in kapitaalvennootschappen. Ik richt me daarbij vooral op
de rol van de or ten aanzien van de besluitvorming in de vennootschap. Nadat ik
uiteen heb gezet wat in het algemeen de rol van de or in het vennootschapsrecht is,

1

Bij de NV wordt de algemene vergadering aangeduid met AVA, bij de BV – sinds de invoering van
de flex-BV – met AV. Ik gebruik consequent AV(A), ook indien een regeling alleen ziet op de NV of
BV.
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onderzoek ik ten aanzien van verschillende vennootschapsrechtelijke besluiten welke
invloed de or daarop kan uitoefenen. Bijzondere aandacht in dit hoofdstuk krijgt de
vennootschapsrechtelijke medezeggenschap. Medezeggenschap van werknemers is
tweesporig ontstaan. De or heeft niet alleen bevoegdheden op grond van de WOR,
maar ook op grond van Boek 2 BW. In tegenstelling tot de WOR, gaat het bij het laatste
om medezeggenschap die juist uitdrukkelijk gekoppeld is aan bepaalde rechtsvormen. Ik ga in op de vraag of deze vennootschapsrechtelijke medezeggenschap beter
aansluit bij de zeggenschapsverhoudingen in kapitaalvennootschappen dan de medezeggenschap op grond van de WOR. Ook bespreek ik andere mogelijkheden van de or
(en vakbonden) in het vennootschapsrecht om invloed uit te oefenen op de besluiten
die betrekking hebben op de vennootschap.
2.2

De positie van werknemers in het vennootschapsrecht

2.2.1

Inleiding: het stakeholdersmodel

In het Nederlandse vennootschapsrecht staat het zogenoemde stakeholdersmodel
centraal. De vennootschap wordt als een eigen instituut gezien waarin niet alleen
de belangen van aandeelhouders, maar ook die van andere stakeholders centraal
staan. Er is sprake van belangenpluralisme. De preambule van de Corporate Governance Code omschrijft dit model als volgt: “De Code gaat uit van het in Nederland
gehanteerde uitgangspunt dat de vennootschap een lange termijn samenwerkingsverband is van diverse bij de vennootschap betrokken partijen. De belanghebbenden
zijn de groepen en individuen die direct of indirect het bereiken van de doelstellingen
van de vennootschap beïnvloeden of er door worden beïnvloed: werknemers, aandeelhouders en andere kapitaalverschaffers, toeleveranciers, afnemers, de overheid
en maatschappelijke groeperingen. Het bestuur en de RVC hebben een integrale
verantwoordelijkheid voor de afweging van deze belangen, doorgaans gericht op de
continuïteit van de onderneming. Daarbij streeft de vennootschap naar het creëren
van aandeelhouderswaarde op de lange termijn.” Het stakeholdersmodel wordt door
2
3
de SER , het kabinet en in jurisprudentie als uitgangspunt genomen. Als tegenhanger
van het stakeholdersmodel wordt vaak gerefereerd aan het shareholdersmodel, dat in
Angelsaksische landen zoals de Verenigde Staten het uitgangspunt zou zijn. Onder dit
model valt het belang van de vennootschap samen met dat van de aandeelhouders.
Het bestuur van de vennootschap richt zich zoveel mogelijk op de waardemaximalisatie voor aandeelhouders. In de praktijk is het onderscheid tussen deze twee
4
vormen van corporate governance overigens niet zo scherp.

2
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SER-advies 08/01, p. 23.
Zie bijvoorbeeld: Hoge Raad 13 juli 2007, NJ 2007, 434, ARO 2007/120, JOR 2007/178, RO 2007/69
(ABN AMRO) en Ondernemingskamer 17 januari 2007, ARO 2007/21, JOR 2007/42 (Stork). Zie over de
betekenis van de laatste beschikking voor het stakeholdersmodel ook: M.J. Kroeze, M.A. Verbrugh,
‘Rechterlijke bemiddeling bij Stork is OK’, NJB 2007, 422.
Zie hierover: M.J. van Ginneken, L. Timmerman, ‘De betekenis van het evenredigheidsbeginsel voor
het ondernemingsrecht’, Ondernemingsrecht 2011, 123.
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2.2.2

Zoals gezegd gaat het stakeholdersmodel uit van belangenpluralisme. Timmerman onderscheidt in zijn oratie twee manieren waarop pluraliteit van belangen kan
doorwerken in het vennootschapsrecht. De eerste methode betreft het toekennen van
een bepaalde plaats in het vennootschapsrecht aan een bepaald belang. De tweede
methode houdt in dat degene die onderdeel uitmaakt van een orgaan van de
vennootschap bij het vervullen van zijn taak met uiteenlopende belangen rekening
5
dient te houden. De belangen van werknemers werken via beide methoden door in
het vennootschapsrecht. Het belang van werknemers vormt onderdeel van het
vennootschappelijk belang, maar daarnaast hebben werknemers specifieke bevoegdheden op grond van Boek 2 BW, bijvoorbeeld ten aanzien van benoeming en ontslag
van commissarissen en belangrijke bestuursbesluiten. Beide manieren waarop het
belang van de werknemers een rol krijgt, vullen elkaar goed aan. Doordat de
werknemers specifieke bevoegdheden hebben, zal wellicht eerder rekening gehouden worden met hun belang bij de besluitvorming. Bovendien hebben de medezeggenschapsbevoegdheden uit Boek 2 BW vooral betrekking op besluiten van de AV(A),
die, in tegenstelling tot bestuur en RVC, bij de besluitvorming in beginsel geen
rekening hoeft te houden met het vennootschappelijk belang.
2.2.2

Vennootschappelijk belang

Het richtsnoer van het vennootschappelijk belang is te vinden in art. 2:140 en 2:250
lid 2 BW. Deze artikelen bepalen dat de RVC zich bij de uitoefening van zijn taken moet
richten op het ‘belang van de vennootschap en de aan haar verbonden onderneming’.
Voor het bestuur is dit sinds 1 januari 2013 opgenomen in art. 2:129/239 lid 5 BW. Deze
bepalingen kunnen worden gezien als een codificatie van het arrest Doetinchemse
6
IJzergieterij. De woorden ‘en de aan haar verbonden onderneming’ zijn toegevoegd
om aan te geven dat ook het belang van werknemers bij de besluitvorming moet
7
worden betrokken.
Wat precies onder het vennootschappelijk belang moet worden verstaan is niet
8
duidelijk. Er zijn twee stromingen in de literatuur. De eerste stroming ziet het
vennootschappelijk belang als een eigen belang van de vennootschap, los van de
individuele belangen van de stakeholders. Maeijer is een aanhanger van deze leer en
omschrijft in zijn inaugurele rede het vennootschappelijk belang als het belang dat de
vennootschap heeft bij haar eigen gezonde bestaan, uitgroei en voortbestaan met het
9
oog op het door haar te bereiken doel. De andere stroming ziet het vennootschappelijk
belang als een resultante van de belangen van de verschillende betrokkenen, zoals
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L. Timmerman, ‘Grondslagen van geldend ondernemingsrecht’, Ondernemingsrecht 2009, 2. Dit
artikel betreft de uitgeschreven versie van zijn oratie.
Hoge Raad 1 april 1949, NJ 1949, 465 (Doetinchemse IJzergieterij).
Kamerstukken II, 1969-1970, 10751, nr. 3, p.12.
De theorie dat het vennootschappelijk belang gelijk staat aan het belang van aandeelhouders laat
ik hier buiten beschouwing, nu deze theorie in Nederland niet aanvaard wordt.
J.J.M. Maeijer, Het belangenconflict in de Naamloze vennootschap (oratie Nijmegen 1964);
J.M.M. Maeijer, 25 jaren belangenconflict in de Naamloze Vennootschap, Zwolle: Tjeenk Willink
1989, p. 6.

9

2.2.2

De reikwijdte van medezeggenschap

aandeelhouders, werknemers, afnemers en crediteuren; de zogenoemde participan10
11
tenopvatting. Van der Grinten introduceerde deze stroming. Steins Bisschop ziet het
vennootschappelijk belang als een ‘vector’ waarbij zowel gewicht als richting van de
betrokken belangen overwogen moet worden, maar waarbij ook als uitgangspunt geldt
12
dat geen van de deelbelangen doorslaggevend geacht kan worden. Volgens Van
Ginneken en Timmerman gaat het om een combinatie van beide opvattingen. Een
vennootschap is een juridische fictie en heeft geen inherent eigen belang dat geheel los
13
kan worden gezien van de belangen van de bij de vennootschap betrokkenen. Ook
Van Schilfgaarde, Winter en Wezeman integreren beide stromingen. Zij stellen dat
hetbelang van de vennootschap moet worden onderscheiden van de deelbelangen
van verschillende groepen en individuen, maar dat dit weinig anders kan zijn dan
een resultante van de in casu in aanmerking komende deelbelangen, waaronder die
14
van aandeelhouders en werknemers. In veel juridische procedures, zoals het
enquêterecht, wordt getoetst aan het belang van de vennootschap en de aan haar
verbonden onderneming.
De verplichting te handelen overeenkomstig het richtsnoer van het vennootschappelijk belang richt zich primair op het bestuur en de RVC. Timmerman spreekt
van hun ‘fiduciaire positie’; zij moeten alle belangen tegen elkaar afwegen en deze
15
binnen de vennootschap tot gelding brengen. Een interessante vraag is of ook de
AV(A) of een individuele (groot)aandeelhouder zich moet richten naar het vennootschappelijk belang. In de literatuur en jurisprudentie is hierover het volgende gezegd:
in 1944 heeft de Hoge Raad in het Wennex-arrest vooropgesteld dat de aandeelhouder zich bij het uitoefenen van zijn stemrecht alleen hoeft te richten op het eigen
16
belang en dus niet gebonden is aan het belang van de vennootschap. Later voegde de
Hoge Raad hieraan toe dat het een aandeelhouder in beginsel vrij staat dat recht op
17
zodanige wijze uit te oefenen als hij dienstig oordeelt. Maeijer stelt dat een ieder
behoefte heeft om zijn eigen belang rechtstreeks te kunnen behartigen. Het recht
moet kaders scheppen waarbinnen dit mogelijk is. Naar zijn mening kunnen de
aandeelhouders in de algemene vergadering binnen zekere grenzen hun eigen belang
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Zie onder andere: P. Borst, ‘Marginale toetsing in het publiek- en privaatrecht’, WPNR 1962-4737,
p. 402. Ook Van Solinge en Nieuwe Weme spreken hun voorkeur uit voor deze benadering, maar
wijzen er wel op dat de discussie over wat onder vennootschappelijk belang moet worden
verstaan vooral weinig praktische relevantie heeft. Asser/Maeijer, Van Solinge & Nieuwe Weme
2-II* 2009, nr. 394.
Van der Heijden/Van der Grinten, Handboek voor de naamloze en besloten vennootschap 1992, p. 406407.
B.M.T. Steins Bisschop, ‘Rumoer in de polder. De blijvende actualiteit van het poldermodel’, TvOB
2006-6, p. 213.
M.J. van Ginneken, L. Timmerman, ‘De betekenis van het evenredigheidsbeginsel voor het
ondernemingsrecht’, Ondernemingsrecht 2011, 123.
P. van Schilfgaarde, J.W. Winter, J.B. Wezeman, Van de BV en de NV, Deventer: Kluwer 2013, p. 27.
L. Timmerman, Gedragsrecht, belangenpluralisme en vereenvoudiging van het vennootschapsrecht.
Wat moet dwingend blijven in het vennootschapsrecht van de toekomst?, Rede uitgesproken bij de
aanvaarding van het ambt van hoogleraar in het ondernemingsrecht aan de Universiteit van Leiden
2004, p. 12.
Hoge Raad 30 juni 1944, NJ 1944, 465 (Wennex). Zie ook: Hoge Raad 13 november 1959, NJ 1960,
472 (Melchers).
Hoge Raad 13 november 1959, NJ 1960, 472 (Melchers). Deze overweging werd herhaald in Hoge
Raad 19 februari 1960, NJ 1960, 473 (Aurora).
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18

nastreven. De Jongh wijst erop dat het recht voor aandeelhouders om hun eigen
belang te behartigen ook uit het eigendomsrecht van art. 1 van het Eerste Protocol
19
EVRM volgt. Cahen is van mening dat bij de uitoefening van de dwingendrechtelijke
bevoegdheden het aandeelhoudersbelang vooropgesteld mag worden. Dit is naar zijn
mening anders bij de uitoefening van de bevoegdheden die door middel van regelend
recht aan de algemene vergadering toekomen. Bij de uitoefening van deze bevoegd20
heden moet de AV(A) zich rekenschap geven van het vennootschappelijk belang.
Van Schilfgaarde, Winter en Wezeman stellen dat de norm van het vennootschappelijk
belang ook voor de AV(A) geldt, maar dat men – gelet op de vertegenwoordigende
functie die de AV(A) vervult, zal moeten aanvaarden dat bij de belangenafweging
die de AV(A) moet verrichten het bijzondere belang van de aandeelhouders een
21
gewichtige rol speelt.
De Monitoring Commissie Corporate Governance stelt in haar rapport van 2008:
‘anders dan het bestuur en de raad van commissarissen zijn de overige betrokkenen
bij de vennootschap niet gebonden aan het richtsnoer van het belang van de
22
vennootschap en de met haar verbonden onderneming.’ De ministers van Sociale
Zaken en van Justitie nemen dit ook als uitgangspunt bij de behandeling van het
23
wetsvoorstel inzake de spreekrechten voor de or. Het handelen van aandeelhouders
24
wordt wel begrensd door de redelijkheid en billijkheid van art. 2:8 BW. Maeijer
neemt in zijn oratie het standpunt in dat de goede trouw (nu de redelijkheid en
billijkheid) meebrengt dat de aandeelhouder bij het dienen van het eigen belang
het belang van de vennootschap mede in het oog moet houden, het zo nodig moet
25
afwegen tegen zijn eigen belang en dat laatste desnoods moet ontzien. Naar het
oordeel van Slagter handelen aandeelhouders in strijd met art. 2:8 BW wanneer zij
26
verstandig ondernemersbeleid dwarsbomen. Koelemeijer is van mening dat een

18

19
20

21
22
23

24

25
26

J.M.M. Maeijer, ‘Het belangenconflict in de onderneming-vennootschap: rechtsmiddelen en
jurisprudentie’, in: J.M.M. Maeijer e.a., Ondernemingsraad en vennootschap, Deventer: Kluwer
1982, p. 3.
J.M. de Jongh, ‘Redelijkheid en billijkheid en het evenredigheidsbeginsel, in het bijzonder in de
verhouding van aandeelhouders tot het bestuur’, Ondernemingsrecht 2011, 124.
J.L.P. Cahen, ‘De invloed van de belangenverbreding op het handelen van de aandeelhouders’, in:
Honderd jaar rechtsleven, Nederlandse Juristen-Vereniging 1870-1970, Zwolle: Tjeenk Willink 1970,
p. 77.
P. van Schilfgaarde, J.W. Winter, J.B. Wezeman, Van de BV en de NV, Deventer: Kluwer 2013, p. 28.
Monitoring Commissie Corporate Governance, Rapport over de evaluatie en actualisering van de
Corporate Governance Code, juni 2008. Dit rapport is te downloaden op www.corpgov.nl.
Kamerstukken II, 2008-2009, 31877, nr. 3, p. 4. De omstandigheid dat aandeelhouders niet in
overeenstemming met het vennootschappelijk belang hoeven te handelen, is een van de redenen
waarom de ministers geen motiveringsverplichting aan de AV(A) hebben willen opleggen
Zie onder meer: J.M.M. Maeijer, 25 jaren belangenconflict in de vennootschap, Zwolle: Tjeenk
Willink 1989 p. 8; M. Koelemeijer, Redelijkheid en billijkheid in kapitaalvennootschappen, Deventer:
Kluwer 1999; M. Tabaksblat, ‘De rol van aandeelhouders in beursgenoteerde ondernemingen na
drie jaar Nederlandse corporate governance code; enkele observaties’, Ondernemingsrecht 2006,
192, W.J. Slagter, Compendium Ondernemingsrecht, Deventer: Kluwer 2005, p.13; J.M. de Jongh,
‘Redelijkheid en billijkheid en het evenredigheidsbeginsel, in het bijzonder in de verhouding
van aandeelhouders tot bestuur’, Ondernemingsrecht 2011, 124. Zie ook: Ondernemingskamer
16 oktober 2001, NJ 2001, 640 (RNA Westfield).
J.M.M. Maeijer, Het belangenconflict in de Naamloze Vennootschap, Deventer-Antwerpen: N.V.
Uitgeversmaatschappij ÆE. Kluwer 1964, p. 17.
W.J. Slagter, Compendium van het ondernemingsrecht, Deventer: Kluwer 2005, p. 14.
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aandeelhouder bij de uitoefening van zijn stemrecht rekening moet houden met de
27
belangen van de overige aandeelhouders en de belangen van de vennootschap. De
president van de Rechtbank Assen oordeelde in 1994 dat de aandeelhouders zich niet
28
door eigenbelang mogen laten leiden ten detrimente van de vennootschap. Barneveld stelt dat de norm van art. 2:8 BW een afweging vergt van de bij de vennootschap
betrokken belangen, zij het dat het belang van de aandeelhouder een belangrijke rol
29
mag spelen.
Er lijkt sprake te zijn van een verschuiving in het denken over aandeelhouders en
het vennootschappelijk belang. Zo oordeelde de Ondernemingskamer in de RNAbeschikking dat een beschermingsmaatregel gerechtvaardigd is indien in redelijkheid
valt te betwijfelen dat de aandeelhouder bij de uitoefening van zijn bevoegdheden
30
het vennootschappelijk belang meeweegt. De Ondernemingskamer denkt daarbij
wel vooral aan rechten van andere aandeelhouders. En ook in de beschikking inzake
PCM stelt de Ondernemingskamer dat een (toekomstig) aandeelhouder bij het
verkrijgen van een belang in de vennootschap niet alleen het eigen belang, maar
31
ook het vennootschappelijk belang dient te betrekken. Dit alles in het kader van de
toets van art. 2:8 BW.
2.2.3

Het vennootschappelijk belang en de or

Het richtsnoer van het vennootschappelijk belang geldt dus primair voor het bestuur
en de RVC. Aandeelhouders dienen in het kader van art. 2:8 BW naast hun eigen
belang rekening te houden met het vennootschappelijk belang, maar hoeven zich niet
alleen daardoor te laten leiden. In deze paragraaf onderzoek ik in hoeverre het
vennootschappelijk belang een rol speelt bij de uitoefening van de bevoegdheden
van werknemersvertegenwoordigers. Kunnen de or en vakbonden zich alleen richten
op het belang van de werknemers, of geldt voor hen een bredere taakstelling? Bij de
beantwoording van deze vraag moet een onderscheid worden gemaakt tussen
vakbonden en de or. Vakbonden zijn organisaties met als primaire taak het vertegenwoordigen van werknemers. Bij deze taak kunnen zij zich dan ook volledig richten
32
op het belang van de werknemers. Voor de or geldt dat hij een dubbele taakstelling

27
28
29
30
31

32
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M. Koelemeijer, Redelijkheid en billijkheid in kapitaalvennootschappen, Deventer: Kluwer 1999,
p. 104.
President Rechtbank Assen 17 december 1993, KG 1994, 90 (BHE).
J. Barneveld, ‘PCM & private equity – over de rol van het vennootschappelijke belang bij vermogensonttrekkingen’, WPNR 2009-6791.
Ondernemingskamer 16 oktober 2001, JOR 2001/251 (RNA).
Ondernemingskamer 27 mei 2010, ARO 2010/92, JOR 2010/189 (PCM). De Ondernemingskamer
lijkt te stellen dat de relatie tussen een toekomstig aandeelhouder en de vennootschap wordt
beheerst door de redelijkheid en billijkheid. In de literatuur wordt wel gesteld dat de Ondernemingskamer dit niet bedoeld kan hebben. Zie bijvoorbeeld: H.L. Kaemingk, ‘Aandeelhouderswaarde als ondernemingsstrategie’, in: P.J. van der Korst, R. Abma & G.T.J.M. Raaijmakers (red),
Handboek onderneming en aandeelhouder, Deventer: Kluwer 2012 p. 505, en H.K. Schrama,
‘Aandeelhouders en het vennootschappelijk belang’, V&O 2012-6, p. 104.
Overigens betekent dit niet dat de vakbonden, bijvoorbeeld bij het uitoefenen van het enquêterecht, alleen maar gebruik kunnen maken van hun bevoegdheden als het werknemersbelang in
het geding is. De taak van de vakbonden is wat dat betreft breder.
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heeft. Uit art. 2 WOR volgt dat de or enerzijds is ingesteld ten behoeve van het goed
functioneren van de onderneming en anderzijds als vertegenwoordiger van de
werknemers. De or zal zich altijd rekenschap moeten geven van het belang van de
onderneming en in sommige gevallen dit belang zelfs moeten laten prevaleren boven
het belang van werknemers. Verburg stelt in dit kader dat de taakstelling van de or
een zekere lenigheid van denken vereist. De or moet het dienen van het belang van
33
de onderneming als geheel ‘verenigen’ met het dienen van het werknemersbelang.
De dubbele taakstelling van art. 2 WOR heeft alleen betrekking op de onderneming in
de zin van de WOR, wat minder ruim is dan het vennootschappelijk belang in de zin
34
van Boek 2 BW. Wanneer de onderneming echter in stand wordt gehouden door
een kapitaalvennootschap zal het belang van de onderneming lastig te scheiden zijn
van het belang van de ondernemer (de vennootschap), waardoor het belang van de
ondernemer ook een rol zal spelen bij de uitoefening van de bevoegdheden van de or.
Bovendien valt de or ook onder de norm van art. 2:8 BW (zie paragraaf 2.3.5), zodat hij
sowieso rekening dient te houden met de belangen van andere betrokkenen bij de
vennootschap.
2.2.4

Vennootschapsrechtelijke medezeggenschap

Naast de omstandigheid dat het belang van werknemers onderdeel uitmaakt van het
belang van de vennootschap en de aan haar verbonden onderneming, hebben
werknemers (vertegenwoordigers) specifieke bevoegdheden op grond van het vennootschapsrecht. De medezeggenschap van werknemers heeft een tweesporige ont35
wikkeling ondergaan. Enerzijds is er medezeggenschap in de onderneming op grond
van de WOR en anderzijds is er vennootschapsrechtelijke medezeggenschap in Boek 2
BW. De laatstgenoemde vorm van medezeggenschap is in de jaren ’70 ontstaan op basis
van de gedachte dat werknemers ook invloed dienden te hebben ten aanzien van de
samenstelling van de organen van de vennootschap. Deze ontwikkeling begon met een
onderzoek van de door de Minister van Justitie ingestelde Commissie Ondernemingsrecht (Commissie-Verdam) in 1965. De minister vroeg de commissie onder meer
aandacht te besteden aan de medezeggenschap van werknemers. Ten aanzien van de
‘factor arbeid’ in de onderneming overwoog de commissie dat de werknemer meer
erkenning dient toe te komen. De achtergrond van dit inzicht betrof de toenemende
betrokkenheid en medeverantwoordelijkheid van de werknemer bij het welvaren van
de onderneming. Het personeel binnen de onderneming had zich meer gedifferentieerd en was beter geschoold en ontwikkeld. De eenzijdige inrichting van de onderneming, waarbij kapitaalverschaffers alle zeggenschap hadden, diende volgens de

33
34
35

L.G. Verburg, Het territoir van de (Nederlandse) ondernemingsraad in het internationale bedrijfsleven,
Diss. 2007, p. 63.
Het vennootschappelijk belang van art. 2:150/260 lid 2 BW ziet immers niet alleen op het belang
van de onderneming, maar ook op het belang van de vennootschap, de rechtspersoon.
Zie Kamerstukken II, 1975-1976, 13954, nr. 3, p. 22, waarin de minister opmerkt dat een eventuele
deelname van werknemers in het topbestuur van de vennootschap en medezeggenschap van de or
twee naast elkaar bestaande zaken zijn.
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commissie te gewijzigd te worden. Volgens bepaalde leden van de commissie dienden
de factoren kapitaal en arbeid zelfs gelijkberechtigd te worden in de onderneming.
Het rapport van de Commissie-Verdam heeft uiteindelijk geleid tot de invoering
van vier wetten, ook wel het Verdam-kwartet genoemd. Twee daarvan, de Wet op het
enquêterecht en de Structuurwet, creëerden vennootschapsrechtelijke medezeggen36
schap. Op basis van de structuurregeling (art. 2:152-164a BW en 2:262-274a BW)
heeft de or aanbevelingsrechten ten aanzien van de samenstelling van de RVC. Op basis
van de structuurregeling-1970 hadden zowel de aandeelhoudersvergadering als de
or het recht aanbevelingen te doen en bezwaar te maken jegens iedere kandidaatcommissaris. Uiteindelijk was het de RVC die zichzelf benoemde (gecontroleerde
coöptatie). Uit deze regeling blijkt het uitgangspunt van gelijkheid tussen arbeid en
kapitaal. Dit uitgangspunt is in 2004 weer verlaten ten behoeve van de (maatschappelijke) wens aandeelhouders meer zeggenschap te geven. Sindsdien benoemt de
aandeelhoudersvergadering de commissarissen en heeft de or een algemeen aanbevelingsrecht ten aanzien van alle commissarissen en een versterkt aanbevelingsrecht ten
aanzien van een derde van de commissarissen. Naast de (versterkte) aanbevelingsrechten voorziet de structuurregeling in indirecte medezeggenschap via de aanbevolen
commissaris. Deze op voordracht van de or benoemde commissaris maakt immers
onderdeel uit van een orgaan van de vennootschap met vergaande bevoegdheden
zoals het goedkeuringsrecht (art. 2:164/274 BW) en het recht om het bestuur te
benoemen en te ontslaan (art. 2:162/272 BW). De aanbevolen commissaris kan echter
mijns inziens niet beschouwd worden als ‘werknemersvertegenwoordiger’ nu hij een
onafhankelijke positie inneemt (zie hierover meer in paragraaf 2.6.3).
Het enquêterecht komt niet de or, maar de vakbonden toe. Net als aandeelhouders
kunnen vakbonden het beleid van de vennootschap laten toetsen door de Ondernemingskamer indien sprake is van gegronde redenen om te twijfelen aan een juist
beleid. Ook in deze regeling is het uitgangspunt van gelijkheid tussen arbeid en
kapitaal uit de jaren 70 terug te vinden.
In 2010 is er een nieuwe bevoegdheid voor de or van de NV toegevoegd in Boek 2
BW. Het gaat om het standpuntbepalingsrecht, ook wel spreekrecht genoemd. Ten
aanzien van een aantal belangrijke besluiten die de vennootschap betreffen, moet de
or voorafgaand aan de algemene vergadering in de gelegenheid worden gesteld zijn
standpunt kenbaar te maken. Ook heeft de or de mogelijkheid dit standpunt toe te
lichten in de AV(A). Het gaat om (bestuurs)besluiten waarover de AV(A) ex art. 2:107a
BW een goedkeuringsrecht heeft (art. 2:107a lid 3 BW), benoeming en ontslag van
bestuurders (art. 2:134a BW), bezoldiging van bestuurders (art. 2:135 lid 2 BW) en
benoeming en ontslag van commissarissen (art. 2:144a en art. 2:158 lid 4 BW).
Naast de wettelijke bevoegdheden kan de or (vennootschapsrechtelijke) bevoegdheden ontlenen aan de statuten en/of een ondernemingsovereenkomst in de zin
van art. 32 WOR. Een voorbeeld daarvan is het vrijwillig toepassen van het (verzwakte) structuurregime. De aanbevelingsrechten van de or worden dan in de
statuten opgenomen en in de praktijk ook vaak in een ondernemingsovereenkomst
(convenant).

36
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De vennootschapsrechtelijke medezeggenschap onderscheidt zich van de ondernemingsrechtelijke medezeggenschap uit de WOR ten aanzien van het subject
waarop de bevoegdheden zien. De invloed heeft geen betrekking op de onderneming
(arbeidsorganisatie), maar op de inrichting van de ondernemer-rechtspersoon, de
vennootschap. De vennootschapsrechtelijke medezeggenschapsbevoegdheden richten zich op de aandeelhoudersvergadering en niet op het bestuur. Een uitzondering
daarop is het enquêterecht, dat veel breder is en kan zien op alle besluiten, zowel in de
vennootschap als in de aan haar verbonden onderneming. Omdat vennootschapsrechtelijke medezeggenschap in zekere zin inbreuk maakt op de rechten van aandeelhouders om bijvoorbeeld het bestuur en de RVC naar eigen zin samen te stellen, is
deze vorm van medezeggenschap niet onomstreden. In paragraaf 2.6 bespreek ik de
vennootschapsrechtelijke medezeggenschap.
2.3

Onderneming en Vennootschap

2.3.1

De onderneming

Binnen het vennootschapsrecht speelt het begrip onderneming een belangrijke rol. De
onderneming staat niet gelijk aan het begrip vennootschap of rechtspersoon dat in
het vennootschapsrecht wordt gehanteerd. Ondanks dat het begrip onderneming
verschillende malen wordt genoemd in Boek 2 BW – ik wijs bijvoorbeeld op
37
art. 2:140/250 en art. 2:107a en 2:344 BW ) – kent het vennootschapsrecht geen
definitie van het begrip onderneming . Van Solinge en Nieuwe Weme omschrijven
onderneming als: “een organisatie waarin kapitaalverschaffers en werknemers onder
leiding van een ondernemer of bestuur samenwerken tot de productie van goederen
of diensten welke gericht is op een duurzame verwerving van inkomen ten behoeve
38
van de samenwerkenden.” Van Schilfgaarde, Winter en Wezeman kiezen voor de
definitie: “organisatorisch verband, gericht op duurzame deelneming aan het eco39
nomische verkeer.” Het Handelsregisterbesluit bevat sinds 2007 wel een definitie
van het begrip onderneming . Deze luidt: “van een onderneming is sprake indien een
voldoende zelfstandig optredende organisatorische eenheid van één of meer personen bestaat waarin door voldoende inbreng van arbeid of middelen, ten behoeve
van derden diensten of goederen worden geleverd of werken tot stand worden
gebracht met het oogmerk daarmee materieel voordeel te behalen” (art. 2
Handelsregisterbesluit).
40
In de WOR is ook een definitie van het begrip onderneming te vinden. Art. 1 lid 1
sub c WOR omschrijft onderneming als: “elk in de maatschappij als zelfstandige
eenheid optredend organisatorisch verband waarin krachtens arbeidsovereenkomst

37

38
39
40

Ten aanzien van het begrip onderneming in art. 2:344 BW wordt aangesloten bij het begrip onderneming in de zin van de WOR. Kamerstukken II, 22400 nr. 2, p. 11. Een winstoogmerk is dus niet
vereist. Zie ook Josephus Jitta, T&C Ondernemingsrecht en Effectenrecht, art. 2:344 BW aant. 2.
Asser/Maeijer, Van Solinge & Nieuwe Weme 2-II* 2009, nr. 19.
P. van Schilfgaarde, J.W. Winter, J.B. Wezeman, Van de BV en de NV, Deventer: Kluwer 2013, p. 20.
Een ander arbeidsrechtelijk ondernemingsbegrip is te vinden in art. 7:662 e.v. Dit begrip behandel
ik hier verder niet. Zie hiervoor. R.M. Beltzer, Overgang van onderneming in de private en publieke
sector, Deventer: Kluwer 2008, p. 6-37.
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arbeid wordt verricht.” Dezelfde definitie is te vinden in de SER-fusiegedrags42
regels. Volgens de memorie van toelichting bij de WOR is doorslaggevend of het
samenwerkingsverband in de maatschappij als zelfstandige eenheid optreedt. Het
gaat hierbij uitsluitend om het zich naar buiten presenteren, met name door onder
43
eigen naam werkzaam te zijn. Hiervan is bijvoorbeeld sprake wanneer de onderneming haar producten rechtstreeks aan het publiek aanbiedt. In Boek 2 BW wordt ook
wel aangesloten bij het arbeidsrechtelijke ondernemingsbegrip. Zo bepaalt art. 2:344
lid 2 BW dat een vereniging of stichting onderworpen kan worden aan het enquêterecht indien zij een onderneming in stand houdt waarvoor ingevolge de wet een or
moet worden ingesteld. Hierbij wordt aangesloten bij het begrip onderneming in zin
44
van de WOR en is dus geen winstoogmerk vereist. Met de toevoeging van het begrip
onderneming in art. 2:140/250 BW wordt ook verwezen naar de werknemers en niet
45
naar een winstoogmerk.
De Gaay Fortmann heeft in 1936 onderscheid gemaakt tussen de onderneming in
technisch-organisatorische zin die haar fundering in het arbeidsrecht vindt en de
onderneming in economisch-organisatorische zin, zoals zij in het Handelsrecht wordt
46
gezien. Van der Ven voegt hieraan toe dat de aanduiding onderneming in technischorganisatorische zin betrekking heeft op de interne verhoudingen en de onderneming
in commercieel-organisatorische zin ziet op de externe betrekkingen van de
47
onderneming.
Het begrip onderneming in de zin van de WOR is dus breder dan de gangbare
definitie in het vennootschapsrecht, omdat ook niet-commerciële instellingen onder
het toepassingsgebied van de WOR vallen. Beoogd is een zo groot mogelijke reikwijdte te geven aan de WOR. Volgens Luijk speelde tevens mee dat de naam
ondernemingsraad al bestond, toen men een breder toepassingsgebied voor de WOR
48
bedacht. Volgens Honée hebben ook de politieke ontwikkelingen rond het jaar 1976
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Voor het ondernemingsbegrip in de zin van de WOR is niet relevant of de ondernemer ook
daadwerkelijk de formele werkgever is. Ook is niet relevant of de contractuele relatie een
arbeidsovereenkomst naar Nederlands recht is.
J.B.H. Hoyink, Fusiegedragsregels 2000 commentaar, Den Haag: SER 2000, p. 15.
Kamerstukken II, 1969-1970, 10335, nr. 3, p. 15. Zie ook: Hoge Raad 21 oktober 1988, NJ 1988, 697
(Johnny Hoes).
Kamerstukken II, 1991-1992, 22400, nr. 3, p. 11.
Vgl. M.P. Nieuwe Weme, ‘De juridische definitie van het verschijnsel onderneming in sociaalrechtelijke zin’, De NV 1998-1.
W.F. de Gaay Fortman, De onderneming in het arbeidsrecht, Amsterdam: H.J. Paris 1936 p. 7. Zie ook:
P. Borst, Medezeggenschap der arbeiders in de onderneming. Met betrekking tot economische
aangelegenheden. Calvinistische Juristenvereniging 1951 p. 5. Dit onderscheid is afgeleid van
de begrippen Unternehmen en Betrieb in het Duitse recht. Volgens De Gaay Fortmann zijn de
twee verschillende ondernemingsvormen wel van elkaar te scheiden, maar niet te onderscheiden.
Naar het oordeel van Houwing en Haardt hebben ook ondernemingen zonder winstoogmerk een
economische kant. Ph.A.N. Houwing, W.L. Haardt, Vennootschapsrecht en medezeggenschap. Advies
van de Vereniging “Handelsrecht”, Zwolle: N.V. Uitgeversmaatschappij W.E.J. Tjeenk Willink 1950,
p. 6. Zie voor een vergelijking met de begrippen in het Duitse recht ook: J. Roest, Medezeggenschap
van werknemers bij financieel-economische besluiten. Met enige beschouwingen naar Duits recht,
Deventer: Kluwer 1996, p. 117-118.
F.J.H.M. van der Ven, Bedrijfsleven en democratie, Leiden: H.E. Stenfert Kroese N.V 1955, p. 191.
H. Luijk, ‘Vragen van semantiek en systematiek in verband met de Wet op de ondernemingsraden’,
De NV, 1970-3, p. 48. Volgens Luijk had het meer voor de hand gelegen aan te sluiten bij de bredere
termen personeelsraad en organisatie.
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eraan bijgedragen dat gekozen is voor een andere terminologie dan gebruikelijk is in
49
het vennootschapsrecht.
Van de verschillende (invullingen van de) begrippen onderneming moet het begrip
ondernemer (1 lid 1 sub d WOR) worden onderscheiden. Dit is de natuurlijke- of
50
rechtspersoon die de onderneming in stand houdt. Dit kunnen één of meer natuurlijke personen zijn, wanneer de onderneming wordt gedreven in een personenvennootschap of eenmanszaak, of een rechtspersoon. De onderneming is voor extern
optreden altijd afhankelijk van een of meer ondernemers, nu zij geen zelfstandig
51
rechtssubject is. In deze dissertatie beperk ik mij tot ondernemingen die in stand
worden gehouden door rechtspersonen in de rechtsvorm van de BV en de NV, ook wel
52
met het begrip vennootschap aan te duiden. De ondernemer in de zin van de WOR
staat daarmee gelijk aan het hierna te bespreken begrip vennootschap.
2.3.2

Het begrip vennootschap

De term vennootschap wordt in het algemeen gebruikt voor de personenvennootschappen en de kapitaalvennootschappen. In deze dissertatie beperk ik mij tot de
laatste categorie. De kapitaalvennootschappen zijn rechtspersonen in de zin van Boek
2 BW. Een rechtspersoon is een georganiseerd geheel waarvan de organisatie wordt
bepaald door de wet en eventueel het ongeschreven recht, en voorts in het bijzonder
53
door de eigen statuten en overeenkomsten. Op grond van art. 2:5 BW wordt de
rechtspersoon voor het vermogensrecht gelijkgesteld aan een natuurlijk persoon. Dit
betekent dat de vennootschap (juridische) relaties kan aangaan waaruit rechten en
verplichtingen voortvloeien. De BV en de NV onderscheiden zich van de andere
rechtspersonen in Boek 2 BW door de manier waarop zij in hun vermogen voorzien.
Een kapitaalvennootschap karakteriseert zich door een in aandelen verdeeld kapitaal.
Aandeelhouders nemen een aandeel in de vennootschap, storten daarop en voorzien
op deze manier in het (eigen) vermogen van de vennootschap. Aan het aandeel zijn
naast financiële rechten zeggenschapsrechten verbonden. De aandeelhouders zijn de
eigenaar van de vennootschap, maar een vennootschap is meer dan een overeenkomst tussen aandeelhouders. Volgens de heersende institutionele opvatting is de
vennootschap een zelfstandig instituut dat vrijstaat van de aandeelhouders en kan
deelnemen aan het economisch verkeer; een en ander krachtens beslissingsmechanismen die vervat zijn in eigen regels, waaraan ook de aandeelhouders gebonden
54
zijn. De aandeelhouders zijn onderdeel van de AV(A). Daarnaast kunnen er andere
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H.J.M.N. Honée, Concernrecht en medezeggenschapsregelingen, Deventer: Kluwer 1981, p. 82.
Honée wijst erop dat de wetgever hier niet aansluit bij de ‘werkgever’, terwijl ten aanzien van de
ondernemingsovereenkomst wel aangesloten wordt bij de arbeidsovereenkomst. H.J.M.N. Honée,
Concernrecht en medezeggenschapsregelingen, Deventer: Kluwer 1981, p. 86.
Ph.A.N. Houwing, W.L. Haardt, Vennootschapsrecht en medezeggenschap. Advies van de Vereniging
“Handelsrecht”, Zwolle: N.V. Uitgeversmaatschappij W.E.J. Tjeenk Willink 1950, p. 6.
De term vennootschap wordt ook gebruikt voor de contractuele (personen)vennootschappen, zoals
de V.O.F., de maatschap en de CV.
J.M.M. Maeijer, Mr. C. Asser’s. Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht.
Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink 1997, p. 36.
P. van Schilfgaarde, J.W. Winter, J.B. Wezeman, Van de BV en de NV, Deventer: Kluwer 2013, p. 19.
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vergadergerechtigden zijn, zoals pandhouders, certificaathouders en/of vruchtgebruikers, al dan niet met stemrecht. Iedere aandeelhouder heeft het recht aanwezig
te zijn op de AV(A), daar het woord te voeren en stemrecht uit te oefenen indien het
geen stemrechtloos aandeel betreft. Belangrijke besluiten die de structuur van de
vennootschap betreffen, zoals benoeming en ontslag van bestuurders en commissarissen, statutenwijziging, ontbinding en juridische fusie, behoren tot de competentie
55
van de aandeelhoudersvergadering. Het beleid van de vennootschap wordt bepaald
56
door het bestuur en de RVC houdt hier toezicht op.
Niet iedere vennootschap hoeft een onderneming in stand te houden. Zo zijn er
vennootschappen die zich uitsluitend bezighouden met het beheer en financiering
van andere vennootschappen, en stamrecht-BV’s, die (in beginsel) geen onderneming
drijven. Daarentegen kan een vennootschap ook meerdere ondernemingen in stand
houden, bijvoorbeeld verschillende filialen.
2.3.3

Scheiding vennootschap en onderneming?

Uit het voorgaande volgt dat de or aan de onderneming en niet aan de vennootschap
(de ondernemer) is verbonden. Een strikte scheiding tussen vennootschap en
onderneming – en daarmee ook tussen het medezeggenschapsrecht en het vennootschapsrecht – zou ertoe leiden dat besluiten die de vennootschap betreffen,
zoals besluiten omtrent statutenwijziging en benoeming van bestuurders, buiten de
bevoegdheid van de or vallen. De vraag is echter of de scheiding tussen vennootschap en onderneming in het kader van de medezeggenschap wel zo strikt moet
worden genomen. In de memorie van toelichting van WOR-1950 is de volgende
zinsnede te vinden: “De erkenning van de zelfstandige functie van de ondernemer
en de opzet van de ondernemingsraad als orgaan van gemeenschappelijk overleg
tussen werkgever enerzijds en personeel anderzijds waarborgt dat de ondernemingsraad zich niet mengt in zaken, die enkel des ondernemers zijn. ” Onduidelijk is
wat hiermee precies wordt bedoeld. In de wetsgeschiedenis van de WOR-1970 en
WOR-1979 is niets te vinden over de verhouding vennootschap en onderneming.
In de literatuur is hieraan meer aandacht besteed. Al in de jaren 50 hebben Haardt
en Houwing in hun preadvies aan de Vereniging Handelsrecht gewaarschuwd dat de
57
NV en de onderneming niet met elkaar vereenzelvigd kunnen worden. De
Commissie-Verdam stelde in de jaren 70 dat onderneming en vennootschap weliswaar onderscheiden moeten worden, maar niet kunnen worden gescheiden. In
de jaren 80 beschreef Huizink de voordelen van een strikte scheiding tussen
vennootschap en onderneming. Deze zijn zijns inziens: (i) dat de medezeggenschap
niet afhankelijk is van de juridische entiteit van de bestuurder, en (ii) dat wordt
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Zie meer over de bevoegdheden van de AV(A), A.G.H. Klaassen, Bevoegdheden van de AVA, Deventer:
Kluwer 2007.
Hoge Raad 13 juli 2007, NJ 2007, 434, ARO 2007, 120, JOR 2007/178, RO 2007/69 (ABN AMRO).
Ph.A.N. Houwing, W.L. Haardt, Vennootschapsrecht en medezeggenschap, adviezen uitgebracht aan de
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vermeden dat de invloed van de or zich uitstrekt tot kwesties die de vennoot58
schapsrechtelijke organisatie betreffen. Slechts het externe handelen van de
vennootschap, voorzover zich dit uitstrekt over de onderneming, is in deze visie
onderworpen aan de bevoegdheden van de or. Volgens Van Schilfgaarde heeft
de wetgever door de medezeggenschap buiten het vennootschapsrecht te regelen
een politiek en historisch begrijpelijke maar systematisch verkeerde keuze gemaakt.
Bartman is van oordeel dat het categorisch onderscheiden van de begrippen
onderneming en vennootschap leidt tot verstarring, en dat het de dogmatiek maakt
59
tot een ‘wapen in de strijd om verworven posities’. Schut beschouwde in 1971 de
vennootschapsrechtelijke medezeggenschap als een doorbreking van de scheiding
tussen onderneming en vennootschap is. Hij stelt dat de naamloze vennootschap en
onderneming niet langer twee huizen onder één kap zijn, maar twee benamingen
voor eenzelfde woning. Met de ene naam wordt op de juridische vorm geduid, met
60
de andere naam op de sociaal-economische inhoud. Ook Van Solinge & Nieuwe
Weme zien de introductie van de vennootschapsrechtelijke medezeggenschap als
het doorbreken van de grens tussen ondernemingsrecht (medezeggenschapsrecht)
en vennootschapsrecht. Zij schrijven: ‘wij moeten beseffen dat wij met de introductie van de structuurvennootschap in wezen een stuk ondernemingsrecht (in
de zin van medezeggenschapsrechten voor werknemers) hebben geïntroduceerd
61
in het vennootschapsrecht. De Jongh spreekt over de vervlechting van het vennoot62
schaps- en ondernemingsrecht door de invoering van de structuurregeling. Dit
argument is de laatste jaren alleen maar sterker geworden, enerzijds door de verdere
ontwikkeling van de vennootschapsrechtelijke medezeggenschap in Boek 2 BW
(de spreekrechten) en anderzijds door de versterking van de positie van de aandeelhoudersvergadering ten behoeve van besluiten die de onderneming betreffen
(art. 2:107a BW).
Bij de parlementaire behandeling van de wijziging van de WOR in 1998 heeft de
minister zich uitgelaten over het onderscheid tussen onderneming en vennootschap.
Aan de orde was de vraag of het adviesrecht van de or moet worden uitgebreid met
het (voorgenomen) besluiten tot winstbestemming en de eigen aanvraag tot faillietverklaring. Minister Melkert overwoog: “het kabinet heeft geprobeerd een vrij
consequente lijn te trekken bij het onderscheid wat in het vennootschapsrecht is
63
geregeld en wat als bevoegdheid aan de ondernemingsraad toekomt.” Deze strikte
scheiding wordt door jurisprudentie van de Ondernemingskamer doorbroken. In de
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J.B. Huizink, ‘Vennootschapsrecht en medezeggenschap’, TVVS 1985-4. Bij zijn oratie vroeg Huizink
zich echter af of het medezeggenschapsrecht niet gekoppeld moet worden aan de rechtspersoon.
J.B. Huizink, Een adequaat vehikel? Gedachten over de onderneming in het recht, Deventer: Kluwer
2001.
S.M. Bartman, ‘Van vennootschap naar onderneming, een onderbroken traject?’, TVVS 1985/7,
p. 185-187.
G.H.A. Schut, ‘Het wonder van Den Haag’, in: S. Faber, W.F. de Gaay Fortman, E.J.H. Schrage, Uit het
recht. Rechtsgeleerde opstellen aangeboden aan P.J. Verdam, Deventer: Kluwer 1971, p. 307.
Asser/Maeijer/Van Solinge & Nieuwe Weme 2-IIa NV en BV 2013 nr. 22.
J.M. de Jongh, ‘Redelijkheid en billijkheid en het evenredigheidsbeginsel, in het bijzonder in de
verhouding van aandeelhouders tot het bestuur’, Ondernemingsrecht 2011, 124.
Kamerstukken II, 24615, nr. 28, p. 30. De minister nam dit standpunt in naar aanleiding van een
vraag over adviesrecht bij het aanvragen van het faillissement. Zie hierover meer in hoofdstuk 6.
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later te bespreken beschikking inzake Intergas overweegt de Ondernemingskamer
ten aanzien van een besluit tot statutenwijziging dat een onderscheid tussen onderneming en vennootschap als kunstmatig gekenschetst moet worden. Dit sluit ook aan
bij het systeem van de WOR, waarin in sommige bepalingen zelfs expliciet wordt
64
verwezen naar de vennootschap (zie bijvoorbeeld art. 31a WOR). In Boek 2 BW
wordt juist in verschillende bepalingen weer naar de onderneming verwezen. Zo
heeft het aantal werknemers dat werkzaam is in de onderneming gevolgen voor
bijvoorbeeld de vennootschapsrechtelijke structuur. Het aantal werknemers is immers
één van de voorwaarden voor het al dan niet toepasselijk zijn van de structuurregeling.
Ook ziet het goedkeuringsrecht van de AV(A) bij de NV op besluiten die de onderneming betreffen.
Het is ook nooit een fundamentele keuze geweest van de wetgever om vennootschap en onderneming te scheiden. De keuze voor het begrip onderneming was juist
pragmatisch van aard. Het sloot mooi aan bij de reeds bekende term ondernemingsraad en zorgde ervoor dat de WOR een groot toepassingsbereik heeft. Hieruit kan
mijns inziens niet worden afgeleid dat ten aanzien van kapitaalvennootschappen de
onderneming en de vennootschap strikt gescheiden moeten blijven; een dergelijk
onderscheid kan in de praktijk ook niet worden gemaakt. Besluiten die de vennootschap betreffen werken nu eenmaal door in de onderneming.
2.3.4

De or als orgaan van de vennootschap?

Hierboven heb ik uiteengezet dat de begrippen onderneming en vennootschap (met
betrekking tot medezeggenschap) van werknemers niet goed van elkaar te onderscheiden zijn. Daaropvolgende vragen zijn of de or als een orgaan van de vennootschap (rechtspersoon) moet worden beschouwd en of hij onder de algemene
bepalingen van Boek 2 BW valt, in het bijzonder art. 2:8 en de artikelen 2:14-16 BW.
Om deze vraag te beantwoorden is allereerst relevant wat moet worden verstaan
onder een orgaan. Van Schilfgaarde, Winter en Wezeman omschrijven een orgaan van
de BV en NV als een “uit een of meer personen bestaande functionele eenheid die
door de wet of de statuten met beslissingsbevoegdheid in vennootschappelijke
65
aangelegenheden is bekleed”. Slagter definieert een orgaan als een persoon of een
combinatie van personen indien deze krachtens wet of statuten bevoegd is de wil van
de vennootschap te bepalen, op beslissende wijze te beïnvloeden of namens de
66
rechtspersoon tot uiting te brengen. Op grond van beide definities lijkt doorslaggevend te zijn dat een persoon of groep personen op basis van de wet of statuten
bevoegdheden heeft ten aanzien van de organisatie of het beleid van de vennootschap. Zulke bevoegdheden heeft de or, nu hij commissarissen kan aanbevelen en in
de gelegenheid moet worden gesteld zijn standpunt te bepalen ten aanzien van
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Het gaat daarbij wel om een informatierecht, dat naar zijn aard minder ver ingrijpt in de
vennootschapsrechtelijke verhoudingen dan een adviesrecht.
P. van Schilfgaarde, J.W. Winter, J.B.Wezeman Van de BV en de NV, Deventer: Kluwer 2013, p. 24 en
305.
W.J. Slagter, ‘Inspraak door zelfstandig overleg’, in: M. Mulder, W.J. Slagter, De zelfstandige
ondernemingsraad groot en klein, Leiden/Antwerpen: H.E. Stenfert Kroese B.V. Wetenschappelijke
en educatieve uitgevers 1982, p. 56.
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aandeelhoudersbesluiten. Moet daarbij sprake zijn van beslissende invloed? De or kan
immers op basis van Boek 2 BW geen zelfstandige beslissingen nemen. Het spreekrecht en het algemene aanbevelingsrecht zijn adviserende bevoegdheden, en bij het
versterkte aanbevelingsrecht is het uiteindelijk de AV(A) die benoemt. Volgens
Lennarts is doorslaggevende invloed niet noodzakelijk: ook een adviserend college
67
kan een orgaan van de vennootschap zijn.
In art. 2:78a/189a BW, waarin de organen van de NV en BV worden opgesomd,
wordt de or niet genoemd. Een strikte lezing leert echter dat dit artikel slechts
betrekking heeft op een aantal bepalingen uit het kapitaalbeschermingsrecht, en niet
op Boek 2 BW als geheel.
Ook het feit dat de or verbonden is aan de onderneming heeft mijns inziens niet
tot gevolg dat de or onmogelijk een orgaan van de onderneming kan zijn. Net als
Slagter en Sanders ben ik daarom van mening dat de or zowel aan de onderneming als
68
aan de vennootschap is verbonden. Sanders ziet de or, naast de AV(A), het bestuur en
69
70
de RVC, als het vierde orgaan van een kapitaalvennootschap. Maeijer is een iets
genuanceerdere mening toegedaan. Naar zijn mening is de or in het algemeen geen
orgaan van de vennootschap, maar valt wel te betogen dat de or een orgaan van de
vennootschap is voor zover hem in het normenstelsel van Boek 2 BW een rol is
toebedeeld op grond van de structuurregeling. Deze benadering heeft tot gevolg dat
de or een orgaan van de vennootschap is wanneer hem een wettelijke taak toekomt,
en daarbuiten niet. Onduidelijk is dan bijvoorbeeld of de bepalingen in het eerste
hoofdstuk niet van toepassing zijn, bijvoorbeeld art. 2:8 en 2:14-16 BW, die voor een
deel overigens een ruimere reikwijdte hebben dan het orgaanbegrip. Van Schilfgaarde, Winter en Wezeman stellen voorop dat de or in beginsel een orgaan van de
onderneming is. Naarmate de vennootschapsorganisatie en de onderneming meer
naar elkaar toe groeien, kan de or naar hun mening echter uitgroeien tot een orgaan
71
van de vennootschap. Een voorbeeld van dat naar elkaar toe groeien van vennoot72
schap en onderneming is de structuurregeling. Daarnaast kan gewezen worden op
de rol van de or in het enquêterecht en de spreekrechten bij de NV. Geconstateerd kan
worden dat de rol van de or in het vennootschapsrecht de laatste jaren is toegenomen
en dat hij een factor van belang in Boek 2 BW is. Dit rechtvaardigt mijns inziens dat de
or beschouwd moet worden als een orgaan van de rechtspersoon. De gevolgen van
deze aanduiding bespreek ik later (paragraaf 2.6.7en 2.6.8).
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M.L. Lennarts, T&C Ondernemingsrecht Effectenrecht Zesde druk, algemene bepalingen aant. 2.
W.J. Slagter, Compendium Ondernemingsrecht Achtste druk, Deventer: Kluwer 2005; W.J. Slagter,
‘Aansprakelijkheid van dochters, van de moeder en van bestuurders, medezeggenschap en kapitaalbescherming’, TVVS 1987-3, p. 60; W.J. Slagter, ‘Twee kanttekeningen bij enkele kanttekeningen inzake de WOR’, TVVS 1980-2, p. 35.
P. Sanders, ‘Op weg naar ondernemingsrecht’, in: I.J. Dutilh e.a., Met eerbiedigende werking.
Opstellen aangeboden aan prof. mr. L.J. Hijmans van den Bergh, Deventer: Kluwer 1971, p. 226.
J.M.M. Maeijer, ‘Het belangenconflict in de onderneming-vennootschap: rechtsmiddelen en
jurisprudentie’, in: Ondernemingsraad en vennootschap, Deventer: Kluwer 1982.
P. van Schilfgaarde, J.W. Winter, J.B. Wezeman Van de BV en de NV, Deventer: Kluwer 2013, p. 26
P. van Schilfgaarde, J.W. Winter, J.B. Wezeman Van de BV en de NV, Deventer: Kluwer 2013, p. 271.
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2.3.5

De or en art. 2:8 BW

Ook zonder dat de or te beschouwen is als een orgaan van de rechtspersoon kan hij
onder de werkingssfeer van art. 2:8 BW vallen. Dit artikel bepaalt dat de rechtspersoon
en degenen die krachtens de wet en de statuten bij zijn organisatie zijn betrokken zich
jegens elkaar moeten gedragen overeenkomstig de redelijkheid en billijkheid. Uit de
73
wetsgeschiedenis volgt dat hiermee voor een ruime kring van personen is gekozen.
De heersende leer is dat de or een van deze betrokkenen is. Zo zijn Huizink, Lennarts,
Rood, Van Schilfgaarde, Winter en Wezeman en Ophof van mening dat de or onder de
74
reikwijdte van art. 2:8 BW valt. . De Jongh heeft enige aarzeling om de or in zijn
algemeenheid als institutioneel betrokkene aan te merken, maar zijns inziens volgt uit
de vervlechting van vennootschaps- en ondernemingsrecht dat de institutioneel
75
betrokkenen niet geheel voorbij kunnen gaan aan de belangen van werknemers.
Ook uit jurisprudentie van de Rechtbank Rotterdam en de Ondernemingskamer
volgt dat de redelijkheid en billijkheid van art. 2:8 BW de relatie tussen ondernemer
76
(bestuur) en or beheerst. De Ondernemingskamer overwoog dat een beroep van de
ondernemer op het verlopen van de opschortingstermijn in strijd is met de redelijkheid en billijkheid. Maeijer vindt dit een zwakke redenering. Ondernemer en or
moeten zich naar zijn mening jegens elkaar gedragen overeenkomstig de redelijkheid
77
en billijkheid, maar dit is niet uit het toenmalige art. 2:7 BW af te leiden. De Groot
stelt dat een beroep op art. 2:7 BW (nu 2:8 BW) niet nodig is om te bereiken dat
ondernemer en or zich overeenkomstig de redelijkheid en billijkheid jegens elkaar
gedragen. Hij vraagt zich af of het wenselijk is de verhouding tussen or en ondernemer op art. 2:7 BW te baseren, omdat dan ook de regeling omtrent nietigheid en
vernietigbaarheid van besluiten van toepassing is, terwijl dat niet het geval is voor
78
ondernemingsraden die zijn ingesteld bij natuurlijke personen. Van der Heijden
79
onderschrijft juist het standpunt van de Ondernemingskamer. Ik sluit mij daarbij
aan. De WOR kent geen specifieke bepaling inzake de redelijkheid en billijkheid, en
art. 2:8 BW spreekt uitdrukkelijk over bij de rechtspersoon betrokkenen. Gezien de
eerder genoemde rol die de or toekomt op grond van Boek 2 BW kan mijns inziens
niet worden volgehouden dat de or niet onder de reikwijdte van art. 2:8 BW valt. Wel
moet mijns inziens terughoudend worden omgegaan met een toetsing aan de
redelijkheid en billijkheid bij de uitoefening van WOR-bevoegdheden. Alleen indien
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Kamerstukken II, 17725, nr. 1-3, p. 56 en nr. 7, p. 15.
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BW binnen faillissement’, TVVS 1993-5, p. 138.
J.M. de Jongh, ‘Redelijkheid en billijkheid en het evenredigheidsbeginsel, in het bijzonder in de
verhouding van aandeelhouders tot het bestuur’, Ondernemingsrecht 2011, 124.
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een (concernverbonden) rechtspersoon’, SMA 1991-12, p. 746.
Zie zijn annotatie bij ROR 1987/32.
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de WOR iets niet regelt, is een beroep op het meer algemene art. 2:8 BW gerechtvaardigd. Het moet uiteraard wel altijd gaan om een aangelegenheid in het kader van
de vennootschapsrechtelijke besluitvorming, bijvoorbeeld omdat het een besluit is
80
dat wordt genomen door het bestuur van de vennootschap.
2.3.6

De or en de bestuurder

Boek 2 BW bevat geen definitie van de (statutair) bestuurder. De bestuurder in de zin
van Boek 2 BW is degene die als zodanig is benoemd. Het bestuur wordt ingesteld bij
de oprichtingsakte en daarna benoemd en ontslagen door de AV(A), tenzij het om een
structuurvennootschap gaat. In dat geval wordt het bestuur benoemd en ontslagen
door de RVC. Ook de Ondernemingskamer kan, in het kader van een enquêteprocedure, bestuurders benoemen en ontslaan. Het bestuur is belast met het besturen
van de vennootschap en de aan haar verbonden onderneming en vertegenwoordigt
de vennootschap naar buiten. De bestuurder van de vennootschap heeft veelal een
arbeidsovereenkomst met de vennootschap. Alle leden van de raad van bestuur
oefenen hun taken gezamenlijk uit; er is sprake van collegiaal of collectief bestuur.
Dit vloeit voort uit art. 2:9 BW en houdt in dat alle bestuursaangelegenheden in
beginsel tot de werkkring van iedere bestuurder behoren. Het bestuur oefent zijn
taken autonoom uit. Sinds 1 oktober 2012 is het voor de BV wel mogelijk in de
statuten op te nemen dat het bestuur zich moet gedragen overeenkomstig instructies
van een ander orgaan, zoals de AV(A), tenzij het belang van de vennootschap zich
daartegen verzet.
Anders dan Boek 2 BW bevat de WOR wel een definitie van het begrip bestuurder.
De bestuurder is degene die alleen dan wel samen met anderen in een onderneming
rechtstreeks de hoogste zeggenschap uitoefent bij de leiding van de arbeid (art. 1 lid 1
sub e WOR). Het gaat daarbij dus om een persoon die ten aanzien van de leiding over
de arbeid geen hogere functionarissen meer boven zich heeft. De wetgever heeft
gekozen voor een feitelijke benadering: het gaat om degene die rechtstreeks de
hoogste zeggenschap uitoefent. De bestuurder van de onderneming is niet altijd
dezelfde als de bestuurder van de rechtspersoon (de ondernemer). In de literatuur
wordt erop gewezen dat deze, zeker in grote, ingewikkelde organisaties, niet altijd
samen gaan. Binnen deze definitie kan het bestuurderschap in de zin van de WOR
worden uitgeoefend door de bestuurder van de rechtspersoon, maar ook door
81
bijvoorbeeld de chef van een filiaal van een grote winkelketen. Uit – enigszins
gedateerd – onderzoek van Van het Kaar en Looise blijkt echter dat in 82% van de
gevallen de vennootschapsrechtelijke bestuurder tevens bestuurder in de zin van de
82
WOR is.
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Vgl: J.M.M. van Mierlo, Medezeggenschap en de spanning tussen WOR en ondernemingsrecht,
Deventer: Kluwer 2013, p. 95-98. Overigens heeft de Ondernemingskamer ook buiten Boek 2
BW aangenomen dat het handelen van de or – in casu het weigeren om advies te geven – in strijd is
met de redelijkheid en billijkheid. Ondernemingskamer 8 januari 2008, JAR 2008/51.
Zie ook: Rood/Verburg, Wet op de ondernemingsraden, art. 1, p. 45, Van het Kaar, GS Rechtspersonen,
art. 1 WOR aant. 3.
R.H van het Kaar, J.C Looise, De volwassen OR, Alphen aan den Rijn: Samsom 1999.
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De or kan niet zelfstandig in zijn reglement een bestuurder aanwijzen. Uit
jurisprudentie van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid volgt dat de
vraag wie de bestuurder in de zin van de WOR is, moet worden beantwoord aan de
83
hand van de feitelijke situatie in de onderneming. In de praktijk worden wel
afspraken tussen ondernemer en or gemaakt over welke bestuurder is aan te merken
als bestuurder in de zin van art. 1 lid 1 sub e WOR of vloeit een dergelijke verdeling
voort uit een in een bestuursreglement opgenomen taakverdeling. De rechter kan
echter deze afspraken terzijde schuiven. Zo beriep de bestuurder van Media Groep
Limburg zich op de omstandigheid dat een besluit tot reductie van het personeel door
de hoofdredacteur en niet door hem werd genomen, waardoor het besluit niet ter
advisering behoefde te worden voorgelegd. De Ondernemingskamer verwierp dit
verweer en merkte de hoofdredacteur tevens aan als de bestuurder. Een andere
opvatting zou er immers toe leiden dat het wettelijke adviesrecht van de or op
onaanvaardbare wijze wordt uitgehold, aldus de Ondernemingskamer. Als de ondernemer een rechtspersoon is wordt in de praktijk ook wel één lid van de raad van
bestuur als bestuurder in de zin van art. 1 lid 1 sub e WOR aangewezen. Wanneer
echter niet expliciet één van de leden van de raad van bestuur wordt aangemerkt als
bestuurder in de zin van de WOR, zijn alle bestuurders naar mijn mening verantwoordelijk voor de naleving van de rechten en plichten uit de WOR. Dit volgt uit het
hierboven beschreven beginsel van collegiaal bestuur (art. 2:9 BW).
Wanneer een statutair directeur geen bestuurder in de zin van de WOR is, hoeft
hij – in tegenstelling tot de commissarissen – de overlegvergaderingen niet bij te
wonen. Rood en Verburg wijzen erop dat de wetgever er vermoedelijk van uitging dat
de bestuurders sowieso aanwezig zijn bij de overlegvergadering of werden de
84
bestuurders van de ondernemer verward met de bestuurders van de onderneming.
Voor de stichting en de vereniging is in art. 24 lid 2 WOR wel uitdrukkelijk
opgenomen dat de bestuursleden zich moeten melden op de overlegvergadering,
hetgeen lijkt te impliceren dat de wetgever er bewust wel voor heeft gekozen bij de
BV en de NV deze verplichting op de RVC te laten rusten. Niet elke BV en NV heeft
echter een RVC, waardoor het mogelijk is dat geen vertegenwoordiger uit de vennootschap aanwezig is. Sinds de Wet bestuur en toezicht is ingevoerd, geldt de verplichting uit art. 24 lid 2 WOR mijns inziens ook voor de niet-uitvoerende bestuurders van
een vennootschap met een monistisch bestuurssysteem. Een wetsvoorstel hiertoe is
naar mijn weten nog niet bij de Tweede Kamer ingediend.
2.3.7

De or en de commissarissen

Een RVC kan zowel op facultatieve als op verplichte basis worden ingevoerd. Een RVC
is alleen verplicht voor structuurvennootschappen. Niet-structuurvennootschappen
kunnen op vrijwillige basis in hun statuten een RVC instellen (art. 2:150/260 BW). De
wijziging van de statuten op grond waarvan een RVC wordt ingesteld, zal in het
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algemeen ex art. 25 lid 1 sub e WOR adviesplichtig zijn. Het instellen van een RVC
heeft immers gevolgen voor de taakverdeling op het niveau van de vennootschap, wat
zal doorwerken in de onderneming. De RVC houdt toezicht op het bestuur en in veel
gevallen worden bepaalde bestuursbesluiten onderworpen aan de goedkeuring van
de RVC. Bovendien is aan de RVC een rol toebedeeld in de WOR (zie art. 24 WOR). Bij
zowel de gewone als de structuurvennootschap wordt de RVC benoemd door de AV
(A). Bij structuurvennootschappen is daarnaast een rol weggelegd voor de or; deze rol
zal hierna uitvoerig aan de orde komen.
De RVC (of een of meer vertegenwoordigers van dit orgaan) is aanwezig bij de
overlegvergaderingen van de or met de bestuurder (art. 24 lid 2 WOR). Uit (gedateerde)
onderzoeken van Honée en Van het Kaar blijkt dat bij ongeveer 20% van de onder85
nemingen dit artikel niet wordt nageleefd. Van de verschijningsverplichting van
art. 24 WOR kan geen naleving worden gevorderd, nu art. 36 WOR alleen ziet op
geschillen tussen de ondernemer en de or. Moet schending van het bepaalde in art. 24
lid 2 WOR dan beschouwd worden als schending van een procedurevoorschrift ex
art. 26 WOR? In 1990 heeft de or van een stichting in een beroepsprocedure
ex artikel 26 WOR aangevoerd dat het besluit kennelijk onredelijk was, nu de
86
bestuursleden nooit aanwezig waren bij de overlegvergadering. Omdat de or dit
argument voor het eerst aanvoerde in zijn beroepsschrift, werd dit door de Ondernemingskamer terzijde geschoven. Zij sprak daarbij van een “vaste met de WOR
strijdige gewoonte”. In zijn annotatie stelt Rood dat de Ondernemingskamer in
deze beschikking verpakt waarschuwt dat artikel 24 WOR serieus moet worden
87
genomen op straffe van kennelijke onredelijkheid van het genomen besluit. Uit
latere jurisprudentie inzake art. 24 WOR volgt echter dat het niet naleven van dit
artikel er niet altijd toe leidt dat het besluit kennelijk onredelijk is. In de zaken
omtrent Philips Lighting oordeelde de Ondernemingskamer dat, ondanks dat er
geen overlegvergadering is gehouden, de ondernemer in redelijkheid tot het besluit
heeft kunnen komen nu de or wezenlijke invloed heeft kunnen uitoefenen op de
88
besluitvorming. Mijns inziens geldt hetzelfde uitgangspunt voor schending van
art. 24 lid 2 WOR, temeer nu de ondernemer of de bestuurder niet altijd invloed kan
uitoefenen op het al dan niet verschijnen van de commissarissen. Van een kennelijk
onredelijk besluit zal mijns inziens bijvoorbeeld sprake zijn wanneer de or door het
ontbreken van contact met de RVC een informatieachterstand heeft en de ondernemer er onvoldoende aan heeft gedaan de RVC aan tafel te krijgen, door bijvoorbeeld niet of niet tijdig een uitnodiging te sturen. Ook de opstelling van de or en
de praktijk binnen de onderneming zal een belangrijke rol spelen. Indien de RVC
nooit op de overlegvergadering verschijnt en de or daar niet tegen ageert, zal mijns
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H.J.M.N. Honée, M.I. Zeldenrust-Visch, Contacten tussen commissarissen en ondernemingsraad,
Deventer: Kluwer 1986 p. 40; R.H. van het Kaar, Ondernemingsraad en vertrouwenscommissaris,
Den Haag: Sdu 1995, p. 73.
Voor de stichting en de vereniging is een aanwezigheidsverplichting opgenomen voor het bestuur,
terwijl deze voor de NV en de BV berust bij de RVC.
M.G. Rood, Annotatie bij Ondernemingskamer 15 februari 1990, TVVS 1990-4, p. 102-103.
Ondernemingskamer 6 oktober 2006, JAR 2006/303 (Philips Lighting Weert) en Ondernemingskamer 8 februari 2007, JAR 2007/67 (Philips Lighting Vitrite).
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inziens niet snel sprake zijn van een kennelijk onredelijk besluit. Vraagt de or
daarentegen uitdrukkelijk om aanwezigheid van de RVC, dan zal de Ondernemingskamer zwaarder tillen aan schending van art. 24 lid 2 WOR. Dit blijkt uit een zaak
uit 2005 waarin het niet verschijnen op de overlegvergadering door Raad van
Toezicht en Bestuur bijdroeg aan de conclusie dat de ondernemer in redelijkheid
niet tot het besluit tot wijziging van de organisatiestructuur had kunnen komen. De
Ondernemingskamer overwoog:
“Met de ondernemingsraad is de Ondernemingskamer van oordeel dat zowel de bestuurder als de
Raad van Toezicht zich – gelet op het bepaalde in artikel 25 lid 4 in verbinding met artikel 23 lid 4 en
artikel 24 lid 2 WOR – ten onrechte aan een zodanig, op inhoudelijke gronden te voeren debat
hebben onttrokken. Zulks klemt temeer, nu de ondernemingsraad meermalen uitdrukkelijk heeft
aangegeven hieromtrent met beide(n) in gesprek te willen raken. Het in de genoemde artikelen
neergelegde voorschrift dat bestuurder en (een vertegenwoordiging van de) Raad van Toezicht in de
overlegvergadering met de ondernemingsraad aanwezig zijn, ziet immers specifiek op situaties als
de onderhavige. In zoverre geeft de opvatting van de Raad van Toezicht, dat hij zich niet met
inhoudelijke organisatorische zaken bemoeit en dat een gesprek daarover niet in een overlegvergadering kan worden gevoerd, dan ook blijk van een te beperkte opvatting van zijn taak in het
89
kader van de Wet op de ondernemingsraden.”

Holtzer signaleert, mede naar aanleiding van deze zaak, dat veelvuldige verzoeken
van de or om aanwezigheid van de RVC ertoe kan leiden dat de verhoudingen tussen
beide organen verslechtert. Hij adviseert daarom dat commissarissen veelvuldig
90
aanwezig zijn bij de overlegvergadering zodat dit als gewoon wordt ervaren. Ook
denkbaar is dat de or en de RVC afspraken maken over de aanwezigheid van de RVC
– bijvoorbeeld alleen indien het gaat om een adviesplichtig voorgenomen besluit dat
ter tafel ligt, of één keer per jaar – of over andere wijzen waarop beide organen met
91
elkaar overleggen. Strikt genomen is afwijking van art. 24 lid 2 WOR ten nadele van
de or niet mogelijk, gezien het bepaalde in art. 32 WOR; maar ik sluit niet uit dat de
Ondernemingskamer in de toetsing van art. 26 WOR waarde zal hechten aan deze
afspraken. Het gaat bovendien ook niet om het wegcontracteren van een bevoegdheid
van de or, maar om een formele spelregel over de wijze waarop de overlegvergadering
92
wordt gehouden en wie daarbij aanwezig zijn.
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Ondernemingskamer 5 juli 2005, ARO 2005/134, JAR 2005/217, ROR 2005/23 (RIAGG Amersfoort).
M. Holtzer, ‘De Raad van commissarissen in het medezeggenschapsrecht’, in: K.M. van Hassel en
M.P. Nieuwe Weme (red), Willem’s wegen. Opstellen aangeboden aan prof, mr. J.H.M. Willems,
Deventer: Kluwer 2010, p. 163-164.
Zie voor een overzicht van verschillende vormen van contact tussen or en toezichthouders:
L.C.J. Sprengers, ‘Ondernemingsraad en toezichthouders’, in: L. Timmerman (e.a.), De werknemer
in het ondernemingsrecht, Deventer: Kluwer 2004, p. 47.
Naast de verschijningsverplichting op grond van art. 24 WOR komen er in de praktijk allerlei
informele overlegvormen tussen or en RVC voor. Ik verwijs daarvoor naar eerdere studies van Van
het Kaar en Honée. H.J.M.N. Honée, M.I. Zeldenrust-Visch, Contacten tussen commissarissen en
ondernemingsraad, Deventer: Kluwer 1986, p. 40; R.H. van het Kaar, Ondernemingsraad en vertrouwenscommissaris, Den Haag: Sdu 1995.
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Vennootschapsrechtelijke besluiten en het adviesrecht van de or

2.4.1

Inleiding

2.4.2

In deze paragraaf ga ik in op de vraag of de or een rol heeft ten aanzien van besluiten
die de vennootschappelijke organisatie betreffen, zoals statutenwijziging, benoeming, bezoldiging en ontslag van bestuurders en commissarissen, ontbinding, omzetting, vaststellen van de jaarrekening, winstbestemming en vermindering en
vermeerdering van het kapitaal. Ik bespreek eerst art. 25 WOR en ga later in op
andere bevoegdheden op grond van de WOR, zoals art. 30, 31a en 31d WOR.
2.4.2

Is een besluit dat de vennootschap betreft adviesplichtig?

Bij de vraag of dergelijke besluiten onderworpen zijn aan het adviesrecht spelen
globaal twee problemen: (i) het gaat om besluiten die de vennootschap en niet de
onderneming betreffen, en (ii) deze besluiten worden in het algemeen genomen door
de algemene vergadering van aandeelhouders. Ten aanzien van het eerste probleem
geldt dat art. 25 WOR veelvuldig naar de onderneming verwijst. Adviesplichtig is
bijvoorbeeld een voorgenomen besluit tot een belangrijke wijziging in de organisatie
van de onderneming (sub e) of de beëindiging van de werkzaamheden van de
onderneming (sub c). Een belangrijke wijziging in de vennootschapsrechtelijke structuur door middel van statutenwijziging of omzetting, een wijziging in het bestuur van
de rechtspersoon of de beëindiging van het bestaan van de rechtspersoon door middel
van een ontbinding vallen strikt genomen dus niet onder art. 25 WOR. Deze besluiten
kunnen echter wel aanzienlijke gevolgen hebben voor de (organisatie van de) onderneming. Een wijziging in het bestuurs- of toezichthoudende orgaan, bijvoorbeeld de
instelling van een monistisch systeem, kan ook gevolgen hebben voor de organisatie
van de onderneming. Door een statutenwijziging kan het doel van de vennootschap en
dus van de onderneming worden veranderd of kunnen bevoegdheden van de or
worden afgenomen, bijvoorbeeld bij afschaffing van het (vrijwillige) structuurregime.
Het uitkeren van alle winst kan aanzienlijke gevolgen hebben voor de financiële
situatie van de onderneming en voor de vraag of er nog investeringen kunnen worden
gedaan. Een zetelverplaatsing, ten slotte, kan een verplaatsing van de onderneming
met zich brengen. Kortom: een besluit ten aanzien van de vennootschap kan ‘doorwerken’ in de onderneming, de arbeidsorganisatie. In wetsgeschiedenis, literatuur en
jurisprudentie is een aantal keer aan de orde geweest of één van de in de inleiding
genoemde besluiten ter advisering aan de or moet worden voorgelegd. Deze jurisprudentie heeft betrekking op verschillende besluiten die de vennootschap betreffen,
maar ik behandel ze hieronder gezamenlijk omdat de problematiek gemeenschappelijk is. Daarna zal ik ingaan op het tweede hierboven beschreven probleem.
2.4.2.1

Wetsgeschiedenis en literatuur

Bij de parlementaire behandeling van de WOR-1979 is een motie ingediend om het
adviesrecht uit te breiden met het besluit tot vaststelling van de jaarrekening. De
minister ging hier niet in op de omstandigheid dat sprake is van een besluit dat de
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vennootschap en niet de onderneming betreft, maar stelde dat voor het belang dat de
or heeft bij de vaststelling van de jaarrekening voldoende is dat de jaarrekening ter
bespreking wordt voorgelegd. Ook zal een adviesrecht voor de or vertraging kunnen
opleveren bij de accountantscontrole en kan een dergelijk adviesrecht leiden tot het
93
inhuren van meer deskundigen. De Kamerleden Zeil en Keja dienden in hetzelfde
wetgevingstraject een amendement dat voorzag in een adviesrecht ten aanzien van
94
‘de verplaatsing van de zetel van de onderneming’. Ter toelichting voerden de
indieners aan dat het in de praktijk nogal eens voorkomt dat de onderneming haar
zetel verplaatst zonder dat dit gevolgen heeft voor de arbeidsorganisatie. Omdat dit
een belangrijke wijziging in de vennootschap betreft en kan leiden tot wijzigingen in
de toekomst, wilden zij een dergelijke beslissing onderwerpen aan het adviesrecht
95
van de or. In de parlementaire behandeling van dit amendement wijst de minister
de indieners erop dat een onderneming geen zetel, maar een vestigingsplaats heeft en
96
dat de verplaatsing daarvan ex art. 25 lid 1 sub f reeds adviesplichtig is. De minister
gaat vervolgens wel in op de vraag of het (voorgenomen) besluit tot verplaatsing van
de zetel van de rechtspersoon een adviesplichtig besluit is. Dit stuit zijns inziens op
bezwaren, maar hij wijst erop dat wellicht een ander onderdeel van art. 25 WOR
97
(bijvoorbeeld sub e) uitkomst kan bieden.
In 1 998 neemt minister Melkert van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een meer
fundamenteel standpunt in over de relatie tussen de vennootschapsrechtelijke
besluitvorming en het adviesrecht van de or. Dit naar aanleiding van een amendement van Kamerleden Schimmel en Middel waarin zij voorstelden de limitatieve
opsomming van art. 25 lid 1 WOR uit te breiden met het besluit tot winstbestem98
ming. Veel partijen reageerden afwijzend op dit voorstel in verband met de
verhouding van de or ten opzichte van de AV(A). Ook de minister voorzag vennoot99
schapsrechtelijke complicaties. De belangrijkste overweging van de minister is
daarbij dat het besluit tot winstbestemming te vennootschapsrechtelijk van aard is.
Ook stelt hij dat het een jaarlijks vast terugkerend besluit is en vreest hij dat vaker
100
gebruik zal worden gemaakt van de inhuur van deskundigen. Rood betwist de
(juridische) argumenten die in de wetsgeschiedenis aan de orde zijn gesteld over de
adviesplichtigheid van een besluit tot winstbestemming. Het feit dat de AV(A) geen
relatie heeft met de or betekent zijns inziens niet dat het bestuur het enige orgaan is
wiens besluiten of voornemens daartoe onder de adviesplicht vallen. Hij wijst daarbij
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Kamerstukken II, 1977-1978, 13954, nr. 110, p. 2.
Kamerstukken II, 1977-1978, 13954, nr. 153.
Kamerstukken II, 1978-1979, Handelingen Tweede Kamer (vergadering 20 september 1978),
p. 41-42.
96 Kamerstukken II, 1978-1979, Handelingen Tweede Kamer (vergadering 20 september 1978),
p. 60-61.
97 De behandeling van het amendement richt zich overigens – door de keuze van de voorbeelden
door de indieners – vooral op de situatie dat de vennootschap haar zetel naar het buitenland
verplaatst of aldaar een holding opricht.
98 Kamerstukken II, 1996-1997, 24615, nr. 19.
99 Kamerstukken II, 1996-1997, 24615 nr. 28, p. 19.
100 Kamerstukken II, 1996-1997, 24615 nr. 9, p. 16.
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op de jurisprudentie die ik hierna ook zal bespreken. In een reactie hierop stelt
Oostwouder dat het belang van de or bij adviesrecht niet opweegt tegen het belang
van de vennootschap om de winstbestemming te bepalen zonder invloed van de
werknemersvertegenwoordigers. Als belangrijkste reden voert hij daarbij aan dat
beroep ex art. 26 WOR ertoe kan leiden dat de winstbestemming lange tijd onzeker is
en dat het daardoor moeilijk kan zijn voor beleggers risicodragend kapitaal aan te
dragen. Bovendien wordt naar zijn oordeel de continuïteit van de onderneming
102
meestal niet bedreigd door een (eenmalige) onjuiste winstbestemming. Ik zie niet
in waarom het belang van een snelle besluitvorming bij winstbestemming sterker is
dan bij de andere besluiten ex art. 26 WOR. Bovendien is een ‘mogelijke bedreiging
van de continuïteit’ geen criterium voor de keuze aan adviesplichtige besluiten.
Overigens kan een besluit tot winstbestemming ook in andere procedures aan de
orde komen. Te denken valt aan de procedure ex art. 2:14-16 BW en de enquêtepro103
cedure. In oktober 2012 is door de invoering van de Wet flexibilisering van het
BV-recht de regeling omtrent winstbestemming ingrijpend gewijzigd. De belangrijkste wijziging is dat het bestuur goedkeuring dient te geven aan een besluit tot
winstbestemming. Bij die goedkeuring wordt een afweging gemaakt tussen het
belang van aandeelhouders bij winstuitkering en het belang van de vennootschap
en de aan haar verbonden onderneming. Naar mijn mening biedt deze wijziging
van het vennootschapsrecht aanleiding de discussie over de rol van de or bij een
voorgenomen besluit tot winstbestemming opnieuw te voeren. Denkbaar is dat aan
het besluit tot goedkeuring door het bestuur een adviesrecht (wellicht zonder
beroepsrecht) wordt gekoppeld.
In de literatuur is, vooral in de jaren ’80, ook gediscussieerd over de vraag of een
besluit tot statutenwijziging onderworpen is aan het adviesrecht van de or. Zo stelt
Honée in zijn dissertatie dat een statutenwijziging die de bevoegdheidsverdeling
binnen de vennootschap wijzigt, niet valt onder de bepaling van letter e van art. 25
lid 1 WOR, ook niet wanneer deze rechtstreeks de positie van de onderneming
104
raakt.
Tijdens het congres Geschillen in de Onderneming in 1984 stelt Van
Schilfgaarde dat een adviesrecht voor de or lastig te verdedigen is, omdat de wijziging
van de statuten in een klassiek model behoort tot de vennootschap als kapitaal105
organisatie.
Naar het oordeel van Huizink is een adviesrecht voor de or wel
denkbaar, omdat een dergelijk besluit consequenties kan hebben voor de organisatie

101 M.G. Rood, ‘Adviesrecht over winstbestemming juridisch onmogelijk?’, TVVS 1997-8 p. 240-241.
Vgl. R.H. van het Kaar, ‘Corporate governance: implicaties voor werknemers en hun vertegenwoordigers’, SR 1998-11, p. 321.
102 W.J. Oostwouder, ‘Reactie op ‘Adviesrecht or over winstbestemming juridisch onmogelijk?’, TVVS
1997-10, p. 319.
103 Soms is een besluit tot winstbestemming ook nauw verbonden met andere adviesplichtige
besluiten die betrekking hebben op de financiering van de onderneming. Te denken valt bijvoorbeeld aan het aantrekken van een belangrijk krediet.
104 H.J.M.N. Honée, Concernrecht en medezeggenschapsregelingen, Deventer: Kluwer 1981, p. 143 en
p. 144 noot 114.
105 P. van Schilfgaarde (e.a.), Geschillen in de onderneming, Deventer: Kluwer 1984. Verslag van de
discussie, p. 111 e.v.
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van de onderneming, maar moet daarbij wel een duidelijk onderscheid worden
gemaakt tussen de begrippen rechtspersoon of vennootschap en het begrip onderne106
ming in de zin van de WOR. De literatuur is dus verdeeld. In de paragraaf hierna
bespreek ik de jurisprudentie waarin de Ondernemingskamer zich heeft moeten
buigen over de vraag of een besluit dat de vennootschap betreft, adviesplichtig is.
2.4.2.2

De Intergas-leer

De Ondernemingskamer kiest in haar jurisprudentie voor een veel minder strikte
benadering dan de minister. Uit de Intergas-beschikking blijkt het duidelijkst hoe de
Ondernemingskamer denkt over de verhouding tussen vennootschapsrechtelijke besluitvorming en het adviesrecht. De Ondernemingskamer overweegt dat de
scheiding tussen vennootschap en onderneming voor de toepasselijkheid van het
107
adviesrecht van de or kunstmatig is. Een besluit tot wijziging van de statuten
108
kan adviesplichtig zijn wanneer het leidt tot een besluit binnen de onderneming.
Met andere woorden: het vennootschapsrechtelijke besluit moet doorwerken in de
onderneming. Hiervan is sprake indien belangrijke bevoegdheden van een orgaan
worden overgedragen aan een ander orgaan. In een zaak met betrekking tot een
verpleegtehuis werd het personeelsbeleid overgedragen van het bestuur van de
stichting naar de directie. Naar het oordeel van de Ondernemingskamer was dit
109
besluit adviesplichtig ex art. 25 lid 1 sub e WOR.
Maeijer wijst er in zijn noot bij
deze beschikking op dat, onder meer door de bevoegdheden ten aanzien van het
personeelsbeleid, het besluit niet alleen ziet op de rechtspersoon (in casu een
stichting) maar ook op de door de rechtspersoon in stand gehouden onderneming,
hetgeen overeenkomt met de benadering van de Ondernemingskamer in de toen nog
110
niet gewezen Intergas-beschikking. Dat bevoegdheden ten aanzien van het personeelsbeleid een belangrijke rol spelen bij de vraag of een statutenwijziging adviesplichtig is, blijkt ook uit de beschikking over het Ziekenfonds Amsterdam en
Omstreken. Door een statutenwijziging bij deze ondernemer was niet meer uitsluitend de directie bevoegd te beslissen over personeelsbeleid, maar ook het algemeen
bestuur. Volgens de Ondernemingskamer is daarom sprake van een belangrijke
111
wijziging in de verdeling van de bevoegdheden (art. 25 lid 1 sub e WOR).
Van doorwerking in de onderneming kan ook sprake zijn als het vennootschapsrechtelijke besluit de medezeggenschapsbevoegdheden van de or raakt. Dit blijkt
onder meer uit de zaak-Heuga, waarin wederom een statutenwijziging ter discussie
staat. De Ondernemingskamer overweegt: “door het onderhavige besluit worden
belangrijke, uit de wet en voorheen geldende statuten voortvloeiende bevoegdheden

106 J.B. Huizink, ‘or en statutenwijziging’, TVVS 1987-1, p. 11-12.
107 Ondernemingskamer 30 december 2003, ARO 2004/18, JAR 2004/45, ROR 2004,13 (Intergas). Zie
hierover ook: L.C.J. Sprengers, ‘Statutenwijziging niet adviesplichtig’, SR 2004, 39.
108 Dit wordt bekritiseerd door Sprengers, ‘Statutenwijziging niet adviesplichtig’, SR 2004-6.
109 Ondernemingskamer 17 november 1983, NJ 1984, 742, m.nt. Maeijer, TVVS 1987-1, p. 11-12 (met
commentaar Huizink).
110 Ondernemingskamer 17 november 1983, NJ 1984/742, m.nt. Maeijer, TVVS 1987-1, p. 11-12 (met
commentaar Huizink).
111 Ondernemingskamer 16 oktober 1986, ROR 1986/26 (Ziekenfonds Amsterdam en Omstreken).
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aan de Raad van Commissarissen ontnomen, waaronder de bevoegdheid van goedkeuring van directiebesluiten, ook betreffende onderwerpen die betrekking hebben
op (personen werkzaam in de) afhankelijke maatschappijen terwijl aan de or belangrijke medezeggenschapsrechten worden ontnomen (art. 2:268 BW). Ofschoon het
besluit voornamelijk een herverdeling van de bevoegdheden over de organen van
de rechtspersoon impliceert (ingevolge artikel 1 WOR: de ondernemer), acht de
Ondernemingskamer het hier door de ondernemer gemaakte onderscheid onjuist;
112
die herverdeling werkt ook door in de onderneming.” (Cursief IZ). In cassatie wordt
aangevoerd dat de bezwaar- en aanbevelingsrechten geen belang zijn dat art. 25 WOR
dient te waarborgen en dat de or vennootschapsrechtelijke procedures had moeten
113
gebruiken. Deze cassatiemiddelen worden door de Hoge Raad verworpen. Een
beslissing tot het instellen of afschaffen van het structuurregime zal daarom veelal
adviesplichtig zijn. Volgens Kanen is hier niet alleen sprake van als het gaat om een
vrijwillige instelling of afschaffing, maar ook bij de wijziging van de statuten indien de
vennootschap niet meer aan de voorwaarden voldoet. In dat geval komt aan de AV(A)
immers de keuze toe de structuurregeling op vrijwillige basis voort te zetten (zie
114
art. 2:154/264 lid 4 en 5 BW). Naar het oordeel van Kanen is het bestuursvoorstel tot
statutenwijziging adviesplichtig en niet het uiteindelijke AV(A)-besluit. Dit vloeit ook
115
voort uit de wetsgeschiedenis. Een dergelijke benadering is praktisch, maar leidt
ertoe dat, wanneer het bestuur niet met een voorstel komt en de AV(A) zelfstandig de
statuten wijzigt, de or geen adviesrecht toekomt; terwijl deze door de statutenwijziging wel belangrijke bevoegdheden verliest. Naar mijn mening is een statutenwijziging door een AV(A)-besluit tevens adviesplichtig. Kanen wijst daarbij op de bepaling
in lid 5 dat de bevoegdheid de statuten te wijzigen in die zin dat de structuurregeling
niet meer van toepassing is, niet kan worden beperkt. Hij ziet het adviesrecht van de
or blijkbaar als een beperking van de bevoegdheid de statuten te wijzigen. Mijns
inziens is het de vraag of een dergelijke bepaling ziet op het adviesrecht van de or.
Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat de minister bij de inrichting van lid 4 en 5 van
art. 2:154/264 BW vooral (vennootschapsrechtelijke) statutaire totstandkomings116
voorwaarden voor ogen had, zoals quorumvereisten.
Het hoeft niet te gaan om een daadwerkelijk verlies van bepaalde bevoegdheden;
ook de omstandigheid dat de or ten aanzien van bepaalde onderwerpen zijn adviesrecht niet meer kan uitoefenen, kan er (mede) toe leiden dat een besluit tot
statutenwijziging doorwerkt in de onderneming. Dit deed zich voor in de zaak

112 Ondernemingskamer 15 oktober 1992, NJ 1993, 210 (Heuga) r.o. 4.2. Zie over de OK-beschikking:
S.M. Bartman, ‘De Heuga-beschikking; een doorbraak van medezeggenschap in concernverband’,
ArbeidsRecht 1994, 20.
113 Hoge Raad 26 januari 1994, NJ 1994, 545, JAR 1994/32, ROR 1994/1 (Heuga). Het belang van de Heugabeschikking voor medezeggenschap in concernverhoudingen zal later aan de orde komen.
114 B.C.L. Kanen, ‘De structuurregeling en het adviesrecht’, ArbeidsRecht 2012, 25. Deze bepaling ziet op
alle gevallen waarop de wettelijke verplichting tot toepassen van de structuurregeling wegvalt.
Kamerstukken II, 2001-2002, 28179, nr. 5, p. 33-34.
115 Kamerstukken I, 2003-2004, 28179, nr. D, p. 7.
116 Zie Kamerstukken II, 2001-2002, 28179 nr. 3, p. 29, en Kamerstukken II, 2001-2002, 28179, nr. 5,
p. 34.
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VLM, waarin de statutenwijziging een wijziging van het doel betrof. De Ondernemingskamer overweegt dat de or een aantal adviesrechten verliest, omdat de ondernemer bepaalde taken in het vervolg niet meer kan uitoefenen. Hiermee rekt de
Ondernemingskamer mijns inziens de Intergas-leer ver op. Het gaat hier immers niet
om het verlies van een bepaalde bevoegdheid, zoals in Heuga bijvoorbeeld het geval
was, maar om een wijziging in de besluiten die ex art. 25 WOR aan de or moeten
worden voorgelegd. Hierbij moet worden opgemerkt dat de beleidswijziging bij VLM
zeer ingrijpend was, waardoor een adviesrecht voor de or wel te rechtvaardigen is.
Advocaat-Generaal Timmerman concludeert dat de overwegingen van de Ondernemingskamer ten aanzien van het adviesrecht inzake statutenwijziging niet onbegrij118
pelijk zijn. Het cassatieberoep zelf wordt verworpen op grond van artikel 81 RO.
Ook een (voorgenomen) besluit tot benoeming van bestuurders kan onder
omstandigheden ex art. 25 WOR adviesplichtig zijn. Het gaat daarbij niet om de
benoeming of het ontslag van een enkele bestuurder – dat is slechts adviesplichtig op
grond van art. 30 WOR – maar om een wijziging van de omvang of werkzaamheden
119
van het bestuur. Als dit tevens gevolgen heeft voor het bestuur van de onderneming – waarvan snel sprake zal zijn indien het bestuur van de rechtspersoon tevens
bestuurder in de zin van de WOR is – moet een dergelijk besluit ex art. 25 lid 1 sub e
WOR aan de or worden voorgelegd. Een voorbeeld is de instelling van een monistisch
systeem, wat overigens bij statutenwijziging zal geschieden en ook op die grond
adviesplichtig kan zijn. De RVC heeft immers op grond van art. 24 WOR een rol in de
overlegvergadering, en die zal wijzigen door de keuze voor een monistisch
120
systeem.
In de jurisprudentie van de Ondernemingskamer is eenmaal een (voorgenomen)
besluit tot omzetting aan de orde geweest. Het gaat in die zaak om de omzetting van
121
Stichting Kinderopvang Noord-West Nederland in een BV. De achtergrond van
deze rechtsvormwijziging was dat de rechtsvorm van de BV beter past bij de
commerciële activiteiten van de onderneming en dat het bestuur binnen deze
rechtsvorm op passende wijze kan worden benoemd. De vraag of een voorgenomen
besluit tot omzetting adviesplichtig is, is in deze zaak niet aan de orde gekomen. Een
mogelijke verklaring hiervoor is dat de ondernemer advies heeft gevraagd waardoor
de adviesplichtigheid niet meer ter discussie staat. Ik kan me echter voorstellen dat
de Ondernemingskamer in een zaak als deze tot de conclusie komt dat het vennootschapsrechtelijke besluit tot omzetting adviesplichtig is. De omzetting van een
stichting in een BV is immers ingrijpend. De juridische constructie van de onderneming verandert van ideële stichting in kapitaalvennootschap. Dit betekent onder

117 Ondernemingskamer 14 oktober 2010, JAR 2010/309, ARO 2010/166, ROR 2011/6, RO 2011/11
(VLM).
118 Hoge Raad 3 februari 2012, ARO 2012/23, JAR 2012/71, ROR 2012/6, (VLM). Zie hierover ook:
R.H. van het Kaar, ‘Hoge Raad laat oordeel dat sprake is van medeondernemerschap in stand.’
TRA 2012, 39.
119 Ondernemingskamer 23 januari 2004, ARO 2004/33, JAR 2004/47 (KG Holding).
120 Overigens behoeft art. 24 WOR aanpassing na invoering van de Wet bestuur & toezicht. Vooralsnog
is er nog geen voorstel daartoe.
121 Ondernemingskamer 10 november 2011, ARO 2011/173, JAR 2012/8, RO 2012/9 (Stichting Kinderopvang Noord-West Nederland). Zie over deze beschikking ook: I. Zaal, ‘Besluit tot omzetting
stichting in BV is kennelijk onredelijk’, TRA 2012, 20.
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meer dat er een orgaan van kapitaalverschaffers (de AV(A)) bijkomt en wellicht zal
het bestuur ook wijzigen. In haar uitspraak refereert de Ondernemingskamer aan de
omstandigheid dat in de rechtsvorm van de BV een natuurlijke tegenstelling bestaat
tussen het belang van werknemers en dat van aandeelhouders. Ook de wijze waarop
het beklemde vermogen wordt ingezet kan gevolgen hebben voor de continuïteit
122
van de onderneming. In deze zaak leidde de omzetting van de stichting in een BV
ten slotte ook tot een wijziging van de medezeggenschap – de or kreeg na omzetting
een algemeen aanbevelingsrecht ten aanzien van eenderde van de commissarissen.
Uit eerdere jurisprudentie blijkt dat dit een belangrijke aanwijzing is dat een
123
vennootschapsrechtelijk besluit adviesplichtig is. Andere besluiten, zoals zetelverplaatsing en vermindering of vermeerdering van het aandelenkapitaal, zijn nog niet
aan de orde geweest in de jurisprudentie van de Ondernemingskamer. De Ondernemingskamer heeft de Intergas-leer echter zo breed neergezet, dat deze mijns inziens
ook toegepast kan worden op andere besluiten, mits doorwerking plaatsvindt in de
onderneming.
2.4.2.3

Gevolgen van de Intergas-leer: het adviesrecht en de AV(A)

Uit de hierboven besproken jurisprudentie van de Ondernemingskamer volgt dus dat
besluiten die de vennootschapsrechtelijke organisatie betreffen onder omstandigheden adviesplichtig zijn. Het onderscheid tussen vennootschap en onderneming is
naar het oordeel van de Ondernemingskamer kunstmatig voorzover het het adviesrecht van art. 25 WOR betreft. Het gaat bij al deze besluiten om besluiten van de
algemene vergadering. In deze paragraaf ga ik in op de consequenties van de
adviesplichtigheid voor de vennootschapsrechtelijke besluitvorming. Op welk orgaan
rust de verplichting de or te raadplegen voorafgaand aan het besluit van de AV(A)?
En kan de Ondernemingskamer de AV(A) de verplichting opleggen het besluit
ongedaan te maken? Opvallend is dat bij geen van de hierboven besproken zaken
sprake is van een algemene vergadering die bestaat uit verschillende aandeelhouders
(hierna een ‘gewone aandeelhoudersvergadering’). De zaken Intergas en Stichting
Kinderopvang Noord-West Nederland betreffen beide stichtingen, en bij deze rechtspersonen is – bij gebrek aan een algemene vergadering – het bestuur bevoegd een
besluit tot statutenwijziging of omzetting te nemen. In de zaken Heuga en VLM
Nederland betrof het weliswaar kapitaalvennootschappen, maar werden alle aandelen gehouden door een moedervennootschap die als medeondernemer kon worden
beschouwd. Een medezeggenschapszaak waarin een besluit van een ‘gewone aandeelhoudersvergadering’ (geen moedervennootschap) aan de orde was is mij niet
bekend, maar ik kan in de hierboven genoemde jurisprudentie geen aanwijzing
vinden dat voor een besluit tot statutenwijziging of omzetting van ‘gewone AV(A)’
een andere benadering zou gelden. Het enige criterium dat de Ondernemingskamer

122 Het beklemde vermogen houdt in dat het vermogen van de stichting na omzetting – behoudens
toestemming van de rechter – niet voor iets anders kan worden aangewend dan voor omzetting
was voorgeschreven (2:18 lid 6 BW).
123 Het tegenovergestelde deed zich bijvoorbeeld voor in de Heuga-beschikking. Hoge Raad 26 januari
1994, NJ 1994, 545, JAR 1994, 32, ROR 1994/1 (Heuga).
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hanteert is dat het besluit doorwerkt in de onderneming. Daarvan kan mijns inziens
ook sprake zijn indien de aandeelhoudersvergadering bestaat uit verschillende
aandeelhouders.
In beginsel rusten de verplichtingen op grond van de WOR op het bestuur van de
onderneming. Art. 25 WOR sluit echter niet uit dat een ander orgaan de or om advies
vraagt. Het gaat immers om (voorgenomen) besluiten van de ondernemer. Wel wordt
het overleg gevoerd door de bestuurder in de zin van de WOR (zie art. 23 lid 4 WOR).
Indien het voorafgaande overleg wordt gevoerd door de bestuurder ligt voor de hand
dat de bestuurder ook de adviesaanvraag aan de or voorlegt, en zo gebeurt het in de
praktijk ook altijd. De vraag is of het niet meer voor de hand ligt in geval van typische
aandeelhoudersbesluiten, zoals statutenwijziging en omzetting, de verplichtingen uit
de WOR op de aandeelhoudersvergadering te laten rusten. In 1982 heeft de Ondernemingskamer daarvoor aanknopingspunten geboden. Zij stelt in een overweging ten
overvloede “dat met het oog op de belangen van een ondernemingsraad zeer wel
aanbeveling kan verdienen dat het orgaan van de ondernemer dat zeggenschap heeft
124
bij de uitvoering van de bepalingen van de WOR wordt betrokken”. Volgens Van
Vliet had de Ondernemingskamer de vraag ook kunnen beantwoorden door te stellen
“dat in het stelsel van de WOR de verplichting om overleg te plegen en de plicht om de
or in de gelegenheid te stellen advies te vragen op ‘de ondernemer’ rusten en dat deze
plichten kunnen worden nagekomen door elk terzake competent orgaan of persoon
125
uit de organisatie van de ondernemer”. Ook in de PUEM-zaak overweegt het Hof
Amsterdam: “Zij die het krachtens hun rechtspositie in de vennootschap in hun
macht hebben de in artikel 25 lid 1 bedoelde besluiten te nemen, zullen alvorens te
126
besluiten de or om advies moeten vragen.” In concernverhoudingen wordt deze
benadering ook gevolgd indien de moedervennootschap als medeondernemer kan
worden beschouwd. Het is dan de moedervennootschap (AV(A)) die – weliswaar
naast de dochter – zelfstandig verplicht is de WOR na te leven. In veel van deze zaken
ging het ook om zuivere aandeelhoudersbesluiten; de veelvuldig aangehaalde zaken
VLM en Heuga zijn daarvan voorbeelden.
Denkbaar is dat het bestuur namens de AV(A) advies vraagt, ook al heeft het
bestuur het besluit niet zelf (voor)genomen. Rood meent dat in een dergelijk geval
127
sprake is van (enkelvoudige) toerekening.
Andere auteurs stellen zich op het
standpunt dat toerekening niet nodig is, omdat het orgaan dat het besluit neemt
niet relevant is. Sprengers wijst erop dat het adviesrecht ex art. 25 WOR op de
ondernemer rust en dat het er niet toe doet welk orgaan binnen de ondernemer
128
(rechtspersoon) bevoegd is. Van het Kaar is dezelfde mening toegedaan. Hij voegt

124 Ondernemingskamer 25 februari 1982, NJ 1983, 27 TVVS 1982-11, p. 285-286.
125 M.J. van Vliet, ‘Positie bestuurder bij adviesaanvraag OR’, TVVS 1982-11, p. 286.
126 Hof Amsterdam 27 juli 1989, NJ 1990, 734 (PUEM). Zie over deze beschikking ook: F.J.P. van den
Ingh, ’Enige kanttekeningen bij Hof Amsterdam 27 juli 1989, rolnr. 381/86 KG (PUEM) (I), WPNR
1990-5958, p. 278-280, F.J.P. van den Ingh, ‘Enige kanttekeningen bij Hof Amsterdam 27 juli 1989
(PUEM) (II, slot)’, WPNR 1990-5959, p. 297-298.
127 M.G. Rood, ‘Over toerekenen en de WOR’, TVVS 1995, 140.
128 L.C.J. Sprengers, ‘Vereenzelvigen met Duk’, in: S.F. Sagel (red.) Vrienden door Duk en Dun, 2011, p. 97.
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daaraan toe dat de bestuurder in alle gevallen wel als contactpersoon zal optreden.
Naar mijn oordeel rust de verplichting de or te raadplegen op het orgaan dat bevoegd
is, in dit geval dus de AV(A). Uiteraard is mogelijk dat het bestuur dit namens de AV(A)
doet, maar de verantwoordelijkheid rust op de AV(A), tenzij het besluit aan het
bestuur kan worden toegerekend. Voor toerekening van typische aandeelhoudersbesluiten zoals statutenwijziging zie ik echter weinig aanleiding. In de praktijk zal –
zeker bij een vennootschap met verspreid aandeelhouderschap – een voorstel tot een
besluit worden gedaan door het bestuur, zodat daarbij wordt aangeknoopt. Dat is naar
mijn mening echter ‘gekunsteld’, omdat de or geen dialoog aangaat met degene die
de uiteindelijke zeggenschap uitoefent. In de praktijk lost het zich wel op, maar
geconcludeerd kan worden dat het adviesrecht van de or zich ten aanzien van
vennootschapsrechtelijke besluiten slecht verhoudt tot het systeem van de WOR.
Degene die het besluit (voor)neemt is niet (altijd) degene die de WOR naleeft. Het
uitgangspunt ‘medezeggenschap volgt zeggenschap’ komt daardoor onder druk te
staan.
Een andere spanning tussen de systematiek van de WOR en de vennootschapsrechtelijke besluitvorming doet zich voor bij het beroepsrecht ex art. 26 WOR, in het
bijzonder bij het opleggen van voorzieningen. Het beroep richt zich tegen de ondernemer en niet tegen een bepaald orgaan. Bij het instellen van beroep maakt het dus
niet uit welk orgaan van de ondernemer het besluit heeft genomen. Dit is wel het
geval indien de Ondernemingskamer een voorziening oplegt. Kan een voorziening
een besluit van de AV(A) ongedaan maken? In tegenstelling tot de rechtbank in een
procedure ex art. 2:14-16 BW of de Ondernemingskamer in een enquêteprocedure
kan de Ondernemingskamer in een art. 26 WOR-procedure een besluit dat kennelijk
onredelijk is niet vernietigen. De Ondernemingskamer kan slechts de verplichting
opleggen het besluit in te trekken. Een besluit van de AV(A) ongedaan maken
betekent in de praktijk dat de AV(A) opnieuw moet besluiten. Een besluit tot
ongedaanmaking van een reeds gedane statutenwijziging, bijvoorbeeld, vereist een
nieuw besluit tot statutenwijziging. Wil voldaan worden aan de voorziening van de
Ondernemingskamer, dan zal bij voorbaat vastliggen hoe de AV(A) moet beslissen.
Met andere woorden: de AV(A) is niet vrij te stemmen naar eigen wens, maar moet
stemmen in overeenstemming met een voorziening van de Ondernemingskamer. Dit
is een vergaande inbreuk op de rechten van aandeelhouders. Hierboven beschreef ik
dat de bevoegdheden van een aandeelhouder wel begrensd worden door art. 2:8 BW.
Gaat het schenden van de procedureregels van de WOR zo ver dat sprake is van
handelen in strijd met de redelijkheid en billijkheid ex art. 2:8 BW, omdat daarbij
rechten van derden – in dit geval de or – worden geschonden? Ik denk dat dit niet het
geval is. Een vergelijking met het enquêterecht – waarin ook vaak aan de norm van
art. 2:8 wordt getoetst – dient zich hier aan. Uit de jurisprudentie van de Ondernemingskamer blijkt dat het schenden van medezeggenschapsrechten kan bijdragen
aan de conclusie dat er sprake is van gegronde redenen om te twijfelen aan een juist
beleid dan wel wanbeleid (zie paragraaf 2.6.7.7). Het gaat daarbij echter nooit om

129 Van het Kaar (losbl.) ondernemingsraad artikel 25 aantekening 5.
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schending van een enkele verplichting, maar juist om het structureel miskennen van
de bevoegdheden van de or. In het algemeen kan daarom mijns inziens niet gezegd
worden dat de schending van een van de spelregels op grond van de WOR leidt tot
handelen in strijd met art. 2:8 BW, terwijl dit in het algemeen wel voldoende is om
een besluit kennelijk onredelijk te achten in een procedure ex art. 26 WOR. Dit kan
zich in de praktijk oplossen doordat de Ondernemingskamer oordeelt dat sprake is
van een kennelijk onredelijk besluit zonder een voorziening op te leggen. Ook hier
blijkt echter weer dat het systeem van de WOR zich slecht leent voor de toetsing van
besluiten die de vennootschap betreffen. Later in dit hoofdstuk zal ik onderzoeken of
de bevoegdheden van de or op grond van Boek 2 BW beter aansluiten op de
besluitvorming in het vennootschapsrecht. Voordat ik hieraan toekom, bespreek ik
eerst nog een paar specifieke bevoegdheden uit de WOR die zien op besluiten die de
vennootschap betreffen.
2.5

Andere bevoegdheden op grond van de WOR

2.5.1

Art. 30 WOR

Op grond van art. 30 WOR heeft de or een adviesrecht ten aanzien van de benoeming
130
en het ontslag van een bestuurder in de zin van de WOR. De achtergrond van dit
adviesrecht is dat de bestuurder van de onderneming voor de in de onderneming
werkzame personen van zeer grote betekenis is. De bestuurder bepaalt immers in
vergaande mate de interne gang van zaken, de werkverhoudingen en de sfeer in de
onderneming. Bij benoeming van een nieuwe bestuurder hebben de werknemers,
zeker in minder grote ondernemingen, dan ook een groot belang. Door het adviesrecht wordt volgens de regering zekergesteld dat de or de besluitvorming met
131
betrekking tot de benoeming en het ontslag enigszins kan beïnvloeden. Ten aanzien
van het ontslag geldt dat een vrijwillig ontslag niet aan het adviesrecht van de or is
132
onderworpen. Het aanbieden van een beëindigingsovereenkomst aan een bestuurder valt er mijns inziens wel onder.
Wanneer (een van) de statutaire bestuurders tevens bestuurder in de zin van de
WOR is, oefent de or via art. 30 WOR invloed uit op de beslissing van de AV(A) een
bestuurder te benoemen of te ontslaan. Ook hier is het de vraag op wie de verplichting
inzake art. 30 WOR rust. Net als bij art. 25 WOR is niet uitgesloten dat dit de AV(A) is,
maar in de praktijk is het meestal het bestuur dat om advies vraagt. Bij de NV moet de
AV(A) op basis van het spreekrecht kennis nemen van het standpunt van de or, zodat
voor de hand ligt dat beide bevoegdheden – die sterk op elkaar lijken – gelijktijdig

130 Het adviesrecht van de or ten aanzien van de benoeming en het ontslag van bestuurders is in 1979
ingevoerd. Daarvóór had de or een informatierecht.
131 Kamerstukken II, 1975-1976, 13954, nr. 1-3, p. 47.
132 Ook niet indien een bestuurder hiertoe min of meer door andere organen van de vennootschap is
gedwongen.
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worden uitgeoefend. Het probleem inzake het beroepsrecht speelt niet bij art. 30
133
WOR, nu aan dit artikel geen beroepsrecht is gekoppeld. De achtergrond van het
ontbreken van het beroepsrecht is dat de verwachting bestond dat dit niet goed
werkt. Volgens de ministers valt niet te verwachten dat een college zoals de Ondernemingskamer kan beoordelen of een bepaalde persoon geschikt is voor de bestuurdersfunctie. Het gaat hier immers om een ander soort ondernemingsbeslissingen dan
die van art. 25 WOR. De verantwoordelijkheid hiervoor moet bij de bevoegde organen
van de onderneming worden gelaten. Een beroepsrecht, zoals dat van art. 26 WOR,
zou een te grote inbreuk op de vrijheid van de vennootschapsorganen zijn. Wanneer
de or niet in de gelegenheid wordt gesteld zijn adviesrecht uit te oefenen, staat wel de
algemene geschillenregeling ex art. 36 WOR open. Hierdoor kan een benoeming of
ontslag echter niet worden aangetast, maar alleen worden bereikt dat alsnog advies
134
moet worden gevraagd. Ex art. 36 lid 2 WOR kan de kantonrechter de ondernemer
wel verplichten bepaalde handelingen te verrichten of na te laten. Het dus mogelijk
dat de kantonrechter de ondernemer verplicht een reeds benoemde bestuurder weer
te ontslaan. De president Rechtbank Zwolle heeft wel als voorziening opgelegd dat
een reeds beëindigde interim-overeenkomst weer in werking treedt, omdat de or ten
135
onrechte niet om advies ex art. 30 WOR is verzocht. In tegenstelling tot art. 26 WOR
kent art. 36 WOR geen derdenbescherming, zodat dit een dergelijke veroordeling niet
in de weg staat. Ik kan mij echter moeilijk voorstellen dat de kantonrechter een reeds
benoemde bestuurder ontslaat, omdat het adviesrecht ex art. 30 WOR niet is
nageleefd. Uit de wetsgeschiedenis volgt nu juist dat de ministers wilden voorkomen
dat rechterlijke colleges gaan bepalen of een bestuurder al dan niet benoemd zal
worden. Bovendien doorkruist het vennootschapsrechtelijke beginsel dat de AV(A) te
allen tijde de bevoegdheid heeft een bestuurder te benoemen en te ontslaan.
Aantasting van het benoemingsbesluit op grond van de specifieke vennootschapsrechtelijke procedures, zoals het enquêterecht, behoort wel tot de mogelijkheden
voor de or (zie paragraaf 2.6.7 e.v.).
2.5.2

Art. 31a WOR

Een andere bevoegdheid van de or ten aanzien van een (voorgenomen) besluit dat
de vennootschap betreft, is het informatierecht ten aanzien van de vaststelling van
de jaarrekening ex art. 31a WOR. Het tweede lid van dit artikel ziet specifiek op de
vaststelling van de jaarrekening van rechtspersonen. Samen met het hierna te
bespreken art. 31d WOR past deze bepaling slecht in het systeem van de WOR, nu
dit systeem – zoals gezegd – rechtsvormonafhankelijk is en aansluit bij het begrip
onderneming. Art. 31a lid 2 WOR bepaalt dat jaarrekeningplichtige ondernemingen
hun (vastgestelde) jaarrekening, jaarverslag en overige gegevens aan de or beschikbaar

133 Aan het oorspronkelijke ontwerp van het adviesrecht inzake de benoeming en het ontslag van
bestuurders was wel een beroepsrecht gekoppeld, maar dit is later vervallen. Kamerstukken II,
1975-1976, 13954, nr. 1-3, p. 47.
134 Rechtbank Amsterdam 19 november 1997, JOR 1998/ 24 (Verzinkerij Johan Vis & Co).
135 President Rechtbank Zwolle 30 januari 1995, JAR 1995/47.
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moeten stellen. Lid 3 van art. 31a WOR ziet op rechtspersonen in concerns; deze
bepaling zal worden behandeld in hoofdstuk 4.
2.5.3

Art. 31d WOR

Per 1 september 2006 heeft de or op basis van art. 31d WOR een informatierecht over
de bezoldiging van bestuurders. De achtergrond van deze wetswijziging – ook wel de
Wet Harrewijn genoemd – is tweeledig. Enerzijds beoogden de initiatiefnemers van
het wetsvoorstel de werknemersvertegenwoordigers inzicht te verschaffen in de
inkomstenontwikkeling binnen hun onderneming; anderzijds wilden zij de stijging
137
van topinkomens door middel van transparantie tegengaan. De openbaarheid van
de inkomensontwikkeling moet volgens de indieners van het initiatiefwetsvoorstel
138
niet alleen in het vennootschapsrecht, maar ook in de WOR geregeld worden.
Art. 31d WOR voorziet in een informatierecht ten aanzien van de hoogte en de inhoud
139
van arbeidsvoorwaardelijke regelingen per functiegroep. In lid 2 is een specifieke
regeling opgenomen voor het bestuur dat de rechtspersoon vertegenwoordigt en voor
het toezichthoudende orgaan. Deze afzonderlijke regeling is noodzakelijk nu het
bestuur in het algemeen niet onder de in de onderneming werkzame personen valt
en de leden van het toezichthoudende orgaan geen arbeidsovereenkomst met de
onderneming hebben. Door aan te sluiten bij ‘het bestuur dat de rechtspersoon
vertegenwoordigt’ is gekozen voor een ander begrip bestuurder dan in art. 30 WOR.
Aanvankelijk sprak art. 31d WOR over de bestuurder in de zin van art. 1 lid 1 sub e
140
WOR, maar dit is later gewijzigd. De parlementaire geschiedenis geeft geen motivering voor deze wijziging, maar hiermee kan mijns inziens niets anders worden
bedoeld dan dat moet worden aangesloten bij het bestuur in de zin van art. 2:130/240
141
BW. Het informatierecht van art. 31d WOR is beperkt tot groepen van meer dan vijf
personen (art. 31d lid 4 WOR). Het informatierecht ziet onder meer op het salaris, de
bonussen, het pensioen, scholing en ontslagvergoedingen van bestuurders en
commissarissen.

136 Voor ondernemingen die niet onder de werkingssfeer van Titel 9 Boek 2 BW vallen, zoals
personenvennootschappen, eenmanszaken en niet-commerciële verenigingen en stichtingen,
geldt het Besluit verstrekking financiële informatie aan ondernemingsraden 1985 (Wet van
7 december 1983, Staatsblad 1983, 663). Dit besluit bepaalt dat deze ondernemingen de jaarstukken aan de ondernemingsraad ter beschikking moeten stellen en aan welke vereisten deze
jaarstukken dienen te voldoen.
137 De Wet Harrewijn sluit hiermee aan bij een aantal andere maatregelen op het gebied van
topbeloningen, zoals: de Wet openbaarmaking van de bezoldiging en het aandelenbezit van
bestuurders en commissarissen en de Wet publieke topinkomens.
138 Kamerstukken II, 2001-2002, 28163 nr. 3, p. 3.
139 Met de term afspraken in art. 31d WOR is bedoeld de regeling een zo ruim mogelijke strekking te
geven. Het heeft ook betrekking op hetgeen feitelijk ten uitvoer wordt gebracht. Kantonrechter Tiel
15 juli 2009, JOR 2009/283, JAR 2009/212, ROR 2009/40, (de Unie). Zie over deze uitspraak ook:
L.C.J. Sprengers, ‘Annotatie bij Ktr. Tiel 15 juli 2009, LJN BJ4325, JAR 2009/212’ TRA 2009, 90.
140 Kamerstukken II, 2001-2002, 28163 nr. 2, p. 1. Tussentijds heeft de tekst ook nog geluid: “per
bestuurder”, Kamerstukken II, 28163 nr. 4, p. 1.
141 Zie ook: M.C.T. Burgers, ‘Wet Harrewijn; (hoe) werkt het in de praktijk?’, ArbeidsRecht 2008, 20.
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De vraag is of de or via de Wet Harrewijn daadwerkelijk invloed kan uitoefenen op
de hoogte van de beloning. De or ontvangt informatie, maar art. 31d WOR voorziet
142
niet in een dialoog tussen AV(A) en or.
Holtzer wijst erop dat de informatie
verkregen op grond van art. 31d WOR gebruikt kan worden als een wapen bij de
143
uitoefening van advies- en instemmingsbevoegdheden. Zo zou de informatie over
de beloning van bestuurders kunnen worden meegenomen in het advies dat de or ex
art. 30 WOR uitoefent bij de benoeming van een nieuwe bestuurder.
2.5.4

Art. 32 WOR

Op grond van art. 32 WOR kunnen de bevoegdheden van de or worden uitgebreid bij
ondernemingsovereenkomst. Een ondernemingsovereenkomst – ook wel convenant –
is een (schriftelijke) overeenkomst tussen ondernemer en or waarin de bevoegdheden
van de or worden uitgebreid dan wel nadere invulling wordt gegeven aan hetgeen bij
of krachtens WOR is bepaald. De reikwijdte van art. 32 WOR is ruimer dan de WOR.
Zo kan de or de bevoegdheid tot onderhandelen over primaire arbeidsvoorwaarden
144
worden toegekend, mits dit niet inhoudelijk is geregeld in een cao.
Ook het
uitbreiden van de bevoegdheden van de OR ten aanzien van vennootschapsrechtelijke
besluiten is mogelijk. Denkbaar is bijvoorbeeld dat de or bij convenant een adviesrecht
ten aanzien van de statutenwijziging toegekend krijgt. In de praktijk komt het ook voor
dat de or vennootschapsrechtelijke medezeggenschap toegekend krijgt op basis van
een ondernemingsovereenkomst. Dit gebeurt onder meer bij het vrijwillig toepassen
van het structuurregime en het toekennen van de enquêtebevoegdheid aan de or (zie
145
hierover meer in paragraaf 2.6.7.6). Ook bij fusies worden convenanten tussen de or
en de ondernemer gesloten. Hiervoor verwijs ik naar paragraaf 3.3.3.
2.6

Bevoegdheden in Boek 2 BW

2.6.1

Inleiding

Naast de rol voor de or en vakbonden op basis van (zuivere) medezeggenschapsrechtelijke wetten, zoals de WOR, is er een rol voor or en vakbonden op basis van Boek 2 BW.
De structuurregeling, het enquêterecht en de spreekrechten bevatten medezeggenschapsbevoegdheden ten aanzien van de vennootschapsrechtelijke besluitvorming.

142 Vgl. K. Huibregtse, ‘Heeft de Wet Harrewijn wel invloed op topinkomens?’, V&O 2007-7/8 p. 143145; M.C.T. Burgers, ‘Wet Harrewijn; (hoe) werkt het in de praktijk?’, ArbeidsRecht 2008, 20. Ook
wordt in de literatuur sterk betwijfeld of de Wet Harrewijn daadwerkelijk invloed heeft op het
tegengaan van excessieve beloningen. Zie onder meer: P.A.M. Witteveen, ‘Kroniek medezeggenschap 2006’, in: M. Holtzer, A.F.J.A. Leijten, D.J. Oranje, Geschriften vanwege de Vereniging Corporate
Litigation 2004-2005, Deventer: Kluwer 2007, p. 68.
143 M. Holtzer, ‘or moet terughoudend blijven bij topinkomens’, FD 9 augustus 2006, p. 7.
144 Hof ’s-Hertogenbosch 18 juli 2012, JAR 2012/226.
145 Voor meer over de ondernemingsovereenkomst ex art. 32 WOR verwijs ik naar: G.J.J. Heerma van
Voss, ‘De ondernemingsovereenkomst, een bijzondere overeenkomst’, in: E. Lutjens (red), De Le(e)
nigheid van het Sociaal Recht. Een uitgave ter gelegenheid van het afscheid van prof. mr. L.H. van den
Heuvel, Amsterdam: Vrije Universiteit p. 363-388, R.H. van het Kaar (Losbladige)Ondernemingsraad,
art. 32 en Asser/Heerma van Voss 7-V 2008 nr. 478-491.
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Daarnaast bevat Boek 2 BW een aantal meer algemene geschillenregelingen en
procedures die ook door de or of vakbonden kunnen worden gebruikt. Het gaat daarbij
om de procedure ex art. 2:14-16 BW en de jaarrekeningprocedure. Al deze bevoegdheden worden hieronder besproken.
2.6.2

Medezeggenschap op grond van de structuurregeling

2.6.2.1

De structuurregeling in een dualistisch systeem

De structuurregeling (art. 2:152-164a en 2:262-274a BW) is van toepassing op ‘grote
vennootschappen’ (hierna structuurvennootschappen). De achtergrond van deze
regeling is dat aandeelhouders in grote vennootschappen in het algemeen op
grote afstand staan van het bestuur en er daarom niet altijd sprake is van behoorlijk
toezicht. Bovendien beoogt de structuurregeling de werknemers te betrekken bij de
146
samenstelling van het toezichthoudende orgaan. Bij de structuurregeling van 1970
147
stond gelijkheid van de factoren kapitaal en arbeid voorop. De RVC benoemde
zichzelf, en zowel or als AV(A) hadden aanbevelingsrechten en bezwaarrechten ten
aanzien van de benoeming van alle commissarissen (gecontroleerde coöptatie). In
148
2004 is, na jarenlange maatschappelijke discussie, de structuurregeling aanzienlijk
149
gewijzigd, waarbij deze gelijkheid is verdwenen.
Een vennootschap is verplicht haar statuten aan de structuurregeling aan te
passen indien gedurende drie jaar in het handelsregister ingeschreven staat dat (i)
het eigen vermogen meer dan 16 miljoen euro bedraagt, (ii) bij de vennootschap of
een afhankelijke maatschappij krachtens wettelijke verplichting een or is ingesteld en
(iii) bij de vennootschap en haar afhankelijke maatschappijen gezamenlijk meer dan
150
100 werknemers werkzaam zijn (art. 2:153/263 BW). Voor sommige vennootschappen geldt een vrijstelling, waarop ik in hoofdstuk 4 en 5 inzake concerns en
internationale verhoudingen zal terugkomen.
De statutenwijziging houdt in dat een RVC moet worden ingesteld die bevoegd is
tot benoeming en ontslag van het bestuur (art. 2:262/2:272 BW) en die een goedkeuringsrecht heeft ten aanzien van belangrijke besluiten (art. 2:164/274 BW). Voor

146 Zie Kamerstukken II, 1969-1970, 10751, nr. 3.
147 Wet van 6 mei 1971, Stb 289.
148 Zie onder meer het SER-advies 01/02, J.R. Glasz, ‘Structuurregeling kan ook zonder coöptatie’,
Ondernemingsrecht 2000-11, p. 317-324; L.G. Timmerman, ‘Waarom dient de structuurregeling in
de een of andere vorm te worden gehandhaafd, in: L. Timmerman e.a., De werknemer in het
ondernemingsrecht, Deventer: Kluwer 2004, p. 1-7.; G.N.H. Kemperink, ‘De doelmatigheid en de
houdbaarheid van de structuurregeling in de 21e eeuw, in: L. Timmerman e.a., L. Timmerman e.a.,
De werknemer in het ondernemingsrecht, Deventer: Kluwer 2004, p. 55-79; F.J.P. van den Ingh,
‘Requiem voor de structuurregeling’, Ondernemingsrecht, 2001-8, p. 226 en 228.
149 Kamerstukken II, 2001-2002, 28179. Zie over de wijziging van de structuurregeling o.m: R.H. van
het Kaar, ‘Het SER-advies inzake de structuurregeling: winst voor (groot)aandeelhouders verlies
voor werknemers’, SR 2001-3; R.H. van het Kaar, ‘Het SER-advies over de structuurregeling: de
ondernemingsraad heeft recht op zijn ‘njet’’, Ondernemingsrecht 2001-8.
150 Het gaat daarbij om feitelijk werkzaam zijn en niet om het hebben van een arbeidsovereenkomst
met de vennootschap of een afhankelijke maatschappij, uitzendkrachten tellen bijvoorbeeld mee.
De structuurregeling gaat dus uit van een ander werknemersbegrip dan de WOR.
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de or is een belangrijke rol neergelegd bij de benoeming van de commissarissen.
Deze rol zal ik hierna kort bespreken. Naast het volledige structuurregime bestaat het
verzwakte regime van art. 2:155/265 BW. Vennootschappen die onder het verzwakte
regime vallen, passen de structuurregeling toe, met uitzondering van art. 2:162/272,
dat bepaalt dat het bestuur wordt benoemd en ontslagen door de RVC. Bij structuurvennootschappen met het verzwakte regime is de AV(A) dus (gewoon) bevoegd het
bestuur te benoemen en te ontslaan. Het verzwakte regime geldt voor internationale
concerns (art. 2:155/265 BW) en voor familievennootschappen (art. 2:155a/265a BW).
De regeling voor internationale concernverhoudingen zal aan de orde komen in
paragraaf 5.3.3.
De benoemingsprocedure vangt aan met het opstellen van een profielschets door
de RVC (art. 2:158/268 lid 3 BW). Deze profielschets moet bij vaststelling en bij iedere
wijziging door de RVC worden voorgelegd aan de or en de AV(A). Deze raadpleging
houdt geen formeel adviesrecht in en geeft de or geen mogelijkheid zijn standpunt
152
door te drukken. De minister wilde geen wettelijke bevoegdheden van de or ten
aanzien van de profielschets, omdat in geval van het ontbreken van overeenstemming
de profielschets moet worden vastgesteld door een derde, zoals een rechterlijke
instantie. Wanneer er een vacature in de RVC ontstaat, worden de or en de AV(A) in
de gelegenheid gesteld hun algemene aanbevelingsrecht uit te oefenen (art. 2:158/268
lid 5 BW). Dit recht is zeer vrijblijvend, nu de RVC een aanbeveling ongemotiveerd
naast zich neer kan leggen. De uiteindelijke met redenen omklede voordracht van
de RVC wordt vervolgens aan de or en de AV(A) voorgelegd. Voor een derde van de
153
benoemingen geldt een versterkt aanbevelingsrecht voor de or. Het versterkte
aanbevelingsrecht houdt in dat de or het recht heeft een kandidaat op de voordracht
154
te plaatsen (art. 2:158/268 lid 5 BW). De RVC kan tegen een dergelijke voordracht
bezwaar maken indien hij van oordeel is dat (i) de aanbevolen kandidaat ongeschikt zal
zijn voor de vervulling van zijn taak als commissaris, of (ii) dat de RVC door deze
benoeming niet naar behoren zal zijn samengesteld. Het bezwaar van de RVC wordt zo
spoedig mogelijk aan de or gemeld, waarna beide partijen in overleg treden. Leidt dit
overleg niet tot resultaat, dan kan een vertegenwoordiger van de RVC de Ondernemingskamer verzoeken het bezwaar gegrond te verklaren. De or wordt in deze
procedure opgeroepen en kan niet in de kosten worden veroordeeld. Indien de
Ondernemingskamer het bezwaar van de RVC gegrond verklaart, moet de or in
de gelegenheid worden gesteld een andere kandidaat voor te dragen. De door de

151 Zie over andere aspecten van het benoemingssysteem o.m. P.J. Dortmond, ‘Het telescoopsysteem
bij de benoeming van commissarissen volgens het nieuwe structuurregiem’, Ondernemingsrecht
2004-13, p. 478-481.
152 Kamerstukken II, 2001-2002, 28179, nr. 3, p. 34.
153 Ten aanzien van dit derde deel van de commissarissen geldt dat, wanneer het ledenaantal niet door
drie te delen is, het naastgelegen lagere getal dat wel door drie deelbaar is in aanmerking wordt
genomen. Wanneer een raad van commissarissen zes leden heeft, heeft de or een aanbevelingsrecht ten aanzien van twee leden, maar hetzelfde geldt bij een raad van commissarissen van acht
leden. Het aantal leden zal veelal bij statuten worden bepaald.
154 Door Rood wordt het versterkte aanbevelingsrecht als een sub-voordrachtrecht aangeduid, nu het
slechts een persoon op de voordracht van de RVC zet en deze laatste de kandidaat vervolgens weer
aan de AV(A) moet voordragen. M.G. Rood, ‘Het wonder voorbij? (SER-advies over de structuurregeling)’, R.M. Themis 2001, 195, p. 200.
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RVC opgestelde voordracht wordt vervolgens aan de AV(A) aangeboden ter benoeming.
Bij de NV wordt de or in dat stadium in de gelegenheid gesteld zijn spreekrecht uit te
oefenen (zie paragraaf 2.6.4). De voordracht kan door de AV(A) worden afgewezen met
volstrekte meerderheid van de stemmen vertegenwoordigend ten minste een derde
van het geplaatste kapitaal. Dit betekent dat de AV(A) alsnog een vetorecht heeft ten
aanzien van alle kandidaten die op de voordracht zijn geplaatst, zo ook de aanbevolen
155
kandidaat-commissaris. Indien het quorum niet gehaald wordt, maar de voordracht
wel met volstrekte meerderheid is afgewezen, zal een nieuwe vergadering worden
gehouden. Bij deze vergadering gelden geen quorumvereisten en kan de AV(A) met
volstrekte meerderheid beslissen.
Een door de or (versterkte) aanbevolen kandidaat kan dus zowel door de RVC als
door de AV(A) worden afgewezen. De or ontbeert een dergelijke bevoegdheid ten
aanzien van de andere kandidaat-commissarissen, wat illustreert dat de gedachte
van gelijkheid in 2004 is verlaten. Het bezwaarrecht van de or is bij de wetswijziging van 2004 vervallen, omdat de minister veelvuldig procederen over de benoeming van kandidaten wilde voorkomen. Het versterkte aanbevelingsrecht
156
compenseert dit verlies naar het oordeel van de minister voldoende. Het verlies
van het bezwaarrecht wordt in de literatuur veelvuldig bekritiseerd. Van het Kaar
wijst er onder meer op dat het bezwaarrecht systematisch goed aansluit bij de
functie van de or in de onderneming: niet zozeer beleidsmakend als wel toetsend
157
158
en corrigerend. Holtzer sluit zich aan bij dit standpunt. De Kluiver merkt op dat
de or met het verlies van het bezwaarrecht zijn “bargaining power lijkt kwijt te
raken bij de benoeming van de leden van de RVC die niet onderworpen zijn aan het
159
versterkte aanbevelingsrecht”. Het niet laten terugkeren van het bezwaarrecht
lijkt een gemiste kans. Een dergelijk recht maakt weinig inbreuk op de zeggenschap
van aandeelhouders en kan wel tegenwicht bieden aan het rechtstreekse benoemingsrecht van de AV(A). Holtzer wijst wel op de mogelijkheid dat de or, wanneer
de AV(A) zonder redelijke grond een door de or voorgedragen commissaris afwijst,
160
op grond van art. 2:15 lid 1 sub a jo 2:8 BW het besluit kan laten vernietigen. Ook

155 In dit kader spreekt van Solinge wel van schijnmedezeggenschap. Zie het verslag van J.W.A.
Biemans, S-J. Spanjaard, ‘Verslag van het Ondernemingsrecht-congres: Moet het wetsvoorstel
aanpassing structuurregeling worden doorgezet?’, Ondernemingsrecht 2003-11 p. 398 e.v.; en
G. van Solinge, ‘Minder macht, meer medezeggenschap’, in: L. Timmerman e.a., De werknemer in
het ondernemingsrecht, Deventer: Kluwer 2004, p. 8.
156 Kamerstukken II, 2001-2002, 28179, nr. 3, p. 44-45. Zie voor kritiek hierop: R.H. van het Kaar, ‘Het
SER-advies over de structuurregeling: de or heeft recht op zijn ‘njet’’, Ondernemingsrecht 2001-8,
p. 228-232.
157 R.H. van het Kaar, ‘Het SER-advies inzake de structuurregeling: winst voor (groot)aandeelhouders
verlies voor werknemers’, SR 2001-3; R.H. van het Kaar, ‘Het SER-advies over de structuurregeling:
de ondernemingsraad heeft recht op zijn ‘njet’’, Ondernemingsrecht 2001-8.
158 M. Holtzer, ‘De or en de nieuwe structuurregeling: over belangrijke besluiten, beloning van
bestuurders en de or-commissaris’, ArbeidsRecht 2004-12, p. 27.
159 H.J. de Kluiver, ‘Van commissarissen en ondernemingsraden: de vragen die Harry Honée stelde en
niet voorbij liet gaan, en die opnieuw actueel zijn door het recente SER-advies inzake de
structuurregeling’, Ondernemingsrecht 2001-1/2, p. 32.
160 M. Holtzer, ‘De or en de nieuwe structuurregeling: over belangrijke besluiten, beloning van
bestuurders en de ‘or-commissaris’’, ArbeidsRecht 2004-12, p. 28.
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kan dit in een enquêteprocedure aan de orde komen. In de zaak-Smit Transformatoren stelde de or in een enquêteprocedure de schending van het versterkte
aanbevelingsrecht aan de orde. De AV(A) weigerde in deze zaak de door de or
161
aanbevolen kandidaat te benoemen. Naar het oordeel van de Ondernemingskamer was deze weigering, mede tegen de achtergrond dat eerder was toegezegd
dat de RVC een ‘gemengde samenstelling’ zou behouden, onbegrijpelijk en draagt
deze bij aan de conclusie dat sprake is van gegronde redenen om te twijfelen aan
een juist beleid. Ondernemingsraden lijken overigens weinig gebruik te maken van
162
hun bevoegdheden op basis van de structuurregeling.
Bij het ontslag van de commissaris op basis van de structuurregeling moet een
onderscheid worden gemaakt tussen het ontslag van individuele leden en het ontslag
van de RVC als geheel (art. 2:161a/272a BW). Het individuele ontslag van een
commissaris bij de structuurvennootschap kan door de RVC, een vertegenwoordiger
van de AV(A) of een vertegenwoordiger van de or gevorderd worden bij de Ondernemingskamer. De gronden voor ontslag kunnen zijn: verwaarlozing van de taak,
gewichtige redenen of een ingrijpende wijziging van omstandigheden (art. 2:161/
272 lid 2 BW). Voorzover ik weet, wordt hiervan niet veel gebruikgemaakt, in ieder
geval wordt er niet over geprocedeerd. De wet voorziet niet in een bevoegdheid van
de or wanneer de RVC of een vertegenwoordiger van de AV(A) het ontslag van een lid
van de RVC verzoekt.
Sinds de wijziging in 2004 bevat de structuurwet in art. 2:161a/271a BW de
mogelijkheid voor de AV(A) de RVC collectief heen te zenden, wanneer zij daartoe bij
volstrekte meerderheid vertegenwoordigend eenderde van het geplaatste kapitaal
beslist. Lid 1 van art. 2:161a/271a BW spreekt over het opzeggen van vertrouwen,
maar dit heeft ex lid 3 onmiddellijk het ontslag tot gevolg. Naar het oordeel van
de minister gaat het hier om een ultimum remedium als de verhoudingen tussen de
organen verstoord zijn en aandeelhouders hun bezorgdheid hebben geuit over de
163
gang van zaken of over het gevoerde beleid en het toezicht daarop. De bevoegdheid
van de or ten aanzien van het collectieve ontslag beperkt zich tot een standpuntbepalingsrecht. Voordat de AV(A) het vertrouwen in de RVC opzegt, dient zij de or hiervan
in kennis te stellen en moet de or in de gelegenheid worden gesteld zijn standpunt te
bepalen en dit kenbaar te maken aan de AV(A). De or heeft een termijn van dertig
dagen om te reageren. Wanneer de or niet in de gelegenheid wordt gesteld zijn
standpunt te bepalen, is het besluit tot het opzeggen van vertrouwen vernietigbaar ex
164
art. 2:15 lid 1 sub a BW. Hieraan staat de situatie gelijk dat de or niet tijdig is

161 Ondernemingskamer 5 oktober 2010, ARO 2005, 186, JOR 2005/296, JAR 2005/266 (Smit
Transformatoren).
162 Zie: ‘Recht op commissaris onbenut’, FD 8 november 2011.
163 Kamerstukken II 2001-2002, 28179, nr. 5, p. 48-49.
164 Kamerstukken I 2003-2004, 28179, B, p. 22. Evenzo: G. van Solinge, ‘Het collectief ontslag van de
commissarissen van een structuurvennootschap’, in: M.S. Houwerzijl, S.S.M. Peters (red), Exit:
onderneming, werknemer en het einde van de dienstbetrekking. Liber amicorum voor Irene AsscherVonk, Deventer: Kluwer 2009, p. 311. Anders: Kemperink, hij meent dat het besluit in een dergelijk
geval nietig is nu het is genomen zonder de wettelijk vereiste mededeling aan een ander dan het
orgaan dat het besluit heeft genomen. G.N.H. Kemperink, ‘Enige opmerkingen over de vertrouwensbreuk tussen AVA en RVC bij structuurvennootschappen en de rol van de rechter daarin’,
Ondernemingsrecht 2004-15, p. 586.
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geïnformeerd en om die reden zijn standpunt niet heeft kunnen bepalen. Dit is een
belangrijk verschil met het standpuntbepalingsrecht ten aanzien van het ontslag
van een commissaris in een niet-structuurvennootschap dat geen sanctie op nietnaleving bevat. Art. 2:161a/271a BW bevat geen sanctie op het niet overnemen van
het standpunt van de or. De AV(A) hoeft ook niet gemotiveerd in te gaan op dit
standpunt.
De or heeft niet de mogelijkheid de RVC collectief naar huis te zenden. Zowel de
SER als de minister vonden een collectief ontslagrecht voor de or niet noodzakelijk, nu
de or op grond van Boek 2 BW respectievelijk de WOR al voldoende middelen ter
beschikking staan. Zo kan de or het ontslag van een individuele commissaris
verzoeken, een beroepsprocedure ex art. 26 WOR aanspannen of de vakbond
166
aansporen gebruik te maken van het enquêterecht. Deze mogelijkheden rechtvaardigen naar mijn mening niet een ongelijkwaardige benadering. De aandeelhouders kunnen immers ook gebruikmaken van het individuele ontslagrecht en het
enquêterecht. Het advies- en beroepsrecht van art. 26 WOR heeft bovendien geen
167
betrekking op het functioneren van de commissarissen. Holtzer stelt in zijn advies
aan de SER voor het collectieve ontslagrecht voor de AV(A) in te trekken zodat de
168
ongelijkwaardigheid op dit punt teniet wordt gedaan.
2.6.2.2

De structuurregeling in een monistisch systeem

Per 1 januari 2013 biedt Boek 2 BW kapitaalvennootschappen de mogelijkheid te
kiezen voor een monistisch bestuurssysteem. In een monistisch systeem maken
uitvoerende en niet-uitvoerende bestuurders onderdeel uit van een orgaan. Er is
dan geen afzonderlijk toezichthoudend orgaan, zoals de RVC. De functie van commissaris wordt in een dergelijk geval gedragen door personen die bestuursverant169
woordelijkheid dragen.
In de statuten wordt dan een verdeling van taken
opgenomen. De uitvoerende bestuurders nemen niet deel aan de besluitvorming
omtrent hun bezoldiging.
Ook structuurvennootschappen hebben de mogelijkheid te kiezen voor het
170
monistische systeem (art. 2:164a/274a BW). De artikelen 2:158/268 lid 2 t/m 12
en 2:159/269-2:161a/271a BW zijn in dat geval van overeenkomstige toepassing. Dit
betekent voor de medezeggenschap dat de (versterkte) aanbevelingsrechten worden

165 G. van Solinge, ‘Collectief ontslag van de commissarissen van een structuurvennootschap’, in:
M.S. Houwerzijl, S.S.M. Peters (red), Exit: onderneming, werknemer en het einde van de dienstbetrekking. Liber amicorum voor Irene Asscher-Vonk, Deventer: Kluwer 2009, p. 311.
166 Kamerstukken II, 2001-2002, 28179, nr. 5, p. 51.
167 Zie ook: R.H. van het Kaar, ‘Het SER-advies inzake de structuurregeling; winst voor (groot)
aandeelhouders, verlies voor werknemers’, SR 2001-3, p. 80-85.
168 M. Holtzer brief d.d. 17 augustus 2007 inzake SER-advies evenwichtig ondernemingsbestuur.
Gepubliceerd onder SER-advies 4 2008/01A
169 Kamerstukken II, 2008-2009, 31763, nr. 3, p. 3.
170 In het consultatievoorstel was de mogelijkheid te kiezen voor het monistische systeem nog
uitgesloten voor structuurvennootschappen, maar dit is – na vele reacties daarop – gewijzigd in
het uiteindelijke wetsvoorstel. Zie hierover: Kamerstukken II, 2008-2009, 31763, nr. 3, p. 4.
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uitgeoefend jegens de niet-uitvoerende bestuurders. De eerder genoemde indirecte
medezeggenschap verandert hiermee omdat de taak van de niet-uitvoerende
171
bestuurder anders is dan die van commissaris.
2.6.3

De aanbevolen commissaris

De door de or aanbevolen commissaris kan niet worden beschouwd als een werknemersvertegenwoordiger. Iedere commissaris is onafhankelijk en handelt zonder
last of ruggespraak. De onafhankelijkheid van commissarissen blijkt uit de taakopvatting van art. 2:140/250 BW. Hierin is bepaald dat de RVC zich richt op het vennootschappelijke belang. Uit deze bepaling moet volgens de regering worden afgeleid dat
het gemeenschappelijke belang van de bij de vennootschap en de onderneming
betrokkenen bij commissarissen zwaarder moet wegen dan welk groeps- of particu172
lier belang ook. Vooral in concernverhoudingen staat deze onafhankelijkheid nog
wel eens ter discussie (zie daarover paragraaf 4.3.2.4). De onafhankelijke taakuitoefening van art. 2:140/250 lid 2 BW zegt niets over de onafhankelijkheid van de
173
individuele commissaris zelf. Dat een dergelijke onafhankelijkheid wel verwacht
174
wordt, blijkt uit de incompatabiliteitenregeling van art. 2:160/270 BW. Commissarissen kunnen niet zijn: (i) personen in dienst van de vennootschap, (ii) personen die
175
in dienst zijn van een afhankelijke maatschappij, (iii) vakbondsbestuurders. Uit
deze bepaling volgt dat elke commissaris die of als werknemer of als vertegenwoordiger van de werknemers bij de onderneming is betrokken, uitgesloten is van de
176
functie van commissaris. De achtergrond van het verbod voor werknemers is dat
een werknemer die in een hiërarchische verhouding tot de werkgever en het bestuur
staat geen functie kan vervullen die hem recht geeft toezicht te houden op zijn
hoogste leidinggevende. Daarnaast geeft de benoeming van werknemers als commissarissen een schijn van vertegenwoordiging, die niet verenigbaar is met de
177
onafhankelijkheid van de commissarissen. Ervaringen in Duitsland met werknemerscommissarissen laten zien dat een dergelijke beperking niet onnodig is. Daar

171 Hierna zal ik consequent spreken over de commissarissen en de RVC. Voor het monistische
systeem moet hier worden gelezen de niet-uitvoerende bestuurder en het bestuur.
172 Kamerstukken II, 1969-1970, 10751, nr. 3, p. 12-13. Zie ook SER-advies 84/06, p. 28.
173 M.J. Kroeze, ‘Onafhankelijkheid van commissarissen’, Ondernemingsrecht 2005-8, p. 273.
174 Dit is anders bij niet-structuurvennootschappen die vrijwillig een RVC hebben ingesteld. De wet
staat toe dat eenderde van de RVC bij een niet-structuurvennootschap rechtstreeks worden
benoemd door anderen dan de algemene vergadering van aandeelhouders, zoals de or en de
overheid. Ook is de incompatabiliteitenregeling niet van toepassing op de commissarissen in nietstructuurvennootschappen. De RVC bij een niet-structuurvennootschap is wel gebonden aan het
vennootschappelijk belang en moet zijn taak dus onafhankelijk uitvoeren.
175 Oud-vakbondsbestuurders kunnen wel commissaris worden.
176 Deze beperking geldt niet voor commissarissen van niet-structuurvennootschappen die op basis
van vrijwilligheid een RVC hebben ingesteld, met uitzondering van beursgenoteerde vennootschappen, omdat de Corporate Governance Code ook een dergelijke incompatabiliteitenregeling
kent.
177 Vgl. M.G. Rood, ‘De werknemer als commissaris van een structuurvennootschap’, in: Tot vermaak
van Slagter, feestbundel aangeboden aan prof. mr. W.J. Slagter ter gelegenheid van zijn 65e verjaardag,
Deventer: Kluwer 1988, p. 227.
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raakten vakbondsfunctionarissen in opspraak omdat ze instemden met een besluit tot
een hoge bezoldiging van een bestuurder, terwijl hun bond dergelijke beloningen
afkeurde of omdat de bond waaraan ze verbonden waren een staking organiseerde
178
binnen de vennootschap waarbij ze toezichthouder waren.
De functie van commissaris is niet onverenigbaar met (groot)aandeelhouderschap,
terwijl ook in dat geval sprake kan zijn van belangenverstrengeling. Indien hiervan
een vermoeden bestaat kan de or niet ingrijpen, nu hij geen bezwaarrecht meer heeft.
Onder de oude structuurregeling heeft de cor van Nedloyd bezwaar gemaakt tegen de
benoeming van een aandeelhouder als commissaris. De stelling van de cor was dat het
in het algemeen onwenselijk is dat een vertegenwoordiger van een (groot) minderheidsbelang lid is van een RVC, maar de Ondernemingskamer overwoog dat deze
stelling niet als juist kan worden beschouwd. Zo’n situatie komt veelvuldig voor, en er
zijn geen aanwijzingen dat een aldus samengestelde raad niet naar behoren zou zijn
179
samengesteld. In een specifiek geval kan het optreden van een groot-aandeelhouder mijns inziens wel leiden tot een eenzijdig samengestelde RVC. Zoals gezegd
kan de or geen bezwaar maken. Eventueel zou een dergelijke benoeming wel
vernietigbaar ex art. 2:15 lid 1 sub a BW kunnen zijn.
Een uitbreiding van de incompatabiliteitenregeling met (groot) aandeelhouders
lijkt mij gewenst, gezien de omstandigheid dat het kortetermijnbelang van aandeel180
houders zich slecht verhoudt tot de onafhankelijkheid van de commissaris. Daarbij
kan worden aangesloten bij de Corporate Governance Code, waarin is bepaald dat
aandeelhouders met een aandelenpakket van meer dan 10% niet worden beschouwd
als een onafhankelijke commissaris. Iedere RVC mag op basis van de Corporate
Governance Code een afhankelijke commissaris hebben, de rest is onafhankelijk
(Zie principe III.2). Naar mijn mening is het wenselijk deze bepaling uit de Corporate
Governance Code te laten gelden voor alle commissarissen door deze in de wet op te
181
nemen.
Bij een vennootschap met een monistisch bestuurssysteem is er een aanbevolen
niet-uitvoerende bestuurder. Deze aanbevolen niet-uitvoerende bestuurder neemt
deel aan de vorming van elk besluit binnen de raad van bestuur. Bovendien krijgt hij
meer informatie dan een commissaris. De indirecte invloed van werknemers op de
182
besluitvorming in de vennootschap wordt dus vergroot. Ook hier geldt echter dat
de aanbevolen niet-uitvoerende bestuurder geen werknemersvertegenwoordiger is,
maar een onafhankelijke bestuurder is.

178 ‘Mannesmann-schandaal raakt vakbond’, De Volkskrant 21 augustus 2001.
179 Ondernemingskamer 24 september 1992, NJ 1993, 29 ROR 1993/9 (Nedloyd).
180 Zie anders Strebel die juist voorstelt dat een meerderheid van de zetels van de RVC gereserveerd
moeten worden voor groot aandeelhouders en vertegenwoordigers van minderheidsaandeelhouders. P. Strebel, ‘Aandeelhouders als commissaris’, FD 15 april 2009.
181 Een vergelijkbaar voorstel is gedaan door Kersten. Zie: H.H. Kersten, ‘De onafhankelijke toezichthouder’, Ondernemingsrecht 2004-4, p. 129-136
182 Zie hierover ook: M. Holtzer, ‘De structuurregeling en de one tier board’, in: M.J. Kroeze e.a., Bestuur
en toezicht, Deventer: Kluwer 2009, p. 59.
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Spreekrecht

Sinds 2010 heeft de or van de NV een standpuntbepalingsrecht, ook wel spreekrecht
genoemd (hierna spreekrecht) ten aanzien van een aantal belangrijke besluiten van de
aandeelhoudersvergadering. Het gaat om de volgende besluiten: de goedkeuring door
de AV(A) van belangrijke bestuursbesluiten (art. 2:107a lid 3 BW), de benoeming, de
schorsing en het ontslag van bestuurders (art. 2:134a BW) tenzij sprake is van een
183
structuurvennootschap, de bezoldiging van bestuurders (art. 2:135 lid 2 BW) en de
benoeming en het ontslag van commissarissen (art. 2:144a BW en art. 2:158 lid 4 BW).
Het spreekrecht is een uitvloeisel van een coalitieafspraak tussen VVD, PvdA en
ChristenUnie (kabinet-Balkenende IV) dat voorzag in een adviesrecht voor de or van
(beursgenoteerde) NV’s ten aanzien van het bezoldigingsbeleid. Het uiteindelijke
standpuntbepalingsrecht lijkt in weinig opzichten nog op die afspraak. Het is geen
adviesrecht, maar een spreekrecht geworden. De reikwijdte is verbreed naar niet185
beursgenoteerde NV’s en andere besluiten dan het bezoldigingsbeleid.
De reikwijdte van het spreekrecht voor de or is beperkt tot NV’s. Het moet gaan om
een or die ‘krachtens wettelijke bepalingen is ingesteld’. Ik ben het met Van Ommeren
186
en Kemperink eens dat het hier ook kan gaan om een vrijwillig ingestelde or. Deze
heeft immers met art. 5a lid 2 WOR een wettelijke basis. Indien alleen een op
verplichte basis ingestelde or bedoeld was, had het bovendien meer voor de hand
gelegen aan te sluiten bij de formulering in art. 2:153/263 BW ten aanzien van de
toepasselijkheid van de structuurregeling.
De minister heeft uitdrukkelijk niet bedoeld een adviesrecht voor de or te
187
creëren. De reden daarvoor is dat het beroepsrecht voor de or, gezien de vertraging
die dat meebrengt, onwenselijk is ten aanzien van de besluiten waarop het spreekrecht ziet. De minister besteedt geen aandacht aan het fundamentele argument dat
een adviesrecht van de or ten aanzien van aandeelhoudersbesluiten niet goed in het
systeem van de WOR past. Het is een standpuntbepalingsrecht geworden, zoals ook al
bestond ten aanzien van het collectieve ontslag van commissarissen van structuurvennootschappen (art. 2:161a/271a BW). Het spreekrecht kent een schriftelijke en
een mondelinge ronde. Voor de oproeping van de algemene vergadering moet de or
in de gelegenheid worden gesteld schriftelijk zijn standpunt kenbaar te maken. Dit
184

183 Het spreekrecht ziet immers slechts op aandeelhoudersbesluiten, en bij structuurvennootschappen wordt het bestuur benoemd en ontslagen door de RVC. Kamerstukken II, 2008-2009, 31877,
nr. 3, p. 9.
184 Ten aanzien van de bezoldiging van bestuurders is het uitdrukkelijk niet de bedoeling dat de or de
bevoegdheid krijgt zich uit te laten over primaire arbeidsvoorwaarden. Kamerstukken II, 20082009, 31877, nr. 3, p. 4. Mijns inziens is een dergelijke invloed niet geheel te voorkomen, nu de AV
(A) in het bezoldigingsbeleid veelal de grenzen aan de hoogte van de beloning zal aangeven. Zie
ook: P.A.M. Witteveen, P.T. Sick en L.C.J. Sprengers, ‘Positie van werknemers versus andere
stakeholders’, in: De toekomst van medezeggenschap. Aanbevelingen aan de wetgever, Deventer:
Kluwer 2009, p. 58.
185 In het SER-advies evenwichtig ondernemingsbestuur is het spreekrecht voor de or in de algemene
vergadering onderzocht als één van de mogelijkheden om de positie van werknemers in de
vennootschap te versterken. SER-advies 2008/01, p. 61 e.v.
186 C.W.P. van Ommeren, D.J.W.M. Kemperink, ‘Het spreekrecht van de ondernemingsraad’, ArbeidsRecht 2011-5.
187 Kamerstukken II, 2008-2009, 31877, nr. 3, p. 3.
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moet tijdig vóór de algemene vergadering zijn, hetgeen volgens de memorie van
188
toelichting in het algemeen dertig dagen voorafgaand aan de oproeping zal zijn.
Vervolgens kan de vertegenwoordiger van de or dit standpunt op de algemene
189
vergadering toelichten.
De (voorzitter van de) or heeft alleen toegang tot de
algemene vergadering voor zover het de onderwerpen betreft waarover hij een
spreekrecht heeft. De minister heeft uitdrukkelijk geen algemeen (permanent) spreekrecht voor de or willen creëren. Als de or dit wil, kan hij een aandeel in de vennootschap nemen. Niet alleen kan de or in dat geval de gehele vergadering bijwonen, maar
hij kan ook het stemrecht uitoefenen.
Aandeelhouders hoeven niet te reageren op het standpunt van de or. Naar het
oordeel van de minister is een motiveringsverplichting niet wenselijk, nu aandeelhouders voorafgaand aan de vergadering een volmacht kunnen verlenen. Daarnaast
zijn aandeelhouders niet gehouden zich te richten naar het belang van de vennoot190
schap en de aan haar verbonden onderneming. Ook schending van het spreekrecht
wordt niet gesanctioneerd. In alle bepalingen inzake de spreekrechten is opgenomen
dat het ontbreken van het standpunt van de or de besluitvorming niet aantast. Dit
betekent dat een dergelijk besluit niet nietig of vernietigbaar is. Hiermee wordt
afgeweken van de sanctie van art. 2:161a/2:272a BW waarop de spreekrechten zijn
191
geïnspireerd. Het verschil tussen deze bepalingen is mijns inziens niet te recht192
vaardigen en leidt er – samen met het ontbreken van een motiveringsverplichting –
193
toe dat het spreekrecht vooral symbolisch van aard is. Daarbij komt dat de toegevoegde waarde van het spreekrecht gering is, nu sprake is van overlap met andere
bevoegdheden van de or. Zo heeft de or al bevoegdheden ten aanzien van de
194
benoeming van bestuurders op grond van art. 30 WOR en op basis van de medezeggenschapsregeling uit de structuurregeling ten aanzien van benoeming en ontslag
van commissarissen. De besluiten uit art. 2:107a BW komen in belangrijke mate
overeen met de opsomming in art. 25 WOR. Zoals hierboven al opgemerkt, kan de or
ook een aandeel in de vennootschap nemen waarmee hetzelfde kan worden bereikt
als met het spreekrecht en ook het stemrecht kan worden uitgeoefend. De meerwaarde van het spreekrecht is volgens de ministers dat de dialoog met de or wordt
195
aangegaan en dat er op die manier meer draagvlak voor de besluitvorming komt.

188 Kamerstukken II, 2008-2009, 31877, nr. 3, p. 10.
189 Ook wanneer geen schriftelijk standpunt is ingenomen, bestaat de mogelijkheid de AV(A) toe te
spreken. Kamerstukken II, 2008-2009, 31877 nr. 3, p. 3.
190 Kamerstukken II, 2008-2009, 31877, nr. 3, p. 4.
191 Kamerstukken I, 2003-2004, 28179, nr. B, p. 22.
192 Zie ook: R.G.J. Nowak, ‘Het wetsvoorstel spreekrecht or bij belangrijke AV-besluiten’, Ondernemingsrecht 2009, 59. Nowak stelt overigens dat vernietiging wegens strijdigheid met de redelijkheid en billijkheid niet is uitgesloten, maar dit is door de Minister tijdens de behandeling in de
Eerste Kamer uitdrukkelijk ontkracht. Kamerstukken I, 2009-2010, 31877 C, p. 5. Zie hierover ook:
M. Holtzer, ‘Het spreekrecht van de ondernemingsraad van de naamloze vennootschap bij
belangrijke besluiten’, Ondernemingsrecht 2010, 114.
193 P.A.M. Witteveen, P.T. Sick, L.C.J. Sprengers, ‘Positie van werknemers versus andere stakeholders’,
in: L.C.J. Sprengers, G.W. van der Voet (red), De toekomst van medezeggenschap, Deventer: Kluwer
2009, p. 56.
194 Weliswaar ziet art. 30 WOR op de benoeming en het ontslag van de bestuurder in de zin van art. 30
WOR, maar, zoals eerder al opgemerkt, wordt deze functie in veel gevallen uitgeoefend door een
bestuurder in de zin van Boek 2 BW.
195 Kamerstukken II, 2008-2009, 31877, nr. 3, p. 4.
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Ondanks het symbolische karakter en de samenloop met andere procedures is
mijns inziens toch sprake van een belangrijke aanvulling op de andere bevoegdheden
van de or. Het spreekrecht geeft de or immers invloed in de algemene vergadering
van aandeelhouders, hetgeen – buiten de structuurregeling – een novum is. Hierboven beschreef ik dat het adviesrecht van de WOR zich slecht verhoudt tot de
besluitvorming in vennootschapsrechtelijke verhoudingen. Dit geldt niet voor het
spreekrecht. Het spreekrecht sluit aan bij de vennootschapsrechtelijke besluitvorming, waardoor recht wordt gedaan aan het beginsel ‘medezeggenschap volgt zeggenschap’. Dit versterkt de positie van de or aanzienlijk en betreft mijns inziens ook
een verbetering van de systematiek van het medezeggenschapsrecht. Holtzer wijst er
verder op dat de vergaderingen dynamischer worden en de discussie scherper wordt
gesteld door aanwezigheid van de or op de algemene vergadering. Ook kan het
spreekrecht naar zijn mening leiden tot een hogere kwaliteit van de medezeggenschap. Het spreekrecht voor de OR is mijns inziens een positieve ontwikkeling, maar
de wijze waarop de regeling is vormgegeven behoeft verbetering. In de volgende
paragraaf ga ik daarom in op de vraag op welke wijze het spreekrecht versterkt en
uitgebreid kan worden.
2.6.5

Uitbreiding spreekrechten?

In de vorige paragraaf constateerde ik dat het spreekrecht goed aansluit bij de wijze
waarop de (vennootschapsrechtelijke) besluitvorming is vormgegeven. De bevoegdheden van de or richten zich op het orgaan dat daadwerkelijk het besluit neemt,
waardoor het beter in het systeem van Boek 2 BW past dan bijvoorbeeld het adviesrecht van de or op grond van de Intergas-leer. Het spreekrecht doet recht aan het
beginsel ‘medezeggenschap volgt zeggenschap’. De reikwijdte van het spreekrecht is
echter zeer beperkt. Het richt zich alleen op NV’s en op een klein aantal besluiten. Een
ander nadeel van de spreekrechten is dat er geen sancties aan zijn verbonden,
waardoor ze symbolisch van aard zijn.
Naar mijn mening ligt het meer voor de hand de medezeggenschap van de or ten
aanzien van vennootschapsrechtelijke besluitvorming in Boek 2 BW te regelen, dan
gebruik te maken van ‘kunstgrepen’ om deze (voorgenomen) besluiten onder de
reikwijdte van de WOR te brengen. De spreekrechten zijn een goed instrument om de
rol van de or ten aanzien van de vennootschapsrechtelijke besluitvorming te regelen,
mits deze worden uitgebreid en versterkt. Bij uitbreiding denk ik aan uitbreiding naar
de BV en naar een aantal andere besluiten, zoals statutenwijziging, omzetting,
ontbinding, vaststelling van de jaarrekening en winstbestemming. Tijdens de parlementaire behandeling is dit punt ook aan de orde gesteld door de fractie van de PvdA
ten aanzien van de vaststelling van de jaarrekening. De ministers wezen het voorstel
een spreekrecht in te voeren ten aanzien van het vaststellen van de jaarrekening af, nu
de besluitvorming rondom de jaarrekening van andere aard is dan de bevoegdheden
waarop de spreekrechten zien. Het gaat om het afleggen van verantwoording door het
bestuur en de RVC en de or heeft al op basis van art. 31a WOR een informatierecht ten
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aanzien van de vaststelling van de jaarrekening.
Dit argument overtuigt niet,
nu – zoals hierboven reeds opgemerkt – bij de wel gekozen spreekrechten ook sprake
is van overlap met andere bevoegdheden uit de WOR en Boek 2 BW. Ik zie overigens
niet in waarom de aard van de besluitvorming tot het vaststellen van de jaarrekening
zich verzet tegen een spreekrecht. Het lijkt me – juist in het kader van verantwoording – zeer nuttig dat het orgaan dat de jaarrekening vaststelt het standpunt van de or
over de financiële verantwoording te horen krijgt. Het kan een belangrijke aanvulling
vormen op art. 31a WOR dat alleen voorziet in een informatierecht en de or niet in de
gelegenheid stelt zijn standpunt kenbaar te maken en op de jaarrekeningprocedure
die vooral gebruikt wordt in het geval dat de jaarrekening niet op juiste wijze is
ontstaan. Ook eventuele afwijkingen van de Corporate Governance Code kunnen op
deze wijze bij beursgenoteerde ondernemingen onderwerp van gesprek tussen or en
AV(A) worden. Op deze wijze wordt de or een volledige gesprekspartner van de AV(A).
Tijdens de parlementaire geschiedenis is ook gevraagd om uitbreiding van de spreekrechten naar de BV. Dit is alleen gevraagd ten aanzien van het bezoldigingsbeleid,
zodat het antwoord van de ministers zich ook daartoe beperkt. De ministers stellen
dat er bij de BV geen verplichting is een bezoldigingsbeleid op te stellen. Bij een BV is
in het algemeen geen sprake van een verspreid aandeelbezit en in veel gevallen wordt
de bezoldiging van de bestuurder(s) bepaald door de enige aandeelhouder. Indien de
or behoefte heeft de bezoldiging aan de orde te stellen, kan de or dit via de WOR
197
doen. Het verspreide aandelenbezit lijkt ook in het algemeen de reden te zijn dat
het spreekrecht beperkt wordt tot NV’s. Later overweegt de minister: “in veel naamloze vennootschappen is sprake van een verspreid aandelenbezit, met als gevolg dat
aandeelhouders op een grotere afstand staan van het bestuur van de vennootschap en
de gang van zaken in de vennootschap. Van dat verspreide aandelenbezit kan zowel
sprake zijn bij beursvennootschappen als in niet-beursvennootschappen. Om deze
reden is er bij de bepalingen ten aanzien van de besluiten waarop het wetsvoorstel
ziet geen onderscheid gemaakt tussen naamloze vennootschappen die al dan niet
198
beursgenoteerd zijn.”
Een uitbreiding van het spreekrecht heeft mijns inziens alleen zin indien deze
bevoegdheid verder wordt aangekleed en meer tanden krijgt. De werkgroep medezeggenschap van de Vereniging van Arbeidsrecht heeft hiertoe eerder een voorstel
gedaan. De door de werkgroep voorgestelde regeling houdt het volgende in: (i) de or
wordt tijdig in kennis gesteld van het voorgenomen besluit, (ii) er vindt mogelijk
overleg plaats tussen het voorstellende orgaan en de or, (iii) de or maakt zijn standpunt
kenbaar en (iv) het voorstellende orgaan is verplicht gemotiveerd aan te geven op
199
welke wijze het wel of geen rekening heeft gehouden met het standpunt van de or. Ik
vind dit een goed voorstel. Een motiveringsverplichting, zonder beroepsmogelijkheid,
vormt een goede balans tussen de belangen van de aandeelhouders om onbegrensd
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hun stemrecht uit te oefenen en het belang van de or daadwerkelijk invloed uit te
oefenen op de besluitvorming. Naast de motiveringsverplichting moet mijns inziens
de sanctie van vernietigbaarheid (art. 2:15 lid 1 sub a BW) rusten op schending van
de spreekrechten, zoals ook het geval is bij het spreekrecht op grond van art. 2:161a/
271a BW.
2.6.6

Enquêterecht

2.6.6.1

Inleiding

Het enquêterecht is een algemene geschillenprocedure op grond van Boek 2 BW die
het mogelijk maakt het beleid en de gang van zaken van de vennootschap en de aan
haar verbonden onderneming te laten onderzoeken. Een enquête kan sanering
en herstel van de gezonde verhoudingen tot doel hebben, maar ook opening van
200
zaken en vaststelling bij wie de verantwoordelijkheid voor het wanbeleid berust.
Het onderzoek kan zich uitstrekken over het gedrag van het bestuur en de RVC, maar
ook over de aandeelhoudersvergadering en individuele aandeelhouders, zowel in als
201
buiten vergadering.
Een enquêteverzoek wordt door een enquêtegerechtigde ingediend bij de Ondernemingskamer. Enquêtegerechtigden zijn aandeelhouders die een bepaald percentage of bedrag aan aandelen vertegenwoordigen, de advocaat-generaal en vakbonden.
202
Sinds 1 januari 2013 kunnen ook de rechtspersoon en de curator een enquêteverzoek indienen. De enquêtebevoegdheid berust dus zowel bij de factoren kapitaal
(aandeelhouders) als arbeid (vakbonden). Het enquêterecht voor de vakbonden
vormde voor de Commissie-Verdam een erkenning van de plaats die werknemers
in het maatschappelijk bestel innemen. “Omdat in de onderneming de arbeidsfactor
een integrerend bestanddeel is, is het redelijk dat door een hem vertegenwoordigende instantie kan worden opgekomen tegen ernstige beleidsfouten op sociaal of
203
economisch gebied die zijn belangen bedreigen.” Er is uitdrukkelijk voor gekozen
het enquêterecht bij de vakbonden en niet bij de or neer te leggen, maar dit betekent
niet dat er in het geheel geen rol is voor de or in het enquêterecht. Deze rol zal ik in
paragraaf 2.6.7 behandelen.
Een enquêteprocedure bestaat uit verschillende fasen. In de eerste fase beoordeelt
de Ondernemingskamer of er sprake is van gegronde redenen om te twijfelen aan een
juist beleid. Indien dit het geval is, volgt een onderzoeksfase onder leiding van door de
Ondernemingskamer aangestelde onderzoekers. Vervolgens beoordeelt de Ondernemingskamer aan de hand van het onderzoeksverslag of sprake is van wanbeleid. Van

200 Hoge Raad 10 januari 1990, NJ 1990, 466 (OGEM); Hoge Raad 26 juni 2009, NJ 2011, 210 ARO 2009,
107, JOR 2009/193, RO 2009/54 (KPN Qwest). Zie ook: Kamerstukken II, 2010-2011, 32877, nr. 3, p. 1.
201 Zie Kamerstukken II, 2010-2011, 32887, nr. 3, p. 15, en Hoge Raad 9 juli 1990, NJ 1991, 51 (Sluis).
202 De Minister heeft hiermee een verschil in mogelijkheden om het vennootschappelijk beleid te
laten onderzoeken willen wegnemen. Kamerstukken II, 2010-2011, 32887, nr. 3, p. 15. Het enquêterecht kan namens de rechtspersoon worden ingediend door het bestuur en de RVC (of nietuitvoerende bestuurders of een ander toezichthoudend orgaan).
203 Herziening van het ondernemingsrecht. Rapport van de Commissie ingesteld bij beschikking van
de Minister van Justitie van 8 april 1960, Staatsuitgeverij 1965, p. 66.
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wanbeleid is sprake indien is gehandeld in strijd met elementaire beginselen van
204
verantwoord ondernemingsbestuur. Het handelen van de aandeelhoudersvergade205
ring kan ook onderwerp van een enquête zijn. Indien sprake is van wanbeleid kan
de Ondernemingskamer voorzieningen treffen (art. 2:356 BW). Hierbij heeft de
Ondernemingskamer meer keuze dan bij art. 26 WOR. Mogelijke voorzieningen
zijn: vernietiging van besluiten, ontslag en benoeming van bestuurders en commissarissen en tijdelijke overdracht van de aandelen ten titel van beheer. Gedurende
alle fasen van de enquêteprocedure kunnen onmiddellijke voorzieningen worden
getroffen (art. 2:349a BW).
2.6.6.2

Voorbeelden van door werknemersvertegenwoordigers geëntameerde
procedures

Via het enquêterecht kunnen vakbonden besluiten die de vennootschap betreffen aan
de orde stellen en – indien sprake is van wanbeleid – een verzoek doen tot vernietiging. Zoals gezegd gaat het daarbij niet alleen om besluiten van het bestuur, maar ook
om besluiten van de AV(A), zoals benoeming, ontslag en bezoldiging van bestuurders
of commissarissen of statutenwijziging. De vakbond kan daarbij niet alleen sociaaleconomische onderwerpen aan de orde stellen, maar alle aspecten van het beleid van
206
de rechtspersoon. Hierna ga ik in op enkele procedures waarin werknemersvertegenwoordigers dergelijke besluiten aan de orde hebben gesteld. In sommige gevallen
gaat het om procedures geëntameerd door vakbonden, maar in enkele gevallen was
het de or of een personeelsvertegenwoordiging die het verzoekschrift bij de Ondernemingskamer indiende, omdat de enquêtebevoegdheid bij ondernemingsovereenkomst was toegekend. Dit processuele aspect komt later nog aan de orde;
hieronder bespreek ik alleen de reikwijdte van de invloed die werknemersvertegenwoordigers via het enquêterecht kunnen uitoefenen.
Een aantal van de door ondernemingsraden of andere medezeggenschapsorganen
geëntameerde zaken heeft betrekking op het ontslag van een bestuurder. Er ontstaat
een impasse tussen aandeelhouder en bestuur of RVC en bestuur en vervolgens wordt
het ontslag van het bestuur geagendeerd. De or of PVT maakt vervolgens gebruik van
het aan hem/haar toegekende enquêterecht. Een voorbeeld hiervan is de zaak207
AHAM. Het geschil tussen aandeelhouder en bestuur betrof de strategie van de
onderneming en de rol van de aandeelhouder daarbij. Het ontslag van het bestuur
werd geagendeerd, waarna de werknemers zich achter het bestuur schaarden en een
PVT oprichtten, welk orgaan direct na oprichting bij ondernemingsovereenkomst de
enquêtebevoegdheid kreeg toegekend. Vijf dagen later maakte de PVT daadwerkelijk
gebruik van deze mogelijkheid. De PVT legde aan haar verzoek ten grondslag dat de
aandeelhouders onderscheidenlijk de vennootschap hun verplichtingen ex art. 2:8
BW (redelijkheid en billijkheid) hadden geschonden. Het ontslag van het bestuur was
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haars inziens onbegrijpelijk nu niet viel in te zien in welk opzicht de huidige
bestuurders niet naar behoren zouden functioneren en niet duidelijk was gemaakt
in welk opzicht (de wijze van) het besturen van AHAM en de met haar verbonden
onderneming zou moeten veranderen. Voorts zou het ontslag van de bestuurders
leiden tot zeer nadelige gevolgen voor AHAM en de met haar verbonden onderneming. De Ondernemingskamer concludeerde dat er voldoende gronden waren voor
toewijzing van het onderzoek en overwoog over het ontslag van het bestuur: “Het
ontslag berust op geen enkele grond en was slechts ingegeven door opvattingen over
het kunnen uitoefenen van aandeelhoudersmacht die blijk gaf van miskenning van de
Nederlandse wet- en regelgeving inzake bestuur en toezicht en de positie van
aandeelhouders in dat verband. Door dat ontslag niettemin te willen doorzetten
handelde Sint Antonius in strijd met de redelijkheid en billijkheid van art. 2:8 BW.” Uit
deze beschikking volgt dat een werknemersvertegenwoordiging het ontslag van een
statutair bestuurder via het enquêterecht kan laten toetsen aan de redelijkheid
en billijkheid van art. 2:8 BW. De Ondernemingskamer toetst daarbij het ontslag
inhoudelijk door te overwegen dat geen sprake is van een geldige reden voor ontslag.
Van schending van procedurevoorschriften lijkt in deze zaak geen sprake te zijn.
Elders heb ik opgemerkt dat deze toets zich slecht verhoudt tot art. 2:134/2:244 BW
208
en eerdere jurisprudentie inzake het ontslag van een bestuurder. Op grond van
art. 2:134/2:244 BW kan het bestuur van de vennootschap te allen tijde worden
ontslagen door het orgaan dat tot benoeming bevoegd is. Omdat ontslag te allen tijde
mogelijk moet zijn, zijn de wijzen om een ontslag (vennootschapsrechtelijk) aan te
tasten zeer beperkt. Uit het arrest Sjardin/Sjartec volgt dat een ontslagbesluit naast
toetsing aan de daarvoor geldende regels betreffende de arbeidsovereenkomst
getoetst kan worden aan de eisen van goede trouw van art. 2:11 BW (nu redelijkheid
en billijkheid ex art. 2:8 BW). De strijd met de goede trouw ziet daarbij echter
uitsluitend op de wijze waarop het besluit tot stand is gekomen en niet op de gronden
209
waarop het ontslag gegeven wordt.
Vennootschapsrechtelijk kan de bestuurder
zijn ontslag dus slechts aantasten wegens schending van procedurevoorschriften en
niet wegens de inhoud van het ontslagbesluit. Volgens Winter, Van Schilfgaarde
en Wezeman blijft na dit arrest vernietiging van het ontslag wegens materiële
gronden nog mogelijk, mits deze vennootschapsrechtelijk van aard is. Hij wijst daarbij
op een ontslag wegens het niet opvolgen van een instructie van de aandeelhouders210
vergadering die in strijd is met het belang van de vennootschap. Uit de zaak-AHAM
volgt dat het ontslag van een bestuurder in een enquêteprocedure wel kan worden
getoetst aan materiële gronden. De Ondernemingskamer gaat immers in op de
gronden van het ontslag, althans het ontbreken ervan, terwijl van schending van
procedurele voorschriften niets blijkt. Bovendien kan het ontslag via het enquêterecht

208 I. Zaal, ‘De or en het enquêterecht; van SKON tot AHAM’, ArA 2009-01.
209 Hoge Raad 26 oktober 1985, NJ 1985, 375 (Sjardin/Sjartec). De Rechtbank Arnhem overwoog dat
alleen een ontslagbesluit kennelijk in strijd met het belang van de vennootschap (in casu een
stichting) voor vernietiging wegens strijd met de redelijkheid en billijkheid in aanmerking komt.
President Rechtbank Arnhem 4 mei 1995, KG 1995, 247.
210 P. van Schilfgaarde, J.W. Winter, J.B. Wezeman, Van de BV en de NV , Deventer: Kluwer 2013, p. 177.
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preventief getoetst worden, terwijl de andere wegen die voor een bestuurder openstaan – art. 2:14/15 BW en kennelijk onredelijk ontslag (7:681 BW) – voorzien in een
repressieve toets. De aandeelhouder gaat in cassatie tegen deze beschikking in de
eerste fase van de enquêteprocedure. In zijn conclusie gaat A-G Timmerman in op de
vraag of de door de Ondernemingskamer aangelegde toets in strijd is met het eerder
211
gewezen arrest inzake Sjardin/Sjartec. De A-G komt tot de conclusie dat dit niet
het geval is, nu in AHAM andere vragen centraal staan. In Sjardin/Sjartec was het
ontslagbesluit reeds genomen en ging het om een toets ex post, terwijl het besluit bij
212
AHAM zich nog in de “wilsvormende fase” bevond. Als ik de conclusie van de
A-G goed begrijp, is er in deze fase meer ruimte voor een materiële toets dan wanneer
het besluit al is genomen. Dit onderscheid vind ik formalistisch. Bovendien is de
gedachte achter Sjardin/Sjartec mijns inziens dat de aandeelhouders alle vrijheid
moeten hebben bij de benoeming en het ontslag van bestuurders. Dat geldt naar mijn
mening net zo goed voor fase voordat het daadwerkelijke besluit wordt genomen. De
Hoge Raad verwerpt het cassatieberoep op grond van art. 81 RO.
In de tweede fase van de enquêteprocedure bij AHAM hecht de Ondernemingskamer vervolgens juist veel waarde aan de vrijheid van aandeelhouders bij de
213
uitoefening van hun ontslagbevoegdheid. In de tweede beschikking overweegt de
Ondernemingskamer dat de verzoekers miskennen dat het bepalen van de koers van
de vennootschap weliswaar aan het bestuur is, maar dat aan de door Sint Antonius als
grootaandeelhouder en de andere aandeelhouders gevormde algemene vergadering
van aandeelhouders de bevoegdheid toekomt – indien die koers haar onwelgevallig
is – bestuurders te ontslaan en andere bestuurders te benoemen, uiteraard zolang zij
daarmee niet in strijd handelt met hetgeen de redelijkheid en billijkheid vorderen. Er
lijkt hier sprake te zijn van een koerswijziging van de Ondernemingskamer. In de
eerste fase wordt het ontslagbesluit inhoudelijk getoetst, terwijl in de tweede fase van
het enquêterecht de Ondernemingskamer juist de vrijheid van de aandeelhouders
vooropstelt.
Andere procedures waarin het ontslag van een bestuurder aan de orde was, waren
214
215
de zaken Stichting Kinderopvang Nederland (SKON) en Smit Transformatoren ,
beide ook geïnitieerd door een or die de enquêtebevoegdheid bij ondernemingsovereenkomst toegekend had gekregen. In beide gevallen ging het om een patstelling
tussen bestuur en andere organen die kon worden doorbroken door de interventie
van de or met de enquêteprocedure. In beide zaken werd een verzoek tot benoeming
van een commissaris bij onmiddellijke voorziening toegewezen.
Vakbonden en de OR – indien de bevoegdheid hem bij ondernemingsovereenkomst is toegekend of wanneer hij zich heeft gevoegd als belanghebbende – kunnen
dus via het enquêterecht invloed uitoefenen op de benoeming en ontslag van
211 Hoge Raad 16 april 2010, ARO 2010/65, JOR 2010/223, m.nt. Bres., ROR 2010/12 (AHAM).
212 Hoge Raad 16 april 2010, ARO 2010/65, JOR 2010/223, m.nt. Bres., ROR 2010/12 (AHAM).
213 Ondernemingskamer 12 januari 2010, ARO 2010/24, JOR 2010/61, JAR 2010/50, ROR 2010/6
(AHAM)
214 Ondernemingskamer 1 maart 2005, ARO 2005/36, JOR 2005/87, JAR 2005/109, ROR 2005/3
(Stichting Kinderopvang Nederland);. Zie over deze beschikking ook: R.H. van het Kaar, ‘Enquêtebevoegdheid (Boek 2 BW) toegekend aan ondernemingsraad stichting’, SR 2005, 40.
215 Ondernemingskamer 5 oktober 2005, ARO 2005/186, JOR 2005/96, ROR 2005/18 (Smit
Transformatoren).
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bestuurders. Hierbij geldt wel dat het enquêterecht alleen openstaat wanneer sprake
is van gegronde redenen om te twijfelen aan juist beleid en dat dus niet bij elk besluit
tot benoeming of ontslag van een bestuurder de weg van het enquêterecht openstaat.
In een enquêteprocedure kan ook de beloning van bestuurders aan de orde komen.
Het enquêterecht van de vakorganisaties is immers niet beperkt tot aangelegenheden
van sociaal en economisch beleid waarbij de belangen van werknemers zijn betrok216
217
ken. Uit de enquêtebeschikking inzake Getronics volgt dat beloningssystemen –
in casu een afvloeiingsregeling – in strijd kunnen zijn met algemene beginselen van
goed ondernemerschap. De Ondernemingskamer overweegt hierover: “Dat betoog
ziet immers over het hoofd dat het in strijd met beginselen van behoorlijk ondernemingsbestuur kan zijn aan zodanige eerder gemaakte afspraken uitvoering te geven
indien de beëindiging van de relatie met een bestuurder van een vennootschap (en
het daardoor naar de letter genomen toepasselijk worden van een afvloeiingsregeling) haar grond vindt in gevoerd beleid dat de toets der kritiek niet kan doorstaan,
althans daaraan uitvoering te geven zonder gedegen onderzoek – daaronder onder
omstandigheden begrepen het voeren van een rechtsgeding – naar de vraag of en zo
ja in hoeverre sprake is van rechtens afdwingbare gehoudenheid tot uitvoering ervan.
Daarbij komt – mede – gewicht toe aan de inhoud van de getroffen regeling, zulks
in samenhang met de omstandigheden waaronder en het tijdstip waarop de afspraken zijn gemaakt” De ondernemer moet dus toetsen of een volledige uitkering van
een afvloeiingsregeling niet in strijd is met elementaire beginselen van goed ondernemingsbestuur.” Deze overweging uit Getronics geldt volgens Holtzer tevens voor
218
andere beloningsvormen, zoals winstuitkeringen en participatieplannen. Volgens
Van der Stege zal in een door vakbonden te initiëren enquêteprocedure het beloningsbeleid als disproportioneel aangemerkt moeten worden, indien er sprake is van
het op onjuiste wijze aanwenden van ondernemingsmiddelen dat gevaren voor de
219
continuïteit met zich brengt. Uit de enkele enquêtezaken waarin de beloning van
bestuurders ter discussie werd gesteld, blijkt dat de Ondernemingskamer niet snel
van oordeel is dat een beloningssysteem in strijd is met elementaire beginselen van
220
goed ondernemerschap. In de PCM-zaak boekten de vakverenigingen echter een
succes. Zij stelden in deze enquêteprocedure onder meer een managementparticipatieregeling ter discussie op grond waarvan de bestuurders het 45-voudige van hun
inleg terugkregen en weinig risico liepen. Zij voerden aan dat de uitkomsten van de
managementparticipatieregeling in schril contrast staan met de financiële positie
waarin PCM verkeert. Daarnaast wezen zij erop dat de managementparticipatieregeling een potentiële prikkel bevatte om het kortetermijnbeleid en het eigen

216 Ondernemingskamer 10 januari 2008, ARO 2008/20 JOR 2008/39,RO 2008/18 (PCM I) r.o. 3.28.
217 Ondernemingskamer 2 september 2004, ARO 2004/107, JOR 2004/21, (Getronics).
218 Ook: M. Holtzer, ‘De or en de nieuwe structuurregeling: over belangrijke besluiten, beloning van
bestuurders en de or-commissaris’, ArbeidsRecht 2004/12, p. 24.
219 R. van der Stege, ‘Beloning van bestuurders’, in: G van Solinge, M. Holtzer, A.F.J.A. Leijten,
Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2004-2005, Deventer: Kluwer 2005, p. 280.
220 Zie: Ondernemingskamer 2 september 2004, ARO 2004/107, JOR 2004/21, (Getronics)), en Ondernemingskamer 6 januari 2005, ARO 2005/7, JOR 2005/6 (Ahold). Tot deze conclusie kwamen ook
Holtzer. M. Holtzer, ‘De or en de nieuwe structuurregeling: over belangrijke besluiten, beloning
van bestuurders en de or-commissaris’, ArbeidsRecht 2004/12 p. 24, en R.A.A. Duk, ‘Beloning van
bestuurders en enquêterecht’, SMA 2003/11-12, p. 501-502.
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belang, dat niet parallel hoefde te lopen met de belangen van PCM, een overheersende
221
rol te laten spelen. De Ondernemingskamer noemt het managementparticipatie222
plan expliciet als een onderdeel waarover het onderzoek zich dient uit te strekken.
De Ondernemingskamer heeft hier verschillende redenen voor. In de eerste plaats had
de regeling een negatieve invloed op de opvattingen van werknemers over de
aandeelhouders en het topmanagement. Daarnaast vraagt de Ondernemingskamer
zich af of het vennootschappelijk belang van PCM gediend is met het participatieplan,
mede gezien de omstandigheid dat excessieve beloningen in de kranten van PCM
223
veelvuldig aan de kaak worden gesteld. Ook de wijze waarop werknemers aankijken tegen de beloning van de bestuurders speelt een rol.
De norm waaraan in dit kader moet worden getoetst is naar het oordeel van de
Ondernemingskamer dat ‘geen redelijk denkend bestuurder deze bezoldiging, naar
destijds geldende opvattingen, had uitbetaald.’ De afspraken die in deze zaak ter
discussie stonden, dateerden van het midden van de jaren ’90, een periode waarin de
maatschappelijke discussie over bezoldiging van bestuurders nog niet ten volle tot
bloei was gekomen. Als een dergelijke beloning nu zou worden overeengekomen zou
een enquêteprocedure mijns inziens wellicht tot een andere uitkomst leiden.
2.6.7

Het enquêterecht en de or

2.6.7.1

Inleiding

Zoals hierboven gesteld komt het enquêterecht ten behoeve van de factor arbeid toe
aan de vakbonden. Voor de or is echter ook een rol weggelegd in het enquêterecht.
Deze behandel ik hieronder. Aansluitend maak ik een uitstapje naar de vraag of de or
een wettelijk enquêterecht zou moeten toekomen,
De or (of een ander medezeggenschapsorgaan, zoals de PVT) kan op zeven
manieren betrokken zijn bij een enquêteprocedure. Achtereenvolgens zullen worden
behandeld: (i) de or als ‘ingangseis’, (ii) de verplichting van de vakbond, advocaatgeneraal en vennootschap de or te raadplegen alvorens zij een verzoek bij de Ondernemingskamer indienen, (iii) op informele wijze andere enquêtegerechtigden – zoals de
vakbond of advocaat-generaal – aanzetten tot het entameren van een enquêteprocedure, (iv) de mogelijkheid voor de or zich te voegen als belanghebbende, (v) de
uitoefening van het enquêterecht door de or zelf wanneer hij deze bevoegdheid bij
ondernemingsovereenkomst toegekend heeft gekregen, (vi) wanneer het geschil in de
enquêteprocedure (tevens) betrekking heeft op de wijze waarop de medezeggenschap
is vormgegeven/uitgevoerd en (vii) wanneer het verzoek van een andere enquêtegerechtigde zich tevens uitstrekt tot een gedraging van de or.

221 Ondernemingskamer 10 januari 2008, ARO 2008, 20, JOR 2008/39, RO 2008/18 (PCM I) r.o. 3.5.
222 Zie over de arbeidsrechtelijke aspecten van deze beschikking ook: E.S. de Bock, ‘Arbeidsrechtelijke
kanttekeningen bij de PCM-beschikking’, ArbeidsRecht 2011/15.
223 Ondernemingskamer 10 januari 2008, ARO 2008/20 JOR 2008/39, RO 2008/18 (PCM I) r.o. 3.25.
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2.6.7

De or als ‘ingangseis’

Bij een stichting of vereniging is het voeren van een enquêteprocedure alleen
mogelijk indien de onderneming verbonden aan de stichting of vereniging op grond
van de WOR een or heeft ingesteld. De achtergrond van deze bepaling is dat
verenigingen en stichtingen die een arbeidsorganisatie in stand houden ook onder
224
het enquêterecht moeten vallen. Deze op zich heldere regeling roept bij mij één
vraag op. Stel nu dat een vereniging of stichting met een arbeidsorganisatie geen or,
maar een ander medezeggenschapsorgaan heeft ingesteld. Ik denk daarbij vooral aan
onderwijsinstellingen in de rechtsvorm van een stichting die in veel gevallen geen or
maar een medezeggenschapsraad hebben. Kan een enquêtegerechtigde in dat geval
een onderzoek naar de gang van zaken en het beleid van de stichting verzoeken? Een
strikte interpretatie van art. 2:344 BW noopt tot de conclusie dat dit niet mogelijk is.
Een teleologische interpretatie leidt echter tot een andere uitkomst, nu het de
bedoeling van de wetgever (en daarvoor de SER) is geweest het enquêterecht uit te
breiden naar verenigingen en stichtingen met een arbeidsorganisatie en nu uit
praktische overwegingen gekozen is aan te sluiten bij het begrip onderneming uit
225
de WOR. Ook onderwijsinstellingen met een medezeggenschapsraad hebben een
arbeidsorganisatie. Is dan sprake van een onverenigbaarheid met het karakter van
onderwijsinstellingen? Oorspronkelijk werd gedacht dat de relatie tussen werkgevers
en werknemers en de bijzondere relaties tussen onderwijsinstellingen en leerlingen,
studenten en ouders zo afwijkend was, dat toepassing van de WOR niet wenselijk is.
Inmiddels bestaat echter voor onderwijsinstellingen ook de mogelijkheid te kiezen
voor medezeggenschap op basis van het WOR-model, zodat een uitzondering voor
het enquêterecht mijns inziens niet meer op zijn plaats is. Ik sluit niet uit dat de
Ondernemingskamer kiest voor een pragmatische benadering en een enquêtegerechtigde bij een onderwijsinstelling ontvankelijk verklaart, nu de Ondernemingskamer in
het algemeen niet snel aanneemt dat een partij niet-ontvankelijk is. Zo is een vakbond
die geen werknemers meer in dienst heeft omdat die vanwege het beleid dat ter
226
discussie staat zijn ontslagen, ontvankelijk.
2.6.7.3

De vakbond, rechtspersoon of A-G raadpleegt de or

De ontvankelijkheid van de vakbond of de rechtspersoon in een enquêteprocedure is
afhankelijk gesteld van het raadplegen van de or. Art. 2:349 BW bepaalt dat een
vakbond niet ontvankelijk is wanneer hij niet de or in de gelegenheid heeft gesteld
schriftelijk ‘van zijn gevoelen te doen blijken’. Wanneer de vennootschap waartegen
het enquêteverzoek zich richt meer dan één onderneming waaraan een or is verbonden in stand houdt, kan de vakorganisatie kiezen of zij alle ondernemingsraden

224 Kamerstukken II, 1991-1992, 22400, nr. 3, p. 3 en 4.
225 Kamerstukken II, 1991-1992, 22400, nr. 3, p. 3 en 4.
226 Ondernemingskamer 22 september 2008, ARO 2008/156, JOR 2009/36, RO 2008/81 (Friesland
Vlees).
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raadpleegt of alleen de raad die die zij daartoe het meest geschikt acht.
Sinds
228
1 januari 2013 kan ook de rechtspersoon zelf een enquêteverzoek indienen. Voordat
het bestuur of de RVC namens de vennootschap het enquêteverzoek indient, moet de
or daarvan op de hoogte worden gesteld. De achtergrond hiervan is dat het bestuur (of
229
de RVC) het belang van de werknemers moet betrekken bij zijn afwegingen. Op twee
punten wijkt de verplichting van de vennootschap af van die van de vakbond. In de
eerste plaats hoeft de rechtspersoon de or alleen te informeren, terwijl de vakbond ook
om het standpunt van de or moet vragen. Ten tweede blijkt uit de parlementaire
geschiedenis dat – onder bijzondere omstandigheden – de or ook na het indienen van
het enquêteverzoek geïnformeerd kan worden door de rechtspersoon, terwijl dat bij
de vakbond – op straffe van niet-ontvankelijkheid – voorafgaand aan het verzoek moet
gebeuren. Door de or te informeren over de enquêteprocedure kan deze zich beraden
230
of hij zich wil voegen,
waarover later meer. De A-G is niet verplicht de or te
raadplegen maar deelt bij zijn verzoek wel mede of hij dit heeft gedaan.
2.6.7.4

Het stimuleren van andere enquêtegerechtigden

Veelvuldig wordt erop gewezen dat nu hij zelf geen enquêtebevoegdheid heeft de or
andere enquêtegerechtigden, zoals de vakbond en de advocaat-generaal, kan aan231
zetten gebruik te maken van hun bevoegdheid. Het ligt voor de hand dat de or
contact zoekt met de vakbonden wanneer hij van mening is dat er redenen zijn te
twijfelen aan het beleid van de rechtspersoon aan wiens onderneming hij verbonden
is. De vakbond moet dan wel actief zijn in de sector waarin de rechtspersoon opereert
en hij moet leden hebben binnen de onderneming. Vakbonden lijken niet altijd
geneigd te zijn een enquêteprocedure te entameren wanneer zij geen of onvoldoende
232
leden hebben bij de onderneming van de rechtspersoon.
Daar komt bij dat de
vakbond zich specifiek richt op het werknemersbelang, terwijl de or tevens is

227 Kamerstukken II, 1967-1968, 9596 nr. 3, p. 7.
228 Tot die tijd was dit op grond van jurisprudentie niet mogelijk. Zie: Hoge Raad 1 februari 2002,
NJ 2002, 225, JOR 2002/30 (De Vries/Robbé). Na onderzoek en advies van de SER (08/01 p. 58) bleek
dat een zelfstandige enquêtebevoegdheid voor de rechtspersoon wenselijk is, mede gezien de
omstandigheid dat een enquêteonderzoek zich ook over andere organen dan het bestuur en de
RVC kan uitstrekken. Kamerstukken II, 2010-2011, 32887 nr. 3, p. 15.
229 Kamerstukken II, 2010-2011, 32887, nr. 3, p. 16.
230 Kamerstukken II, 2010-2011, 32887, nr. 3, p. 31.
231 Zie bijvoorbeeld de Minister van Justitie in de toelichting op het (concept-)wetsvoorstel aanpassing enquêterecht, waarin hij zich op het standpunt stelt dat de or geen wettelijk enquêterecht
toegekend krijgt. (Concept)wetsvoorstel aanpassing enquêterecht, toelichting p. 3. Eerder: Kamerstukken II, 1991-1992, 22400, nr. 3, p. 4.
232 In de zaak ABN AMRO wilden de vakbonden (aanvankelijk) geen enquêteverzoek indienen, omdat
zij onvoldoende leden in de onderneming hadden. Dit verklaarde een beleidsadviseur van FNV
Bondgenoten op de vergadering van de Vereniging Corporate Litigation van 10 mei 2007. Zie ook:
‘Doen alsof: de zaak ABN AMRO en de positie van vakorganisaties’, SR 2007, p. 279-280. Overigens
heeft een beleidsmedewerker van vakcentrale MHP in een brief aan scriptiestudent D.F. Spoormans verklaard dat het afnemen van het aantal leden geen gevolgen zal hebben voor het al dan
niet gebruikmaken van het enquête-instrument. D.F. Spoormans, De toegang van de werknemer tot
het enquêterecht, Groningen 2007-2008. Te vinden op: http://www.ser.nl/~/media/Files/Internet/
Educatie/Scriptieprijs/Scriptie_volledig_DSpoormans.ashx
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ingesteld in het belang van de onderneming. Bij een vermoeden van onjuist beleid
zonder dat daar direct werknemersbelangen bij gemoeid zijn, zal de vakbond wellicht
234
minder snel geneigd zijn gebruik te maken van haar enquêterecht.
Wanneer de vakbond geen gebruik wil maken van het enquêterecht, resteert voor
de or de mogelijkheid de advocaat-generaal te verzoeken gebruik te maken van zijn
bevoegdheid. Hiervoor geldt wel dat de wet bepaalt dat de enquêtebevoegdheid van
de advocaat-generaal is gekoppeld aan het openbaar belang . In het voorstel van de
Commissie-Verdam was de bevoegdheid van de advocaat-generaal veel ruimer
opgezet. In de toelichting stelt de commissie dat naast het openbaar belang, de
advocaat-generaal zijn bevoegdheid kan uitoefenen als hij optreedt op verzoek van
personen die niet zo nauw zijn betrokken bij de gang van zaken van de onderneming,
235
zoals de werknemers van de vennootschap. In het uiteindelijke wetsvoorstel heeft
de minister de bevoegdheid van de advocaat-generaal teruggebracht tot het openbaar
belang, al moet dit wel ruim worden uitgelegd. In de parlementaire behandeling is
deze bevoegdheid uitgebreid bediscussieerd. Zo heeft het voormalige Kamerlid
Goudsmit een amendement ingediend waarin zij voorstelde dat de advocaat-generaal
op verzoek van belanghebbenden gebruik kon maken van het enquêterecht, maar dit
amendement heeft het niet gehaald. Voor een uitgebreid overzicht van de parlemen236
taire behandeling van dit onderdeel verwijs ik naar het proefschrift van Geerts.
Volgens hem is, in navolging van de SER, sprake van openbaar belang in gevallen
“waarin het gaat om ondernemingen die van groot belang zijn voor de nationale
economie en de werkgelegenheid en in gevallen waarin twijfels aan een juist beleid
bij een bepaalde onderneming het gehele bedrijfsleven of een bepaalde sector
237
daarvan in publiek diskrediet (dreigen te) brengen”. Ook dit is een zware toets,
waardoor het aanzetten van de advocaat-generaal tot het indienen van een enquêteprocedure door de or slechts in een zeer beperkt aantal gevallen een uitkomst zal
bieden. Mijns inziens kan dit daarom niet als een alternatief voor een eigen enquêterecht voor de or worden beschouwd. Volgens Van Duren-Kloppert zijn er geen
aanwijzingen waaruit moet worden afgeleid dat de advocaat-generaal terughoudend
zal omgaan met verzoeken van de or tot het indienen van een enquêteverzoek in het
kader van het openbaar belang. Zij heeft wel principiële bezwaren tegen deze route
als alternatief voor een eigen enquêterecht voor de or, nu het hier niet gaat om een
238
zelfstandige uitoefening van de taken van de or.

233 Dit deed zich op een later tijdstip in de ABN AMRO-zaak voor. Zie: ‘or versus FNV in rechtszaak ABN
AMRO’, NRC 1 augustus 2008. De vakbonden voegden zich in een door de VEB aangespannen
enquêteprocedure (en dienden later een zelfstandig enquêteverzoek in), terwijl de or zich juist
achter het bestuur schaarde.
234 Zoals eerder is opgemerkt, kan de vakbond wel gebruikmaken van zijn bevoegdheid als er geen
werknemersbelangen in het geding zijn.
235 Herziening van het ondernemingsrecht. Rapport van de Commissie ingesteld bij beschikking van
de Minister van Justitie van 8 april 1960, Staatsuitgeverij 1965, p. 66 en 68.
236 P.G.F.A. Geerts, Enkele formele aspecten van het enquêterecht, Deventer: Kluwer 2004, p. 98-105
237 P.G.F.A. Geerts, Enkele formele aspecten van het enquêterecht, Deventer: Kluwer 2004, p.100. SERadvies 1988/14, p. 38.
238 B. van Duren-Kloppert, ‘Enquêterecht en medezeggenschap: tijd voor Doornroosje om te ontwaken’, ArbeidsRecht 2004, 36.
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In de zorgsector is er nog de mogelijkheid de cliëntenraad te benaderen om
gebruik te maken van zijn enquêtebevoegdheid. Nu de cliëntenraad net als de or een
medezeggenschapsorgaan is, ligt het voor de hand dit orgaan te benaderen. Net als
de vakbond is de cliëntenraad wel een specifieke belangenbehartiger: hij richt zich
op het belang van cliënten/patiënten en heeft niet zoals de or een meer algemene
taak. De later nog te bespreken zaak Sherpa is een voorbeeld van een zaak waarin
zowel cliëntenraad als or het beleid van de zorginstelling ter discussie stelden (zie
paragraaf 2.6.7.7).
2.6.7.5

Het voegen als belanghebbende

Op grond van art. 282 Wetboek van burgerlijke rechtsvordering (RV) kan iedere
belanghebbende bij een verzoekschriftprocedure een verweerschrift indienen. Dit
artikel bepaalt niet wanneer iemand als belanghebbende kan worden aangemerkt: dit
moet worden afgeleid uit de aard van de procedure en de daarmee verband houdende
wetsbepalingen. Naar het oordeel van de Ondernemingskamer speelt bij de vraag of
iemand belanghebbende is bij een enquêteverzoek een rol in hoeverre diegene door
de uitkomst van de enquêteprocedure zodanig in een eigen belang wordt getroffen
dat deze daarin behoort te mogen opkomen ter bescherming van dat belang, of in
hoeverre deze anderszins zo nauw betrokken is geweest bij het onderwerp dat in de
procedure wordt behandeld dat daarin een belang is gelegen om in de procedure te
239
verschijnen. Nu de or bij de uitoefening van zijn bevoegdheden tevens het belang
van de onderneming behartigt, zal hij veelal aan deze norm voldoen. Verschillende
ondernemingsraden hebben zich ook al als belanghebbende gevoegd in een
240
enquêteprocedure.
Welke mogelijkheden biedt het voegen als belanghebbende? In de eerste plaats
kan de or ervoor zorgen dat zijn visie op het ondernemingsbeleid, eventueel vanuit
het perspectief van de werknemers, naar voren wordt gebracht. In de tweede plaats
kan het verweerschrift ex art. 282 RV een eigen (tegen)verzoek van de or bevatten.
Hierin kunnen belanghebbenden zich ook uitlaten over de aard en de omvang van
241
het onderzoek. De or zou in zijn tegenverzoek bijvoorbeeld het sociale beleid van
de rechtspersoon aan de orde kunnen stellen of verzoeken het enquêteonderzoek
242
zich ook te laten uitstrekken over een andere concernmaatschappij (zie hierover
243
meer in paragraaf 4.5.3). Wel moet het tegenverzoek betrekking hebben op het

239 Hoge Raad 6 juni 2003, JOR 2003/161 (Scheipar).
240 Zie bijvoorbeeld: Ondernemingskamer 17 januari 2007, ARO 2007, 21, JOR 2007/42, RO 2007, 27
(Stork); Ondernemingskamer 20 mei 2008, ARO 2008/106, JOR 2008/158, RO 2008/51 (ASMI),
Ondernemingskamer 20 mei 2010, ARO 2010/90, JOR 2010/188, RO 2010/59 (Sherpa).
241 Hoge Raad 30 maart 2007, NJ 2007, 293, JOR 2005/279 (ATR Leasing)
242 In de zaak KPN Qwest heeft de Ondernemingskamer weliswaar overwogen dat uitbreiding van het
onderzoek naar banken in een tegenverzoek niet mogelijk is, maar dit is mijns inziens anders dan
een concernenquête die een door de Ondernemingskamer algemeen geaccepteerd fenomeen is.
Hoge Raad 17 december 2010, NJ 2011, 213, JOR 2011/42 (KPN Qwest V).
243 P.G.F.A. Geerts, Enkele formele aspecten van het enquêterecht, Deventer: Kluwer 2004, p. 150.
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oorspronkelijke verzoek (het zogenoemde connexiteitsvereiste ). In de derde plaats
krijgt de or inzicht in het verslag wanneer hij zich als belanghebbende voegt.
Een interessante vraag is of de or ook om onmiddellijke of definitieve voorzieningen kan verzoeken. Ten aanzien van de onmiddellijke voorzieningen bepaalt
art. 2:345a BW dat de verzoekers van de in art. 2:345 BW bedoelde enquête
onmiddellijke voorzieningen kunnen verzoeken. In het algemeen wordt aanvaard
dat ook de belanghebbenden ex art. 282 RV een verzoek om voorzieningen kunnen
245
doen, nu zij een zelfstandig (tegen)verzoek doen. Brink stelt in zijn noot bij de
Laurus-beschikking dat een verzoek om voorlopige voorzieningen door een belanghebbende alleen kan worden toegewezen als de oorspronkelijke verzoekers ook een
246
verzoek om voorlopige voorzieningen hebben ingediend.
Het verzoek van de
belanghebbenden moet in dat geval niet worden beschouwd als een zelfstandig
verzoek, maar als een aanpassing van het verzoek van de oorspronkelijke verzoekers.
In de praktijk verzoeken belanghebbenden regelmatig (ook zelfstandig) om voorzieningen en wijst de Ondernemingskamer deze ook toe. In 2012 heeft de Hoge Raad in
de zaak-E-traction duidelijkheid verschaft. De Hoge Raad heeft het volgende overwogen: “Op de enquêteprocedure zijn de bepalingen van toepassing van de verzoekschriftprocedure van art. 261 e.v. RV. Op grond van art. 282 lid 4 RV kan iedere
belanghebbende in die procedure een zelfstandig verzoek indienen, mits dit betrekking heeft op het oorspronkelijke verzoek. Een verzoek om een onmiddellijke
voorziening als bedoeld in art. 2:349a lid 2 of 2:355 lid 3 BW voldoet in beginsel
aan deze eis en kan dus ook door andere belanghebbenden worden gedaan dan de
indieners van het enquêteverzoek of van het in art. 2:355 lid 1 genoemde verzoek tot
het treffen van de in art. 2:356 BW genoemde voorzieningen. De omstandigheid dat
de tekst van de wet alleen de indieners van deze verzoeken noemt bij de mogelijkheid
tot het doen van het verzoek om een onmiddellijke voorziening is onvoldoende grond
247
voor een wetsuitleg in andere zin.” Een voorbeeld van een door de (C)or verzochte
onmiddellijke voorziening is te vinden in de zaak-Stork. De cor verzocht in deze
procedure de Ondernemingskamer de aandeelhouders (de verzoekers) te verbieden
248
om het stemrecht ten aanzien van bepaalde besluiten uit te oefenen.
Andere
onmiddellijke voorzieningen waarom de or kan verzoeken zijn bijvoorbeeld schorsing
van een bestuurder of de benoeming van een nieuwe bestuurder voor de duur van het

244 In de eerder aangehaalde zaak ATR-leasing noemt de Hoge Raad overigens niet het vereiste van
connexiteit, maar wordt gesproken over ‘verrassingsbeslissingen’. Een uitgebreide beschrijving
van de reikwijdte van het connexiteitsvereiste gaat deze dissertatie te buiten. Ik verwijs daarvoor
o.m. naar: Asser/Maeijer, Van Solinge & Nieuwe Weme 2-II* 2009, nr.780; J. de Bie Leuveling
Tjeenk, ‘Formele aspecten enquêterecht naar aanleiding van de ASMI-beschikking van de Hoge
Raad’, in: M. Holtzer, A.F.J.A. Leijten, D.J. Oranje, Geschriften vanwege de Vereniging Corporate
Litigation 2011-2012, p. 320-322.
245 P.G.F.A. Geerts, Enkele formele aspecten van het enquêterecht, Deventer: Kluwer 2004, p. 251.
246 Ondernemingskamer 25 oktober 2002, JOR 2002/217 m.nt. Brink (Laurus).
247 Hoge Raad 23 maart 2012, NJ 2012, 393, ARO 2012/48, JOR 2012/141 (E-traction).
248 Ondernemingskamer 17 januari 2007, ARO 2007, 21, JOR 2007/42, RO 2007, 27 (Stork).
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geding. Anders dan de definitieve voorzieningen zijn de onmiddellijke voorzieningen niet limitatief opgesomd in de wet.
Ten aanzien van de definitieve voorzieningen bepaalt art. 2:357 BW dat op verzoek
van de oorspronkelijke verzoekers of – indien het verslag ter inzage heeft gelegen –
op verzoek van anderen die aan de vereisten van art. 2:346 en 2:247 BW voldoen de
Ondernemingskamer definitieve voorzieningen kan instellen. Een strikte interpretatie van deze bepaling leidt tot de conclusie dat alleen de oorspronkelijke verzoekers
en de andere zelfstandig enquêtegerechtigden om definitieve voorzieningen kunnen
verzoeken. Naar het oordeel van Geerts kunnen echter ook belanghebbenden een
verzoek om definitieve voorzieningen doen. Daarvoor geldt zijns inziens hetzelfde
250
als voor de onmiddellijke voorzieningen. Volgens Brink is een belanghebbende niet
bevoegd tot het verzoeken van definitieve voorzieningen, nu art. 282 RV niet van
251
toepassing is in de tweede procedure. Gezien de verwijzing van de Hoge Raad naar
art. 261 RV e.v. in de beschikking inzake E-traction, lijkt mij dit standpunt van Brink
terecht. De mogelijkheid definitieve voorzieningen te verzoeken, komt dan ook niet
toe aan de or.
2.6.7.6

Het enquêterecht bij ondernemingsovereenkomst

Op grond van art. 2:346 lid 1 sub c BW kan een derde het enquêterecht toegekend
krijgen bij statuten of bij een overeenkomst met het bestuur. Op grond van deze
252
bepaling kan het enquêterecht toekomen aan bijvoorbeeld een or, pvt of eor.
Inmiddels is vijf keer een enquête verzocht door een medezeggenschapsorgaan,
253
nadat hem de bevoegdheid bij overeenkomst was toegekend.
Een keer is een

249 Zie voor een mooi overzicht van alle onmiddellijke voorzieningen die kunnen worden verzocht:
M. Holtzer, ‘Rechtspraakoverzicht enquêterecht 2000 en 2001’, in: G. van Solinge, M. Holtzer,
Geschriften vanwege de vereniging corporate litigation, Deventer: Kluwer 2002 en Asser/Maeijer,
Van Solinge & Nieuwe Weme 2-II* 2009, nr. 772. In de Skygate-zaak besliste de Hoge Raad dat
de Ondernemingskamer alle onmiddellijke voorzieningen kan treffen die zij in verband met de
toestand van de rechtspersoon of in het belang van het onderzoek noodzakelijk acht. De
omstandigheid dat voorzieningen onomkeerbare gevolgen hebben, staat niet in de weg aan het
toekennen van deze voorzieningen, aldus de Hoge Raad, mits de voorziening naar haar aard een
tijdelijke is en bij het treffen van een zodanige voorziening voldoende rekening is gehouden met,
en een billijke afweging heeft plaatsgevonden van, de belangen van betrokken partijen. Hoge Raad
19 oktober 2001, NJ 2002, 92, JOR 2002/5 (Skygate). De Ondernemingskamer kan daarbij een
regel van dwingend vennootschapsrecht opzij zetten. Hoge Raad 25 februari 2011, NJ 2011, 335
ARO 2011/141, JOR 2011/15 (Marigot)
250 P.G.F.A. Geerts, Enkele formele aspecten van het enquêterecht, Deventer: Kluwer 2004, p. 282.
251 Zie zijn annotatie bij: Ondernemingskamer 25 oktober 2002, JOR 2002/217 (Laurus).
252 De Minister van Justitie heeft deze mogelijkheid expliciet erkend in het concept wetsvoorstel
aanpassing enquêterecht.
253 Ondernemingskamer 1 maart 2005, ARO 2005/36, JOR 2005/87, JAR 2005/109, ROR 2005/3
(Stichting Kinderopvang Nederland Ondernemingskamer 5 oktober 2005, ARO 2005/186,
JOR 2005/96, ROR 2005/18 (Smit Transformatoren); Ondernemingskamer 5 augustus 2008,
ARO 2008/134, RO 2008, 79 (or Sijthoff Planetarium/Sijthoff Planetarium BV); Ondernemingskamer
10 december 2008, ARO 2009/1, JAR 2009/14, RO 2009/19, ROR 2009/4, RAR 2009/32 (AHAM I).
Tegen deze beschikking is cassatie ingesteld, welk beroep is verworpen op basis van art. 81 RO. Hoge
Raad 16 april 2010, ARO 2010/65, JOR 2010/223, ROR 2010/12 (AHAM III). Tweede fase: Ondernemingskamer 12 januari 2010, ARO 2010/24, JOR 2010/61, JAR 2010/50, ROR 2010/6 (AHAM II);
Ondernemingskamer 13 november 2009, ARO, 2009/178, ROR 2010/2 (Stichting Kinderopvang
Barendrecht).
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verzoek van een medezeggenschapsorgaan afgewezen. Het ging om de zaak-Seer254
den waarin het wederom een (voorgenomen) ontslag van een bestuurder betrof.
Hierboven ben ik al inhoudelijk ingegaan op een aantal van deze zaken (zie
paragraaf 6.4.2.). In deze paragraaf bespreek ik de vraag of de or ontvankelijk is in
dergelijke procedures.
In vrijwel alle van de hierboven besproken zaken stond de ontvankelijkheid van de
or in de enquêteprocedure ter discussie. Niet-ontvankelijkheid werd in deze procedures aangevoerd op vier gronden: (i) gebreken in de besluitvorming, omdat er door
het bestuur bijvoorbeeld niet rechtsgeldig is vertegenwoordigd, (ii) misbruik van
bevoegdheid (3:13 BW), (iii) onvoldoende belang bij het verzoek (art. 3:303 BW) en
(iv) samenloop met andere procedures. Deze gronden zal ik hierna bespreken.
Van ongeldige vertegenwoordiging kan sprake zijn wanneer het gaat om een
wettelijke of een statutaire vertegenwoordigingsbeperking. In de zaak-AHAM werd
door de aandeelhouders aangevoerd dat sprake was van een tegenstrijdig belang
(art. 2:146/256 BW BW). Toentertijd betrof een tegenstrijdig belang nog een vertegenwoordigingsbeperking. Sinds 1 januari 2013 is een tegenstrijdig belang een beperking
in de besluitvormingsbevoegdheid (bestuursbevoegdheid). Het beroep op art. 2:256
BW werd door de Ondernemingskamer in de zaak-AHAM verworpen. Van belang
daarbij was dat de PVT zelf had verzocht om het enquêterecht, zij zelfstandig opereert
en het belang van de werknemers dient. Tegen deze overweging is een cassatiemiddel
ingediend, maar het cassatieberoep is afgewezen op grond van art. 81 RO. Ook de
advocaat-generaal gaat er niet op in, omdat alleen de rechtspersoon zelf en niet zoals
255
in casu een grootaandeelhouder een beroep kan doen op een tegenstrijdig belang.
In zijn noot bij deze zaak schrijft De Bres: “het is moeilijk voor te stellen waarom het
bestuur een met het belang van de vennootschap strijdig belang zou kunnen hebben
bij het toekennen van een enquêtebevoegdheid aan een derde. Het gevolg van die
toekenning is immers slechts dat het beleid en de gang van zaken in de vennootschap
niet alleen door de in de wet genoemde enquêtegerechtigden, maar ook door die
derde kan worden onderworpen aan rechterlijke toetsing in het kader van de
256
enquêteprocedure, waarin het vennootschappelijke belang nu juist centraal staat.”
Ook in de zaak-Smit Transformatoren werd geen tegenstrijdig belang aangenomen,
omdat het initiatief tot het sluiten van de overeenkomst bij de or lag. Met Josephus Jitta
ben ik dan ook van mening dat er weinig redenen zijn voor de or of PVT om zich zorgen
257
In de zaak-Smit Transformatoren werd de
te maken over tegenstrijdig belang.
ondernemingsovereenkomst tevens getoetst aan statutaire voorschriften, en ook in
dat geval kwam de Ondernemingskamer tot de conclusie dat de overeenkomst rechtsgeldig tot stand was gekomen. Overigens wordt ook wel gesteld dat een overeenkomst
tot het toekennen van een enquêterecht niet getoetst dient te worden aan de
vertegenwoordigingsbepalingen uit Boek 2 BW, nu het gaat om een ondernemingsovereenkomst ex art. 32 WOR. Voor een rechtsgeldige vertegenwoordiging op grond

254 Ondernemingskamer 15 april 2010, ARO 2010/64, RO 2010/60, ROR 2010/11 (PVT Seerden
Industriële verpakkingen).
255 Hoge Raad 16 april 2010, ARO 2010/65, JOR 2010/223, ROR 2010/12 (AHAM III).
256 Hoge Raad 16 april 2010, ARO 2010/65, JOR 2010/223, ROR 2010/12 (AHAM III).
257 Zie zijn noot bij de SKON-beschikking JOR 2005/87.
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van de WOR is vereist dat de bestuurder ex art. 1 lid 1 sub d WOR namens de
258
ondernemer de overeenkomst met de or sluit. Mijns inziens gaat dit argument niet
op, nu art. 2:346 sub e BW spreekt over een overeenkomst tussen de or en de
rechtspersoon. Deze kan slechts door middel van vertegenwoordiging door het bestuur
tot stand komen en daarvoor gelden de vertegenwoordigingsregels onverkort. Dat
tevens sprake is van een ondernemingsovereenkomst in de zin van art. 32 WOR doet
daaraan niet af.
Een verzoeker in een enquêteprocedure kan niet-ontvankelijk zijn wan neer er
geen belang bestaat bij het entameren van de procedure. In dat geval bestaan twee
mogelijke grondslagen voor niet-ontvankelijkheid. Beide zijn nauw aan elkaar ver259
want.
In de eerste plaats kan de verzoeker niet-ontvankelijk worden verklaard
wegens het ontbreken van voldoende belang ex art. 3:303 BW. Dit artikel bepaalt dat
iemand zonder belang geen procesbevoegdheid toekomt. Van onvoldoende belang
kan bijvoorbeeld sprake zijn wanneer een enquêteverzoek wordt ingediend terwijl er
260
reeds een andere procedure loopt. De Ondernemingskamer zal niet snel aannemen
261
dat een verzoeker onvoldoende belang heeft. In de tweede plaats kan er sprake
zijn van misbruik van (proces)recht op grond van art. 3:13 BW. Dit kan aan de orde
zijn wanneer sprake is van onevenredigheid tussen het belang bij de uitoefening van
het recht en het belang dat hierdoor wordt geschaad. De Ondernemingskamer toetst
een enquêteverzoek zeer terughoudend aan misbruik van recht. Mij is slechts één
geval bekend waarin een verzoeker niet-ontvankelijk werd verklaard wegens misbruik van recht. In dat geval hadden verzoeksters naar oordeel van de Ondernemingskamer geen ander doel dan belanghebbenden in een andere procedure van zich
262
af te schudden.
In Smit Transformatoren en AHAM is aangevoerd dat de or misbruik maakt van
zijn bevoegdheid, maar in beide zaken heeft de Ondernemingskamer deze stelling –
zonder al te veel motivering – verworpen. Belangrijk lijkt te zijn dat de or zelf om de
bevoegdheid heeft verzocht en een zelfstandige afweging maakt. In de zaak-AHAM
was zelfs duidelijk dat de PVT slechts was opgericht om via het enquêterecht het
ontslag van de bestuurder te voorkomen, maar toch was naar het oordeel van de
Ondernemingskamer geen sprake van misbruik van bevoegdheid. Een or of PVT hoeft
mijns inziens dus niet snel te vrezen voor niet-ontvankelijkheid wegens formele
aspecten. Materieel is tevens weinig risico te verwachten. De Ondernemingskamer zal

258 M. Holtzer, ‘Misbruik van medezeggenschapsrecht’, in: R.M. Beltzer e.a., De onderneming in
beweging, Den Haag: Sdu 2006, p.38; Y. van Gemerden, ‘De medezeggenschap in 2005: three
easy pieces?’, in: M. Holtzer, A.F.J.A. Leijten & D.J. Oranje, Geschriften vanwege de Vereniging
Corporate Litigation 2005-2006, Deventer: Kluwer 2006, p. 70.
259 P.G.F.A. Geerts, Enkele formele aspecten van het enquêterecht, Deventer: Kluwer 2004, p. 50.
260 Ondernemingskamer 30 december 1999, JOR 2000/97. Zie ook Ondernemingskamer 5 juli 2002,
ARO 2002/95. Zie hierover ook P.G.F.A. Geerts, Enkele formele aspecten van het enquêterecht,
Deventer: Kluwer 2004, p. 50-51.
261 Zie bijvoorbeeld: Ondernemingskamer 6 januari 2005, ARO 2005/7, JOR 2005/6 (Ahold);
E.M. Soerjatin, ‘Kroniek enquêterecht 2004’, in: G. van Solinge, M. Holtzer & A.F.J.A. Leijten, Geschriften
vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2004-2005, Deventer: Kluwer 2005, p. 72; en P.G.F.A.
Geerts, ‘Kroniek enquêterecht 2005’, in: M. Holtzer, A.F.J.A. Leijten & D.J. Oranje, Geschriften vanwege
de Vereniging Corporate Litigation 2005-2006, Deventer: Kluwer 2006, p. 42.
262 Ondernemingskamer 10 december 1992, NJ 1993, 447 (Goliath/Knight).
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in een geval als AHAM, waarin een conflictueuze situatie is ontstaan tussen bestuur en
algemene vergadering van aandeelhouders, het verzoek in het algemeen in behande263
ling nemen. Wanneer er gegronde redenen zijn om aan een juist beleid te twijfelen,
zal de Ondernemingskamer bovendien niet schromen onmiddellijke voorzieningen te
treffen die aanzienlijk kunnen ingrijpen in de vennootschapsrechtelijke bevoegdheidsverdeling, zoals in het onderhavige geval het schorsen van een ontslagbesluit ex
art. 2:244 BW.
In de zaak-Smit Transformatoren voerde de aandeelhouder aan dat de or nietontvankelijk is, omdat hij ook gebruik had kunnen maken van andere procedures,
zoals art. 26 WOR. Ook dit verweer werd verworpen: “de or heeft voldoende
aannemelijk gemaakt dat het voeren van de andere procedures onwenselijk is”, heeft
de Ondernemingskamer overwogen. In de zaak-Kinderopvang Barendrecht maakte
de or juist eerst gebruik van een WOR-procedure – in casu art. 30 WOR – en voerde de
rechtspersoon aan dat het enquêteverzoek te laat was ingediend. Ook in deze zaak
264
werd de or toegelaten tot de enquêteprocedure. Hieruit blijkt dat de procedures van
de WOR en het enquêterecht naast elkaar kunnen lopen en dat de or niet eerst alle
bevoegdheden op grond van de WOR moet uitputten voordat hij een enquêteprocedure kan entameren. Ik ga later nog verder in op de samenloop-problematiek als ik de
wenselijkheid van een wettelijk enquêterecht voor de or bespreek.
In alle hierboven besproken procedures betrof het een geschil of patstelling tussen
aandeelhouders (enerzijds) en bestuur (en RVC) anderzijds. Nu de rechtspersoon
sinds 1 januari 2013 zelf de mogelijkheid heeft een enquêteprocedure te entameren,
rijst de vraag of hiermee een einde zal komen aan de hierboven besproken praktijk.
De inzet van de or is immers niet meer nodig als het bestuur zelf de weg naar de
Ondernemingskamer kan volgen. Denkbaar is echter dat het bestuur er de voorkeur
aan geeft het enquêterecht toe te kennen aan de or, omdat dan de beslissing een
enquêteprocedure te entameren vanuit het perspectief van het belang van de
onderneming wordt genomen door een (redelijk) onafhankelijk orgaan, althans
geen directe partij bij het geschil. Uit de hierboven besproken gevallen blijkt dat in
dergelijke geschillen veelal het ontslag van het bestuur aan de orde is. Door het
toekennen van het enquêterecht aan de or wordt (een vermoeden van) eigenbelang
265
voorkomen.
2.6.7.7

Medezeggenschap is onderdeel van het geschil

Medezeggenschapsrechtelijke geschillen kunnen aan de orde komen in een enquêteprocedure, blijkt uit jurisprudentie van de Ondernemingskamer. Zo droeg schending van de medezeggenschapsregelingen bij aan de conclusie dat sprake is van
gegronde redenen om te twijfelen aan juist beleid dan wel wanbeleid in de zaken

263 Zie ook R.H. van het Kaar, ‘Ondernemingsraad voert enquêteprocedure’, TRA 2009/7, p. 23-25.
264 Ondernemingskamer 13 november 2009, ARO, 2009/178, ROR 2010/2 (Stichting Kinderopvang
Barendrecht).
265 Zie hierover ook: A.F.J.A. Leijten, M.P. Nieuwe Weme, ‘Het wetsvoorstel aanpassing enquêterecht’,
in: M. Holtzer, A.F.J.A. Leijten, D.J. Oranje, Geschriften vanwege de vereniging corporate litigation
2011-2012, Deventer: Kluwer 2012, p. 134-135.
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267

268

Batco , Ford en PCM. De schending van medezeggenschap vertolkte echter een
bijrol in een groter geheel van gedragingen die de toets der kritiek niet konden
doorstaan. Dit was anders in twee door (centrale) cliëntenraden geëntameerde
zaken uit 2010. In beide zaken ging het om een impasse tussen het bestuur en de
raad van toezicht enerzijds en de cliëntenraad en andere medezeggenschapsorganen
anderzijds. In de zaak over Zorgcentrum Betuwe was het inhoudelijke overleg tussen
bestuur en centrale cliëntenraad (CCR) opgeschort, waardoor bepaalde belangrijke
besluiten, zoals de vaststelling van de begroting, niet meer aan de cliëntenraad
werden voorgelegd. In de enquêteprocedure voerde de CCR aan dat sprake was van
een onjuiste taakuitoefening van het bestuur, omdat het de medezeggenschap van
269
de werknemers frustreerde.
In de zaak-Sherpa hadden de CCR en de centrale
vertegenwoordigingsraad (CVR) het vertrouwen opgezegd in de raad van toezicht,
die twee interim-bestuurders had benoemd, ondanks bezwaren van de medezeggenschapsorganen. Ook hier waren de adviesrechten van de medezeggenschapsorganen geschonden. De or voegde zich in deze zaak als belanghebbende (zie
270
paragraaf 2.6.7.5). In beide gevallen kwam de Ondernemingskamer tot de conclusie dat sprake was van gegronde redenen om te twijfelen aan juist beleid en
gelastte zij een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken bij de zorginstelling.
Deze zaken laten zien dat de curatieve werking van het enquêterecht niet alleen van
pas kan komen bij een patstelling tussen bestuur en raad van toezicht of bestuur en
AV(A), maar ook bij een patstelling tussen deze (vennootschaps)organen enerzijds
en de medezeggenschapsorganen anderzijds. Wanneer een medezeggenschapsrechtelijk geschil aan de orde komt in een enquêteprocedure is er in zekere zin sprake
van samenloop. De cliëntenraden van de zorginstellingen staan immers ook andere,
medezeggenschapsrechtelijke, mogelijkheden ter beschikking, zoals bijvoorbeeld
een procedure bij de Inspectie van de Gezondheidszorg. Bij de zaak van Zorgcentrum
Betuwe gaat de Ondernemingskamer in op deze samenloop. Naar haar oordeel is de
toets in het enquêterecht een duidelijk andere dan de toets die bijvoorbeeld de
Inspectie van de gezondheidszorg verricht. Interessant is de vraag of de Ondernemingskamer tot eenzelfde conclusie zal komen indien ook beroep ex art. 26 WOR
openstaat ten aanzien van een bepaalde gedraging. Hoewel beide toetsen sterke
gelijkenis vertonen – het gaat om een redelijkheidstoets waarbij de beleidsvrijheid
van de ondernemer in beginsel voorop staat – sluit ik niet uit dat de Ondernemingskamer ook in dat geval oordeelt dat beide procedures naast elkaar kunnen
bestaan. Het moet mijns inziens dan wel gaan om een structurele schending van
medezeggenschap en niet om een incidenteel geval.
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Ondernemingskamer 21 juni 1979, NJ 1980/71 (Batco).
Ondernemingskamer 10 december 1981, NJ 1983/24 (Ford).
Ondernemingskamer 10 januari 2008, ARO 2008, 20 JOR 2008/39, RO 2008/18 (PCM I).
Ondernemingskamer 29 april 2010, JOR 2010/187, RO 2010/49 (Zorgcentrum Betuwe).
Ondernemingskamer 20 mei 2010, ARO 2010/90, JOR 2010/188, RO 2010/59 (Sherpa). Zie over het
enquêterecht voor cliëntenraden ook: I. Zaal, ‘De cliëntenraad en het enquêterecht’, TRA 2010, 103.
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De or als ‘lijdend voorwerp’

Zoals ook in de paragraaf hiervoor bleek, heeft het enquêterecht een ruime werking,
zodat het zich bijvoorbeeld ook over medezeggenschapsrechtelijke geschillen uitstrekt. De or heeft bovendien steeds meer bevoegdheden gekregen ten aanzien van de
vennootschapsrechtelijke besluitvorming. In verband daarmee is het een interessante
vraag of een enquêteprocedure zich ook kan uitstrekken over gedragingen van de or
en of er (onmiddellijke) voorzieningen aan de or kunnen worden opgelegd.
Wanneer (zoals in 2.6.7.7 besproken) een medezeggenschapsrechtelijk geschil aan
de orde komt in een enquêteprocedure, beoordeelt de Ondernemingskamer in ieder
geval ook de positie van de or daarbij. Zo overwoog de Ondernemingskamer in de
zaak-Ford dat het gebrekkige overleg niet alleen aan de ondernemer te wijten was.
Het niet-nakomen van een afspraak met een financieel deskundige door de or en een
271
bedrijfsbezetting waren niet bevorderlijk geweest voor een open overleg.
Nu de rechtspersoon sinds 1 januari 2013 zelf een enquêterecht toekomt, zullen
procedures waarin het gedrag van de or getoetst wordt, meer voorkomen. Leijten
en Nieuwe Weme wijzen erop dat de rechtspersoon het enquêterecht bijvoorbeeld
272
kan inzetten wanneer sprake is van een impasse in het overleg met de or. Indien
sprake is van een langdurige patstelling tussen or en de rechtspersoon, zou het
enquêterecht inderdaad een oplossing kunnen zijn, zeker nu de WOR de ondernemer
weinig mogelijkheden biedt voor dit geval. Ik denk daarbij vooral aan situaties waarbij
de or het besluitvormingsproces onnodig vertraagt, zich in de media negatief uitlaat
over de rechtspersoon waardoor deze (reputatie-)schade oploopt, of structureel
weigert te adviseren of instemming te verlenen aan belangrijke besluiten.
Wanneer het gedrag van de or in een enquêteprocedure onderzocht wordt, zal
wellicht ook de wens bestaan om een voorziening jegens de or te verzoeken. De vraag
273
is of dit mogelijk is. In de zaak-Corus verzochten de verzoekers de Ondernemingskamer als onmiddellijke voorziening de cor te verplichten de ondernemer te kennen
te geven dat hij niet gehouden is de opschortingstermijn van art. 25 lid 6 WOR in acht
274
te nemen; een voorziening die niet op basis van de WOR gevorderd kan worden. De
Ondernemingskamer kwam niet toe aan de vraag of een dergelijke voorziening
mogelijk is, nu de verzoekers naar haar oordeel onvoldoende belang hadden bij het
treffen van de voorziening.
In art. 2:356 BW lid 1 sub a BW staat dat de Ondernemingskamer als definitieve
voorziening een besluit van de bestuurders, commissarissen, AV(A) of enig ander
orgaan van de rechtspersoon kan vernietigen. Wanneer de or als orgaan van de
rechtspersoon moet worden beschouwd – hetgeen ik hierboven heb betoogd – zou

271 Ondernemingskamer 10 december 1981, NJ 1983/24 (Ford).
272 Zie hierover ook: A.F.J.A. Leijten, M.P. Nieuwe Weme, ‘Het wetsvoorstel aanpassing enquêterecht’,
in: M. Holtzer, A.F.J.A. Leijten, D.J. Oranje, Geschriften vanwege de vereniging corporate litigation
2011-2012, Deventer: Kluwer 2012, p. 133.
273 Ondernemingskamer 13 maart 2003, ARO 2003, 47, JOR 2003/85 (Corus). Zie over deze uitspraak
ook: S.M. Bartman, ‘Moeder Corus kan dochter Hoogovens niet dwingen aluminiumdivisie te
verkopen’, Ondernemingsrecht 2003, 16.
274 Zie ook: L.C.J. Sprengers, ‘Verkoop aluminiumactiviteiten Nederlandse dochteronderneming’,
SR 2003-7/8, p. 239-240.
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deze dus onder art. 2:356 BW kunnen vallen. Volgens Sprengers is er echter bij het
275
uitoefenen van het adviesrecht geen sprake van een besluit in de zin van dit artikel.
276
Van het Kaar sluit zich hierbij aan. Tuijtel richt zich in haar bespreking van dit aspect
van de beschikking van de Ondernemingskamer vooral op de vraag of het afstand
277
doen van de opschortingstermijn voor toewijzing vatbaar is. Zij sluit niet uit dat dit
mogelijk is. De Ondernemingskamer moet haars inziens bij het al dan niet toewijzen
van de gevorderde voorzieningen de belangen van de betrokken afwegen, waaronder
de werknemersbelangen. Gezien de reikwijdte van het enquêterecht, in het bijzonder
gezien de mogelijkheid ook medezeggenschapsrechtelijke geschillen op te lossen, en
de steeds sterker wordende positie van de or in het vennootschapsrecht, sluit ook ik
niet uit dat het onderzoek zich ook kan uitstrekken over gedragingen van de or of dat
het mogelijk is de or een (onmiddellijke) voorziening op te leggen. Het moet daarbij
wel gaan om de rol van de or als medebeleidsbepaler ten aanzien van aangelegenheden die de vennootschap en de aan haar verbonden onderneming betreffen. Naast
de opschortingstermijn van art. 26 WOR zou bijvoorbeeld kunnen worden gedacht aan
het niet-instemmen met een afwijking van de wettelijke structuurregeling. Ook het
zoeken van (negatieve) publiciteit of de schending van geheimhouding zou in een
enquêteprocedure aan de orde kunnen komen.
2.6.7.9

Een wettelijk enquêterecht voor de or?

Zoals hierboven beschreven, hebben de Commissie-Verdam en de wetgever er
aanvankelijk uitdrukkelijk voor gekozen het enquêterecht niet toe te kennen aan de
or. De belangrijkste argumenten waren toentertijd dat de or een orgaan van overleg is
en dat de ondernemer als voorzitter van dit orgaan fungeert. Deze argumenten zijn
inmiddels achterhaald. De or is verzelfstandigd en heeft sinds 1979 een dubbele
taakstelling. Verder heeft de or er sinds de jaren zeventig een groot aantal bevoegdheden bijgekregen, in het bijzonder op het gebied van de vennootschapsrechtelijke
besluitvorming. De rol van de vakbonden in het enquêterecht neemt daarentegen af.
De vakbonden maken weinig gebruik van deze bevoegdheid; ook lijken zij aan het
gebruik de voorwaarde te verbinden dat zij veel leden in de onderneming van de
vennootschap hebben. De or heeft weliswaar de hierboven beschreven mogelijkheden, maar dit zijn geen zelfstandige bevoegdheden voor de or. Het enquêterecht
bij ondernemingsovereenkomst biedt bijvoorbeeld een oplossing in het geval dat
bestuur en or twijfelen aan het beleid van de AV(A) of de RVC, maar niet als het beleid
van het bestuur zelf ter discussie staat. In dat geval zal het bestuur niet (snel) geneigd
zijn de or de enquêtebevoegdheid toe te kennen. Veel auteurs, onder wie ikzelf,
hebben daarom betoogd dat het (wettelijke) enquêterecht voor de or moet worden

275 Zie ook: L.C.J. Sprengers, ‘Verkoop aluminiumactiviteiten Nederlandse dochteronderneming’,
SR 2003-7/8, p. 239-240.
276 R.H. van het Kaar, ‘Kroniek medezeggenschapsrecht 2003’, SR 2004, 9.
277 M.M. Tuijtel, ‘De Corus -zaak en het verzoek aan de Ondernemingskamer bij wijze van onmiddellijke voorziening de COR buiten spel te zetten’, Ondernemingsrecht 2004, 55.
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278

heroverwogen. Ook de SER heeft zich een aantal keer afgevraagd of een wettelijk
enquêterecht voor de or wenselijk is, wat in geen van de gevallen tot een unaniem
279
advies heeft geleid. Tijdens de parlementaire behandeling van de op 1 januari 2013
in werking getreden Wet herziening enquêterecht (en het daarvoor opgestelde
consultatievoorstel) is de vraag of de or een wettelijk enquêterecht moet toekomen
280
uitgebreid aan de orde gekomen. De minister maakt hierin de keuze de or geen
wettelijk enquêterecht toe te kennen, ondanks dat dit door vrijwel iedereen die op het
281
consultatiewetsvoorstel heeft gereageerd, is voorgesteld. Een amendement om de
or alsnog het enquêterecht toe te kennen, heeft geen meerderheid in de Tweede
282
Kamer gehaald.
Hierna zal ik de verschillende argumenten voor en tegen een
283
wettelijk enquêterecht voor de or bespreken.
i) Het ontbreken van procesbevoegdheid
De or is rechtspersoon noch natuurlijk persoon en komt daarom geen procesbevoegdheid toe. Het ontbreken van procesbevoegd is een veelvuldig aangevoerde
reden om de or geen wettelijk enquêterecht toe te kennen. Dit argument is onder
meer door de minister aangevoerd in het consultatievoorstel dat uiteindelijk tot de
herziening van het enquêterecht heeft geleid. Naar mijn mening doet dit argument in
de discussie over een wettelijk enquêterecht niet ter zake. Als de or immers een
dergelijke bevoegdheid toegekend krijgt, staat deze wettelijke grondslag vast. De
procesbevoegdheid van de or gaat onder het huidige recht overigens al verder dan de
bevoegdheden die voortvloeien uit de WOR. Daarbij kan allereerst worden gewezen
op de structuurregeling. In het algemeen wordt ook aanvaard dat de or kan procederen in een art. 2:14- of 2:15 BW-procedure en dat de or gebruik kan maken van de
jaarrekeningprocedure. In 2008 heeft het Gerechtshof Arnhem een or ontvankelijk
284
verklaard in een verzoek tot voorlopig getuigenverhoor. Ten slotte wordt in het
enquêterecht reeds procesbevoegdheid voor de or aanvaard als hij zich als belanghebbende voegt in een door een andere partij geëntameerde enquêteprocedure.

278 Zie bijvoorbeeld: B. van Duren-Kloppert, ‘Enquêterecht en medezeggenschap: tijd voor Doornroosje om te ontwaken’, ArbeidsRecht 2004, 36; S.M. Bartman, M. Holtzer, ‘Enquêterecht voorzichtig onder het mes’, Ondernemingsrecht 2010, 14; L.C.J. Sprengers, ‘Ondernemingsraad en
activistische aandeelhouders’, TRA 2010, 2; I. Zaal, De or en het enquêterecht; van SKON tot
AHAM, ArA 2009-1. Tegenstanders: L.G. Verburg, Het territoir van de (Nederlandse) ondernemingsraad in het internationale bedrijfsleven, Deventer: Kluwer 2007.
279 SER-advies 1976/5, SER-advies 1988/14 en SER-advies 08/01.
280 Kamerstukken II, 2010-1011, 32887.
281 Ik verwijs onder meer naar de bijdragen van: FNV, DLA Piper, Stibbe en het Hugo Sinzheimer
Instituut, alle te vinden op: www.internetconsultatie.nl/enqueterecht/reacties.
282 Kamerstukken II, 2011-2012, 32887, nr. 16.
283 Een overzicht van de verschillende argumenten is tevens te vinden in de proefschriften van Geerts
en Verburg, maar deze zijn voor het (consultatie-)wetsvoorstel verschenen. L.G. Verburg, Het
territoir van de (Nederlandse) ondernemingsraad in het internationale bedrijfsleven, diss. 2007 p. 361374. P.G.F.A. Geerts, Enkele formele aspecten van het enquêterech t , Deventer: Kluwer 2004, p. 80-85.
Ook de SER heeft er in verschillende adviezen aandacht aan besteed. In alle adviezen was geen
sprake van een unaniem eenduidig standpunt: SER-advies 2003/12, p. 76 en SER-advies 2008/01.
284 Gerechtshof Arnhem 15 juli 2008, JAR 2008/314, ROR 2009/15.
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ii) Kostenveroordeling en vrees voor lichtvaardig gebruik
Het ontbreken van rechtspersoonlijkheid heeft tevens tot gevolg dat de or niet in de
kosten van de procedure kan worden veroordeeld. In het wetsvoorstel lijkt dit een van
de belangrijkste argumenten te zijn om geen wettelijk enquêterecht aan de or toe te
285
kennen. De kostenveroordeling is volgens de minister de belangrijkste waarborg
tegen lichtvaardige enquêteverzoeken. De vrees bestaat dat wanneer de or niet in de
kosten kan worden veroordeeld, de or lichtvaardig met het enquêterecht zal omgaan.
286
287
Deze vrees wordt gedeeld door onder meer De Bijl Nachenius en Verburg, maar
lijkt mij niet terecht. De or kan op grond van de WOR en Boek 2 BW verschillende
procedures voeren bij de rechter. In geen van deze procedures kan hij in de kosten
worden veroordeeld. Toch kan niet worden gesteld dat de or lichtvaardig gebruikmaakt van deze mogelijkheden. Mij is niet duidelijk waarom dit anders zal zijn voor
de enquêteprocedure. Daar komt bij dat de enquêteprocedure, anders dan de meeste
andere procedures, een andere belangrijke waarborg kent tegen lichtvaardig gebruik.
Een enquêteverzoeker moet immers eerst zijn bezwaren kenbaar maken aan de
rechtspersoon. Deze voorfase is bedoeld om te voorkomen dat de rechtspersoon door
het enquêteverzoek wordt overvallen en stelt de rechtspersoon in de gelegenheid te
288
reageren op de gemaakte bezwaren. De or kan in deze fase niet volstaan met vage
bezwaren, maar moet, op straffe van niet-ontvankelijkheid, goed gemotiveerd uiteenzetten waarom naar zijn mening sprake is van gegronde redenen om te twijfelen
289
aan een juist beleid. Deze voorfase is daarmee naar mijn mening een belangrijke
290
filter tegen lichtvaardig gebruik. Als extra waarborg kan worden opgenomen dat de
291
or zijn bezwaren ook aan de (betrokken) vakorganisaties kenbaar maakt. Is dat
onvoldoende, dan biedt de norm ‘misbruik van bevoegdheid’ (art. 3:13 BW) nog
waarborg. In de enquêteprocedures die de or voerde op basis van een ondernemingsovereenkomst is reeds een aantal keer aangevoerd dat de or misbruik maakte van zijn
292
bevoegdheid. De Ondernemingskamer heeft geen van deze keren aangenomen dat
de or zijn bevoegdheid misbruikte. Het argument dat de or niet in de kosten kan

285 Kamerstukken II, 2010-2011 32887 nr. 3, p. 13.
286 Zie het verslag van de discussie van het congres geschillen in de onderneming van 1984. P. van
Schilfgaarde (e.a.), Geschillen in de onderneming, Deventer: Kluwer 1984, p. 114.
287 L.G. Verburg, ‘Het territoir van de (Nederlandse) ondernemingsraad in het internationale bedrijfsleven’,
Diss. 2007, p. 367. Hij stelt daartegenover dat de or zal beseffen dat hij, ook gezien het werknemersbelang, de ondernemer niet te snel in diskrediet moet brengen.
288 Zie bijvoorbeeld Hoge Raad 10 januari 1990, NJ 1990, 466 (OGEM).
289 Zie bijvoorbeeld: Ondernemingskamer 2 november 1995, TVVS 1996, p. 117.
290 Zie ook: B. van Duren-Kloppert, ‘Enquêterecht en medezeggenschap: tijd voor Doornroosje om te
ontwaken’, ArbeidsRecht 2005-6/7.
291 Zie ook P.G.F.A. Geerts, Enkele formele aspecten van het enquêterecht, Deventer: Kluwer 2004, p. 84 en
S.M. Bartman, M. Holtzer, ‘Enquêterecht voorzichtig onder het mes’, Ondernemingsrecht 2010, 14.
292 Ondernemingskamer 5 oktober 2005, ARO 2005/186, JOR 2005/96, ROR 2005/18 (Smit Transformatoren). en Ondernemingskamer 10 december 2008, ARO 2009/1, JAR 2009/14, RO 2009/19,
ROR 2009/4, RAR 2009/32 (AHAM I).
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worden veroordeeld, ontbeert in mijn visie ook praktische relevantie, omdat een
293
kostenveroordeling in het enquêterecht slechts een enkele keer is uitgesproken.
In de literatuur zijn verschillende oplossingen bedacht voor het verhaal van de
kosten in een enquêteprocedure geëntameerd door de or. Grapperhaus stelt een
(soort van) garantiefonds voor, waarbij alle werknemers een klein gedeelte van hun
loon beschikbaar stellen voor de eventuele kosten van het enquêteonderzoek. Dit
voorstel houdt in dat de or voordat hij gebruik maakt van het enquêterecht instem294
ming verzoekt van een raad van werknemers.
Wanneer een (gekwalificeerde)
meerderheid van de werknemers voorstemt, moeten alle werknemers betalen. Ik
vind deze oplossing niet wenselijk, nu het verzoeken van een enquête afhankelijk
wordt gesteld van de bereidheid van werknemers een (weliswaar klein) deel van hun
salaris af te staan. Slagter stelt voor dat de vakorganisaties, indien deze positief
295
reageren op het voorstel van de or, aansprakelijkheid aanvaarden voor de kosten.
Ook dit lijkt mij geen bevredigende oplossing, nu juist ten aanzien van de vakbonden
het bezwaar bestaat dat zij niet altijd leden hebben bij de rechtspersoon. Ik verwacht
dat als vakbonden niet geneigd zijn zelf een enquêteverzoek in te dienen, zij ook niet
geneigd zijn zich aansprakelijk te stellen voor de kosten van een door de or geëntameerde procedure. Bovendien heeft deze oplossing met de voorgaande gemeen dat
de or nog steeds niet zelfstandig kan beslissen of hij al dan niet gebruikmaakt van het
enquêterecht. Advies van de vakbond is belangrijk, daarom moet de or de vakbond
ook horen, maar een positieve opstelling van de bonden mag geen (financiële)
toegangseis zijn. Sprengers waarschuwt dat dergelijke financiële drempels ertoe
296
kunnen leiden dat het gebruik van het enquêterecht onaantrekkelijk wordt. Een
dergelijke oplossing lijkt mij ook niet noodzakelijk. Net als bij de procedures op grond
van de WOR moet mijns inziens als uitgangspunt gelden dat de ondernemer/rechtspersoon de kosten draagt. Dit is bijvoorbeeld ook het geval bij het enquêterecht voor
de cliëntenraad. Wanneer de or echt evident ongegrond een enquêteverzoek indient,
kan de ondernemer gebruikmaken van art. 2:8 BW of maatregelen nemen tegen de
individuele ondernemingsraadsleden. Zo heeft Witteveen geopperd dat in dat geval
297
sprake is van een dringende reden voor ontslag. Of dit een ontslag op staande voet
rechtvaardigt, hangt af van de omstandigheden van het geval. Daarbij zal als
uitgangspunt hebben te gelden dat de uitoefening van medezeggenschapsrechtelijke
bevoegdheden niet snel een reden voor ontslag op staande voet oplevert. Denkbaar is
dat dit wel het geval is indien de werknemer misbruik maakt van zijn bevoegdheden
en daarmee de vennootschap schade berokkent. Andere sancties zijn art. 13 WOR
(uitsluiting) of aansprakelijkheid van de individuele ondernemingsraadsleden. Een
individuele aansprakelijkheid voor ondernemingsraadsleden spreekt de werkgroep

293 En in die gevallen bood de verzoeker zelf aan de kosten te dragen. Zie ook: L.G. Verburg, Het
territoir van de (Nederlandse) ondernemingsraad in het internationale bedrijfsleven, diss. 2007, p. 397.
294 F.B.J. Grapperhaus, ‘medezeggenschap, onderneming en evenwicht’, Ondernemingsrecht 2009, 31.
295 W. J. Slagter, ‘Toekomstige ontwikkelingen in de wetgeving’ in: P. van Schilfgaarde e.a., Geschillen in
de onderneming, Deventer: Kluwer 1984, p. 42-43.
296 L.C.J. Sprengers, ‘Ondernemingsraad en activistische aandeelhouders’, TRA 2010-2.
297 S.J. Witteveen, ‘Het wetsvoorstel inzake de uitbreiding van het enquêterecht’, TVVS 1993, p. 92.
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medezeggenschap van de Vereniging voor arbeidsrecht (VVA) niet aan, omdat dit niet
past binnen de bestaande verhoudingen in een onderneming en de verhouding
298
tussen werkgever en werknemer.
Denkbaar is uiteraard ook dat art. 22a WOR
wordt uitgebreid met andere procedures dan die op basis van de WOR mogelijk zijn.
Een dergelijke benadering wordt ook gekozen bij het enquêterecht voor de cliëntenraad (waarover later meer). Naar het oordeel van de minister is een dergelijke
oplossing niet mogelijk, omdat de kostenveroordeling in het enquêterecht een waarborg tegen lichtvaardig gebruik is. Deze waarborg zou wegvallen wanneer kostenveroordeling van de or wordt uitgesloten. Ook zou de or onder druk kunnen worden
gezet door andere enquêtegerechtigden, zodat die het risico van kostenveroordeling
299
kunnen vermijden.
iii) Het enquêterecht is, gezien de ontwikkelingen op het gebied van corporate
governance, een goede aanvulling op de bevoegdheden van de or.
De wijziging van het enquêterecht past binnen de huidige ontwikkelingen op het
gebied van corporate governance. Het SER-advies ‘evenwichtig ondernemingsbestuur’ dat (mede) ten grondslag ligt aan de wet tot herziening van het enquêterecht
stelt voor het machtsevenwicht in de vennootschap te herstellen. De macht van
aandeelhouders was door de wijziging van de structuurregeling en door de Corporate
Governance Code aanzienlijk uitgebreid, en dit heeft geleid tot een aantal ‘machtsconflicten’ bij grote vennootschappen. Sinds 2005 heeft het kabinet daarom verschillende initiatieven genomen om het evenwicht tussen kapitaal en arbeid te
herstellen, zoals het voorstel voor een spreekrecht voor de or in de algemene
vergadering van aandeelhouders en het voorstel tot aanpassing van sommige rechten
van aandeelhouders. Een wettelijk enquêterecht voor de or past naar mijn mening
goed binnen deze ontwikkelingen. Dat ondernemingsraden en andere medezeggenschaporganen behoefte hebben aan een dergelijke uitbreiding van hun wettelijke
bevoegdheden blijkt in de praktijk.
In de afgelopen jaren heeft een or vijf keer gebruik gemaakt van een hem bij
ondernemingsovereenkomst toegekende enquêtebevoegdheid, en cliëntenraden twee
keer (zie het overzicht hierboven). Bovendien heeft de or zich ten minste driemaal
gevoegd als belanghebbende in een door een andere enquêtegerechtigde ingestelde
procedure. Vooral wanneer het gaat om de toetsing van het beleid van de aandeelhouders(vergadering), voorziet het enquêterecht in een belangrijke aanvulling op de
bevoegdheden van de or. De bevoegdheden van de or zijn immers gekoppeld aan
(voorgenomen) besluiten van het bestuur en niet aan die van de aandeelhoudersvergadering, terwijl met het enquêterecht ook het beleid van andere organen kan

298 P.A.M. Witteveen, E. Unger, L.I. Hofstee, ‘Ondernemingsraad en enquêterecht’, in: L.C.J. Sprengers,
G.W. van der Voet, De toekomst van medezeggenschap. Aanbevelingen aan de wetgever. Deventer:
Kluwer 2009, p. 126. P.A.M. Witteveen, P.T. Sick, E. Unger, L.I. Hofstee, ‘Ondernemingsraad en
enquêterecht’, in: L.C.J. Sprengers, G.W. van der Voet, De toekomst van de medezeggenschap,
Deventer: Kluwer 2009, p. 126.
299 Kamerstukken II, 32887, nr. 3, p. 13.
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worden getoetst. Bovendien biedt het enquêterecht een mogelijke uitweg als sprake
300
is van een patstelling in de vennootschap, terwijl art. 26 WOR niet openstaat bij
non-decisie. Ook wanneer beleid niet leidt tot een concreet (voorgenomen) besluit in
de zin van art. 25 WOR of wanneer meerdere besluiten ter discussie staan, is het
301
enquêterecht een goed middel. De FNV wijst er in haar reactie op het wetsvoorstel
op dat het enquêterecht soms zelfs de enige weg is om te forceren dat de or weer
302
gebruik kan maken van zijn bevoegdheden. De hierboven besproken zaak-Sherpa
is een goed voorbeeld van zo’n geschil waarin de schending van medezeggenschapsbevoegdheden centraal staat. Het enquêterecht is ook een goede aanvulling op de
spreekrechten die in de voorfase van de besluitvorming worden uitgeoefend, terwijl
het enquêterecht een repressieve bevoegdheid betreft. Daarentegen kan het ook zo
zijn dat nog geen sprake is van een (voorgenomen) besluit in de zin van art. 25 WOR,
maar dat een enquêteprocedure wel wenselijk is. Een dergelijk geval deed zich voor
303
in de zaak-Howson Algraphy.
Naar het oordeel van Verburg past het toekennen van een zelfstandige enquêtebevoegdheid aan de or wel bij de vertegenwoordigende taak, maar niet bij de overleg304
taak. Naar mijn mening past het juist goed bij de overlegtaak, omdat de OR bij de
afweging al dan niet gebruik te maken van de enquêtebevoegdheid ook het belang
van de vennootschap mee kan nemen. Dat het belang van de vennootschap een rol
kan spelen bij de afweging tot het indienen van een enquêteverzoek staat ook ten
grondslag aan het toekennen van de enquêtebevoegdheid aan de rechtspersoon. Ook
de Ondernemingskamer heeft zich op het standpunt gesteld dat de enquêtebevoegd305
heid goed past bij de overlegtaak van de or. In tegenstelling tot de vakbonden zal de
or zich bij de uitoefening van zijn bevoegdheid ook richten op het belang van de
vennootschap (en de aan haar verbonden) onderneming. De or kan daarmee optreden
306
als bewaker van het vennootschappelijk belang.
De werkgroep medezeggenschap van de Vereniging voor Arbeidsrecht wijst er in
haar advies aan de wetgever tevens op dat het animo voor or-werk kan toenemen
wanneer de or een wettelijk enquêterecht toegekend krijgt, wat de positie van de
307
or in het algemeen versterkt.

300 Dit deed zich voor in de zaak SKON, Ondernemingskamer 1 maart 2005, ARO 2005/36, JOR 2005/
87, JAR 2005/109, ROR 2005/3 (Stichting Kinderopvang Nederland);. Zie ook: P.G.F.A. Geerts, Enkele
formele aspecten van het enquêterecht, Deventer: Kluwer 2004, p. 81.
301 Vgl. L.C.J. Sprengers, ‘Ondernemingsraad en activistische aandeelhouders’, TRA, 2010-2.
302 Notitie internetconsultatie conceptwetsvoorstel aanpassing enquêterecht van de FNV d.d.
30 december 2009.
303 Ondernemingskamer 29 augustus 1985, NJ 1986, 578 (Howson Algraphy).
304 L.G. Verburg, Het territoir van de (Nederlandse) ondernemingsraad in het internationale bedrijfsleven,
Diss. 2007, p. 365.
305 Ondernemingskamer 5 oktober 2005, ARO 2005/186, JOR 2005/96, ROR 2005/18 (Smit
Transformatoren).
306 Dat de or hiertoe goed in staat is, blijkt bijvoorbeeld uit het onderzoeksrapport van PCM. Een van
de conclusies in het onderzoek naar het beleid van PCM was dat de vraag of wel in het belang van
de vennootschap werd gehandeld, niet plaatsvond in de RVC-vergaderingen maar in de vergaderingen met de cor (Zie onderzoeksrapport p. 24).
307 P.A.M. Witteveen, P.T. Sick, E. Unger, L.I. Hofstee, ‘Ondernemingsraad en enquêterecht’, in: L.C.J.
Sprengers, G.W. van der Voet, De toekomst van medezeggenschap. Aanbevelingen aan de wetgever,
Deventer: Kluwer 2009, p. 119-131.
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iv) Andere medezeggenschapsorganen hebben wel een wettelijk enquêterecht
De Minister van Justitie is van mening dat het niet wenselijk is de or een wettelijk
enquêterecht toe te kennen, nu dit orgaan rechtspersoonlijkheid ontbeert. Andere
medezeggenschapsorganen komt een dergelijke bevoegdheid echter wel toe, terwijl
zij ook rechtspersoon noch natuurlijke persoon zijn. Zo heeft de cliëntenraad op
grond van de Wet cliëntenrechten zorg een enquêterecht. In het inmiddels ingetrokken wetsvoorstel inzake de maatschappelijke ondernemingen werd een enquêterecht
308
aan de belangenvertegenwoordiging toegekend. Een aantal van de door de Minister
van Justitie aangevoerde bezwaren bij de behandeling van het voorontwerp aanpassing enquêterecht zijn ook aan de orde geweest bij de behandeling van de Wet
cliëntenrechten zorg en haar voorganger het Besluit wet toezicht zorginstellingen
(Besluit Wtzi). Zo vormde het ontbreken van rechtspersoonlijkheid onder het Besluit
Wtzi nog aanleiding de or geen wettelijk, maar een statutair enquêterecht toe te
309
kennen, terwijl in de Wet cliëntenrechten zorg wel gekozen is voor een wettelijk
enquêterecht. Blijkbaar vindt de Minister van Volksgezondheid het ontbreken van
rechtspersoonlijkheid inmiddels geen belemmering meer voor het toekennen van
een dergelijk middel. De achtergrond van de wijziging naar een wettelijk enquêterecht is overigens dat niet altijd duidelijk was welk orgaan bevoegd was een enquête
te entameren. Bovendien vond de minister het wenselijk dat de cliëntenraad onafhankelijk van de zorgaanbieder gebruik kan maken van de mogelijkheid een onder310
zoek te entameren. Het laatste argument geldt mijns inziens ook voor de or die de
enquêtebevoegdheid alleen van het bestuur toegekend kan krijgen. In de Wet
cliëntenrechten zorg wordt gekozen voor een financiering, ontleend aan art. 22
311
WOR. Het uitgangspunt van het wetsvoorstel inzake de maatschappelijke onderneming was ook dat de kosten voor de enquêteprocedure door de rechtspersoon zouden
312
worden gedragen. Ten slotte wordt ook de vrees voor lichtvaardig gebruik in de
parlementaire behandeling aan de orde gesteld. De minister vreest hier niet voor en
ziet voldoende waarborgen in de enquêteprocedure bij de Ondernemingskamer. Zo
kan de zorginstelling tot wie het verzoek zich richt verweer voeren en dient de
Ondernemingskamer te onderzoeken of de cliëntenraad voldoende belang heeft,
313
indien de zorginstelling dit aanvoert. Volgens Klaassen blijkt ook niet uit de twee
door cliëntenraden ingestelde enquêteprocedures dat daar lichtvaardig gebruik van
314
wordt gemaakt.

308 Kamerstukken II, 2008-2009, 32003. Zie ook: M. Holtzer, ‘Onderbenutting van rechten door
werknemers?’, Ondernemingsrecht 2009-15, p. 628.
309 Zie meer over cliëntenraden en het enquêterecht onder de WTZi: L.G.H.J. Houwing, ‘Toezicht op
zorgondernemingen’, NJB 2005, 24, p. 1228-1233; W.A. van Mourik, ‘Toezicht op zorgondernemingen. Reactie op L.G.J.H. Houwing’, NJB 2006, 30, p. 1699-1700; L.G.H.J. Houwing, ‘Naschrift:
cliëntenraden en enquêterecht’, NJB 2006, 30, p. 1700-1701.
310 Kamerstukken II, 2009-2010, 32402, nr. 3, p. 66.
311 Kamerstukken II, 2009-2010, 32402, nr. 3, p. 62 en 63.
312 Kamerstukken II, 2008-2009, 32003, nr. 3, p. 33. Dit wetsvoorstel is inmiddels weer ingetrokken.
Zie Kamerstukken II, 2011-2012, 32417 nr. 47, en Kamerstukken II, 2011-2012, 32417 nr. A.
313 Kamerstukken II, 2003-2004, 27659, nr. 46.
314 A.G.H. Klaassen, ‘Goed bestuur in de Wet cliëntenrechten zorg’, Tijdschrift voor gezondheidszorg
2011-5.
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Ook de Raad van State heeft de inconsequentie in de regelgeving inzake het
enquêterecht voor medezeggenschapsorganen opgemerkt. Hij adviseert de minister
echter niet de or een enquêterecht toe te kennen, maar juist het enquêterecht van
315
cliëntenraden te heroverwegen.
De minister reageert dan ook alleen op het
heroverwegen van het enquêterecht voor de cliëntenraad en gaat niet in op de vraag
of de inconsequentie aanleiding geeft de or toch een wettelijke enquêtebevoegdheid
toe te kennen. De minister benadrukt het belang van het enquêterecht voor cliëntenraden en stelt dat de belangen van werknemers door de vakbonden kunnen
worden vertegenwoordigd, terwijl een andere vertegenwoordiger voor cliënten van
316
zorginstellingen ontbreekt. Het standpunt van de Minister van Justitie is dus niet
consequent met andere wetgeving op het gebied van het enquêterecht. Mijns inziens
is niet gerechtvaardigd dat de or verstoken blijft van het enquêterecht, terwijl andere
317
medezeggenschapsorganen deze bevoegdheid wel toekomen. Als de Minister van
Justitie van mening is dat een dergelijk onderscheid wel gerechtvaardigd is, blijkt dit
in ieder geval niet uit de toelichting. De argumenten die daarin worden opgeworpen,
gelden net zo goed voor de belangenvertegenwoordiging bij de maatschappelijke
onderneming en de cliëntenraad. Ook Verburg – geen voorstander van een wettelijk
318
enquêterecht – vindt deze argumentatie daarom niet meer houdbaar.
Op het
argument dat werknemers door de vakbonden worden vertegenwoordigd, ga ik
hieronder in.
v) Vakbonden maken weinig gebruik van het enquêterecht
Aanvankelijk maakten de vakbonden vaker gebruik van het enquêterecht dan nu het
319
geval is. Uit onderzoek blijkt dat in de periode 1971-2007 vakbonden 15 keer
gebruik hebben gemaakt van het enquêterecht, waarvan de meeste verzoeken in de
320
beginjaren van het enquêterecht plaatsvonden. Daar komt bij dat het vaak de or is
die bij de vakorganisatie aandringt op een enquêteverzoek. Voor het beperkte gebruik
door de vakbonden zijn verschillende verklaringen te benoemen, zoals angst voor
kostenveroordeling, te weinig informatie over de rechtspersoon en onvoldoende
321
kennis van de procedure. Ook het aantal leden in de onderneming die aan de
rechtspersoon is verbonden, lijkt een rol te spelen bij de afweging van de vakbond om
al dan niet een enquête te entameren. Naar aanleiding van de enquête bij ABN AMRO
verklaarde een vakbondsfunctionaris dat FNV Bondgenoten zich niet in de enquêteprocedure had gevoegd omdat (i) men niets opschiet met de enquêteprocedure, (ii)
de vakbond slechts 5% leden heeft in de onderneming van ABN AMRO en (iii) de

315
316
317
318

Kamerstukken II, 2010-2011, 32887, nr. 4, p. 1.
Kamerstukken II, 2011-2012, 32887, nr. 4, p. 2.
M. Holtzer, ‘Onderbenutting van rechten door werknemers?’, Ondernemingsrecht 2009, 147.
Zie zijn noot bij de Sherpa-beschikking. Ondernemingskamer 20 mei 2010, JOR 2010/188 (Sherpa)
m.nt. Verburg.
319 Ook een deel van de SER vond dit in 1988 een reden om de or een wettelijk enquêterecht toe te
kennen. SER-advies 1988/14.
320 K. Cools, P.G.F.A. Geerts, M.J. Kroeze, A.C.W. Pijls, Het recht van enquête. Een empirisch onderzoek.
2009, p. 72.
321 Zie ook: C.A. Boukema, Geschillenregeling en het recht van enquête, Deventer: Kluwer 1988, p. 147.
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vakbond enigszins in de knoop zit met zichzelf, omdat ze via pensioenfondsen ook
322
belang heeft bij deze overnamegevechten. Naar aanleiding van deze woorden stelt
Van Slooten terecht de vraag of de vakbonden wel de enige werknemersvertegen323
woordigers moeten zijn aan wie het enquêterecht moet toekomen. Als argument
tegen een enquêterecht wordt wel opgeworpen dat de or onvoldoende onafhankelijk
is van de ondernemer. De hierboven aangehaalde uitspraak van de functionaris van
FNV Bondgenoten laat zien dat de vakbonden ook niet altijd onafhankelijk zijn. De
Minister van Justitie is van mening dat het beperkte gebruik door vakbonden niets
afdoet aan het belang van die bevoegdheid. Hij stelt dat vakbonden de enquêtebevoegdheid vooral gebruiken in gevallen van grootschalige reorganisaties, waarbij de
324
werkgelegenheid in het geding is. Een dergelijke benadering past mijns inziens
slecht bij de doelstelling van het enquêterecht. Namens de factor arbeid moet ook een
enquêteverzoek kunnen worden ingediend indien er geen rechtstreeks verlies van
werkgelegenheid in het geding is, maar de continuïteit van de vennootschap wel
bedreigd wordt. De dubbele taakstelling van de or biedt daartoe meer ruimte.
Een enkele uitspraak van een vakbondsfunctionaris is onvoldoende om te kunnen
concluderen dat vakbonden het aantal leden in de onderneming als doorslaggevend
beschouwen bij de uitoefening van hun enquêtebevoegdheid. In samenhang met het
in het algemeen afnemende ledenaantal en met de vergrijzing van het ledenbestand
van vakbonden is het mijns inziens wel zeer de vraag of de vakbonden de (enige)
aangewezen werknemersvertegenwoordiging moeten zijn die het enquêterecht kunnen uitoefenen.
Gebrek aan informatie over de gang van zaken bij de rechtspersoon kan ook een
reden zijn voor de vakbonden geen enquêteverzoek in te dienen. De vakbond is een
onafhankelijke instantie, maar dit heeft als keerzijde dat hij weinig betrokken is bij
het reilen en zeilen van de rechtspersoon en de aan haar verbonden onderneming, en
dat hij daardoor wanbeleid niet vroegtijdig signaleert. De vakbond hoeft weliswaar in
de eerste fase van de enquêteprocedure nog niet aan te tonen dat in strijd is
gehandeld met elementaire beginselen van goed ondernemingsbestuur, maar er
moet wel sprake zijn van aanwijzingen van wanbeleid. De or heeft veel minder
informatieachterstand dan een vakbond. Niet alleen is de or nauwer betrokken bij
de onderneming en rechtspersoon, maar ook heeft de or verschillende wettelijke
mogelijkheden om informatie te verkrijgen. Uiteraard kan de or deze informatie ook
doorspelen aan de vakbond, mits hem geen geheimhouding is opgelegd. Mede gezien
de omstandigheid dat de vakbond een enquêteprocedure afhankelijk stelt van het
aantal leden, lijkt het mij echter meer voor de hand liggen de or zelf de mogelijkheid
te geven een enquêteverzoek te doen.

322 Dit is uitgesproken tijdens een bijeenkomst van de Vereniging Corporate Litigation en later
opgeschreven door: J.M. van Slooten, ‘De teloorgang van een vakbondsrecht’, Ondernemingsrecht
2007, 241. Overigens zijn de vakbonden later toch een enquêteprocedure bij ABN AMRO gestart.
323 J.M. van Slooten, ‘De teloorgang van een vakbondsrecht’, Ondernemingsrecht 2007, 241.
324 Kamerstukken II, 2011-2012, 32887, nr. 3, p. 8.
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vi) Samenloopproblemen
Wanneer aan de or een wettelijk enquêterecht zou worden toegekend, zouden zich
een samenloop met art. 26 WOR of andere medezeggenschapsrechtelijke procedures
kunnen voordoen. De or zou dan immers ten aanzien van één besluit zowel beroep ex
325
art. 26 WOR als de enquêtebevoegdheid kunnen gebruiken. Voor de minister is dit
326
een belangrijke reden geweest het enquêterecht niet aan de or toe te kennen. De
commissie vennootschapsrecht spreekt van “een dubbele rechtsgang die leidt tot een
327
dubbele belasting van de rechtspersoon”. Een samenloop met art. 26 WOR doet
zich allereerst slechts in een beperkt aantal gevallen voor. Het enquêterecht heeft
immers een andere reikwijdte en een ander karakter dan het beroepsrecht. Bij de
beroepsprocedure ex art. 26 WOR gaat het om een voorgenomen besluit, terwijl het
enquêterecht ziet op beleid. De SER stelt dat het daarbij gaat om een continu proces
328
van besluiten en gedragingen met een bepaald beleidsdoel. Uit jurisprudentie van
de Hoge Raad volgt weliswaar dat een enkele gedraging ook aanleiding kan geven
voor gegronde redenen om te twijfelen aan beleid, maar in het algemeen zal het
eerder gaan om een meer structureel beleid dan om een enkele beslissing van de
329
ondernemer. Het enquêterecht is verder veel ruimer als het gaat om de besluiten en
gedragingen die kunnen worden getoetst. Zo kan het enquêterecht, in tegenstelling
tot art. 26 WOR, een oplossing bieden als er juist geen besluit wordt genomen en
wanneer sprake is van een impasse in de besluitvorming. Ook niet-adviesplichtige
besluiten, zoals winstbestemming en aanvraag tot faillietverklaring of een serie van
besluiten, kunnen in het enquêterecht aan de orde komen. Het enquêterecht richt
zich niet alleen op het bestuur, maar kan zich ook uitstrekken over gedragingen van
andere organen, terwijl het advies- en beroepsrecht van art. 25 en 26 WOR zich vooral
tot het bestuur richt. Bovendien wordt het adviesrecht in een zeer vroegtijdig stadium
van de besluitvorming uitgeoefend, terwijl het enquêterecht ook een repressieve
toetsing van het besluit kan zijn. Zo is denkbaar dat de or een positief advies geeft ten
aanzien van een voorgenomen besluit, terwijl later in de uitvoering blijkt dat sprake is
van gegronde redenen om te twijfelen aan een juist beleid. In veel gevallen is dus geen
sprake van samenloop, omdat gebruik van art. 26 WOR niet leidt tot hetzelfde
330
resultaat of niet mogelijk is. Duk heeft aan de hand van de PCM-beschikking laten
331
zien dat een beroep op art. 26 WOR niet tot hetzelfde resultaat leidt als een enquête.

325 Zie ook het verslag van de discussie van het congres geschillen in de onderneming. P. van
Schilfgaarde e.a., Geschillen in de onderneming, Deventer: Kluwer 1984, p. 114-115.
326 Kamerstukken II, 2011-2012, 32887, nr. 3, p. 13.
327 Commissie vennootschapsrecht advies van 19 oktober 2010. De Commissie vennootschapsrecht
vindt overigens dat de vraag of de or een wettelijk enquêterecht dient toe te komen een
rechtspolitieke keuze is. Wel wijst de commissie op de nadelen van een dergelijke bevoegdheid.
De voordelen worden niet genoemd.
328 SER-advies 1988/44, p. 22.
329 Hoge Raad 10 januari 1990, NJ 1990, 466 (OGEM).
330 Vlg.: P.A.M. Witteveen, E. Unger, L.I. Hofstee, ‘Ondernemingsraad en enquêterecht’, in:
L.C.J. Sprengers, G.W. van der Voet, De toekomst van medezeggenschap. Aanbevelingen aan de
wetgever. Deventer: Kluwer 2009, p. 125.
331 R.A.A. Duk, ‘Een uitgelezen uitgever geeft vooral geld uit’, ArA 2010-3, p. 89-99.

77

2.6.7

De reikwijdte van medezeggenschap

Uit jurisprudentie volgt dat de Ondernemingskamer niet snel aanneemt dat sprake
is van ongewenste samenloop. In de zaak-Smit Transformatoren verwerpt de Ondernemingskamer de stelling van de aandeelhouder dat de or niet-ontvankelijk is omdat hij
gebruik had kunnen maken van andere procedures. In de zaak-Zorgcentrum Betuwe
overweegt de Ondernemingskamer dat de procedure in het kader van het enquêterecht aanzienlijk verschilt van de andere procedures waarin de cliëntenraad bevoegd
332
is. Daarbij moet wel worden opgemerkt dat de procedures die een cliëntenraad ter
beschikking staan niet te vergelijken zijn met de beroepsprocedure bij de Ondernemingskamer. In de zaak-Kinderopvang Barendrecht was sprake van een samenloop
met art. 30 WOR. In dat geval wachtte de or juist de art. 30 WOR-procedure af en nam
de vennootschap het standpunt in dat de or eerder gebruik had moeten maken van de
enquêtebevoegdheid omdat de vennootschap nu door het verzoek om enquête werd
333
overvallen. Dit verweer wordt overigens door de Ondernemingskamer verworpen.
In eerdere uitspraken is de samenloop tussen een door de vakbond geëntameerde
enquêteprocedure en een procedure inzake 26 WOR aan de orde geweest. Ook daarin
oordeelde de Ondernemingskamer dat het gaat om verschillende procedures die los
334
van elkaar moeten worden gezien.
Wanneer zich daadwerkelijk een geval van samenloop voordoet, ben ik – net als
Holtzer – van mening dat de Ondernemingskamer beide procedures op elkaar moet
335
afstemmen.
Denkbaar is bijvoorbeeld dat de Ondernemingskamer de or nietontvankelijk verklaart in een enquêteprocedure wanneer het gaat om een enkel
336
besluit en hiertegen beroep bij de Ondernemingskamer openstaat. Dit heeft zij al
eerder gedaan bij samenloop van art. 26 WOR met een door een vakbond geëntameerde enquêteprocedure. In YVC IJsselwerf schortte de Ondernemingskamer bijvoorbeeld de beroepsprocedure op in afwachting van de uitkomst van de
337
enquêteprocedure. Een expliciete wetsbepaling hieromtrent is daarom niet noodzakelijk. Geerts wijst erop dat er vaker sprake is van samenloop van het enquêterecht
met andere procedures. Zo kunnen aandeelhouders gebruikmaken van de geschillenregeling, maar kan een geschil tussen aandeelhouders onderling ook onderwerp van
338
een enquêteprocedure zijn.
vii) Een wettelijk enquêterecht verstoort de goede verstandhouding in de onderneming
Naar het oordeel van Verburg verstoort een wettelijk enquêterecht voor de or de
goede verstandhouding tussen leiding en or en kan de mogelijkheid voor de or
onderzoek te laten doen naar het beleid van de vennootschap de vertrouwensbasis

332 Ondernemingskamer 29 april 2010, JOR 2010/187, RO 2010/49 (Zorgcentrum Betuwe).
333 Ondernemingskamer 13 november 2009, ARO, 2009/178, ROR 2010/2 (Stichting Kinderopvang
Barendrecht).
334 Ondernemingskamer 22 oktober 1981, NJ 1983, 23 (Ford).
335 M. Holtzer, ‘De enquêteprocedure en de behartiging van collectieve werknemersbelangen’,
SMA 2001-5, p. 259.
336 Zie ook: SER-advies 2003/12 p. 69; P.A.M. Witteveen, P.T. Sick, E. Unger, L.I. Hofstee, ´Ondernemingsraad en medezeggenschap´, in L.C.J. Sprengers, G.W. van der Voet (red), De toekomst van
medezeggenschap. Aanbevelingen aan de wetgever, Deventer: Kluwer 2009, p. 125.
337 Ondernemingskamer 9 november 2000, JOR 2000/242 (YVC/IJsselwerf).
338 P.G.F.A. Geerts, Enkele formele aspecten van het enquêterecht, Deventer: Kluwer 2004, p. 82.
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tussen or en ondernemer aantasten. Een verzoek tot enquête zou tevens kunnen
339
leiden tot reputatieschade aan de onderneming.
Het enquêterecht kan alleen
worden ingezet indien sprake is van gegronde redenen om te twijfelen aan een juist
beleid. In dat geval is het niet de or, maar de leiding van de onderneming (of een ander
orgaan) die de vertrouwensrelatie en de reputatie schaadt. Bovendien dient mijns
inziens hetzelfde te gelden voor art. 26 WOR als voor andere medezeggenschapsrechtelijke procedures. Ook bij deze procedures kan de or de media zoeken. Ik wijs
340
daarbij bijvoorbeeld op de Organon-zaak, die voor veel publiciteit heeft gezorgd. De
werkgroep medezeggenschap wijst er verder op dat de verhoudingen binnen de
vennootschap en/of de onderneming ook op scherp staan als de or niet in staat is om
in te grijpen in een situatie waarin een orgaan van de vennootschap in strijd handelt
341
met het belang van de onderneming.
viii) Aantasting van het investeringsklimaat
Gesteld wordt wel dat een wettelijk enquêterecht voor de or het investeringsklimaat
342
kan aantasten. Dit is een argument dat veelvuldig wordt aangevoerd, ook bij de
uitbreiding van andere medezeggenschapsrechten. Mij is echter geen onderzoek
bekend waaruit blijkt dat sterke bevoegdheden van de or een reden vormen voor
beleggers om niet in een bepaald land te investeren. Denkbaar is dat andere
aspecten, bijvoorbeeld van fiscale aard, veel belangrijker zijn voor de keuze van
een bepaald vestigingsland.
ix) Mijn standpunt
De minister hecht veel waarde aan de andere mogelijkheden die de or heeft in het
enquêterecht, zoals de mogelijkheid zich te voegen als belanghebbende, een vakbond
of de A-G te bewegen tot het indienen van een enquêteverzoek of de bevoegdheid
343
bij ondernemingsovereenkomst te verkrijgen.
Ik begon deze paragraaf met een
bespreking van deze mogelijkheden, en daaruit blijkt dat de rol van de or in het
enquêterecht beperkt is. Daarbij komt dat het niet gaat om een eigen bevoegdheid
van de or. De or is afhankelijk van een ander die of een enquête entameert of hem de
bevoegdheid toekent. Gezien de versterkte rol van de or ten aanzien van de vennootschapsrechtelijke besluitvorming, zijn nauwe betrokkenheid bij de vennootschap en
de dalende invloed van vakbonden, acht ik een dergelijke afhankelijke bevoegdheid
niet passend bij de rol die de or in de vennootschapsrechtelijke besluitvorming vervult.
Op grond van de hierboven besproken argumenten concludeer ik dat het wenselijk is

339 L.G. Verburg, Het territoir van de (Nederlandse) ondernemingsraad in het internationale bedrijfsleven,
Diss. 2007 p. 365. Dit wordt ook genoemd door de commissie vennootschapsrecht in zijn advies
van 19 oktober 2010.
340 Zie bijvoorbeeld: or Organon naar rechter om massa-ontslag, FD 30 juli 2010; RVC wijst ontslagen
bij Organon af, hoop voor werknemers groeit, NRC 2 augustus 2010; en Ontslag Organon onzeker,
Volkskrant 2 augustus 2010.
341 P.A.M. Witteveen, E. Unger, L.I. Hofstee, ‘Ondernemingsraad en enquêterecht’, in: L.C.J. Sprengers,
G.W. van der Voet, De toekomst van medezeggenschap. Aanbevelingen aan de wetgever. Deventer:
Kluwer 2009, p. 126.
342 L.G. Verburg, Het territoir van de (Nederlandse) ondernemingsraad in het internationale bedrijfsleven,
Diss. 2007, p. 268.
343 Kamerstukken II, 2011-2012, 32887, nr. 3, p. 14.
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de or een wettelijk enquêterecht toe te kennen. Een groot deel van de tegenargumenten, zoals afhankelijkheid van de ondernemer en het ontbreken van procesbevoegdheid, geldt niet meer. Voor de rest – kostenveroordeling en samenloop – zijn
eenvoudige oplossingen te bedenken. Doorslaggevend is wat mij betreft dat het
wettelijke enquêterecht past bij het huidige denken over corporate governance en
dat een wettelijk enquêterecht het evenwicht in de vennootschap – dat in 2004 is
losgelaten – kan herstellen. Bovendien vormt het enquêterecht een mooie aanvulling
op de bevoegdheden die de or heeft op grond van de WOR, juist ten aanzien van
besluiten die de vennootschap betreffen.
Wanneer het enquêterecht aan de or wordt toegekend, moet dit mijns inziens
niet in de plaats van, maar naast het enquêterecht voor de vakbonden komen. Ik sluit
me aan bij de reactie van de FNV op het consultatiewetsvoorstel waarin zij schrijft dat
het enquêterecht voor de or en de vakbonden complementair aan elkaar zijn. Zij
wijst daarbij op de Grondwet, waarin het recht op medezeggenschap (19 GW), naast
344
het recht op (vak)verenigingsvrijheid (art. 8 GW) wordt erkend.
2.6.8

Art. 2:14-16 BW

2.6.8.1

Ontvankelijkheid or

Wanneer een besluit wordt genomen door een orgaan van de rechtspersoon, bestaat
de mogelijkheid het besluit vennootschapsrechtelijk aan te tasten. Op grond van
art. 2:14 BW is een besluit dat in strijd met de wet of statuten is genomen nietig en
kan iedere belanghebbende ex art. 2:15 BW vernietiging van dat besluit van de
rechtspersoon vorderen. De vernietigingsgronden zijn strijdigheid met (a) wettelijke
of statutaire bepalingen die de totstandkoming van besluiten regelen, (b) de redelijkheid en billijkheid en (c) een reglement. Een belanghebbende is iemand die in zijn of
345
haar eigen belang wordt geschaad door het besluit.
De vraag is of een or als
belanghebbende kan worden beschouwd in een procedure ex art. 2:14-16 BW en, als
deze vraag bevestigend moet worden beantwoord, in welke gevallen de or gebruik
kan maken van deze bevoegdheid. Kan de or bijvoorbeeld ook een beroep doen op
art. 2:14-16 BW indien beroep ex art. 26 WOR openstaat? Ik zal eerst ingaan op de
vraag of de or überhaupt ontvankelijk is in een procedure ex art. 2:14-16 BW en
daarna de samenloop met andere procedures behandelen.
De jurisprudentie geeft geen eenduidig antwoord op de vraag of een or ontvankelijk is in een vennootschapsrechtelijke procedure tot nietigheid of vernietigbaarheid
van een besluit. Het Hof ’s-Gravenhage oordeelde in 1981dat dit niet het geval is
aanzien van een verzoek van de or tot vernietiging van een besluit tot benoeming van
een commissaris, omdat de aanbeveling- en bezwaarrechten van de or waren
geschonden. De belangrijkste grond voor deze beslissing was dat de or geen rechtspersoon is en daarmee procesbevoegdheid ontbeert. De omstandigheid dat de or ex
art. 2:158 BW bevoegdheden toekomt ten aanzien van de benoeming van een

344 Notitie internetconsultatie conceptwetsvoorstel aanpassing enquêterecht van de FNV d.d.
30 december 2009.
345 Hoge Raad 31 mei 1996, NJ 1996, 694 (Lampe).
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commissaris maakte dit, naar het oordeel van het Hof, niet anders.
Ook was
van belang dat de or reeds gebruik had gemaakt van de mogelijkheid bezwaar te
maken tegen de benoeming. In 1982 herhaalde het Hof ’s-Gravenhage dit stand347
punt. De Rechtbank Roermond stelde zich daarentegen in 1986 op het standpunt
dat de or, ondanks het ontbreken van rechtspersoonlijkheid, procesbevoegdheid ex
art. 2:15 BW heeft. Zij wees daarbij op de memorie van toelichting waarin wordt
overwogen dat individuele werknemers belanghebbenden zijn. De or moet als
collectieve belangenvertegenwoordiger van deze werknemers, naar het oordeel van
348
de rechtbank, dezelfde status toekomen. De President Rechtbank Haarlem kwam
tot eenzelfde conclusie en overwoog: “Niettemin moet worden aangenomen dat de
ondernemingsraad vertegenwoordigd door zijn voorzitter – buiten de in de art. 26 en
36 WOR geregelde gevallen – in rechte kan optreden waar dat in het belang is van en
wenselijk is voor een doelmatige vervulling van de taak die de ondernemingsraad
in de WOR is toegedacht. Daarbij valt in het bijzonder te denken aan gevallen als het
onderhavige, waarin de ondernemingsraad op de voet van art. 2:12 BW de vernietiging van het besluit van de Raad van Toezicht wenst te bewerkstelligen. Derhalve
moet worden aangenomen dat de vernietigingsvordering van de or niet reeds zal
349
afstuiten op niet-ontvankelijkheid wegens het ontbreken van procesbevoegdheid.”
De benoeming van een directeur werd vernietigd wegens strijd met de redelijkheid
en billijkheid omdat gemaakte afspraken zijn geschonden. De Rechtbank Amsterdam
kwam tot het oordeel dat de or ontvankelijk is op basis van de omstandigheid dat hij
350
een “bij de organisatie van de rechtspersoon betrokkene” is’.
Ook uit de parlementaire behandeling van de WOR 1998 blijkt dat de or de
nietigheid dan wel vernietigbaarheid van het besluit kan inroepen. De minister
overwoog: “Van hetgeen bij overeenkomst tussen ondernemingsraad en ondernemer
is afgesproken en derhalve krachtens deze wet is bepaald kan de naleving worden
verzocht krachtens art. 36, tweede lid, WOR. Het ligt in de rede dat partijen die weg
volgen, zonder dat daarmee overigens andere mogelijkheden van rechtsvordering
zijn uitgesloten (zoals kort-geding, de vordering uit onrechtmatige daad en de
vernietiging van besluiten van rechtspersonen op grond van boek 2 BW).” Bij de
wijziging van de structuurregeling in 2004 stelde de minister zich op het standpunt
dat de sanctie op niet-naleving van het standpuntbepalingsrecht van art. 2:161a BW
351
vernietigbaarheid ex art. 2:15 lid 1 sub a WOR is.
Op basis van de hierboven besproken jurisprudentie en wetsgeschiedenis kom ik
tot de conclusie dat een or als belanghebbende in een procedure ex art. 2:14-16 BW
kan worden beschouwd en in dat kader ontvankelijk is. De oudere jurisprudentie,
waarin op basis van het ontbreken van rechtspersoonlijkheid werd geconcludeerd dat
dit niet het geval is, is naar mijn mening achterhaald. Inmiddels is algemeen aanvaard
dat de or een bredere procesbevoegdheid heeft dan de gevallen waarin deze hem

346
347
348
349
350
351

Hof ’s-Gravenhage 24 april 1981, NJ 1983, 5.
Hof ’s-Gravenhage 2 maart 1983, NJ 1984, 658.
Rechtbank Roermond 4 februari 1986, NJ 1987, 93.
President Rechtbank Haarlem 19 februari 1988, KG 1988, 133.
Rechtbank Rotterdam 4 november 1994, JAR 1994/248.
Kamerstukken II, 2003-2004, 28179, nr. B, p. 22.
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uitdrukkelijk door de wet is toegekend. Zo is de or ontvankelijk in een jaarrekeningprocedure, kan hij zich als belanghebbende voegen in een enquêteprocedure en kan
352
353
hij een verzoek doen tot voorlopig getuigenverhoor. Ook Van der Heijden en
354
Slagter zijn de mening toegedaan dat de or de bevoegdheid ex art. 2:14/15 toekomt.
Hetzelfde geldt voor Van Schilfgaarde, Winter en Wezeman, met dien verstande dat
zij opmerken dat deze bevoegdheid niet betrekking heeft op alle besluiten (zie
355
hierna). Ook Maeijer is deze mening toegedaan. Hij stelt: “Voorts wil ik benadrukken dat ik niet de mening deel dat werknemers of vertegenwoordigers en de
betrokken vakorganisaties, in het geheel niet besluiten van de vennootschappelijke
organen kunnen aantasten, omdat zij geen belanghebbenden zouden zijn in de zin
van art. 11 lid 2 Boek 2 BW.” Bij de motivering van zijn standpunt wijst hij op het
expliciet toevoegen van het belang van de onderneming in art. 2:140/250 BW met het
doel geen voeding te geven aan de gedachte dat men geen acht zou behoeven te slaan
356
op de belangen van werknemers.
2.6.8.2

Samenloop met andere procedures

Hierboven stelde ik vast dat naar mijn mening de or ontvankelijk is in een procedure
ex art. 2:14-16 BW. Een volgende vraag is of de or deze bevoegdheid ten aanzien van
alle besluiten van de rechtspersoon kan gebruiken. Een aantal van de hierboven
aangehaalde auteurs meent dat deze procedures niet openstaan wanneer sprake is
van samenloop met art. 26 WOR. Onder andere Van Schilfgaarde en Roest hebben dit
357
betoogd. Maeijer stelt dat het zeer pleitbaar is dat de wetgever voor de or een
bijzondere beroepsgang heeft geschapen met een bijzonder forum, namelijk de
Ondernemingskamer, die voor beroepsgang en forum de weg naar de gewone rechter
358
via art. 11 jo 13 Boek 2 BW (nu 2:14-16 BW) blokkeert. Als argument voor dit
standpunt kan worden gewezen op de omstandigheid dat art. 26 WOR een lex
specialis is. Een vordering ex art. 2:14-16 BW staat bijvoorbeeld wel open ten aanzien
van de hierboven besproken besluiten tot vaststelling van de jaarrekening, bezoldiging
van bestuurders en winstbestemming en het aanvragen van het eigen faillissement
nu het hier niet gaat om adviesplichtige besluiten. In de tweede plaats staat de weg

352 Hof Arnhem 15 juli 2008, JAR 2008/314.
353 B. Geersing, P.F. van der Heijden, Rechtspraak medezeggenschapsrecht 1984 p. 194 (noot bij
Ondernemingskamer 30 augustus 1984, Rechtspraak medezeggenschapsrecht 1984, nr. 38.)
354 W.J. Slagter, ‘Inspraak door zelfstandig overleg’, in: M. Mulder, W.J. Slagter, De zelfstandige
ondernemingsraad groot en klein, Leiden/Antwerpen: H.E. Stenfert Kroese B.V. Wetenschappelijke
en educatieve uitgevers 1982, p. 90.
355 P. van Schilfgaarde, J.W. Winter, J.B. Wezeman, Van de BV en de NV, Deventer: Kluwer 2013, p. 284285.
356 J.M.M. Maeijer, ‘Het belangenconflict in de onderneming-vennootschap: rechtsmiddelen en
jurisprudentie’, in: J.M.M. Maeijer e.a., Ondernemingsraad en vennootschap, Deventer: Kluwer 1982.
357 P. van Schilfgaarde, J.W. Winter, J.B. Wezeman, Van de BV en de NV, Deventer: Kluwer 2013, p. 286.
J. Roest, Medezeggenschap van werknemers bij financieel-economische besluiten, Deventer: Kluwer
1996 p. 38.
358 J.M.M. Maeijer, ‘Het belangenconflict in de onderneming-vennootschap: rechtsmiddelen en
jurisprudentie’, in: J.M.M. Maeijer e.a. Ondernemingsraad en vennootschap, Deventer: Kluwer
1982, p. 8.
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van art. 2:14-16 BW mijns inziens open in geval van schending van medezeggenschapsrechten van Boek 2 BW en bovenwettelijke afspraken inzake vennootschapsrechtelijke medezeggenschap, met dien verstande dat dit voor de spreekrechten in de
wet is uitgesloten. Het ligt naar mijn mening voor de hand de procedure ex art. 2:14-16
BW open te stellen ten aanzien van alle besluiten die de vennootschap betreffen en
waarbij de or een belang heeft, ongeacht of deze – op grond van de Intergas-leer –
onder het adviesrecht van de WOR kunnen worden gebracht. Ten aanzien van deze
besluiten moet de procedure ex art. 2:14-16 BW nu juist als een lex specialis worden
gezien. Deze procedure sluit immers veel beter aan bij de wijze waarop de vennootschapsrechtelijke besluitvorming is vormgegeven.
Samenloop tussen de procedure ex art. 2:14-16 BW en art. 30 WOR kan zich
voordoen wanneer de or een besluit tot benoeming of ontslag van een bestuurder wil
aantasten. Een belangrijk verschil met de samenloop met art. 26 WOR is dat er geen
specifieke beroepsprocedure is gekoppeld aan het adviesrecht van art. 30 WOR. Mij
zijn enkele zaken bekend waarin de samenloop van art. 30 WOR en 2:14-16 BW
aan de orde is gekomen. Het was in deze zaak echter niet de or, maar de ontslagen
bestuurder die een beroep deed op het ontbreken van het advies van de or. Naar zijn
mening was het ontslagbesluit om die reden nietig (art. 2:14 BW) dan wel vernietigbaar (art. 2:15 lid 1 sub a BW). Het Hof Amsterdam verwerpt dit standpunt met de
volgende redenering: “Deze enkele omstandigheid betekent niet dat het besluit in
strijd is met de wet als bedoeld in art. 2:14 BW of dat het besluit tot stand is gekomen
in strijd met de wettelijke bepalingen die de totstandkoming betreffen als bedoeld
in art. 2:15 BW. De Wet op de ondernemingsraden is geschreven in het belang van de
medezeggenschap van de ondernemingsraad. Een beroep op dat belang komt slechts
toe aan de ondernemingsraad. Daartoe kent deze wet zijn eigen sanctiesysteem. In dit
systeem past – daargelaten hier niet gestelde bijzondere omstandigheden – niet de
mogelijkheid om op de voet van de artikelen 2:14-16 BW besluiten aan te tasten met
359
een beroep op zodanige schending.” Uit deze overweging valt af te leiden dat niet
alleen een bestuurder niet met succes een beroep kan doen op vernietiging bij
schending van art. 30 WOR, maar ook de or niet. Art. 2:14-16 BW is geen sanctie op
schending van art. 30 WOR, zo zou kunnen worden afgeleid uit deze uitspraak.
Blijkbaar ziet schending van voorschriften die de totstandkoming van een besluit
regelen niet op andere wetten dan Boek 2 BW, zoals de WOR. Het hof houdt wel de
mogelijkheid open voor een ander oordeel in niet nader genoemde bijzondere
omstandigheden. Ook de Rechtbank Arnhem overweegt dat de enkele schending
van art. 30 WOR niet leidt tot vernietigbaarheid of nietigheid van het besluit, maar
voegt daaraan toe dat het ontbreken van het advies van de or wel kan met zich kan
brengen dat het besluit in strijd is met de eisen van redelijkheid en billijkheid die de
aandeelhoudersvergadering in acht moet nemen jegens de or en andere betrokkenen,
360
zoals individuele bestuurders. Uit deze jurisprudentie volgt dus dat schending van

359 Hof Amsterdam 20 mei 1999, JAR 1999/146. Deze uitspraak is het hoger beroep van Rechtbank
Amsterdam 19 november 1997, JOR 1998/24. Het hof bekrachtigt de uitspraak van de Rechtbank.
Opvallend is dat de verwijzing naar het eigen sanctiesysteem door het hof wordt toegevoegd.
360 Rechtbank Arnhem 20 juli 2005, JOR 2005/262.
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het adviesrecht ex art. 30 WOR niet per definitie leidt tot een vernietigbaar besluit in
de zin van art. 2:15 lid 1 sub a WOR, maar er wel toe kan bijdragen dat het besluit
361
vernietigbaar is op grond van 2:15 lid 1 sub b WOR. Dit lijkt mij juist.
2.6.8.3

De aard van de toets

De toets die de rechter ex art. 2:14-16 BW uitvoert, ontloopt de toets van art. 26 WOR
niet veel. In beide gevallen gaat het om een procedurele toets, waarbij de beleidsvrijheid van de ondernemer/vennootschap gerespecteerd wordt. Van Schilfgaarde,
Winter en Wezeman wijzen er bijvoorbeeld op dat een onjuiste belangenafweging
zowel leidt tot vernietigbaarheid ex art. 2:15 lid 1 sub b BW (strijd met redelijkheid en
362
billijkheid) als tot kennelijke onredelijkheid in de zin van art. 26 lid 5 WOR.
De sanctie die staat op beide procedures verschilt wel enigszins. Wanneer de
rechter een beroep ex art. 2:14/15 BW toewijst, is sprake van nietigheid dan wel
vernietigbaarheid, het besluit heeft nooit bestaan. De beschikking van de Ondernemingskamer leidt niet tot vernietiging van het besluit, maar zij kan de ondernemer
wel opleggen de besluiten in te trekken dan wel de gevolgen ongedaan te maken,
zodat het resultaat hetzelfde is. Hiervoor is echter altijd een handeling van de
ondernemer nodig, terwijl bij nietigheid ex art. 2:14 BW of vernietiging ex 2:15 BW
door de rechterlijke uitspraak het besluit niet heeft bestaan. De or blijft bij een
363
voorziening ex art. 26 WOR dus afhankelijk van een handeling van de ondernemer.
De toets ex art. 2:14-16 BW is aan de andere kant weer minder ruim dan de
procedures in de WOR, nu de or alleen vernietiging/nietigheid van het besluit kan
364
verzoeken en bijvoorbeeld geen verklaring van recht of bevel tot nakoming.
Zowel aan de procedure ex art. 2:15-16 BW als aan art. 26 WOR is een regeling
inzake derdenbescherming verbonden. De ministers vonden het onwenselijk dat een
365
voorziening van de Ondernemingskamer rechten van derden kan aantasten. Ook
art. 2:16 BW bevat een bepaling die derden beschermt bij de vernietiging dan wel
nietigheid van een besluit van een orgaan van de rechtspersoon. Hiervoor geldt dat de
nietigheid of vernietigbaarheid niet aan een derde kan worden tegengeworpen indien
de derde niet bekend was met het gebrek dat aan het besluit kleefde. De nietigheid of
vernietigbaarheid van een besluit tot benoeming of ontslag van een bestuurder of
commissaris kan echter altijd aan deze persoon worden tegengeworpen. De derdenbescherming van art. 2:16 BW is dus beperkt tot derden te goeder trouw en sluit

361 Bij de toets van art. 2:15 lid 1 sub b BW gaat het immers ook vooral om de totstandkoming van het
besluit. Zie Hoge Raad 26 oktober 1984, NJ 1985, 375 (Sjardin/Sjartec).
362 P. van Schilfgaarde, J.W. Winter, J.B. Wezeman, Van de BV en de NV, Deventer: Kluwer 2013, p. 284.
363 M.G. Rood, ‘Vijf jaar beroepsrecht voor ondernemingsraden; een voorlopige balans’, TVVS 1985/1,
p. 1-8.
364 Rechtbank Rotterdam 4 november 1994, JAR 1994, 248 waarin de or een verklaring voor recht
vordert dat de ondernemer een feestregeling naleeft.
365 Kamerstukken II, 1974-1975, 13350, nr. 1-3, p. 12. Niet duidelijk is of de derde ook beschermd wordt
in de opschortingsperiode. Zie hierover: B. Geersing, ‘Enkele kanttekeningen bij de gewijzigde Wet
op de ondernemingsraden’, TVVS 1980-2, L. Timmerman, ‘Repliek aan mr. B. Geersing, TVVS 1980-5
p. 121, G.N.H. Kemperink, Fusies, overnames en medezeggenschapsrechten, Deventer: Kluwer 2000,
p. 116.
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bestuurders en commissarissen uit. Voor de derdenbescherming van art. 26 lid 5 WOR
is onduidelijk of dit alleen ziet op derden te goeder trouw of alle derden. Tijdens de
parlementaire behandeling is een amendement ingediend om ‘te goeder trouw’ toe te
voegen aan art. 26 lid 5 WOR, maar dit is niet aangenomen. In een reactie op dit
amendement stelden de ministers zich op het (algemene) standpunt dat derden geen
nadeel mogen ondervinden van getroffen voorzieningen door de Ondernemingskamer. Zij wijzen daarbij op de regels uit het vennootschapsrecht. Zoals ik net al
opmerkte is er in het vennootschapsrecht juist wel sprake van een onderscheid tussen
derden te goeder trouw en derden te kwader trouw. De minister merkt wel op dat het
in strijd met de zorgvuldigheid kan zijn de vennootschap aan de transactie te houden
wanneer de derde weet dat de or beroep bij de Ondernemingskamer heeft ingesteld.
In de zaak-Noest-beheer lijkt de Ondernemingskamer toch een onderscheid te maken
tussen derden te goeder trouw en derden te kwader trouw. In een rechtsoverweging
ten overvloede overweegt zij dat het de vraag is geweest of de overnemer in dit geval
wel als derde beschouwd kan worden, nu deze voortdurend nauw betrokken is
geweest bij de besluitvorming en de wijze waarop in dat verband is omgegaan met de
366
medezeggenschapsrechten van de ondernemingsraad.
2.6.8.4

Toetsing van een besluit van de or in een procedure art. 2:14-16 BW

Wanneer de or als een orgaan van de vennootschap moet worden beschouwd, rijst de
vraag of de besluiten die de or neemt, kunnen worden bedreigd met nietigheid of
vernietigbaarheid ex art. 2:14-16 BW. Voor sommige auteurs is dit een reden de or
niet als orgaan van de vennootschap aan te merken. Op het congres ‘ondernemingsraad en vennootschap’ in 1981 is hierover uitgebreid gediscussieerd. Maeijer stelde
daar dat het beleid van de or slechts marginaal kan worden getoetst, nu aan de or een
zekere mate van vrijheid moet worden gelaten. Men mag niet op de stoel van de
ondernemer gaan zitten, maar men kan ook niet op de stoel van de or gaan zitten. De
Leeuw maakt een onderscheid tussen de taken van de or als werknemersvertegenwoordigers en de andere taken van de or. In het eerste geval zal de or zich vooral op
367
het werknemersbelang richten en in de tweede plaats ook op andere belangen. Alle
auteurs lijken in ieder geval de mening toegedaan dat terughoudendheid moet
worden betracht bij de toetsing van het handelen van de or in vennootschapsrechtelijke procedures. Dit volgt ook deels uit het wettelijk systeem. Niet iedere gedraging
van de or kan immers als een besluit in de zin van art. 2:14-16 BW worden gezien. Het
uitbrengen van een advies van de or kan niet als een besluit in de zin van art. 2:14/15
BW gelden, en hetzelfde geldt voor het onthouden van instemming op grond van
art. 27 WOR. Een toetsing van dergelijke gedragingen op basis van een vennootschapsrechtelijke procedure is ook niet gepast, nu de WOR specifieke procedures
bevat voor dergelijke situaties. Naar mijn mening kunnen besluiten in het kader van

366 Ondernemingskamer 15 april 1999, ROR 1999/19. Met noot van Sprengers in SR 1999-6, p. 173-174.
367 Zie het verslag van dit congres: A. Crépin, ‘Ondernemingsraad en vennootschap’, TVVS 1982/8,
p. 187 e.v. en de bijdragen in: J.J.M. Maeijer, Ondernemingsraad en vennootschap, Deventer: Kluwer
1982.
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de medezeggenschapsregeling van de structuurregeling en het standpuntbepalingsrecht getoetst worden aan art. 2:14/15 BW. De or heeft een rol in het vennootschapsrecht toegekend gekregen en dit heeft als keerzijde dat de besluiten die hij in dat
kader neemt aantastbaar zijn.
2.6.9

De jaarrekeningprocedure

De rechtmatigheid van de jaarrekening van vennootschappen kan door de Ondernemingskamer getoetst worden in de zogenoemde jaarrekeningprocedure (art. 2:447
BW). In de jaarrekeningprocedure toetst de Ondernemingskamer of de jaarrekening
op juiste wijze is ingericht. In de jaarrekeningprocedure kan de Ondernemingskamer
de rechtspersoon opleggen de jaarrekening te wijzigen of te vernietigen.
Een dergelijk verzoek kan worden ingediend door iedere belanghebbende, de
advocaat-generaal of de Stichting Autoriteit Financiële Markten (art. 2:448 BW). Uit
jurisprudentie volgt dat individuele werknemers, de or en vakbonden belanghebbenden kunnen zijn in een dergelijke procedure. Het gaat hier wel om een weerlegbaar
vermoeden. Wanneer de gedaagde bewijst dat betrokkene(n) geen nadeel ondervinden van de jaarstukken zijn ze geen belanghebbenden. Voor de or heeft de Ondernemingskamer ten aanzien van art. 2:447 BW (voorheen art. 337 RV) procesbevoegdheid
gecreëerd, nu deze niet uit de wet voortvloeit en wegens het ontbreken van rechtspersoonlijkheid de or geen algemene procesbevoegdheid heeft. De rechtvaardiging
voor deze procesbevoegdheid lijkt de nauwe verbondenheid met art. 31a WOR te zijn.
In de zaak Batco overweegt de Ondernemingskamer: “Een ondernemingsraad is
ingesteld in het belang van het goed functioneren van de onderneming in al haar
doelstellingen ten behoeve van het overleg met en de vertegenwoordiging van de in de
onderneming werkzame personen. Een ondernemingsraad heeft er dan ook een
rechtstreeks belang bij dat het overleg met de ondernemer geschiedt op basis van
een jaarrekening die bedoeld inzicht geeft en dat bij geschil daarover in een jaarrekeningprocedure wordt beslist.” Om zijn bevoegdheid ex art. 31a WOR naar behoren te
kunnen uitvoeren, moet de jaarrekening wel in orde zijn, lijkt de Ondernemingskamer
hier te bedoelen. Als de or geen middelen ter beschikking staan om de rechtmatigheid
van de jaarrekening te (laten) beoordelen, wordt het middel van art. 31a WOR
uitgehold. In zijn noot bij deze uitspraak stelt Maeijer dan ook dat de or alleen gebruik
kan maken van de jaarrekeningprocedure als de vordering van de or ertoe dient om
naleving van de bevoegdheden in de WOR veilig te stellen. Gezien de verdere
oprekking van de procesbevoegdheid van de or is deze opvatting naar mijn mening
te eng, maar het informatierecht ex art. 31a WOR zal in ieder geval een belangrijke rol
spelen bij de vraag of de or belanghebbende is in een jaarrekeningprocedure.
Via de jaarrekeningprocedure kan de or bereiken dat wijzigingen worden aangebracht, wat op basis van de WOR niet mogelijk is. De Ondernemingskamer toetst
echter alleen de wijze waarop de jaarrekening is ingericht en niet de juistheid van de
cijfers. Volgens Van Schilfgaarde, Winter en Wezeman kan de Ondernemingskamer
slechts in extreme gevallen, waarin evident is dat gewerkt wordt met opgeblazen of
368
gefingeerde cijfers, ingrijpen in de gegevens. Voor de juistheid van de cijfers kan de
368 P. van Schilfgaarde, J.W. Winter, J.B. Wezeman, Van de BV en de NV, Deventer: Kluwer 2013, p. 346.
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or zich uiteraard wel tot een deskundige wenden. Ook kunnen deze wellicht aan de
orde komen in een door de vakbonden geëntameerde enquêteprocedure. Ondanks
dat Boek 2 BW een specifieke procedure inzake jaarrekeningen bevat, kunnen
bezwaren inzake de jaarrekening aan de orde worden gesteld in een enquêteproce369
dure, bepaalde de Ondernemingskamer in de Zinkwit-beschikking.
2.7

Conclusie

De invloed van werknemers op de vennootschapsrechtelijke besluitvorming is een
onderwerp in beweging. In het Nederlandse stakeholdersmodel nemen werknemers
een belangrijke plaats in. Dit uit zich in de belangenafweging die het bestuur en de
RVC moeten maken bij ieder besluit dat zij nemen, maar ook in de formele bevoegdheden die de or en vakbonden toekomen ten aanzien van deze besluitvorming. De
medezeggenschap ten aanzien van vennootschapsrechtelijke besluiten, zoals statutenwijziging, benoeming, bezoldiging en ontslag van bestuurders en commissarissen
en de vaststelling van de jaarrekening, is tweesporig ontstaan. Enerzijds is er invloed
op grond van de WOR door specifieke bepalingen zoals art. 31d WOR (bezoldiging
bestuurders en commissarissen) en art. 31e WOR (vaststelling van de jaarrekening) en
‘kunstgrepen’ van de Ondernemingskamer; hierdoor vallen besluiten die de vennootschap betreffen toch onder het adviesrecht (ten aanzien van een belangrijke wijziging
in de organisatie van de onderneming). Anderzijds zijn er specifieke bevoegdheden
voor de or en vakbonden gecreëerd in Boek 2 BW. Voorbeelden daarvan zijn de
medezeggenschapsregeling in de structuurregeling, het enquêterecht en de spreekrechten. Daarnaast heb ik een aantal meer algemene bevoegdheden beschreven
waarvan de or gebruik kan maken, zoals de procedure ex art. 2:14-16 BW en de
jaarrekeningprocedure. In dit hoofdstuk heb ik de verschillende bevoegdheden van
de or ten aanzien van de besluiten die de vennootschap betreffen, geanalyseerd en
vergeleken. Daarbij heb ik vooral gekeken in hoeverre de bevoegdheden van de or
aansluiten bij de wijze waarop de besluitvorming in het vennootschapsrecht is
vormgegeven. Immers, hoe beter de bevoegdheden van de or aansluiten bij de
besluitvorming, hoe meer voldaan is aan het uitgangspunt: ‘medezeggenschap volgt
zeggenschap’.
Door aan te sluiten bij het begrip onderneming is de WOR rechtsvormonafhankelijk. Voor de toepasselijkheid van de WOR is het niet relevant of de onderneming
wordt gedreven in de rechtsvorm van een eenmanszaak of in de rechtsvorm van een
kapitaalvennootschap, zoals een BV of NV. De bevoegdheden van de or zijn bij beide
rechtsvormen in beginsel hetzelfde, maar dat geldt niet voor de wijze waarop
zeggenschap is vormgegeven. Nu als uitgangspunt geldt dat de medezeggenschap
de zeggenschap volgt, is de rechtsvorm dus wel degelijk van belang voor de vraag wat
de reikwijdte is van medezeggenschap. Besluiten die de vennootschap betreffen, zoals
statutenwijziging, omzetting, ontbinding en benoeming en ontslag van bestuurders,
vallen strikt genomen niet onder het adviesrecht ex art. 25 WOR, nu de limitatieve
opsomming van dat artikel aansluit bij besluiten die de onderneming – de arbeidsorganisatie – betreffen. Daar komt bij dat het hier gaat om besluiten die in het
369 Ondernemingskamer 14 januari 1993, NJ 1993, 460 (Zinkwit).

87

2.7

De reikwijdte van medezeggenschap

algemeen door de AV(A) worden (voor)genomen, terwijl de verplichtingen op grond
van de WOR in het algemeen op de bestuurder in de zin van de WOR rusten. Tijdens
de parlementaire behandeling van de WOR-wijziging in 1998 heeft de minister zich
op het standpunt gesteld dat het vennootschapsrecht (en het insolventierecht,
waarover meer in hoofdstuk 6) en het adviesrecht strikt gescheiden moeten zijn
van de or. Een dergelijk strikte benadering zou betekenen dat de or geen adviesrecht heeft ten aanzien van besluiten die de vennootschapsrechtelijke organisatie
betreffen. De Ondernemingskamer heeft echter in de Intergas-beschikking overwogen dat ten aanzien van de toepasselijkheid van het adviesrecht ex art. 25 WOR
de scheiding tussen vennootschap en onderneming als ‘kunstmatig’ moet worden
beschouwd. Wanneer een besluit dat de vennootschap betreft doorwerkt in de
onderneming, moet de or om advies worden gevraagd. Deze pragmatische aanpak
van de Ondernemingskamer doet recht aan het uitgangspunt ‘medezeggenschap
volgt zeggenschap’, maar doet op zichzelf ook ‘kunstmatig’ aan, nu het begrippenapparaat van de WOR niet aansluit op de vennootschapsrechtelijke besluitvorming.
Dit volgt uit paragraaf 2.4.2.3, waarin ik de praktische consequenties van de
Intergas-beschikking heb onderzocht. Zo is niet duidelijk op welk orgaan van de
vennootschap de verplichtingen uit de WOR rusten indien het gaat om een besluit
van de AV(A). Denkbaar is dat het bestuur namens de AV(A) om advies vraagt, maar
dan wordt de medezeggenschap niet uitgeoefend jegens het orgaan dat de zeggenschap uitoefent. Bovendien zijn de voorzieningen die de Ondernemingskamer ex
art. 26 lid 5 BW kan treffen moeilijk toe te passen op de besluitvorming in de
vennootschap. Als de Ondernemingskamer tot het oordeel komt dat bijvoorbeeld
een besluit tot statutenwijziging kennelijk onredelijk is, kan de bestuurder het
besluit niet intrekken. In dat geval is een nieuw besluit van de AV(A) nodig. Gaat
een voorziening van de Ondernemingskamer zo ver dat de AV(A) verplicht kan
worden een besluit tot statutenwijziging te nemen dat erin voorziet de oude
statuten te herstellen? En hoe zit het met de vrijheid van individuele aandeelhouders naar eigen wens te stemmen? Naar mijn mening kan een voorziening van
de Ondernemingskamer niet zo vergaand ingrijpen in de besluitvorming van de AV
(A). In de praktijk lossen deze vragen zich wellicht op, maar het adviesrecht ten
aanzien van besluiten die de vennootschap betreffen, illustreert dat het begrippenapparaat van de WOR en Boek 2 BW ten aanzien van de toepasselijkheid van de
medezeggenschap niet goed op elkaar aansluiten. De rechtsvormonafhankelijkheid
leidt tot een probleem bij de koppeling van medezeggenschap aan zeggenschap in
kapitaalvennootschappen.
Dit is anders bij de vennootschapsrechtelijke medezeggenschap. Naast bevoegdheden op grond van de WOR heeft de or sinds de jaren ’70 medezeggenschapsbevoegdheden op grond van Boek 2 BW. Het gaat daarbij om de informatie- en
aanbevelingsrechten op grond van de structuurregeling en de spreekrechten. Daarnaast vervult de or een rol in het enquêterecht. De vennootschapsrechtelijke medezeggenschap sluit nauw aan bij de zeggenschapsverhoudingen in Boek 2 BW. Zo zien
de spreekrechten op de besluitvorming in de AV(A) van de NV en zijn de bevoegdheden op grond van de structuurregeling gekoppeld aan de bevoegdheden van de
RVC en van de AV(A) gedurende het benoemingstraject van de RVC. Het beginsel
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‘medezeggenschap volgt zeggenschap’ komt op deze manier veel meer tot zijn recht.
Degene die het in zijn macht heeft het besluit te nemen, moet ook de or raadplegen.
Gezien het voorgaande zou het, vanuit de systematiek van Boek 2 BW en de WOR
geredeneerd, mijns inziens beter passen de bevoegdheden van de or ten aanzien van
de vennootschapsrechtelijke besluitvorming geheel in Boek 2 BW te regelen en de
bevoegdheden ten aanzien van de onderneming – de arbeidsorganisatie – in de WOR.
Ik plaats daarbij de kanttekening dat het niet altijd even makkelijk zal zijn deze twee te
scheiden, nu zij nauw met elkaar verbonden zijn. Ik heb daartoe verschillende voorstellen gedaan. Zo zou het mijns inziens wenselijk zijn de spreekrechten uit te breiden
naar de BV en naar andere besluiten, zoals statutenwijziging, ontbinding, omzetting en
winstbestemming. Ook een wettelijk enquêterecht voor de or lijkt mij een wenselijke
ontwikkeling. Op die manier kan de or, indien sprake is van (gegronde redenen tot)
wanbeleid (enquêterecht), zowel aan de voorkant van de besluitvorming (spreekrecht)
als achteraf invloed uitoefenen op de vennootschapsrechtelijke besluitvorming dan
wel het beleid.
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3.1

Inleiding

Een (kapitaal)vennootschap kan op drie manieren fuseren: (i) door een activa/
passiva-transactie, ook wel bedrijfsfusie genoemd, (ii) door middel van een juridische
fusie en (iii) door overdracht van een meerderheid van de aandelen, de zogenoemde
aandelenfusie. Bij ieder van deze fusiemethoden geldt een andere wijze van besluitvorming. Een besluit tot het overdragen van de activa en passiva wordt (voor)
genomen door het bestuur, terwijl bij een aandelenfusie de beslissing wordt genomen
door de individuele aandeelhouder, al dan niet op basis van een (positieve) aanbeveling van het bestuur. De juridische fusie vereist uiteindelijk een AV(A)-besluit, maar
daaraan voorafgaand stelt het bestuur een voorstel op. Nu als uitgangspunt heeft te
gelden dat medezeggenschap van de or de zeggenschap volgt, heeft de keuze voor een
bepaalde fusiemethode gevolgen voor het adviesrecht van de or. Het gaat daarbij om
de vraag of een or adviesrecht heeft, maar ook is van belang op welk moment in
de besluitvorming dit moet worden gevraagd. In dit hoofdstuk ga ik in op de rol
van de werknemersvertegenwoordigers ten aanzien van de verschillende fusievormen. Ik besteed aandacht aan het adviesrecht van art. 25 WOR en enkele bevoegdheden op basis van andere wetten, zoals de Fusiegedragsregels. Specifieke aandacht
wordt besteed aan de aandelenfusie op de beurs (beursovername), omdat bij een
dergelijke fusie ook het effectenrecht van toepassing is. Het effectenrecht heeft tot
doel een overname zo soepel mogelijk te laten verlopen en beschermt beleggers. Bij
een aandelenfusie op de beurs kan zich daarom een spanning voordoen tussen
rechten van werknemers op medezeggenschap en de rechten van beleggers (die
worden beschermd door het effectenrecht). In dat kader zal ik ook (aan het einde van
dit hoofdstuk) analyseren of de effectenrechtelijke regels inzake voorwetenschap zich
verzetten tegen medezeggenschap of achterbanoverleg door or en vakbonden.
Een fusie of overname kan aanzienlijke gevolgen hebben voor de zeggenschapsverhoudingen. Bij een aandelenfusie verandert er niet veel, omdat alleen de aandelen
in de rechtspersoon worden overgedragen en binnen de onderneming – de arbeidsorganisatie – niet noodzakelijk iets verandert. Dit is echter anders bij een bedrijfsfusie
of een juridische fusie. In dat geval zullen verschillende ondernemingen samengevoegd worden. Het personeel gaat in het algemeen over op de verkrijger ex art. 7:662
e.v. BW, maar hoe zit dat met de or? Blijft deze bestaan na de fusie? (En behouden de
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individuele or-leden hun rechten op scholing en ontslagbescherming?) Deze vragen
worden in dit hoofdstuk beantwoord.
3.2

Fusievormen

Een fusie is het samengaan van verschillende ondernemingen. Een overname is
juridisch hetzelfde als een fusie, maar deze term wordt in het spraakgebruik veelal
gebruikt voor een fusie tussen ongelijkwaarde partijen (een grote onderneming
neemt een kleinere over). Globaal zijn drie verschillende vormen van fusie te
onderscheiden: (i) de bedrijfsfusie, ook wel activa/passiva-transactie genoemd,
(ii) de juridische fusie en (iii) de aandelenfusie.
Bij een bedrijfsf usie neemt één onderneming alle of een groot deel van de activa
en passiva van een andere onderneming over. Door de overdracht van de vermogensbestanddelen worden ook de economische activiteiten overgedragen. Het personeel gaat op grond van art. 7:662 BW e.v. automatisch over op de verkrijgende
onderneming. Er vindt geen overdracht van de rechtspersoon plaats. Worden alle
bestanddelen overgedragen, dan blijft een lege rechtspersoon achter die daarna
eventueel ex art. 2:19 BW ontbonden kan worden. Het overdragen van de activa en
passiva is in beginsel een bevoegdheid van het bestuur. Bij de NV is wel sprake van
een goedkeuringsrecht van de AV(A) indien het gaat om de overdracht van (vrijwel)
de gehele onderneming (art. 2:107a BW).
De juridische fusie is de enige fusievorm die in de wet is geregeld (art. 2:309-333a
BW). Deze regeling is ter implementatie van de Derde richtlijn vennootschapsrecht in
1
Boek 2 BW opgenomen. De juridische fusie wordt omschreven als de rechtshandeling
tussen twee of meer rechtspersonen waarbij een van deze het vermogen van de
ander onder algemene titel verkrijgt, of waarbij een nieuwe rechtspersoon die door
hen samen wordt opgericht, hun vermogen onder algemene titel verkrijgt (art. 2:309
BW). Uit deze definitie volgt dat er twee soorten fusies te onderscheiden zijn. Fusie
door verkrijging, waarbij één van de fuserende vennootschap in de andere opgaat, en
fusie door oprichting, waarbij beide fuserende vennootschappen verdwijnen en
opgaan in een andere vennootschap. Bij de juridische fusie vindt zowel samensmelting van de onderneming als van de rechtspersoon plaats. Het bestuur stelt een
fusievoorstel op (art. 2:312 BW), maar het uiteindelijke voorstel tot fusie wordt
genomen door de AV(A) (art. 2:317 BW). Aan de kant van de verkrijgende partij kan
het fusiebesluit ook genomen worden door het bestuur (art. 2:331 BW).
Van een aandelenfusie is sprake indien een meerderheid van de aandelen van een
BV of een NV word t overgenomen. In tegenstelling tot de bedrijfsfusie en de
juridische fusie gaat het hierbij alleen om een overname van de rechtspersoon, de
ondernemer, en verandert er strikt genomen niets in de onderneming. Een ander
belangrijk verschil met de andere fusievormen is dat in het geval van een aandelenovername de overdracht plaatsvindt door de individuele aandeelhouders en niet door

1

92

Derde Richtlijn 78/855/EEG van de Raad van 9 oktober 1978 op de grondslag van artikel 54, lid 3,
sub g), van het Verdrag betreffende fusies van naamloze vennootschappen.

Fusies & Overnames

3.3.1

een orgaan van de rechtspersoon. Het komt echter in de praktijk veelvuldig voor dat
het bestuur van de vennootschap onderhandelingen voert over een eventuele overname van de aandelen en daaromtrent een standpunt inneemt jegens de aandeelhouders. In dat geval is sprake van een vriendelijke overname. Verkoopt een
meerderheid van de aandeelhouders de aandelen tegen de wens van het bestuur
in, dan wordt gesproken van een vijandige overname. Een specifieke vorm van
aandelenfusie is het openbaar bod. Een openbaar bod is een bod op de aandelen
van een beursgenoteerde vennootschap. Omdat de aandeelhouders niet bekend zijn,
wordt het bod openbaar gemaakt.
In dit hoofdstuk bespreek ik de rol van de or ten aanzien van de verschillende
fusievormen. Ik ga in op de vraag of er een adviesrecht is en zo ja op welk moment dat
advies moet worden gevraagd. Ik bespreek ook eventuele andere bevoegdheden van
de or en de vakbonden. Zo zal aandacht worden besteed aan de fusiegedragsregels
en het Besluit openbare biedingen (Bob). Nadat ik de bedrijfsfusie, juridische fusie en
aandelenfusie heb besproken, ga ik in op de situatie na fusie of overname (paragraaf
3.7) In dat deel staat de vraag centraal of de or na de fusie of overname is blijven
bestaan.
3.3

Bedrijfsfusie en juridische fusie

3.3.1

Het adviesrecht van de or

Op grond van art. 25 lid 1 sub a WOR is het voorgenomen besluit tot overdracht van
(een gedeelte van) de onderneming adviesplichtig. In sub b is hetzelfde opgenomen
voor het overnemen van de zeggenschap over een andere onderneming of het
aangaan van duurzame samenwerking. Het bestuur van de overdragende onderneming – verdwijnende onderneming(en) bij een juridische fusie – moet dus ex art. 25
lid 1 sub a BW de or advies vragen over een voornemen tot fusie. De verkrijgende
onderneming moet dit aan de eigen or vragen op grond van art. 25 lid 1 sub b WOR. Bij
een juridische fusie is het uiteindelijk de aandeelhoudersvergadering die beslist, maar
omdat het bestuur een fusievoorstel opstelt kan het adviesrecht daaraan gekoppeld
worden. Dit sluit aan bij het begrippenkader van art. 25 WOR, nu het voorstel van het
bestuur het voorgenomen besluit is. Weliswaar heeft de or geen bevoegdheden ten
aanzien van degene die het uiteindelijke besluit neemt (de AV(A), althans bij de
verdwijnende vennootschap), maar dit is niet bezwaarlijk, nu ex art. 2:317 BW het
besluit van de AV(A) niet mag afwijken van het fusievoorstel.
Een interessante vraag is op welke aspecten van het fusiebesluit het adviesrecht
ziet. Heeft het adviesrecht betrekking op de strategische keuzes en de overnameprijs
die betaald wordt? Of ziet het adviesrecht vooral op de personele gevolgen? Vooropgesteld moet worden dat het adviesrecht van de or niet beperkt is tot de personele
gevolgen van het besluit. In haar beschikking inzake de stichting Maliebaan overweegt de Ondernemingskamer dat het aan de ondernemer is strategische keuzes te
maken, en dat een (voorgenomen) keuze van een ondernemer voor een bepaald
toekomstscenario (met uitsluiting van andere scenario’s) op zichzelf en zonder meer
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2

geen miskenning van het medezeggenschapsrecht van de or inhoudt. Dit betekent
echter niet dat de ondernemer niet verplicht zou zijn inzicht te verschaffen in de
beweegredenen van zijn besluit. De ondernemer moet het (voorgenomen) besluit
3
voorzien van een deugdelijke financiële onderbouwing. Bij een overname kan de
informatie die de ondernemer ex art. 25 WOR moet verstrekken concurrentiegevoelig
zijn. Dit doet echter niet af aan de bevoegdheden van de or, nu deze ex art. 20 WOR
4
geheimhouding kan worden opgelegd. De or kan ook van de ondernemer verlangen
dat hij informatie verstrekt over de potentiele overnemer of fusiepartner. Denkbaar is
dat de or informatie wil over de financiële positie van de overnemer en diens concernen medezeggenschapsstructuur. In haar beschikking inzake de Verenigde Tankrederij
Holding BV overwoog de Ondernemingskamer dat het enkele feit dat de ondernemer
zelf niet over de informatie beschikt hem niet ontslaat van zijn verplichting de or naar
behoren in te lichten. Dit wordt niet anders, althans niet zonder meer anders, als de
onmogelijkheid de informatie te verschaffen het gevolg is van een weigering van
5
de beoogde overnemer de noodzakelijke informatie te verstrekken. In een andere
beschikking overwoog de Ondernemingskamer dat van de overnamepartner of
fusiepartner niet verwacht kan worden dat hij uitvoerige (financiële) informatie
rechtstreeks aan de or verstrekt, zeker indien het een concurrent van de ondernemer
6
betreft en deze dat ook zal blijven als de fusie niet doorgaat. Het aanbod dat een
onafhankelijke deskundige onderzoek doet naar de financiële positie is voldoende.
De or kan dus niet in alle gevallen rechtstreeks informatie verzoeken van de overnemer of fusiekandidaat; het is de eigen ondernemer die moet instaan voor de
informatievoorziening en zo nodig de overnemer of fusiepartner moet vragen naar
de benodigde informatie of een deskundige moet inhuren om inzicht te geven in de
7
financiële positie van de overnemer. Het adviesrecht van de or gaat ook niet zover dat
hij van de ondernemer kan verlangen dat hij de onderhandelingen met een potentiële
overnemer voortzet.
3.3.2

Het tijdstip van adviesaanvraag

Een fusie, zeker een juridische fusie, is een langdurig proces. Partijen beginnen met
een onderhandelingsfase; deze kan overgaan in een intentieverklaring, waarin
partijen hun voornemen tot het aangaan van een samenwerkingsverband en de
eventuele voorwaarden hiervoor vastleggen. Daarna volgt vaak een informele fase,
waarin de fusiepartijen hun ondernemingen zoveel mogelijk op elkaar aansluiten om
de daadwerkelijke juridische fusie te vergemakkelijken, bijvoorbeeld door alvast
bestuurlijk te fuseren. Vervolgens zal het bestuur een fusievoorstel maken dat ter
inzage moet worden gelegd voor belanghebbenden. Nadat zij de mogelijkheid hebben
2
3
4
5
6
7
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gehad in verzet te komen, neemt de AV(A) het fusiebesluit en wordt dit neergelegd in
8
een notariële akte. De vraag is wanneer in dit proces de or moet worden betrokken.
De or moet in ieder geval geraadpleegd worden voordat de AV(A) het besluit neemt,
omdat vanaf dat moment de besluitvorming is voltooid. Denkbaar is dat ook dit dient
te gebeuren voordat het bestuur het fusievoorstel doet, omdat dit voorstel al vergaand
geconcretiseerd vastlegt hoe de fusie tot stand zal komen. Voor de juridische fusie
volgt dit uit art. 2:314 lid 4 BW, dat bepaalt dat het advies van de or gelijktijdig met het
bestuursvoorstel ter inzage wordt gelegd, zodat belanghebbenden kennis kunnen
9
nemen van het oordeel van de or over dit voorstel. Onder bepaalde omstandigheden moet het advies van de or nog eerder worden gevraagd. In de zaak-centrum
Maliebaan besloot de ondernemer tot een bestuurlijke fusie voordat een voorstel tot
juridische fusie werd gedaan. In de adviesaanvraag werd alleen de bestuurlijke fusie
betrokken, maar de or betrok ook aspecten van de juridische fusie in zijn advies, dat
negatief luidde. De Ondernemingskamer stelde de ondernemer vervolgens in het
ongelijk, toen deze stelde dat de or buiten de reikwijdte van de adviesaanvraag was
10
getreden. Het besluit tot bestuurlijke fusie impliceert het besluit tot juridische fusie.
Hieruit valt af te leiden dat naar het oordeel van de Ondernemingskamer in dergelijke
gevallen het moment van de bestuurlijke fusie het aangewezen moment is om de or te
raadplegen.
De vraag of een intentieverklaring ter advisering aan de or moet worden voorgelegd, is niet eenduidig te beantwoorden. Een intentieverklaring kan immers verschillende vormen aannemen. Het kan een vrijblijvend (en vaag) voornemen tot
samenwerking betreffen, maar het kan ook zeer geconcretiseerd zijn, door bijvoorbeeld de voorwaarden waaronder zal worden gefuseerd op te sommen. In het
algemeen kan worden gezegd dat hoe minder vrijblijvend de intentieverklaring is,
hoe groter de kans is dat de or reeds in dat stadium om advies moet worden
11
gevraagd. Uit de zaak-NS-reizigers volgt dat bij de beantwoording van de vraag of
het ondertekenen van een intentieverklaring adviesplichtig is, twee aspecten van
belang zijn: de aard van de intentieverklaring en de overige omstandigheden van het
12
geval. Bij de inhoud van de intentieverklaring moet worden gedacht aan de mate van
concreetheid waarop de fusie is beschreven, maar ook aan clausules als een exclusiviteitsclausule of een boeteclausule. In een zaak met betrekking tot de fusie van twee
patiëntenorganisaties was bijvoorbeeld sprake van een zeer concrete intentieverklaring, zowel op strategisch als organisatorisch gebied. Zo voorzag de intentieverklaring
13
in een samenvoeging van de organen van de verenigingen. De omstandigheid dat de
8
9
10
11

12
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overeenkomst kan worden opgezegd, doet naar het oordeel van de Ondernemingskamer, mede gezien het boetebeding, geen afbreuk aan de adviesplichtigheid. In de
zaak-Noest Beheer was doorslaggevend dat de intentieverklaring geen enkele ont14
bindende voorwaarde bevatte.
Bij de overige omstandigheden kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de wijze
waarop de medezeggenschap was vormgegeven bij eerdere fusies, de beschikbaarheid van andere fusiepartners, de uitlatingen van het bestuur en de wijze waarop de
fusie naar buiten is gebracht. In de zaak-NS-Reizigers was het kenbaar maken van de
intentie tot fusie door middel van een persbericht van doorslaggevend belang.
In een aantal gevallen kwam de Ondernemingskamer tot de conclusie dat een
intentie tot samenwerking nog geen voorgenomen besluit in de zin van art. 25 WOR
is. In deze zaken was van belang of de or op een andere manier betrokken werd in het
besluitvormingstraject. Zo was in een zaak uit 1999 van belang dat de or wel gevraagd
15
was of hij kon instemmen met de intentieverklaring. In een andere zaak was de
intentieverklaring te vaag en vloeide deze voort uit eerder gesloten overeenkomsten.
Ten aanzien van deze overeenkomsten was bovendien afgesproken dat de or bij de
evaluatie van de samenwerking zou worden betrokken, zodat de or voldoende
16
invloed had over het volledige fusietraject.
De hierboven besproken jurisprudentie past binnen de lijn van de Ondernemingskamer dat altijd wordt gekeken naar de inhoud van het (voorgenomen) besluit dat
17
voorligt, en niet naar de naam die er door de ondernemer aan gegeven wordt.
3.3.3

Afspraken tussen or en ondernemer

Naast de formele rol die de or op basis van de WOR heeft, worden in een fusie of
overnamesituatie vaak buitenwettelijke medezeggenschapsregelingen gecreëerd.
Deze kunnen worden neergelegd in een ondernemingsovereenkomst ex art. 32
WOR. De or kan in principe naleving vorderen van een dergelijke overeenkomst.
Een zaak waarin de naleving van afspraken ten behoeve van een overname aan
de orde is gekomen, betreft de zaak-Organon. Het beroepsrecht van de or ex art. 26
WOR was daarbij aanleiding voor het maken van afspraken met als doel in overleg
met een advisory board te zoeken naar alternatieven voor de sluiting van een
laboratorium in Oss. Nadat een aantal overnamekandidaten met de advisory board
was doorgenomen, werd ervoor gekozen uitsluitend te onderhandelen met kandidaat
X. Op een gegeven moment werden deze onderhandelingen echter afgebroken en
vorderden de RVC en de or dat de overeenkomst moest worden nageleefd en dat de
Amerikaanse moedervennootschap Merck moest worden veroordeeld het bod te
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Ondernemingskamer 15 april 1999, JAR 1999/101, JOR 2000/1 (Noest Beheer).
Ondernemingskamer 24 juni 1999, JAR 1999/192.
Ondernemingskamer 26 maart 1998, JAR 1998/110.
Zie ook: Ondernemingskamer 13 mei 2009, ARO 2009/99, JAR 2009/ 162, ROR 2009/34, RAR 2009/
110 (UWV) waarin de Ondernemingskamer oordeelde dat het houden van een pilot een adviesplichtig besluit betreft. G.N.H. Kemperink, Fusies, overnames en medezeggenschapsrechten,
Deventer: Kluwer 2002, p. 58.
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aanvaarden. De voorzieningenrechter leidde uit de overeenkomst af dat de advisory
board alsnog in de gelegenheid moest worden gesteld advies uit te brengen. De
verzochte voorziening dat Merck de onderhandelingen met een andere partij moest
voortzetten werd echter niet toegewezen.
3.3.4

Art. 2:107a BW (NV)

Het overdragen van de onderneming en het aangaan van een duurzame samenwerking met een andere onderneming zijn besluiten die bij de NV ex art. 2:107a BW
goedkeuring van de AV(A) behoeven. Aan dit goedkeuringsrecht van de AV(A) is een
spreekrecht voor de or gekoppeld (zie art. 2:107a lid 3 BW). Het gaat bij art. 2:107a
BW om besluiten die zo ingrijpend van aard zijn dat gezegd kan worden dat de aard
van het aandeelhouderschap zodanig wijzigt dat de aandeelhouder als het ware
19
kapitaal gaat verschaffen aan een wezenlijk andere onderneming. Voorafgaand
aan het al dan niet geven van goedkeuring wordt de or in de gelegenheid gesteld
zijn standpunt kenbaar te maken. Vervolgens kan de or dit standpunt ook kenbaar
maken op de algemene vergadering van aandeelhouders. Bij overname van (vrijwel)
de gehele onderneming heeft de or (van de overdragende onderneming) dus zowel
een adviesrecht ex art. 25 WOR als een spreekrecht ex art. 2:107a BW. Het verschil
tussen beide bevoegdheden is dat het adviesrecht zich richt tot het bestuur en het
spreekrecht tot de algemene vergadering van aandeelhouders. Gezien de mogelijkheid tot het instellen van beroep bij de Ondernemingskamer is het adviesrecht ook
sterker dan het spreekrecht.
Het spreekrecht van art. 2:107a BW ziet alleen op de bedrijfsfusie aan de kant van
de overdragende partij. Alleen dan is immers sprake van een bestuursbesluit tot
overdracht van vrijwel de gehele onderneming. Denkbaar is dat er een spreekrecht
wordt gekoppeld aan het besluit tot juridische fusie (art. 2:317 BW), zodat ook de
aandeelhoudersvergadering op de hoogte kan worden gesteld van het standpunt van
de or. Nu het AV(A)-besluit niet kan afwijken van het fusievoorstel en het advies van
de or – in ieder geval voor de terinzagelegging – ter beschikking wordt gesteld, lijkt
mij een dergelijk recht echter geen substantiële aanvulling op de reeds bestaande
bevoegdheden van de or.
3.3.5

De SER-fusiegedragsregels

De medezeggenschap van vakorganisaties ten aanzien van fusies en overnames is
neergelegd in de FGR. Het doel van de FGR is de werknemers beschermen in geval van
20
een (voorgenomen) fusie. De definitie van fusie is neergelegd in art. 1 lid 1 sub d FGR
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Voorzieningenrechter Rechtbank Amsterdam 11 maart 2011, JOR 2011/141 m.nt. L.G. Verburg, JAR
2011/84, RO 2011/42, (Organon). Zie over deze uitspraak ook: L.C.J. Sprengers, ‘Medezeggenschapsrecht juli 2010-juli 2011: van Novio tot Organon, TRA 2011-101 en F.G. Laagland, ‘Kroniek medezeggenschapsrecht 2011, in: M. Holtzer, A.F.J.A. Leijten, D.J. Oranje, Geschriften vanwege de
Vereniging Corporate Litigation 2011-2012, Deventer: Kluwer 2012, p. 56-57.
Kamerstukken II, 2001-2002 28179, nr. 3, p. 19. Zie over de reikwijdte van art. 2:107a ook Hoge Raad
13 juli 2007, NJ 2007, 434, ARO 2007, 120, JOR 2007/178, RO 2007/69 (ABN AMRO).
J.B. Hoyink, Fusiegedragsregels 2000 commentaar, Den Haag: SER 2001, p. 13.
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en luidt: “verkrijging of overdracht van de zeggenschap, direct of indirect over
een onderneming of een onderdeel daarvan, alsmede de vorming van een samenstel
van ondernemingen.” Op basis van de FGR moeten de bij de fuserende ondernemingen betrokken vakorganisaties geïnformeerd (art. 3 FGR) en geraadpleegd worden
21
22
(art. 4 FGR). Ook het verkrijgen van potentiële zeggenschap valt onder de FGR. Net
als art. 25 WOR heeft de raadplegingsprocedure ex art. 4 FGR niet alleen betrekking op
de personele gevolgen. Ook wanneer personele gevolgen ontbreken, moeten de
23
vakverenigingen betrokken worden in de besluitvorming. De bepalingen uit
de FGR gelden zowel voor de verkrijgende als de verdwijnende onderneming en de
24
naleving ervan mag niet afhankelijk worden gesteld van de wijze van fusie.
3.3.6

Tijdstip voor informatie en raadpleging vakbonden

Voordat een openbare mededeling wordt gedaan over de fusie, moeten de vakbonden
ex art. 3 FGR geïnformeerd worden. Het doel van deze bepaling is dat de vakbonden
niet onverwacht geconfronteerd worden met een openbare mededeling. De vakvereniging moet in de gelegenheid worden gesteld zich voor te bereiden en eventueel
25
met haar leden te overleggen. Van een openbare mededeling is ook sprake indien de
ondernemer het personeel op de hoogte stelt, zonder dat daarbij geheimhouding
26
wordt opgelegd.
Raadpleging ex art. 4 FGR dient plaats te vinden voordat partijen overeenstemming over de fusie bereiken. Net als het advies van de or, moet de raadpleging van
27
de vakbonden van wezenlijke invloed kunnen zijn. Raadpleging is bijvoorbeeld te
laat wanneer het personeel al geïnformeerd is over de fusie. Met overeenstemming
wordt niet gedoeld op de datum van het ondertekenen, maar op het bereiken van
wilsovereenstemming tussen de onderhandelende partijen over de fusie en de
modaliteiten daarvan. Ook uit het commentaar bij de FGR blijkt dat het ondertekenen
van een intentieverklaring een moment kan zijn waarop de vakbonden moeten
28
worden geraadpleegd.
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Een vakbond is betrokken bij de onderneming indien (i) een kandidaat van de vakbond is gekozen in
de or van een bij de fusie betrokken onderneming in Nederland (ii) zij betrokken is bij een regeling
van lonen of andere arbeidsvoorwaarden die geldt voor een bij de fusie betrokken in Nederland
gevestigde onderneming of (iii) indien is gebleken dat zij in de twee voorafgaande kalenderjaren als
zodanig regelmatig werkzaam zijn geweest ten behoeve van hun leden in een bij de fusie betrokken
in Nederland gevestigde onderneming. Het gaat om vakbonden en niet om de vakcentrales.
J.B. Hoyink, Fusiegedragsregels 2000 commentaar, Den Haag: SER 2001, p. 34.
J.B. Hoyink, Fusiegedragsregels 2000 commentaar, Den Haag: SER 2001.
J.B. Hoyink, Fusiegedragsregels 2000 commentaar, Den Haag: SER 2001, p. 42.
Zie onder meer: Geschillencommissie 15 maart 2007, PBO-blad 23 maart 2007.
J.B. Hoyink, Fusiegedragsregels 2000 commentaar, Den Haag: SER 2001, p. 59.
Geschillencommissie Fusiegedragsregels 26 maart 1998, JAR 1998/110.
J.B. Hoyink, Fusiegedragsregels 2000 commentaar, Den Haag: SER 2001, p. 63. Geschillencommissie
Fusiegedragsregels 22 oktober 2009, PBO-blad nr. 70.
J.B. Hoyink, Fusiegedragsregels 2000 commentaar, Den Haag: SER 2001, p. 76.
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3.4.1

Verhouding tot WOR

Art. 4 lid 7 FGR bepaalt dat partijen de betrokken ondernemingsraden in de
gelegenheid stellen kennis te nemen van het oordeel van de vakbonden, opdat zij
daarmee rekening kunnen houden bij het uitbrengen van hun advies. Uit de jurisprudentie van de Geschillencommissie volgt niet eenduidig of hiermee bedoeld is dat
de vakbonden moeten worden geraadpleegd voordat de OR om advies wordt
gevraagd. In 2009 overwoog de Geschillencommissie dat de volgorde als volgt is:
eerst dienen de betrokken vakbonden een oordeel te geven over de voorgenomen
transactie. De or dient vervolgens van dat oordeel in kennis te worden gesteld
alvorens hij advies uitbrengt. Mede op die wijze kan het oordeel van de betrokken
vakbonden van wezenlijke invloed zijn op het fusiebesluit en de modaliteiten van de
fusie. Wanneer de vakbond later wordt geraadpleegd dan de or, is sprake van
29
schending van de SER-fusiegedragsregels. Eerder oordeelde de commissie echter
dat van partijen verwacht mag worden dat zij met het oog op art. 4 lid 7 FGR de fusie
30
gelijktijdig met het advies aan de or of vlak daarvoor aan de vakbonden melden.
3.4

Aandelenfusie

3.4.1

Inleiding

Naast de bedrijfsfusie en de juridische fusie kan een fusie of overname bewerkstelligd
worden door een overname van de aandelen. Een vennootschap (of natuurlijke
persoon) koopt alle (of in ieder geval een meerderheid) van de aandelen van een
andere vennootschap en verkrijgt daarmee zeggenschap over deze vennootschap. Een
aandelenfusie kan onderhands of op de beurs geschieden. Voor sommige BV’s en NV’s
geldt dat overdracht van de aandelen beperkt is door een statutaire blokkeringsregeling. De aandelen van een NV zijn in beginsel vrij overdraagbaar. Wanneer de
aandelen van de NV die wordt overgenomen aan de beurs genoteerd zijn, is er sprake
van een beursovername. Voor een dergelijke overname gelden specifieke effectenrechtelijke regels. Een bijzondere vorm van de beursovername betreft het openbare
31
bod. Een openbaar bod is een aanbod tot overname van de aandelen dat zich niet
richt tot bepaalde rechtssubjecten maar tot een breder publiek. In 2004 hebben de
Raad en het parlement van de Europese Unie een richtlijn vastgesteld op het terrein
32
van openbare biedingen, hierna de Dertiende Richtlijn genoemd.
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Geschillencommissie Fusiegedragsregels 22 oktober 2009 PBO-blad van 30 oktober 2009 nr. 70.
Zie ook: Geschillencommissie 12 maart 2008, PBO-blad 21 maart 2008 nr. 24.
Geschillencommissie 26 september 2008, PBO-blad 3 oktober 2008 nr. 82.
Ik besteed in dit hoofdstuk veel aandacht aan de beursovername, in het bijzonder het openbaar
bod. Deze vorm van fusie komt in de praktijk niet heel veel voor, maar is vanuit medezeggenschapsrechtelijke oogpunt zeer interessant.
Richtlijn 2004/25/EG Van het Europees parlement en de raad van 21 april 2004 betreffende het
openbaar overnamebod. De Dertiende Richtlijn is in het Nederlandse recht geïmplementeerd door
middel van wetsvoorstel 30419 Kamerstukken II, 2005-2006, 30419, nr. 2. Voor meer over het
openbaar bod verwijs ik naar: M.P. Nieuwe Weme (red), Handboek openbaar bod, Deventer: Kluwer
2008.
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Ten aanzien van de medezeggenschap van werknemers verschilt een aandelenfusie aanzienlijk van een bedrijfsfusie of juridische fusie. Bij de hierboven besproken
bedrijfs- en juridische fusie staat de invloed van de werknemersvertegenwoordigers
niet ter discussie. Bij een aandelenfusie is dat anders. Ondanks dat het belang
van werknemers bij medezeggenschap bij een aandelenfusie net zo groot is als bij
een juridische of bedrijfsfusie, doen zich verschillende problemen voor. Zo is bij een
aandelenfusie in principe geen sprake van overdracht van zeggenschap over de
onderneming, maar worden de aandelen in de rechtspersoon overgedragen. Bovendien wordt het besluit niet genomen door de ondernemer, maar door individuele
aandeelhouders. Dit maakt de toepasselijkheid van het adviesrecht ex art. 25 WOR
complex. Het beginsel ‘medezeggenschap volgt zeggenschap’ komt onder druk te
staan, nu de zeggenschap uitgeoefend wordt door individuele aandeelhouders en de
medezeggenschap gekoppeld is aan de besluitvorming in de onderneming door het
bestuur (in de zin van de WOR).
Bij een beursovername is bovendien sprake van spanning tussen het vroegtijdig
raadplegen van de werknemers en van de wens zo laat mogelijk ruchtbaarheid te
geven aan een overname in verband met concurrentie en koersgevoeligheid. Dit kan
gevolgen hebben voor het tijdstip van advisering en/of informatie en raadpleging.
Ook rijst de vraag of het raadplegen van werknemersvertegenwoordigers niet in strijd
is met regelgeving omtrent (misbruik van) voorwetenschap. In de hierop volgende
paragrafen ga ik in op deze problemen en geef ik een overzicht van de rol van
werknemersvertegenwoordigers (vakbonden en or) bij een aandelenfusie. Ik besteed
specifieke aandacht aan de beursovername via een openbaar bod omdat daarvoor
bijzondere medezeggenschapsregels gelden. Ik ga achtereenvolgens in op de vraag of
en wanneer er sprake is van overdracht van zeggenschap (paragraaf 3.4.2 tot 3.4.5), op
de vraag of de or een adviesrecht heeft en zo ja op welk moment en door wie hij
geraadpleegd moet worden (paragraaf 3.4.6), op de medezeggenschapsregeling in het
Besluit openbare biedingen (paragraaf 3.4.8) en op het enquêterecht (paragraaf 3.4.9).
3.4.2

Overdracht van zeggenschap over de vennootschap of de onderneming?

Art. 25 lid 1 sub a WOR bepaalt dat een voorgenomen besluit tot overdracht van
zeggenschap over de onderneming ter advisering aan de or moet worden voorgelegd
en ook de FGR sluit aan bij het begrip onderneming. In Roods Wet op de ondernemingsraden wordt overdracht van zeggenschap gedefinieerd als “het voor zeggen
hebben”. Dat “voor het zeggen hebben” kan volgens de laatste druk zowel voort33
vloeien uit een juridische positie als uit een feitelijke positie. Is in het geval van een
aandelenfusie wel sprake van overdracht van zeggenschap over de onderneming? De
aandelen in de rechtspersoon – de ondernemer – worden immers overgedragen, en in
beginsel brengt dat geen gevolgen met zich voor de onderneming (de arbeidsorganisatie). In de PUEM-zaak heeft het Hof Amsterdam echter geoordeeld dat de
overdracht van de zeggenschap over de ondernemer tevens leidt tot overdracht van
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Rood/Verburg, Wet op de ondernemingsraden, p. 291.
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de zeggenschap over de onderneming. Naar aanleiding van deze uitspraak is de
heersende leer in de literatuur dat de overdracht van de ondernemer tevens
35
de overdracht van de onderneming impliceert. Ik sluit me daarbij aan. In de
volgende paragraaf ga ik in op de vraag hoeveel procent van de aandelen dan moet
worden overgedragen wil er sprake zijn van overdracht van zeggenschap.
3.4.3

Overdracht van zeggenschap?

3.4.3.1

De hoofdregel: 50+

Art. 25 lid 1 sub a WOR eist dat de fusie of overname leidt tot overdracht van
zeggenschap. Art. 25 lid 1 a en b WOR en de FGR spreken over het verkrijgen en/of
vestigen van zeggenschap over een onderneming. Wanneer wordt bij een aandelenoverdracht zeggenschap gevestigd? In de memorie van toelichting bij de WOR legt de
regering uit dat de vraag of er sprake is van beslissende invloed met name afhangt
van de vraag of belangrijke strategische beslissingen met betrekking tot die onderneming kunnen worden genomen. Dit zijn bijvoorbeeld de goedkeuring van een
bedrijfsplan en van belangrijke investeringen, het vaststellen van de begroting en
36
het benoemen en ontslaan van bestuurders. Binnen een onderneming die in de
vorm van een rechtspersoon wordt gedreven, zal de zeggenschap vaak zijn af te leiden
uit de mogelijkheid een doorslaggevende invloed uit te oefenen op de samenstelling
37
van het bestuur of van andere organen van de rechtspersoon. In het geval van een
aandelenfusie zal zeggenschap gevestigd, verkregen of overgenomen worden door
middel van de aankoop van aandelen. Hoeveel aandelen dienen te worden verkregen
c.q. overgedragen te worden voor de overdracht dan wel vestiging van zeggenschap?
Nu de aandeelhoudersvergadering in beginsel met volstrekte meerderheid besluit
over bijvoorbeeld het benoemen en ontslaan van bestuurders, is het bezit van meer
dan 50% van de aandelen in beginsel voldoende voor het uitoefenen van zeggenschap.
Het commentaar bij de Fusiegedragsregels gaat uit van eenzelfde percentage. Verkrijging van zeggenschap staat volgens het commentaar onweerlegbaar vast indien een
38
belang van meer dan 50% wordt overgenomen, alsmede bij een minderheids- of

34
35

36
37
38

Hof Amsterdam 27 juli 1989, NJ 1990, 734, ROR 1989/30 (PUEM). Minder expliciet: OK 30 augustus
1984, NJ 1985, 475.
Zie hierover ook J. Roest, Medezeggenschap van werknemers bij financieel-economische besluiten,
Diss. 1996, p. 196-197. R.H. van het Kaar, Losbladige ondernemingsraad, Artikel 25 aantekening 9.
C.Æ. Uniken Venema, ‘De medezeggenschap van werknemers ingeval van fusie door openbare
biedingen op aandelen’, in: Van vennootschappelijk belang. Opstellen aangeboden aan prof. mr.
J.J.M. Maeijer, Zwolle: Tjeenk Willink 1988 p. 365. G.N.H. Kemperink, Fusies, overnames en medezeggenschapsrechten, Deventer: Kluwer 2002. In de jaren 80 stelde Honée: overdracht van
aandelen is een beslissing van de aandeelhouders; de zeggenschap over de aandelen wordt
overgedragen zonder dat de ondernemer (de vennootschap) die de onderneming in stand houdt
verandert. Er is dus geen adviesrecht ex art. 25 lid 1 sub a WOR. Naar zijn mening is er echter wel
sprake van een adviesrecht op grond van 25 lid 1 sub b WOR. H.J.M.N. Honée, Concernrecht en
medezeggenschapsregelingen, Deventer: Kluwer 1981, p. 149. Dit was echter voor de PUEMuitspraak.
Kamerstukken II, 1995-1996 24707, nr. 3, p. 33.
Kamerstukken II, 1995-1996 24707, nr. 3, p. 72.
Voor de wijziging in 2000 was voldoende dat iemand 50% van de aandelen had.
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50%-belang dat wordt uitgebreid naar een meerderheidsbelang. Deze formele
benadering van het begrip zeggenschap sluit tevens aan bij het groepsbegrip van
art. 2:24a BW, dat zeggenschap in concernverhoudingen aanneemt als een vennootschap meer dan de helft van de stemrechten in de algemene vergadering van
aandeelhouders kan uitoefenen of de meerderheid van de bestuurders en commissarissen kan benoemen of ontslaan. De hoofdregel is dus dat de overdracht van meer
dan 50% van de aandelen leidt tot overdracht van zeggenschap. Ik noem dit de 50+regel. Hierna zal ik een aantal uitzonderingen op deze regel bespreken.
3.4.3.2

Uitzonderingen op de 50+-regel

Er zijn situaties denkbaar waarbij een minderheidsbelang leidt tot zeggenschap of de
verkrijging van een meerderheidsbelang geen zeggenschap met zich brengt. Bij
beantwoording van de vraag hoeveel aandelen moeten worden overgenomen/ overgedragen om zeggenschap te verkrijgen, spelen daar meerdere omstandigheden een
rol dan alleen het aantal aandelen.
In de eerste plaats kunnen statutaire bepalingen inzake besluitvorming tot gevolg
hebben dat een meerderheidsaandeelhouder geen zeggenschap kan uitoefenen.
Wanneer bijvoorbeeld in de statuten is opgenomen dat alle besluiten met een
gekwalificeerde meerderheid van tweederde dienen te worden genomen, kan iemand
die 55% van de aandelen verkrijgt geen overwegende invloed uitoefenen op bijvoorbeeld het besluit tot benoeming van bestuurders. Het besluit tot verkrijging is in dat
39
geval niet adviesplichtig. Deze beperking vindt ondersteuning in de uitspraak
40
inzake Cendris BSC, die uitgebreid besproken zal worden in het volgende hoofdstuk.
Ten tweede kan gewezen worden op statutaire oligarchische clausules. Deze
clausules kunnen bijvoorbeeld bepalen dat de algemene vergadering van aandeelhouders bij de benoeming slechts kan kiezen uit een bindende voordracht van een
ander orgaan of van de houders van prioriteitsaandelen. Wanneer een oligarchische
clausule de benoemingsbevoegdheid zodanig aan banden legt dat feitelijk een ander
dan de meerderheidsaandeelhouder beslist over de benoeming van de meerderheid
van de bestuurders, kan mijns inziens geen sprake meer zijn van zeggenschap in de
41
zin van art. 25 WOR. In het geval van prioriteitsaandelen kan ook het omgekeerde
zich voordoen. Een minderheidsaandeelhouder met 40% van de aandelen waaronder
een aantal prioriteitsaandelen, kan de zeggenschap over de vennootschap en daarmee de onderneming in handen hebben. Deze prioriteitsaandelen verschaffen hem
(namelijk) de mogelijkheid een bindende voordracht te doen ten aanzien van een
meerderheid van het bestuur.
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A. Voûte, Aandelen voor werknemers. Motivatie door participatie, Deventer: Kluwer 1991, p. 114.
In casu was geen sprake van overwegende zeggenschap in het kader van 33 WOR nu de statuten
bepaalden dat besluiten met een gekwalificeerde meerderheid van 2/3 van de stemmen moesten
worden genomen, het voordrachtsrecht van aandeelhouder niet bindend is en dat de andere
aandeelhouder met 49% van de aandelen evenveel commissarissen kan benoemen.
R.H. van het Kaar, Medezeggenschap bij Fusie en Ontvlechting, Diss. 1993, p. 93 en J. Roest,
Medezeggenschap van werknemers bij financieel-economische besluiten. Met enige beschouwingen
naar Duits recht, Deventer: Kluwer 1996, p. 204.
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Ten derde kan het bestaan van aandeelhoudersovereenkomsten tot een uitzondering op de 50+-regel leiden. Ik ben van oordeel dat de zeggenschap niet bij één
rechtssubject behoeft te berusten om te kunnen spreken van overwegende zeggenschap. Aanknopingspunten hiervoor zijn te vinden in de Dertiende Richtlijn, die
bepaalt dat twee acting in concert-aandeelhouders tevens verplicht zijn een bod
te doen op alle aandelen wanneer zij overwegende zeggenschap hebben. Wanneer
twee vennootschappen – bijvoorbeeld twee zustermaatschappijen – beide 30% van
de aandelen overnemen en daarbij de aandeelhoudersovereenkomst sluiten op welke
wijze ze gezamenlijk zullen stemmen, is de verkrijging van de 30% door iedere
aandeelhouder mijns inziens een besluit waaraan werknemersvertegenwoordigers
adviesrecht kunnen ontlenen.
In de literatuur wordt wel aangevoerd dat de toepasselijkheid van de structuur42
regeling invloed heeft op de vraag of en wanneer zeggenschap wordt overgedragen.
De structuurregeling beperkt immers de bevoegdheden van de aandeelhouders, nu
de bevoegdheid tot benoeming van het bestuur onder het volledige regime toekomt
aan de raad van commissarissen. Vóór 2004 had de aandeelhoudersvergadering
tevens minder invloed op de samenstelling van de raad van commissarissen, omdat
deze door middel van coöptatie werd samengesteld. Deze wijze van samenstelling bij
43
invoering van de nieuwe structuurregeling is in het kader van het toekennen van
meer zeggenschap aan aandeelhouders gewijzigd. De aandeelhoudersvergadering
benoemt sindsdien de raad van commissarissen, met inachtneming van een versterkt
aanbevelingsrecht van de ondernemingsraad. De aandeelhouders hebben dus sindsdien directe invloed op de benoeming van tweederde van de raad van commissarissen. In beginsel benoemt de raad van commissarissen met gewone meerderheid
van stemmen het bestuur. De aandeelhoudersvergadering heeft dus onder de nieuwe
structuurregeling indirect doorslaggevende invloed op de samenstelling van het
bestuur. De 50+-doctrine geldt daarom mijns inziens gewoon als hoofdregel bij een
structuurvennootschap.
Bij de BV – waarbij natuurlijk geen sprake kan zijn van een beursovername, maar
wel van een gewone aandelenfusie – kan nog worden gewezen op de omstandigheid
dat aan bepaalde soorten aandelen extra bevoegdheden kunnen worden toegekend
ten aanzien van de benoeming van bestuurders. Sinds 1 oktober 2012 is het mogelijk
dat een aandeelhouder of een aantal aandeelhouders van een bepaalde soort de
mogelijkheid hebben een ‘eigen bestuurder’ te benoemen (art. 2:242 BW), mits iedere
aandeelhouder met stemrecht kan deelnemen aan de besluitvorming over de benoeming van één bestuurder. Hierdoor kan de zeggenschap verbonden aan verschillende
soorten aandelen aanzienlijk verschillen, en dat heeft zijn uitwerking op de vraag of
zeggenschap in de zin van art. 25 WOR wordt overgedragen. Ook kunnen sinds de
invoering van de flexibele BV aandelen zonder stemrecht worden uitgegeven. Het
overdragen van een groot pakket aandelen zonder stemrecht zal niet leiden tot
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A. Voûte, Aandelen voor werknemers. Motivatie door participatie, Deventer: Kluwer 1991 p. 114. De
meeste Nederlandse beursvennootschappen zijn niet onderworpen aan het volledige
structuurregime.
Stb. 2004, nr. 370.
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overdracht van de zeggenschap, omdat daarmee geen invloed op het beleid kan
44
worden uitgeoefend.
De uitzonderingen op de 50+-doctrine zullen vaak uit de statuten van de vennootschap of uit afspraken tussen aandeelhouders blijken. In veel gevallen zullen werknemersvertegenwoordigers niet van deze uitzonderingen op de hoogte zijn. Mijns
inziens kunnen de werknemersvertegenwoordigers hun bevoegdheden inroepen
wanneer een aandeelhouder 51% van de aandelen in een andere vennootschap
verkrijgt. Het is dan aan de ondernemer/overnemer aan te tonen dat hij vanwege
oligarchische clausules of statutaire meerderheidsvereisten geen zeggenschap heeft
verkregen. Als de or vermoedt dat een minderheidsaandeelhouder zeggenschap kan
uitoefenen door middel van clausules of aandeelhoudersovereenkomsten, zal hij
gebruik kunnen maken van zijn algemene informatierecht volgens art. 31 WOR en
op deze wijze proberen te achterhalen of zeggenschap wordt verkregen.
3.4.3.3

Openbaar bod: 30+-regel?
45

De Dertiende Richtlijn heeft het verplichte bod in Nederland geïntroduceerd. Sinds
2008 is eenieder die alleen of gezamenlijk met anderen overwegende zeggenschap
uitoefent in een vennootschap verplicht een bod te doen op alle aandelen van die
vennootschap ex art. 5:70 Wft. De Nederlandse regering heeft ervoor gekozen de
46
bieddrempel op 30% te stellen. Dit betekent dat van overwegende zeggenschap in
47
de zin van de Wft sprake is indien iemand 30% van de aandelen verkrijgt. Bovendien
heeft diegene dan de potentie alle aandelen van de vennootschap te verkrijgen (zie
48
hierna). Te betogen valt dat in geval van een openbaar bod het hebben van 30% van
de aandelen voldoende is voor het verkrijgen van zeggenschap in de zin van art. 25
49
WOR en art. 1 FGR. Het percentage is in dat geval objectief vastgesteld. Witteveen is
iets voorzichtiger. Hij zou niet aanstonds willen aannemen dat de medezeggenschapsrechtelijke ondergrens daarmee van ten minste 50% naar 30% is verlaagd en dat
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Zie over aandelen zonder stemrecht bij de flexibele BV: P.J. Dortmond, ‘Rechten van stemrechtloze
aandelen in de invoeringswet flexibilisering BV-recht’, Ondernemingsrecht 2010, 108, J.A.M. ten
Berg, ‘Aandelen in de bv-nieuwe stijl: stemrecht en stortingsplicht, Ondernemingsrecht 2007, 106,
R.T.L. Vaessen, ‘Het einde van certificering in zicht? De invloed van de introductie van stemrechtloze aandelen op deze vertrouwde rechtsfiguur’, Tijdschrift voor vennootschaps- en rechtspersonenrecht, 2012-4, p. 108-115, R.A. Wolf, ‘Enkele wettelijke bepalingen bezien in het licht van het
stemrechtloze aandeel TvOB, 2011-6, p. 139-145.
Zie voor meer over het verplichte bod: A. Doorman, ‘Het verplicht openbaar bod’, in: M.P. Nieuwe
Weme, Handboek openbaar bod, Deventer: Kluwer 2008.
Kamerstukken II, 2005-2006, 30419, nr. 3, p. 5.
Rechtssubjecten die op het moment van invoering van het Bob reeds 30% van de aandelen in hun
bezit hebben, zijn uitgezonderd van het doen van een verplicht bod.
Niet iedereen die meer dan 30% van de aandelen in een andere vennootschap verkrijgt is verplicht
een bod te doen op alle aandelen. In art. 5:71 van de Wet op het Financieel toezicht zijn een aantal
uitzonderingen opgenomen. Zo hoeft degene die de aandelen door erfopvolging verkrijgt geen
openbaar bod te doen evenals een rechtspersoon die de aandelen ter bescherming van de
doelwitvennootschap behoudt. Wanneer een ondernemer onder één van de categorieën van
5:71 Wft valt, zal hij zijn werknemersvertegenwoordigers bij 30% van de aandelen niet behoeven
te raadplegen, nu in dat geval geen potentie tot het verkrijgen van 100% ontstaat. In dat geval zal de
hoofdregel van 50+ gaan gelden.
P.A.M. Witteveen, M.P. Nieuwe Weme, ‘Medezeggenschap en openbare biedingen: een paar apart’,
in: M.P. Nieuwe Weme, Handboek openbaar bod, Deventer: Kluwer 2008, p. 414.
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daarmee dus ook het toepassingsbereik van de WOR is verruimd, maar het geeft naar
zijn mening wel food for thought.
3.4.4

Potentiële zeggenschap = zeggenschap

Voor de vraag of werknemersvertegenwoordigers geraadpleegd dienen te worden, is
het niet relevant of de zeggenschap door middel van aandelenoverdracht daadwerkelijk verkregen wordt. Het gaat om een voldoende concreet voornemen tot overdracht of overname. De medezeggenschap moet nog van invloed kunnen zijn op de
totstandkoming van het besluit. Wanneer bijvoorbeeld de biedende vennootschap
voornemens is overwegende zeggenschap te verkrijgen in een andere vennootschap,
dient hij de werknemersvertegenwoordigers bij de besluitvorming te betrekken.
Indien later blijkt dat niet alle aandeelhouders hun aandelen willen verkopen waardoor de beoogde meerderheid niet wordt behaald, doet dit niets af aan de medezeg50
genschap van de werknemers(vertegenwoordigers). Hetzelfde geldt aan de kant
van de over te nemen vennootschap. Een dreigende overname is voldoende voor een
adviesrecht in de zin van art. 25 lid 1 sub b WOR. Nu potentie tot het verkrijgen van
zeggenschap voldoende is, leidt het verkrijgen van een belangrijk aantal opties tevens
51
tot het verkrijgen of vestigen van zeggenschap in de zin van de WOR en FGR.
3.4.5

Verlies of verkrijging van zeggenschap?

Een laatste vraag ten aanzien van de overdracht van zeggenschap is of sprake moet
zijn van verkrijging van zeggenschap of van verlies van zeggenschap. Duidelijk is dat
sprake is van overdracht van zeggenschap indien de ene 100%-aandeelhouder alle
aandelen overdraagt aan een andere persoon of vennootschap. Maar is er ook sprake
van overdracht van zeggenschap indien vennootschap A alle aandelen van vennootschap B verkrijgt van tientallen individuele aandeelhouders die ieder op zich geen
zeggenschap in de vennootschap houden? Of andersom: indien vennootschap A al
haar aandelen in vennootschap B verkoopt aan tientallen individuele aandeelhouders? In dat geval is er sprake van verlies van medezeggenschap, maar verkrijgt
niemand deze. Moet er gekeken worden naar de zijde van de vervreemder of naar de
zijde van de verkrijger? Roest stelt dat er moet worden gekeken naar de zijde van
de vervreemder, aangezien de tekst spreekt van overdracht van zeggenschap. In haar
visie is sprake van overdracht van zeggenschap indien een pakket van meer dan 50%
van de zeggenschapsrechten wordt overgedragen, ook als verschillende aandeel52
houders in onderlinge samenwerking meer dan 50% van de aandelen overdragen.
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Ook: R.A.A. Duk, ‘Onvriendelijke overname en ondernemingsraad’, in: A-T-D opstellen aangeboden
aan prof. mr. P. van Schilfgaarde, Deventer: Kluwer 2000 p. 75; J.B. Hoyink, Fusiegedragsregels 2000
commentaar, Den Haag: SER 2001, p. 28; J. Roest, Medezeggenschap van werknemers bij financieeleconomische besluiten. Met enige beschouwingen naar Duits recht, Deventer: Kluwer 1996, p. 203.
J. Roest, Medezeggenschap van werknemers bij financieel-economische besluiten. Met enige beschouwingen naar Duits recht, Deventer: Kluwer 1996, p. 203.
J. Roest, Medezeggenschap van werknemers bij financieel-economische besluiten. Met enige beschouwingen naar Duits recht, Diss. 1996, p. 201.
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Van het Kaar lijkt deze mening te delen, nu hij schrijft dat een minderheidsaandeelhouder in de regel geen doorslaggevende invloed kan uitoefenen en daardoor geen
53
zeggenschap kan overdragen. Van den Ingh kiest daarentegen voor een verkrijgersvisie. Hij motiveert dit met een verwijzing naar de achtergrond van het adviesrecht
dat de or moet worden geraadpleegd over (voorgenomen) besluiten die wijzigingen
kunnen aanbrengen in de arbeidsvoorwaarden of het aantal werknemers. Het is de
54
verkrijger en niet de vervreemder die wijzigingen daarin aanbrengt. Juist gezien het
doel en de achtergrond van het adviesrecht sluit ik mij aan bij de medezeggenschapsrechtelijke benadering van Verburg, waarbij het aankomt op een rationele uitleg van
55
de WOR. Zowel bij overdracht door één persoon aan verspreide aandeelhouders als
bij overdracht van aandelen door verschillende aandeelhouders aan één persoon/
vennootschap kan in een dergelijke benadering sprake zijn van overdracht van
zeggenschap. Hiermee wordt gegarandeerd dat iedere wijziging van de zeggenschap
ter raadpleging aan de or wordt voorgelegd. Dit sluit ook aan bij de Fusiegedragsregels, die een fusie omschrijven als: “verkrijging of overdracht van de zeggenschap,
direct of indirect, over een onderneming of een onderdeel daarvan, alsmede de
vorming van een samenstel van ondernemingen (art. 1 lid 1 sub d FGR).”
3.4.6

Het adviesrecht van art. 25 WOR

3.4.6.1

De overnemer

Op grond van art. 25 lid 1 sub b WOR moet de overnemer het voorgenomen besluit tot
overname van een meerderheid van de aandelen in een andere vennootschap ter
advisering aan zijn or voorleggen, indien de overnemer een vennootschap is aan wier
onderneming een or is verbonden. Hierop geldt een uitzondering indien het een
buitenlandse onderneming is (zie paragraaf 5.2.4). In paragraaf 3.4.6.3 zal ik ingaan op
de vraag op welk moment de or moet worden geraadpleegd. In de volgende paragraaf
bespreek ik eerst of de or van de overdragende vennootschap om advies moet worden
gevraagd.
3.4.6.2

De doelwitvennootschap

De medezeggenschap bij de doelwitvennootschap is een stuk gecompliceerder dan bij
de overnemer. Het is immers niet een orgaan van de doelwitvennootschap (de
ondernemer) die de zeggenschap over de vennootschap en de aan haar verbonden
onderneming overdraagt, maar het zijn de individuele aandeelhouders die hun
aandeel aan de overnemer verkopen. In paragraaf 2.4 heb ik uiteengezet dat
een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders onder omstandigheden
ook als een besluit van de ondernemer kan worden aangemerkt, maar de heersende
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R.H. van het Kaar, Medezeggenschap bij Fusie en Ontvlechting, Diss. 1993, p. 93.
F.J.P. van den Ingh, ‘Aandelenoverdracht en art. 25 WOR’, WPNR 1994/6124, p. 121 en 122.
L.G. Verburg, Het territoir van de (Nederlandse) ondernemingsraad in het internationale bedrijfsleven.
Diss. 2007, p. 170-171.
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leer is dat dit niet geldt voor de optelling van besluiten van individuele aandeel56
houders. In dat geval is er dus geen adviesrecht voor de or van de doelwitvennootschap. Bij een vriendelijke overname wordt in de praktijk aangesloten bij een
handeling van het bestuur, zoals het geven van een positieve aanbeveling aan de
aandeelhouders of het in stelling brengen van een beschermingsconstructie: een
‘kunstgreep’ die ertoe leidt dat toch een adviesrecht van de or ontstaat. Witteveen
wijst erop dat dit een tamelijk royale oprekking van de limitatieve opsomming
57
van art. 25 WOR is, maar voor de praktijk een bevredigende oplossing biedt. Door
te aanvaarden dat het doen van een positieve aanbeveling onder de reikwijdte van
art. 25 lid 1 sub a WOR valt, wordt inderdaad een ruime uitleg gegeven aan die
bepaling. De vraag rijst of het adviesrecht in dit geval moet worden gezien als een
adviesrecht ten aanzien van de overname zelf of alleen ten aanzien van de positieve
aanbeveling van het bestuur, dan wel het in het stelling brengen van een beschermingsconstructie. Bloemarts stelt ten aanzien van een openbare bieding dat een
positieve aanbeveling van het bestuur moet worden gezien als medewerking aan het
58
slagen van het bod en dus ook als het aangaan van duurzame samenwerking. Duk is
het daarmee niet eens. Hij stelt dat de Nederlandse taal te veel geweld aangedaan
wordt als men zegt dat het de doelwitvennootschap is die met een positieve
59
aanbeveling besluit tot overdracht van zeggenschap. Ook Witteveen is van mening
60
dat het adviesrecht slechts ziet op het geven van een positieve aanbeveling. Ik sluit
mij daarbij aan; het past niet binnen de vennootschapsrechtelijke verhoudingen een
positieve aanbeveling als een (voorgenomen) besluit tot overdracht van de aandelen
te beschouwen. Bovendien zijn de aandeelhouders, zoals Witteveen en Sick terecht
61
opmerken, niet gehouden de aanbeveling van het bestuur op te volgen. Het bestuur
heeft geen zeggenschap het besluit tot overdracht (voor) te nemen en daarom kan er
ook geen medezeggenschap zijn over de overname zelf. Het adviesrecht ziet dus
slechts op de positieve aanbeveling, een onderwerp dat strikt genomen niet onder
art. 25 WOR valt, maar er wel voor zorgt dat de or nog enige betrokkenheid heeft bij
de overdracht van de vennootschap. Wanneer de or beroep instelt bij de Ondernemingskamer zal slechts de positieve aanbeveling van het bestuur worden getoetst. De
conclusie dat het besluit kennelijk onredelijk is, zal er mijns inziens niet toe kunnen
leiden dat het besluit tot overdracht van de aandelen ongedaan moet worden
gemaakt. Dit maakt een te grote inbreuk op de bevoegdheden van de aandeelhouders
en is in strijd met hun eigendomsrecht. Dit wordt ook door de Ondernemingskamer
overwogen in de zaak Schenker Rail. Nadat de Ondernemingskamer heeft vastgesteld
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Zie bijvoorbeeld: P.A.M. Witteveen: ‘Medezeggenschap en openbare biedingen: een paar apart’, in:
M.P. Nieuwe Weme, Handboek openbaar bod, Deventer: Kluwer 2008, p. 413.
P.A.M. Witteveen: ‘Medezeggenschap en openbare biedingen: een paar apart’, in: M.P. Nieuwe
Weme, Handboek openbaar bod, Deventer: Kluwer 2008, p. 415.
J.C.M.G. Bloemarts, ‘Onvriendelijke overnemingen; de positie van vakbeweging en ondernemingsraad’, De NV 66/2 1988, p. 59.
R.A.A. Duk, ‘Onvriendelijke overname en ondernemingsraad’, in: J.B. Huizink e.a., A-T-D opstellen
aangeboden aan prof. mr. P. van Schilfgaarde, Deventer: Kluwer 2000, p. 76.
P.A.M. Witteveen, ‘De SER, de medezeggenschap en evenwichtig ondernemingsbestuur’, Ondernemingsrecht 2008, 64, p. 224.
P.A.M.Witteveen, P. Th. Sick, ‘Medezeggenschap en openbaar bod’, ArbeidsRecht, 2010, 3.
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dat het adviesrecht ten aanzien van de overdracht van de aandelen door de moedervennootschap zich slechts uitstrekt over de beslissing van de ondernemer om daaraan
medewerking te verlenen, stelt zij dat niet valt in te zien op welke wijze een negatief
62
advies afbreuk zou kunnen doen aan een rechtsgeldige overdracht van de aandelen.
Dit is anders wanneer het besluit van de individuele aandeelhouders kan worden
toegerekend aan het bestuur of wanneer de individuele aandeelhouders als medeondernemer kunnen worden beschouwd. De leerstukken toerekening en medeondernemerschap zijn naar mijn mening ook toepasbaar in de situatie dat de
63
grootaandeelhouder een natuurlijk persoon is. Mijns inziens zal toerekening van
een besluit van individuele aandeelhouders aan de ondernemer zich echter niet snel
voordoen, omdat het bestuur op geen enkele wijze betrokken zal zijn bij het besluit
(zie hierover meer in paragraaf 4.4.6). Medeondernemerschap is niet ondenkbaar
wanneer de aandelen worden overgedragen door een grootaandeelhouder of enkele
samenwerkende aandeelhouders. Als geen sprake is van toerekening of medeondernemerschap is de invloed van de or dus beperkt tot de positieve aanbeveling van het
bestuur. Er is in dat geval veel minder invloed dan bij een juridische fusie of een
bedrijfsfusie.
Indien het bestuur geen positieve aanbeveling geeft of de verkoop van de aandelen
zelfs afwijst (zonder een beschermingsconstructie in het leven te roepen) is er in het
geheel geen medezeggenschap. Bij een vijandige overname of een neutrale opstelling
van het bestuur is het aanknopen bij een handeling van het bestuur niet mogelijk,
zelfs niet indien het bestuur de aandeelhouders adviseert de aandelen niet over te
64
dragen. Via de hierboven besproken constructie zou dit immers slechts betekenen
dat het bestuur adviseert de zeggenschap niet over te dragen en iets niet doen is in het
systeem van art. 25 WOR (in beginsel) niet adviesplichtig. In het geval van een
65
vijandige overname is er aldus geen adviesrecht voor de or. Bloemarts heeft eerder
voorgesteld dat het bestuur van de doelwitvennootschap altijd de ondernemingsraad
66
moet raadplegen over zijn visie op de overname. Een dergelijke benadering is ook te
vinden in het Bob en de FGR: de overnemer meldt zijn voornemers aan de doelwitvennootschap en die raadpleegt vervolgens haar werknemersvertegenwoordigers.
Roest vindt dit geen zinvol voorstel, nu het de aandeelhouders blijven die uiteindelijk
67
beslissen hun aandelen al dan niet over te dragen. Ik sluit mij daarbij aan. Met een
dergelijke bevoegdheid zouden medezeggenschap en zeggenschap niet bij elkaar
aansluiten. Overigens is het maar zeer de vraag of in de WOR een verplichting kan
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Ondernemingskamer 20 februari 2013, ARO 2013, 63, JAR 2013/120, RO 2013/43 (Schenker Rail). Zie
over deze uitspraak ook: R.H. van het Kaar, ‘Adviesrecht over wijziging vennootschappelijke
structuur binnen concern’ TRA 2013, 61.
Zie ook: G.N.H. Kemperink, Fusies, overnames en medezeggenschapsrechten, Deventer: Kluwer 2000,
p. 20 en R.H. van het Kaar, Medezeggenschap bij fusie en ontvlechting¸ Diss. 1993, p. 92.
Vgl: P.A.M. Witteveen, P.Th. Sick, ‘Medezeggenschap en openbaar bod’, ArbeidsRrecht, 2010, 3.
Zie ook: P.A.M. Witteveen, ‘Medezeggenschap en openbare biedingen: een paar apart’, in:
M.P. Nieuwe Weme, Handboek openbaar bod, Deventer: Kluwer 2008, p. 415.
J.M.C.G. Bloemarts, ‘Onvriendelijke overnemingen: de positie van de vakbeweging en ondernemingsraad, De NV 1988, p. 59.
J. Roest, Medezeggenschap bij financieel-economische besluiten, Diss. 1996, p. 224. Dit stelt zij in
navolging van Maeijer die eerder aangaf dat de effecten van een dergelijk adviesrecht gering zijn.
J.M.M. Maeijer, ‘Medezeggenschap in concernverhoudingen’, De NV 1989-67, p. 119-120.
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worden opgenomen voor de overnemer de doelwitvennootschap te raadplegen, nu
sinds 2007 het verbod op het doen van een rauwelijks bod is vervallen. Een
verplichting het bestuur van de doelwitvennootschap te informeren staat op
68
gespannen voet met de mogelijkheid een rauwelijks bod te doen. Ik kom hier
later op terug, bij de bespreking van de FGR, waarin wel een regeling voor een
vijandige overname is opgenomen. Denkbaar is wel dat het bestuur van de doelwitvennootschap verplicht wordt de hem bekende informatie te delen met zijn
werknemersvertegenwoordigers.
Ook bij een vijandige overname kan in zeer bijzondere omstandigheden sprake
zijn van medeondernemerschap, te weten indien degene die de aandelen overdraagt
overwegende zeggenschap uitoefent op de doelwitvennootschap.
3.4.6.3

Het tijdstip van advisering

Indien sprake is van een adviesrecht voor de or bij de overnemende en/of overdragende vennootschap, rijst de vraag op welk moment de or dit recht kan uitoefenen.
Op grond van art. 25 WOR dient de or in de gelegenheid te worden gesteld zijn advies
uit te brengen op een moment dat dit nog van wezenlijke invloed is op alle
modaliteiten van het besluit. In paragraaf 3.3.2 heb ik ten aanzien van de bedrijfsfusie
en de juridische fusie geconcludeerd dat dit in een vroegtijdig stadium dient
te gebeuren, soms voordat een intentieverklaring wordt ondertekend. Ik constateerde
daarbij dat dit enigszins op gespannen voet staat met de wens van fusiepartijen zo
weinig mogelijk ruchtbaarheid te geven aan de fusie. Dit geldt nog sterker indien
sprake is van een aandelenfusie, specifiek een beursovername, waarbij concurrentieof koersgevoelige informatie aan de orde kan zijn. De WOR kent geen onderscheid
tussen de verschillende vormen van de fusie, en in tegenstelling tot de Fusiegedragsregels (zie paragraaf 3.4.7.2) maakt deze ook geen uitzondering voor overnames die
onder de effectenrechtelijke regelgeving vallen.
Uit de parlementaire behandeling van de implementatie van de Dertiende Richtlijn valt echter af te leiden dat het moment van raadplegen bij een openbaar bod toch
naar achteren schuift. De minister stelt voorop dat de werknemersvertegenwoordigers moeten worden geraadpleegd indien sprake is van voorwaardelijke overeen69
stemming. Over dit moment overweegt de minister het volgende:
Van voorwaardelijke overeenstemming is bijvoorbeeld sprake indien bieder en doelvennootschap
overeenstemming hebben bereikt, terwijl op dat moment nog advies van de ondernemingsraad
of ondernemingsraden (en bij gebreke aan een ondernemingsraad, de werknemers) en werknemersorganisaties moet worden gevraagd. Omdat sprake is van voorwaardelijke overeenstemming kan het advies van de ondernemingsraad of -raden en werknemersverenigingen op grond van
respectievelijk de Wet op de Ondernemingsraden (art. 25, tweede lid) en het SER-besluit Fusiegedragsregels 2000 (artikel 4, zesde lid) nog van wezenlijke invloed zijn op het bod en de modaliteiten
70
daarvan.
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Dit geldt uiteraard alleen voor de situatie dat sprake is van een openbaar bod.
Kamerstukken II, 2005-2006, 30419, nr. 3, p. 7.
Kamerstukken II, 2005-2006, 30419, nr. 3, p. 7.
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Dit staat mijns inziens op gespannen voet met het beginsel dat het advies van de or
van wezenlijke invloed moet zijn. Er is immers al overeenstemming over alle aspecten
van het besluit en het inwinnen van het advies van de or of het standpunt van de
akbonden is de enige voorwaarde die nog vervuld moet worden. Bij de behandeling in
de Eerste Kamer wordt opheldering gevraagd. De minister werd gevraagd of de
hierboven geciteerde passage voor alle gevallen geldt waarop art. 25 WOR van
71
toepassing is of dat deze beperkt is tot de situatie van een openbaar bod.
Het antwoord van de minister luidde als volgt:
De voorgestelde regeling heeft geen gevolgen voor de bestaande regeling in artikel 25 WOR. Het
onderhavige wetsvoorstel en het nog vast te stellen Bob betreffen uitsluitend de situaties zoals die
door dit wetsvoorstel en het genoemde besluit worden geregeld ter uitvoering van de overnamerichtlijn. Teneinde duidelijkheid te scheppen over het tijdstip waarop een voorgenomen overnamebod publiek moet worden gemaakt is meer objectief bepaald wanneer de aankondiging van een
openbaar bod moet plaatsvinden, te weten het moment waarop al dan niet voorwaardelijk
overeenstemming is bereikt. Daarmee wordt echter geen afbreuk gedaan aan het bestaande
uitgangspunt dat het advies van de ondernemingsraad of de werknemersverenigingen nog van
wezenlijke invloed moet kunnen zijn. Met een dergelijke regeling terzake de aankondiging van een
voorgenomen openbaar bod loopt Nederland ook internationaal meer in de pas. In het buitenland,
zoals het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk, België, Italië en Spanje, behoeft pas een
openbare mededeling te worden gedaan na het bereiken van overeenstemming over het bod. De
voorgestelde bepaling sluit daarnaast beter (dan in het verleden) aan bij de uit artikel 5:59 van de
Wft voortvloeiende verplichting dat voorwetenschap («koersgevoelige informatie») in beginsel
72
onverwijld openbaar dient te worden gemaakt.

Dit antwoord verheldert in ieder geval dat de eerder gemaakte opmerking geen
algemene werking heeft voor alle gevallen waarop art. 25 WOR ziet, maar laat mijns
inziens onduidelijkheid bestaan over de vraag of het moment van raadpleging bij een
openbaar bod naar achteren is geschoven. De minister blijft immers vasthouden aan
de eerdere uitleg van de definitie van voorwaardelijke overeenstemming, maar geeft
wel aan dat het niet de bedoeling is geweest afbreuk te doen aan de gedachte dat het
advies van wezenlijke invloed moet zijn. Ik interpreteer het zo dat de minister
inderdaad een specifiek moment van raadpleging bij een openbaar bod heeft
gecreëerd, en wel op het moment dat partijen voorwaardelijke overeenstemming
hebben bereikt, maar dat hij van oordeel is dat dit wezenlijke invloed van de or
betekent. Witteveen spreekt van een specifiek voor de situatie van het openbaar bod
geïntroduceerde benadering van het moment van inschakeling van de medezeggenschap. Hij acht deze benadering begrijpelijk in het licht van de (internationale)
realiteit en de behoeften van de overnamepraktijk, en ook in het licht van de
effectenrechtelijke wetgeving, maar ziet daarentegen dat deze benadering minder
73
past in de medezeggenschapsrechtelijke traditie. Ondanks dat de minister verschillende malen heeft benadrukt dat geen afbreuk wordt gedaan aan het beginsel in
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Kamerstukken I, 2006-2007, 30419, nr. B, p. 8.
Kamerstukken I, 2006-2007, 30419, nr. C, p. 13.
P.A.M. Witteveen, ‘Medezeggenschap en openbare biedingen: een paar apart’, in: M.P. Nieuwe
Weme, Handboek openbaar bod, Deventer: Kluwer 2008, p. 418-420.
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art. 25 lid 2 WOR, heb ik het idee dat de benadering bij een openbaar bod leidt tot het
naar achteren schuiven van de medezeggenschap. De achtergrond van de inperking
van de medezeggenschap lijkt te zijn dat de minister vreest dat Nederland anders uit
de pas loopt bij andere landen. Dit argument lijkt mij niet steekhoudend, nu de
Nederlandse medezeggenschap in het algemeen sterker is dan in het buitenland, niet
alleen voor het openbaar bod. Het door Witteveen aangehaalde belang van concurrentie- en koersgevoeligheid is mijns inziens relevanter, maar dat kan voorkomen
worden door de or geheimhouding op te leggen. Belangrijker is mijns inziens dat het
naar achteren schuiven van het adviesrecht in strijd is met de Dertiende Richtlijn zelf.
Deze bepaalt namelijk in art. 14 dat met implementatie van de richtlijn geen afbreuk
mag worden gedaan aan bestaande nationale regels omtrent het recht op informatie,
raadpleging en inspraak van werknemers.
3.4.7

De Fusiegedragsregels

3.4.7.1

Informatie en raadpleging van vakbonden

Indien sprake is van een fusie in de zin van de FGR moeten de vakbonden zowel aan
de kant van de doelwitvennootschap als aan de kant van de overnemer in het
fusieproces worden betrokken. Op grond van art. 3 FGR moeten zij worden geïnformeerd voordat een openbare mededeling wordt gedaan over de fusie. De vakbonden
worden dus geïnformeerd voordat de fusie of overname naar buiten wordt gebracht.
Hierop wordt in lid 2 een uitzondering gemaakt. Wanneer een voor het algemeen
effectenverkeer geldende regel zich verzet tegen voorafgaande kennisgeving, worden
de vakbonden in kennis gesteld op het moment van de openbare mededeling. In het
algemeen wordt aangenomen dat een beursovername of een openbaar bod onder
deze uitzondering valt. Ook hier wordt het tijdstip van medezeggenschap in geval van
een openbare bieding dus naar achteren geschoven.
Op grond van art. 4 FGR moeten de vakbonden vervolgens worden geraadpleegd
voordat de partijen overeenstemming bereiken over de fusie. Deze bepaling bevat
geen specifieke regeling voor de aandelenfusie of een beursovername, dus moeten
de vakbonden geraadpleegd worden voordat partijen overeenstemming over alle
aspecten van de fusie hebben bereikt. Witteveen wijst erop dat de minister in de
toelichting bij het Bob niet heeft gesproken over de FGR, maar dat verwacht kan
worden dat deze benadering ook gevolgen heeft voor het moment van raadplegen op
74
grond van de FGR. Zoals ik hierboven reeds uiteenzette, wordt met ‘voordat
fuserende partijen overeenstemming hebben bereikt’ een eerder moment bedoeld
dan het moment waarop over alle aspecten overeenstemming is bereikt en alleen nog
advies van de or of een standpunt van de vakbonden verkregen moet worden. Ook
hiervoor geldt dat art. 14 van de Dertiende Richtlijn bepaalt dat geen afbreuk mag
worden gedaan aan nationaal medezeggenschapsrecht.
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P.A.M. Witteveen, ‘Medezeggenschap en openbare biedingen: een paar apart’, in: M.P. Nieuwe
Weme, Handboek openbaar bod, Deventer: Kluwer 2008, p. 424.
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3.4.7.2

De vijandige overname

De Fusiegedragsregels bevatten een specifieke bepaling voor een vijandige overname.
Art. 5 lid 2 FGR bepaalt dat in geval van een openbaar bod waarover geen overeenstemming wordt bereikt, de bieder het bestuur van de doelwitvennootschap ten
minste vijftien dagen voor het uitbrengen van het bod schriftelijk in kennis stelt van
dit bod, zodat de doelwitvennootschap de werknemersvertegenwoordigers kan raadplegen. De vraag is hoe dit zich verhoudt tot het in 2007 schrappen van het verbod op
het rauwelijks bod. Het vijftien dagen van te voren op de hoogte stellen van de
doelwitvennootschap laat zich immers moeilijk rijmen met de mogelijkheid een
rauwelijks – onaangekondigd – bod te doen. Schutte-Veenstra stelt daarom dat de eis
van het schriftelijk op de hoogte stellen van het voornemen tot fusie in strijd is met
75
het effectenrecht. Witteveen stelt dat de gedragsrechtelijke normen van art. 5 FGR in
76
belangrijke mate worden uitgehold door het positieve recht. De minister heeft zich
bij de behandeling van de (implementatiewet) van de Dertiende Richtlijn echter altijd
op het standpunt gesteld dat geen afbreuk wordt gedaan aan wat bepaald is in art. 4
én 5 van de FGR.
3.4.8

Het Bob

3.4.8.1

Inleiding

De Dertiende Richtlijn en het Bob bevatten specifieke bepalingen over de medezeggenschap van werknemers, zowel bij de bieder als bij de doelwitvennootschap. Die
verplichtingen hebben bieder en doelwitvennootschap jegens de werknemersvertegenwoordigers of bij ontstentenis van die vertegenwoordigers jegens de werknemers.
Het Bob en de parlementaire geschiedenis laten in het midden welke werknemersvertegenwoordigers geraadpleegd dienen te worden. Denkbaar is dat zowel de or als
de vakorganisaties recht hebben op informatie op grond van art. 10 van het Bob.
Indien er geen ondernemingsraden en/of vakorganisaties zijn, voorziet het Bob in
directe medezeggenschap van de werknemers.
Art. 14 van de richtlijn bepaalt dat geen afbreuk wordt gedaan aan bestaande
regelingen op het gebied van informatieverschaffing, raadpleging en inspraak van
werknemers. Dit betekent dat de medezeggenschapsregeling in het Bob naast het
77
adviesrecht ex art. 25 WOR en art. 3 en 4 FGR staat (indien van toepassing). Wanneer
sprake is van bevoegdheden op grond van de WOR en/of FGR, zullen de voorschriften
uit het Bob deze procedures in- en aanvullen. Hierboven besprak ik dit reeds voor de
timing van advisering en raadpleging. Ik bespreek hierna de medezeggenschapsrechtelijke bepalingen uit het Bob en ga in op de verhouding met de WOR en de FGR.
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Schutte-Veenstra, T&C Arbeidsrecht, Fusiegedragsregels art. 5 aant. 1
P.A.M. Witteveen, ‘Medezeggenschap en openbare biedingen: een paar apart’, in: M.P. Nieuwe
Weme, Handboek openbaar bod, Deventer: Kluwer 2008, p. 425.
Zie ook: Josephus Jitta, T&C Ondernemingsrecht Effectenrecht 2013 art. 27 Besluit openbare
biedingen Wft aantekening 1.
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3.4.8

De bieder

In de specifieke situatie dat sprake is van een openbaar bod in de zin van de Wft
bepaalt art. 10 lid 4 Bob dat de bieder de vertegenwoordigers van haar werknemers
of, bij ontstentenis van die vertegenwoordigers, de werknemers zelf van het openbaar
bod in kennis stelt, onder gelijktijdige terbeschikkingstelling van het biedingsbericht.
Uit punt 8 van bijlage A blijkt dat de bieder onder meer mededelingen moet doen over
het in dienst houden van de werknemers van bieder en doelwitvennootschap, met
inbegrip van de wijziging van de belangrijkste arbeidsvoorwaarden. Er moet bijvoorbeeld worden ingegaan op de gevolgen voor de werknemers voor hun werkgelegenheid en de locatie van hun arbeidsplaatsen. Anders dan de WOR en de FGR geeft het
Bob dus expliciet aan welke informatie aan de werknemers(vertegenwoordigers) ter
beschikking moet worden gesteld. Nu het biedingsbericht moet worden goedgekeurd
door de AFM, en zij alle daarin opgenomen gegevens dient te beoordelen, zal de AFM
in haar besluit ook de gevolgen voor de werknemers meewegen. De informatie op
grond van het biedingsbericht staat los van de informatie inzake sociale gevolgen die
de ondernemer in het kader van de adviesaanvraag ter beschikking moet stellen.
Wanneer de informatie echter uiteenloopt, is dit volgens de minister een grond om
beroep bij de Ondernemingskamer in te stellen.
3.4.8.3

De doelwitvennootschap: vriendelijke overname

Ook voor de werknemers van de doelwitvennootschap bevat het Bob specifieke
informatierechten. Deze informatierechten zijn neergelegd in het, één artikel tellende, hoofdstuk 4 van het Bob. Het eerste lid van dit art. 27 Bob bepaalt dat het – door
de bieder opgestelde – biedingsbericht na algemeenverkrijgbaarstelling ter beschikking moet worden gesteld aan de werknemers van de doelwitvennootschap. Deze
verplichting rust op de doelwitvennootschap. Wanneer de doelwitvennootschap op
de hoogte is gesteld van het openbaar bod op haar aandelen, dient zij deze kennis dus
onmiddellijk te delen met de werknemers(vertegenwoordigers).
Op grond van lid 2 van art. 27 Bob moet de doel witvennootschap ook het door
haar ingenomen standpunt beschikbaar stellen aan de werknemers(vertegenwoordigers). Ook hiervoor is expliciet in het Bob neergelegd welke informatie wordt
verstrekt. Op grond van bijlage G van het Bob moet ten minste worden ingegaan op de
visie van het bestuur op de geboden prijs of ruilverhouding, de overwegingen en
prognoses die mede de hoogte van het openbaar bod hebben bepaald, waaronder een
cijfermatige onderbouwing van haar visie op deze prijs of ruilverhouding en deze
overwegingen en prognoses, de gevolgen van de uitvoering van het openbaar bod
voor de werkgelegenheid, de arbeidsvoorwaarden en de vestigingsplaatsen van de
vennootschap. De werknemersvertegenwoordigers van de doelwitvennootschap krijgen op deze wijze dus inzicht in het standpunt van de bieder en van de vennootschap
waaraan zij zijn verbonden. Dit geeft de werknemers inzicht in de merites van de
overname. Art. 27 Bob voorziet echter slechts in een informatierecht, van daadwerkelijke invloed is geen sprake. De informatie die de werknemers op grond van het Bob
verkrijgen, kan echter wel gebruikt worden in een eventueel advies (art. 25 WOR) of
raadplegingstraject (art. 4 FGR).
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3.4.8.4

De doelwitvennootschap: vijandige overname

Hierboven constateerde ik dat bij een negatief standpunt van de doelwitvennootschap in beginsel geen sprake zal zijn van een adviesrecht ex art. 25 WOR. Op grond
van art. 27 Bob heeft de or in dat geval wel inzicht in het standpunt van het bestuur en
recht op belangrijke informatie die vergelijkbaar is met de informatie die ex art. 25
WOR moet worden verstrekt. Het Bob voorziet echter niet in de mogelijkheid om
beroep in te stellen tegen het standpunt. Nu het Bob alleen ziet op de specifieke
situatie dat sprake is van een openbaar bod in de zin van de Wft, verdient het
aanbeveling een met art. 27 Bob vergelijkbare bepaling in de WOR op te nemen. Deze
bepaling zou moeten voorzien in een informatierecht voor de or in het geval dat de
zeggenschap over de ondernemer dreigt te worden overgenomen door een ander. Het
bestuur moet de or dan zijn visie over de fusie mededelen en informatie geven over de
eventuele gevolgen op sociaal en financieel gebied, voorover die hem bekend zijn.
3.4.9

Het enquêterecht

In een overnamesituatie kunnen vakbonden gebruikmaken van het enquêterecht
indien sprake is van gegronde redenen om te twijfelen aan een juist beleid. Anders
dan de hierboven besproken bevoegdheden uit de WOR en de FGR kan een enquêteprocedure zich ook richten op de individuele aandeelhouders, degenen die het bij
78
een aandelenfusie daadwerkelijk voor het zeggen hebben.
Bij een vijandige overname zou de toekenning van het enquêterecht aan de or op
79
grond van art. 2:346 lid 1 sub c aantrekkelijk kunnen zijn. In dat geval rijst wel de
vraag of sprake is van misbruik van recht. In paragraaf 2.6.7.6 constateerde ik reeds
dat de Ondernemingskamer niet snel tot de conclusie komt dat daarvan sprake is.
3.5

Medezeggenschap en concurrentie- en koersgevoelige informatie

3.5.1

Inleiding

Bij fusies en overnames is vaak sprake van informatie die concurrentie- of koersgevoelig is. Er is sprake van een spanning tussen enerzijds het belang van
werknemers bij een zo vroegtijdig mogelijke raadpleging en anderzijds het belang
van de overnemer en doelwitvennootschap bij het zo weinig mogelijk ruchtbaarheid geven aan de fusie of overname. Uit de voorgaande paragrafen volgt dat het
tijdstip van raadpleging bij een openbaar bod later is dan bij de andere vormen van
fusie. Een belangrijke rechtvaardiging hiervoor is dat sprake is van koersgevoelige
informatie. In deze paragraaf wil ik nader ingaan op het spanningsveld tussen
koersgevoeligheid van informatie- en raadplegingsrechten van werknemersvertegenwoordigers. Ik besteed daarbij aandacht aan de geheimhoudingsregelingen in de
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Ondernemingskamer 24 januari 1991, NJ 1991, 224 (Sluis).
Zie ook: P.A.M. Witteveen, ‘Medezeggenschap en openbare biedingen: een paar apart’, in:
M.P. Nieuwe Weme, Handboek openbaar bod, Deventer: Kluwer 2008, p. 427-428.
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WOR en FGR en de strafrechtelijke regelgeving inzake voorwetenschap. Ten slotte
zal ik ingaan op een aantal constructies die worden gebruikt om te voorkomen dat
koersgevoelige informatie via werknemersvertegenwoordigers naar buiten lekt.
3.5.2

Geheimhouding

Om te voorkomen dat onder meer concurrentie- en koersgevoelige informatie
vroegtijdig openbaar wordt gemaakt, bevatten de WOR en de FGR een geheimhoudingsregeling. Art. 20 WOR en art. 7 FGR belemmeren de werknemersvertegenwoordigers de informatie die zij van bieder en doelwitvennootschap hebben
verkregen te delen met achterban, pers of publiek. De ondernemer kan er belang
bij hebben dat informatie zo lang mogelijk geheim wordt gehouden, bijvoorbeeld om
imagoschade of concurrentie te voorkomen of om rechten op privacy van derden te
80
beschermen. De geheimhoudingsverplichting van art. 20 WOR ziet op (i) alle zakenen bedrijfsgeheimen die ondernemingsraadleden in hun hoedanigheid vernemen
(ii) aangelegenheden waarvoor de ondernemer de or expliciet geheimhouding heeft
opgelegd en (iii) aangelegenheden waarvan ondernemingsraadsleden – in verband
met de opgelegde geheimhouding – het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen.
Een geheimhouding in verband met een fusie of overname zal in het algemeen onder
de tweede categorie vallen. In het algemeen moet worden aangenomen dat de
ondernemer terughoudend zal moeten aangaan met het opleggen van geheimhou81
ding. De or heeft op grond van art. 20 lid 7 WOR de mogelijkheid beroep in te stellen tegen een opgelegde geheimhouding. In geval van geheimhouding ten aanzien
van concurrentie- of koersgevoelige informatie bij een fusie of overname, zal een
geheimhoudingsverplichting mijns inziens snel gerechtvaardigd zijn. Overigens zal
de geheimhouding breder kunnen worden opgelegd dan alleen koers- en concurrentiegevoelige informatie, met dien verstande dat terughoudendheid moet worden
82
betracht bij informatie over de sociale gevolgen. De toets die de rechter hanteert is of
de ondernemer bij afweging van alle betrokken belangen in redelijkheid tot de
geheimhouding heeft kunnen besluiten. De geheimhoudingsverplichting belemmert

80
81

82

Vgl. P.F. van der Heijden, J. van der Hulst, or-lid en rechtspositie, Alphen aan de Rijn: Samsom 1995,
p. 86.
Zie ook: Sprengers, T&C Ondernemingsrecht Effectenrecht art. 20 WOR aant. 1. R.H. van het Kaar,
(Losbl.) Ondernemingsraad artikel 20 aantekening 3.
Ondernemingskamer 12 maart 2007, ARO 2007/64, JAR 2007/108, ROR 2007/20, RO 2007/45
(Bolsius). Naar mijn mening zal bij ‘sociale informatie’ eerder sprake zijn van een onrechtvaardige
oplegging van geheimhouding dan bij financiële en organisatorische informatie. Zie ook: Sprengers, T&C Ondernemingsrecht Effectenrecht art. 20 WOR aant. 1
In de zaak Bolsius overweegt de Ondernemingskamer bijvoorbeeld dat het opleggen van
geheimhouding met betrekking tot een concept sociaal plan – die door de or is geaccepteerd –
onaanvaardbaar is. “Die geheimhouding heeft immers verhinderd dat – juist waar het de gevolgen
van het voorgenomen besluit voor de werknemers en de naar aanleiding daarvan genomen
maatregelen betreft – de cor die werknemers heeft geconsulteerd en heeft hem aldus belet
een wezenlijk onderdeel van zijn taak in het kader van het recht op medezeggenschap en het
adviesrecht adequaat te vervullen.” Ondernemingskamer 12 maart 2007, ARO 2007/64, JAR 2007/
108, ROR 2007/20, RO 2007/45 (Bolsius).
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83

de or – bijvoorbeeld in het overleg met de achterban – maar leidt er ook toe
dat veelinformatie beschikbaar kan worden gesteld. Uit jurisprudentie van de
Ondernemingskamer volgt dat (mede) vanwege de geheimhoudingsverplichting
de ondernemer niet snel informatie mag achterhouden met een beroep op de
84
concurrentie-gevoeligheid.
Art. 7 van de Fusiegedragsregels bepaalt in het eerste lid dat de kennisgeving van
art. 4 geheim is, tenzij schriftelijk anders is bepaald. Voor de gegevens die op grond
van dit artikel moeten worden verstrekt, geldt dat de geheimhouding van te voren
moet zijn verzocht (art. 7 lid 2 FGR). Deze laatste bepaling wordt door de geschillencommissie ruim uitgelegd. Hieronder vallen niet alleen gegevens die in het kader van
art. 4 FGR moeten worden verstrekt, maar alles wat tijdens de bespreking ter sprake
85
komt. Zelfs het geven van sfeertekeningen kan onder de geheimhoudingsverplichting vallen. De Commissie stelt verder dat de geheimhoudingsverplichting niet
beperkt is tot koersgevoelige informatie. Opvallend is dat de geheimhoudingsverplichting van de FGR alleen verwijst naar art. 4 en niet naar de voorafgaande
kennisgeving van art. 3 (zie hierover meer in paragraaf 3.5.3).
3.5.3

Medezeggenschap en voorwetenschap

3.5.3.1

Inleiding

In het geval van een openbaar bod kunnen de werknemersvertegenwoordigers
beschikken over informatie die koersgevoelig kan zijn. Op grond van art. 5:57 Wft
is het een ieder verboden, anders dan in de normale uitoefening van zijn werk, functie
of beroep, voorwetenschap te delen (het zogenoemde tipverbod). Onder voorwetenschap verstaat de Wft: “bekendheid met informatie die concreet is en die rechtstreeks
of middellijk betrekking heeft op een uitgevende instelling als bedoeld in het vierde
lid, onderdeel a, waarop de financiële instrumenten betrekking hebben of omtrent de
handel in deze financiële instrumenten, welke informatie niet openbaar is gemaakt
en waarvan openbaarmaking significante invloed zou kunnen hebben op de koers van
de financiële instrumenten of op de koers van daarvan afgeleide financiële instrumenten” (5:53 Wft). Op grond van de WOR, Fusiegedragsregels en het Bob moet juist
informatie met werknemers(vertegenwoordigers) worden gedeeld. In deze paragraaf
onderzoek ik in hoeverre het verbod op het delen van voorwetenschap het informeren en raadplegen van werknemers tijdens een beursovername in de weg staat. Ik ga
tevens in op achterbanoverleg door de betrokken werknemersvertegenwoordigers.
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Een beroep op het niet (tijdig) kunnen raadplegen van de achterban in verband met de geheimhouding wordt overigens niet snel gehonoreerd door de Ondernemingskamer. Zie bijvoorbeeld Ondernemingskamer 20 oktober, ARO 2005, 191, 2005, JAR 2005/283, ROR 2006/5 (Security Services
Holding) waarin de geheimhouding enkele dagen voor de uiterlijke adviesdatum – op verzoek van
de or – werd opgeheven.
Zie Ondernemingskamer 23 maart 2000, JAR 2000/81, JOR 2000/123 (Verenigde Tankrederij
Holding).
Geschillencommissie Fusiegedragsregels 7 januari 2008, JOR 2008/32 (ABN Amro/de Unie).
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3.5.3

Voorwetenschap en informatie en raadpleging van
werknemersvertegenwoordigers

De informatie die de fusiepartijen aan de or en vakorganisaties moeten verstrekken
kan financiële informatie bevatten die onder de hierboven genoemde definitie
van voorwetenschap valt. Ook zal de bestuurder in de zin van de WOR in het
86
algemeen normadressant zijn van het tipverbod. Valt het verstrekken van informatie aan werknemersvertegenwoordigers dan onder de uitzondering dat informatie
wel mag worden verstrekt indien dit geschiedt in de normale uitoefening van het
werk, functie of beroep? Deze uitzondering is verder uitgewerkt in het Besluit
87
marktmisbruik Wft (Bmwft). Het Bmwft zwijgt over het raadplegen van werknemersvertegenwoordigers, terwijl wel aandacht is besteed aan het toekennen van
financiële instrumenten aan werknemers in het kader van een personeelsregeling
(financiële participatie), door deze uit te sluiten van de verbodsbepaling (art. 2
Bmwft). De geest van het besluit lijkt daarom te zijn dat medezeggenschapsregelingen uitgesloten dienen te zijn van de voorwetenschapsbepalingen, maar geheel
duidelijk is het besluit niet. In de literatuur wordt ook denkbaar geacht dat informatiewisseling met werknemersvertegenwoordigers is uitgezonderd van het
88
tipverbod.
Het Hof van Justitie heeft in 2005 in een Deense zaak (Realdanmark) enige
duidelijkheid verschaft over de uitleg van het begrip uitoefening van de normale
89
werkzaamheden, bij mededelingen aan en van werknemersvertegenwoordigers. In
deze zaak ging het om een door de werknemers aangewezen bestuurslid dat
mededelingen deed over een fusie aan de voorzitter van de vakbond. De voorzitter
deelde deze informatie vervolgens weer met zijn medewerkers en één van deze
medewerkers kocht aandelen in de betrokken vennootschap. Het Hof van Justitie stelt
voorop dat de uitzondering van normale uitoefening van werkzaamheden, beroep of
functie naar nationaal recht moet worden uitgelegd, maar geeft een aantal aanknopingspunten. In de eerste plaats moet de uitzondering restrictief worden uitgelegd.
Ten tweede formuleert het hof twee vereisten waaraan de uitzonderingssituatie moet
voldoen: (i) er moet sprake zijn van een nauwe band tussen de mededeling en de
uitoefening van zijn werk, beroep of functie en (ii) de mededeling moet strikt
90
noodzakelijk zijn voor de uitoefening van dit werk, beroep of functie. Het Hof van
Justitie geeft ten slotte aan dat de koersgevoeligheid van de informatie een rol speelt
91
bij de invulling van de uitzondering. Wanneer ik deze aanknopingspunten toepas op
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Eenieder die toegang heeft tot de informatie op basis van zijn werk, functie of beroep valt ex
art. 5:56 lid 2 sub c Wft onder de verbodsbepaling van art. 5:57 Wft. De bestuurder in de zin van de
WOR valt daar onder. Wanneer deze tevens statutair-directeur is, kan hij ook onder 5:56 lid 2 sub a
(natuurlijke en rechtspersonen die het beleid van de vennootschap bepalen) vallen.
Besluit van 12 oktober 2006, houdende regels tot uitvoering van diverse bepalingen van hoofdstuk
5.4. van de Wet op het financieel toezicht (Besluit marktmisbruik Wft).
S. Perrick, V.K. Chang, Tipverbod en preventieve maatregelen, in: R.D. Doorenbos, S.C.J.J. Kortmann,
M.P. Nieuwe Weme, Marktmisbruik, Deventer: Kluwer 2006, p. 105.
Hof van Justitie EG 22 november 2005, NJ 2006, 336, JOR 2006, 49 m.nt. Kristen (Realdanmark).
R.o. 48.
Deze overweging is door Kristen bekritiseerd in zijn noot bij dit arrest.
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mededelingen op grond van medezeggenschapswetgeving, denk ik dat de ondernemer niet hoeft te vrezen te handelen in strijd met de voorwetenschapsbepalingen
wanneer hij de or en vakbonden informeert of raadpleegt over de beursovername. Nu
de informatie aan werknemersvertegenwoordigers moet worden verschaft op grond
van wetgeving lijkt mij dat in ieder geval voldaan is aan de nauwe band tussen de
mededeling en de uitoefening van het werk, beroep of functie. Naleving van de wet is
immers een belangrijke taak van de ondernemer. Het tweede vereiste zal naar mijn
oordeel slechts een probleem opleveren wanneer de ondernemer meer informatie
verstrekt dan noodzakelijk is op grond van de medezeggenschapswetgeving.
Uniken Venema en Eisma hebben erop gewezen dat bij de uitleg van de uitzonderingssituatie in het Nederlandse recht een belangrijke rol is weggelegd voor de
geheimhoudingsregeling. Volgens Uniken Venema kan slechts sprake zijn van de
normale uitoefening van werkzaamheden indien de raadpleging van de vakorganisaties is gedaan op een zorgvuldige wijze conform de strekking van art. 17 en 18 FGR
92
(nu art. 3 en 4 FGR). Naar het oordeel van Eisma is geen sprake van gebruik van
voorwetenschap wanneer degene aan wie de informatie wordt verstrekt geheimhouding is opgelegd. Hij knoopt daarbij aan bij de Amerikaanse regulation fair disclosure
en de Europese richtlijn inzake voorwetenschap. Hij stelt dat wanneer sprake is van
een geheimhoudingsplicht het verschaffen van voorinformatie aan vakorganisaties
93
onder de normale uitoefening van de werkzaamheden valt. Eisma wijst er verder
terecht op dat de mededelingen in de zin van art. 3 FGR een probleem kunnen zijn, nu
de geheimhouding van art. 7 FGR slechts verwijst naar art. 4 FGR. De beperkte
toepasbaarheid van art. 7 FGR wringt in het kader van voorwetenschap, omdat juist
art. 3 FGR voorziet in een kennisgeving vóór openbare mededeling en omdat de
problematiek inzake het verspreiden van koersgevoelige geheime informatie op dat
moment juist het sterkst speelt. Na de openbare mededeling zal immers geen sprake
meer zijn van geheime informatie. Verburg en Jansen wijzen erop dat dit probleem
in de praktijk wordt opgelost door ervoor zorg te dragen dat tussen het moment van
kennisgeving aan de vakorganisaties en het moment van het persbericht geen
beurzen open zijn waarop kan worden gehandeld in effecten van één van de bij de
94
fusie betrokken partijen. Deze constructie zou overbodig zijn wanneer de reikwijdte
van art. 7 FGR wordt verruimd, zodat de mededelingen inzake art. 3 FGR ook
onderworpen zijn aan geheimhouding. De ruime uitleg van de geschillencommissie
95
inzake ABN Amro/de Unie biedt mijns inziens ruimte voor een analoge toepassing
van art. 7 FGR op de mededelingen ex art. 3 FGR. Aanpassing van art. 7 FGR is echter
wenselijk. Op grond van de uitleg van de uitzondering op het tipverbod en de zeer
vergaande geheimhoudingsplicht voor vakorganisaties en ondernemingsraden concludeer ik dat art. 5:57 Wft zich niet verzet tegen vroegtijdige informatie aan
werknemersvertegenwoordigers.
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95
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C.AE. Uniken Venema, ‘De Fusiecode en misbruik van voorwetenschap’, in: R.A.A. Duk e.a. De
onderneming in het arbeidsrecht in de 21e eeuw. Liber Amicorum voor prof. mr. F. Koning, Den Haag:
Boom Juridische uitgevers, p. 60.
S.E. Eisma, ‘Verzet Nederlands effectenrecht zich tegen voorinformatie aan vakorganisaties?’,
WPNR 2001-6459, p. 812.
L.G. Verburg, S. Jansen, ‘De fusiegedragsregels 2000 in werking’, ArbeidsRecht 2001-11, p. 31.
Geschillencommissie Fusiegedragsregels 7 januari 2008, JOR 2008/32 (ABN Amro/de Unie).
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Informatie van werknemersvertegenwoordigers aan achterban of derden

De hierboven aangehaalde zaak Realdanmark illustreert wat mis kan gaan bij mededelingen van werknemersvertegenwoordigers aan collega’s of achterban. Werknemers of vakbondsmedewerkers kunnen na de mededeling aandelen van de bieder of
de doelwitvennootschap kopen en daardoor voordeel uit voorwetenschap verkrijgen.
Het raadplegen van de achterban zou daarom in strijd kunnen zijn met het verbod van
gebruik van voorwetenschap. Art. 17 van de WOR bepaalt dat de ondernemer de or en
zijn commissies in de gelegenheid moet stellen de in de onderneming werkzame
personen te raadplegen. Van een daadwerkelijk recht op achterbanoverleg is echter
geen sprake. Uit de memorie van toelichting volgt wel dat het kabinet het contact
tussen or en achterban van groot belang acht voor het draagvlak van medezeggen96
schap en de mogelijkheid het werknemerspotentieel te benutten. Ook in het
kabinetsstandpunt medezeggenschap 2009 wordt gesteld dat de relatie tussen de
97
or en zijn achterban moet worden versterkt. Voor vakorganisaties is geen recht op
achterbanoverleg opgenomen in de Fusiegedragsregels. In verband met de vertegenwoordigende taak van vakorganisaties en de lidmaatschapsverhouding, ligt overleg
met de achterban echter wel voor de hand. In veel gevallen zal de hierboven
besproken geheimhouding aan achterbanoverleg in de weg staan. Is dit niet het
geval, dan rijst de vraag of de regelgeving inzake voorwetenschap achterbanoverleg in
de weg staat. Vooropgesteld moet worden dat vakbondsfunctionarissen en ondernemingsraadsleden onder de verbodsbepaling vallen. Zij beschikken immers in het
kader van hun functie over koersgevoelige informatie. Vallen zij dan onder de
uitzondering van ‘normale uitoefening’? Art. 17 WOR bepaalt dat achterbanoverleg
beperkt is tot hetgeen redelijkerwijs noodzakelijk is voor de vervulling van de taak
van de or en zijn commissies. Volgens de minister moet het daarbij gaan om binnen de
bedrijfsvoering verantwoorde manieren van raadpleging, derhalve rekening houdend
met de kosten ervan, afgezet tegen het belang van de raadpleging waarbij een
98
belangrijke rol speelt in hoeverre het onderwerp belangrijke betekenis heeft. De
belangen van ondernemer en or moeten dus tegen elkaar worden afgewogen.
Opvallend is dat de discussie in de parlementaire geschiedenis omtrent dit onderwerp slechts ziet op de middelen die moeten worden ingezet om de achterban te
raadplegen en niet op de onderwerpen waarover de in de onderneming werkzame
personen mogen worden geraadpleegd. De WOR biedt op dit punt dus weinig
duidelijkheid. In de eerder aangehaalde jurisprudentie van het Hof van Justitie is
tevens een noodzakelijkheidstoets geformuleerd. Wanneer mededeling aan achterban noodzakelijk is voor de uitoefening van de functie, dan is geen sprake van
schending van het voorwetenschapsverbod, omdat de werknemersvertegenwoordiger dan een beroep kan doen op de uitzondering. Naar mijn mening is het raadplegen
van de achterban niet per definitie noodzakelijk om de bevoegdheden bij een

96
97
98

Kamerstukken II, 1995-1996, 24615, nr. 3, p. 19.
Kabinetstandpunt medezeggenschap 2009, p. 4 en 5. Tot concrete maatregelen heeft dit vooralsnog niet geleid.
Kamerstukken II, 1995-1996, 24615, nr. 3, p. 19.
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openbare overname te kunnen uitoefenen, mede gezien de mogelijkheden die de
werknemersvertegenwoordigers hebben om deskundigen te raadplegen. Het belang
van de ondernemer bij het niet verspreiden van koersgevoelige informatie weegt in
dit geval zwaarder dan het overleg met de achterban. Achterbanoverleg lijkt mij ook
meer op zijn plaats bij sociale besluiten dan bij een technisch financieel besluit als een
openbaar bod. De achterban heeft immers niet de expertise om hieraan een zinvolle
bijdrage te leveren. Daarbij komt dat de achterban geen geheimhoudingsverplichting
heeft. Slechts indien de werknemersvertegenwoordigers kunnen aantonen dat het
noodzakelijk is voor de uitoefening van hun taak, zoals wanneer de sociale gevolgen
van het besluit zeer groot zijn, is er ruimte voor raadpleging van de achterban. Het is
aan te bevelen dat er afspraken worden gemaakt tussen ondernemer en werknemersvertegenwoordigers over welke informatie aan de achterban wordt verstrekt en over
geheimhouding.
3.6

Financiële medezeggenschap als beschermingsconstructie

3.6.1

Inleiding

Het bestuur van de doelwitvennootschap kan de vennootschap beschermen tegen
een vijandige overname door middel van het in stelling brengen van een bescher99
mingsconstructie. Van Solinge en Nieuwe Weme definiëren een beschermingsconstructie als: statutaire of niet-statutaire regelingen of handelingen waarmee
wordt getracht te voorkomen dat de belangen van de onderneming en de daarbij
100
betrokkenen worden geschaad door ongewenste invloed van kapitaalverschaffers.
Voorbeelden van beschermingsconstructies zijn het uitgeven van een groot pakket
(preferente) aandelen aan een bevriende vennootschap (white knight), het verkopen
van een kroonjuweel (de pandoraconstructie), het uitgeven van prioriteitsaandelen,
101
certificering van aandelen en het vrijwillig toepassen van de structuurregeling. bes
zijn in beginsel toegestaan, indien dit noodzakelijk is met het oog op de continuïteit
102
van de onderneming (de RNA-norm, waarover later meer). Ook (financiële) medezeggenschap kan als een beschermingsconstructie worden gebruikt. In de volgende
paragrafen ga ik in op deze laatste mogelijkheid. Ik bespreek welke mogelijkheden
het bestuur van de doelwitvennootschap heeft door middel van medezeggenschap
een ongewenste overname af te wenden.

99

Onder beschermingsconstructies versta ik zowel statutaire als niet-statutaire beschermingsmiddelen.
100 Asser/Maeijer, Van Solinge en Nieuwe Weme 2-II 2009* nr. 631.
101 H.J. de Kluiver, ‘Effecten, beurs en beschermingsmaatregelen’ in: S.E. Eisma (e.a), Leerboek effectenrecht Nijmegen: Ars Aequi Libri 2002 p. 236, R.J.J. Lijdsman en E.J.W.M. Manders, ‘Beursgang en
statuten, Dossier 1999-38, p. 8-12.
102 Hoge Raad 18 april 2003, NJ 2003, 286 m.nt. Maeijer, ARO 2003/80, JOR 2003/110 (Rodamco North
America NV). Ondernemingskamer 27 mei 1999, JOR 1999/121 (Gucci). Zie over de laatste
uitspraak ook: M. Brink, ‘Over Gucci en de Ondernemingskamer’, WPNR 1999-6362, p. 465-567.
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Financiële participatie kan als beschermingsconstructie worden gebruikt door een
pakket aandelen bij de werknemers van de doelwitvennootschap te plaatsen. De
aandelen die in het bezit van werknemers zijn, kunnen immers niet door buitenstaanders worden verworven en het aandeelhouderschap van de potentiële overnemer kan erdoor verwateren. In het geval van een openbaar bod zullen werknemers
wellicht minder geneigd zijn in te gaan op het bod dan aandeelhouders die geen
103
dienstverband hebben met de vennootschap. Het plaatsen van aandelen bij werknemers heeft bovendien voordelen boven het plaatsen van aandelen bij buitenstaanders, zoals bijvoorbeeld een bevriende vennootschap. In de eerste plaats geldt het
voorkeursrecht van aandeelhouders niet wanneer de aandelen aan werknemers
worden uitgegeven (art. 2:96a BW), zodat bestaande aandeelhouders de beschermingsconstructie niet kunnen dwarsbomen. In de tweede plaats is geen sprake van
een steunverbod wanneer de aandelen aan werknemers worden uitgegeven (art.
2:98c lid 8 BW). Dit betekent dat de vennootschap de aandelen zelf kan financieren of
een lening kan verstrekken aan de werknemers. Als nadeel van aandeelhouderschap
van werknemers wordt wel genoemd dat de factor arbeid zeggenschap krijgt in de
aandeelhoudersvergadering. De factor arbeid kan interveniëren in de factor kapitaal
en dat kan leiden tot belangenconflicten. Om dit te voorkomen worden aandelen voor
104
werknemers vaak gecertificeerd. Niet de werknemers, maar de stichting administratiekantoor (STAK) oefent in dat geval het stemrecht uit in de algemene vergadering. De werknemers kunnen altijd een stemvolmacht van de stichting verlangen, met
105
uitzondering van een change of control.
Het uitgeven van aandelen aan werknemers met het doel het aandeelhouderschap
van een potentieel overnemer te verwateren is niet zonder discussie. Aangevoerd
wordt wel dat een dergelijke constructie oneigenlijk gebruik van medezeggenschap of
106
zelfs misbruik van bevoegdheid betreft. In de volgende paragraaf zal ik aan de hand
van jurisprudentie beoordelen of en zo ja onder welke omstandigheden financiële
participatie als beschermingsconstructie geoorloofd is.

103 R.M. Beltzer, R.H. van het Kaar, Werknemersparticipatie in drievoud. De som en de delen, Den Haag,
Sdu 2001, p. 31.
104 De aandelen worden geplaatst bij een stichting – vaak aangeduid met Stichting Administratiekantoor (SAK) – en deze geeft certificaten uit aan de werknemers van de vennootschap. De SAK is
rechthebbende op het aandeel en tussen de SAK en de werknemer is sprake van een certificeringsovereenkomst. In de voorwaarden verbonden aan deze overeenkomst wordt opgenomen dat
de werknemer de winst die op het aandeel wordt uitgekeerd, ontvangt.
105 Voorheen was het mogelijk het verzoeken van de stemvolmacht uit te sluiten, maar sinds de
implementatie van de Dertiende Richtlijn is dit onmogelijk.
106 M. Holtzer, ‘Misbruik van medezeggenschapsrecht’, in: R.M. Beltzer e.a., De onderneming in
beweging, Den Haag: Sdu 2006. Naar zijn oordeel kan sprake zijn van misbruik van bevoegdheid
op de grond dat de vennootschap indien zij gelet op het belang bij de uitoefening en het belang dat
daardoor wordt geschaad, naar redelijkheid niet tot de uitoefening van de uitoefening had kunnen
komen.
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Jurisprudentie inzake medezeggenschap als beschermingsconstructie

Om te kunnen beoordelen of medezeggenschap als beschermingsconstructie geoorloofd is, is allereerst relevant uiteen te zetten wanneer een beschermingsconstructie
in het algemeen geoorloofd is. De aanvaardbaarheid van beschermingsconstructies
kan getoetst worden in een enquêteprocedure. Een standaardbeschikking op dit
gebied is Rodamco North America (RNA). In deze beschikking overweegt de Hoge
Raad dat beschermingsmaatregelen onder omstandigheden gerechtvaardigd zijn als
de maatregel noodzakelijk is onder meer met het oog op continuïteit van (het beleid
van) de onderneming en de belangen van degenen die daarbij betrokken zijn.
Permanente maatregelen zijn volgens de Hoge Raad in het algemeen niet gerechtvaardigd. Voor de beantwoording van de vraag of een tijdelijke maatregel geoorloofd
is, heeft de Hoge Raad de maatstaf aangelegd dat de maatregel in de gegeven
omstandigheden bij een redelijke afweging van de in het geding zijnde belangen
(nog) valt binnen de marges van een adequate en proportionele reactie op het
107
dreigende gevaar van een ongewenste overname. Voor een toegestane beschermingsconstructie is dus een gerechtvaardigde vrees noodzakelijk dat de overnemer
de onderneming en de daarbij betrokkenen zal schaden. Daarnaast moet de beschermingsconstructie passen binnen de marges van een adequate en proportionele reactie
op de poging tot overname. Maeijer, Van Solinge en Nieuwe Weme onderscheiden
twee situaties waarin beschermingsmaatregelen geoorloofd zijn: (i) indien onvoldoende overleg is gevoerd omdat de overnemer daartoe te weinig mogelijkheden
heeft geboden en (ii) indien aannemelijk is dat de overnemer de belangen van de
108
onderneming en daarbij betrokkenen ernstig zal schaden.
In twee gevallen heeft de Ondernemingskamer zich uitgesproken over een werknemersparticipatieplan dat werd ingezet als beschermingsconstructie. Het betrof de
zaken Gucci en VIBA, die ik hieronder zal bespreken.
3.6.3.1

Gucci

In de zaak-Gucci was sprake van een aandeelhouder (LVMH) die zijn zeggenschap in
Gucci NV uitbreidde. Nadat LVMH melding had gemaakt dat deze 34,4% van de
aandelen (ongeveer 20 miljoen aandelen) van Gucci in bezit had, besloot Gucci een
optierecht van 37 miljoen aandelen uit te geven aan een stichting administratiekantoor. Ten gevolge van dat optierecht waren ongeveer 20 miljoen aandelen uitgegeven
in het kader van een werknemersaandelenplan, ‘Employee Stock Ownership Plan’
(ESOP). Het benodigde bedrag voor de stortingsplicht had de stichting geleend van
Gucci NV. Gucci en LVMH onderhandelden vervolgens over een openbaar bod op de
overige aandelen maar kwamen niet tot overeenstemming. LVMH diende een enquêteverzoek in. Volgens LVMH gaven de gedragingen van het bestuur en raad van

107 Hoge Raad 18 april 2003, NJ 2003, 286 m.nt. Maeijer, ARO 2003/80, JOR 2003/110 (Rodamco North
America NV).
108 Asser/Maeijer, Van Solinge en Nieuwe Weme 2-II 2009* nr. 635. In haar beschikking inzake Stork
stelt de Ondernemingskamer echter dat beschermingsprefs alleen mogelijk zijn om overleg te
bewerkstelligen. In deze uitspraak overweegt de Ondernemingskamer tevens dat het opzeggen
van het vertrouwen in de RVC geen vijandige overname is.
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commissarissen die er op gericht waren te voorkomen dat een aandeelhouder
overwegende of belangrijke mate van zeggenschap verkrijgt aanleiding om te oordelen dat sprake is van gegronde redenen om te twijfelen aan een juist beleid. Volgens
LVMH is Gucci onaanvaardbaar met haar belangen als aandeelhoudster omgegaan
door het in het leven roepen van het ESOP. De Ondernemingskamer stelde voorop dat
het Gucci in beginsel vrijstaat maatregelen te nemen teneinde te voorkomen dat haar
onwelgevallige aandeelhouder een overwegende of belangrijke mate van zeggenschap over haar verkrijgt, maar oordeelde vervolgens dat het verlenen van optierechten ter voorkoming van de door haar niet gewenste zeggenschap van LVMH,
mede in aanmerking genomen de open structuur van Gucci NV en gelet op de ratio
van art. 2:98b en 2:98c BW, niet toelaatbaar is. De Ondernemingskamer overwoog dat
geen sprake was van verkrijging van aandelen door werknemers in de zin van
art. 2:98c BW, omdat het financiële belang van de werknemers in geen enkele
aanvaardbare verhouding stond tot de waarde van de gefinancierde aandelen zelf.
De aanspraak van de werknemers beliep namelijk slechts 0,5% van de waarde van de
door de Stichting gehouden aandelen. De Ondernemingskamer vernietigde daarom
109
de besluiten van Gucci in het kader van het ESOP.
3.6.3.2

VIBA

VIBA NV was een beursgenoteerde onderneming met als belangrijkste aandeelhouders: de familie Lampe (23%), Hardamant (32,3%) en Recobel (10%). De laatste
vennootschap is een dochteronderneming van Reesink. Reesink c.q. Recobel had
verschillende malen aangegeven geïnteresseerd te zijn in uitbreiding van zijn belang
in VIBA. Bestuur en raad van commissarissen van VIBA vonden dat onwenselijk
en toen het Lampe-pakket te koop aangeboden werd, besloten ze dit pakket buiten
bereik van Reesink te houden door de aandelen zelf aan te kopen en onder te brengen
in een daarvoor opgerichte BV(Hardamant finance) waaraan tevens het Hardamant
pakket werd verkocht. Reesink had bezwaren tegen de ‘Hardamantconstructie’ en
diende een enquêteverzoek in. De Ondernemingskamer oordeelde dat sprake was
110
111
van wanbeleid, maar deze beschikking werd door de Hoge Raad vernietigd.
Tijdens het enquêteonderzoek presenteerde VIBA een werknemersparticipatieplan
op de aandeelhoudersvergadering. Dit plan houdt in dat het door Hardamant Finance
gehouden Lampe-pakket werd aangewend ten behoeve van de werknemers.
De aandelen werden geplaatst bij een daarvoor opgerichte stichting en VIBA financierde de aankoop van de aandelen. De stichting had vervolgens certificaten
uitgegeven ten behoeve van de werknemers van VIBA. Vier certificaten vertegenwoordigden één aandeel. Reesink voerde als bezwaren tegen het werknemersparticipatieplan aan (i) dat VIBA handelde in strijd met de wet en zakelijk onverantwoord

109 Overigens werd deze beschikking van de Ondernemingskamer in cassatie weer vernietigd, maar
dit betrof niet de overwegingen van de OK ten aanzien van het werknemersparticipatieplan maar
de wijze waarop de Ondernemingskamer het enquêterecht had toegekend.
110 Ondernemingskamer 10 januari 2002, ARO 2002/18, JOR 2002/27 (VIBA I).
111 Hoge Raad 21 februari 2003, NJ 2003, 181, ARO 2003/39, JOR 2003/58 (VIBA II).
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Hardamant heeft gefinancierd en (ii) dat VIBA door middel van het werknemersparticipatieplan de stemverhoudingen in de algemene vergadering van aandeelhouders op onaanvaardbare wijze had beïnvloed. De Ondernemingskamer
overwoog dat sprake was van gegronde redenen om aan een juist beleid te twijfe112
len. Omdat de voordelen voor de werknemers slechts gering waren, was het volgens
de Ondernemingskamer de vraag in hoeverre de door VIBA gekozen oplossing was
ingegeven door motieven die te maken hebben met – beheersing van – de stemverhoudingen in de aandeelhoudersvergadering. De Ondernemingskamer gelastte
daarom een onderzoek naar het beleid en gang van zaken bij VIBA. De onderzoeker
concludeerde vervolgens dat het beleid van VIBA als voldoende inzichtelijk en
verantwoord is te beschouwen. Naar aanleiding van deze conclusie overwoog de
113
Ondernemingskamer dat geen sprake is van wanbeleid.
Bij het oordeel dat
geen sprake is van wanbeleid speelden drie aspecten van het werknemersparticipatieplan een rol. In de eerste plaats was de doelstelling van het werknemersparticipatieplan van belang. Uit het onderzoek volgde dat het werknemersparticipatieplan was
ingegeven door de wens van VIBA te verhinderen dat Reesink haar belang in VIBA
aanmerkelijk zou kunnen uitbreiden, maar het plan vond evenzeer zo niet in belangrijke mate zijn grond in de wens van het bestuur van VIBA haar werknemers te doen
delen in de resultaten van VIBA en deze daardoor voor langere tijd aan zich te doen
binden. Volgens de onderzoeker was deze laatste doelstelling gerealiseerd en was er
dus geen grond voor de conclusie dat het werknemersparticipatieplan op oneigenlijke
gronden in het leven is geroepen.
In de tweede plaats speelde de financiering van het werknemersparticipatieplan
een belangrijke rol. Volgens de Ondernemingskamer was geen sprake van wanbeleid
op grond van de omstandigheid dat de werknemers slechts een bescheiden financiële
opoffering moesten doen. VIBA had een, uit oogpunt van rendement, alleszins
aanvaardbare tegenprestatie bedongen en uit het onderzoek volgt niet dat VIBA
met de investering een financieel risico heeft aanvaard. De derde omstandigheid was
de onafhankelijkheid van het bestuur van de stichting. Verzoeksters hadden niet of
onvoldoende aannemelijk gemaakt dat het bestuur van het stichting administratiekantoor niet onafhankelijk zou functioneren of dat haar (stem)gedrag in de algemene
vergadering van aandeelhouders van VIBA zou worden bepaald door de wens om de
belangen van verzoeksters te dwarsbomen.
3.6.3.3

Financiële participatie als gerechtvaardigde beschermingsconstructie

Uit de hierboven besproken uitspraken leid ik in de eerste plaats af dat het werknemersparticipatieplan in ieder geval mede als doel moet hebben de werknemers te
laten participeren in de vennootschap. Is het enige doel het neutraliseren van de
invloed van een potentiële overnemer, dan zal het instellen van het werknemersparticipatieplan ongeoorloofd zijn. In de tweede plaats moeten de werknemers
daadwerkelijk voordeel genieten van de participatieregeling, al is het maar bescheiden. Dit was bij Gucci niet het geval, maar bij VIBA wel. In de derde plaats mag met de

112 Ondernemingskamer 1 augustus 2003, ARO 2003/132, JOR 2003/2057 (VIBA III).
113 Ondernemingskamer 5 augustus 2005, ARO 2005/167, JOR 2005/241 (VIBA IV).
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investering geen onnodig risico worden aanvaard. De onafhankelijkheid van het
bestuur van het administratiekantoor speelt ook een belangrijke rol, evenals de
‘beslotenheid’ van de vennootschap. Heeft de vennootschap zich geëtaleerd voor
overnames of is het aandelenbezit zeer verspreid, dan zal eerder sprake zijn van een
ongerechtvaardigde beschermingsconstructie dan bij een vennootschap die altijd al
één betrouwbare grootaandeelhouder had, zoals VIBA, ook al is het beschermen van
een ‘open vennootschap’ niet altijd ongeoorloofd.
Holtzer stelt zich op het standpunt dat de Ondernemingskamer in de zaak-VIBA te
terughoudend heeft getoetst of het participatieplan geoorloofd is. Hij heeft er begrip
voor dat bij de vennootschap de wens kan ontstaan de werknemers medezeggenschap in de aandeelhoudersvergadering toe te kennen, maar de manier waarop dat in
de zaak-VIBA is gebeurd en de timing wekt bij hem de indruk dat het er niet om ging
114
de werknemers medezeggenschapsrechten toe te kennen.
3.7

De positie van de or na de fusie of overname

3.7.1

Inleiding

Wanneer twee ondernemingen fuseren, ontstaat de vraag wat er gebeurt met de
ondernemingsraden (of andere organen die de werknemers vertegenwoordigen) die
aan de ondernemingen zijn verbonden. Verdwijnt bijvoorbeeld de or die verbonden is
aan de verdwijnende rechtspersoon bij een juridische fusie? En wat gebeurt er als
twee ondernemingen samensmelten tot één nieuwe onderneming en bij beide een or
is ingesteld? De WOR bevat geen regeling voor een dergelijke situatie. Wel is er een
bepaling over het behoud van medezeggenschap opgenomen in de Richtlijn 2001/23
EG inzake overgang van ondernemingen (hierna de Richtlijn). In dit hoofdstuk zal ik
de regeling op basis van de richtlijn beschrijven en vervolgens toepassen op enkele
(Nederlandse) casusposities.
Wanneer geen sprake is van een overgang van onderneming in de zin van
art. 7:662 BW e.v. betekent dit niet dat de or van de overgedragen vennootschap
automatisch verdwijnt. In dat geval zal op basis van nationaal recht worden bepaald
of de or na de overname nog bestaat. Dit zal naar mijn mening het geval zijn indien na
de overgang nog steeds sprake is van een zelfstandige onderneming in de zin van
art. 1 lid 1 sub c WOR. De Rechtbank Leeuwarden heeft in een zaak die een overgang
van onderneming betrof ook aangesloten bij art. 1 lid 1 sub c WOR. Deze zaak is niet in
overeenstemming met de jurisprudentie van het Hof van Justitie, maar blijft mijns
inziens wel relevant voor een overdracht van de onderneming indien de richtlijn niet
115
van toepassing is.

114 M. Holtzer, ‘Misbruik van medezeggenschapsrecht’, in: R.M. Beltzer e.a. De onderneming in
beweging, Deventer: Kluwer 2006, p. 31.
115 De paragrafen hierna zijn in grote mate een bewerking van een artikel en een annotatie die ik
hierover eerder schreef. I. Zaal, ‘Medezeggenschap na overgang van onderneming: behoud van
eenheid is geen synoniem voor identiteitsbehoud. Hof van Justitie EG 29 juli 2010, C-151/09 (UGTFSP), ArA 2010-3 en R.M. Beltzer, I. Zaal, ‘Medezeggenschap na overgang van onderneming’,
Ondernemingsrecht 2009, 97.
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Het Europese kader

Indien er sprake is van een overgang van onderneming, wordt de vraag of medezeg116
genschap behouden blijft, beantwoord aan de hand van art. 6 van de Richtlijn. Dit
artikel bepaalt dat, wanneer de onderneming, een onderdeel van de onderneming, of
een vestiging als eenheid blijft bestaan, de functie van de vertegenwoordigers of
vertegenwoordiging van de bij overgang betrokken werknemers behouden blijft
onder dezelfde voorwaarden als krachtens de wettelijke en bestuursrechtelijke
bepalingen of een overeenkomst die voor het tijdstip van overgang reeds bestond,
mits aan de voorwaarden van een werknemersvertegenwoordiging is voldaan. Wanneer de onderneming, het onderdeel of de vestiging niet als eenheid blijft bestaan,
moeten de lidstaten maatregelen nemen. Deze moeten ervoor zorgen dat de werknemers die overgaan naar behoren worden vertegenwoordigd totdat een nieuwe
vertegenwoordiging is gekozen.
Als de onderneming als eenheid blijft bestaan, zullen de werknemersvertegenwoordigers of het orgaan dat hen vertegenwoordigt hun taak blijven uitoefenen na de
overgang. Als de onderneming niet als eenheid blijft bestaan, gebeurt dit niet.
Lidstaten moeten dan wel voorzien in tijdelijke maatregelen totdat een nieuwe
vertegenwoordiging is gekozen. Met dit artikel wordt enerzijds recht gedaan aan de
wens de medezeggenschap aan te passen aan de wijziging van de organisatiestructuur. Anderzijds beschermt het artikel het belang van werknemers bij een werknemersvertegenwoordiging die zij zelf hebben gekozen.
De reikwijdte van art. 6 was tot voor kort niet helder. Zo was het niet helemaal
duidelijk wat wordt verstaan onder ‘als eenheid blijft bestaan’ en ook de bepaling ‘dat
werknemers vertegenwoordigd blijven’ leidde tot vragen. In 2010 heeft het Hof van
117
Justitie over beide aspecten helderheid verschaft. Over de invulling van het begrip
‘als eenheid blijft bestaan’ kiest het Hof van Justitie voor een communautaire en
autonome benadering, nu art. 6 niet verwijst naar nationaal recht. Bovendien kan
naar het oordeel van het Hof van Justitie niet aangesloten worden bij het begrip
118
identiteitsbehoud in het kader van art. 3 van de Richtlijn.
Er moet worden gekeken naar het beschermende doel van de Richtlijn waaronder volgens het Hof van Justitie ook het voorkomen van verlies van medezeggenschap
valt. Het Hof van Justitie kiest bij de invulling van het begrip ‘als eenheid’ uiteindelijk
voor een tekstuele interpretatie ingegeven door wat er in de omgangstaal onder
wordt verstaan, die als volgt luidt: ‘de bevoegdheid om zich zelfstandig te organiseren’. Dit houdt volgens het Hof van Justitie het volgende in:
[D]e bevoegdheid van haar verantwoordelijken om op relatief vrije en onafhankelijke manier het
werk binnen de entiteit te organiseren ter voortzetting van haar eigen economische activiteit en
meer in het bijzonder de bevoegdheid om bevelen en opdrachten te geven, om de taken te verdelen

116 Wanneer sprake is van een overgang van onderneming laat ik hier buiten beschouwing. Ik verwijs
daarvoor naar: R.M. Beltzer, Overgang van onderneming in de private en publieke sector, Deventer:
Kluwer 2008.
117 Hof van Justitie EU 29 juli 2010, NJ 2010, 620, JAR 2010/217, ROR 2010/19, RO 2010/64, RAR 2010/147.
118 Zie hierover meer in: I. Zaal, ‘Medezeggenschap na overgang van onderneming: behoud van
eenheid is geen synoniem van behoud van identiteit. Hof van Justitie EG 29 juli 2010, C-151/09
(UGT-FSP), ArA 2010-3.
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tussen de ondergeschikten binnen de betrokken entiteit en om te beslissen over de aanwending van
de te harer beschikking staande materiële activa, dit alles zonder rechtstreekse tussenkomst van
andere organisatiestructuren van de werkgever (hierna: “organisatorische bevoegdheden”).

Ik leid hieruit af dat voor de invulling van het begrip vooral moet worden gekeken
naar de interne organisatiestructuur van de eenheid. De advocaat-generaal noemt
een aantal elementen die van belang kunnen zijn. Het gaat om de continuïteit van
de door de overgegane werknemers verrichte functies en diensten, de mate waarin
de overgegane werknemers een afzonderlijke bedrijfseenheid blijven vormen, de
mate waarin de hoogste verantwoordelijken van de werknemers nog dezelfde zijn, de
mate waarin de groep werknemers door wie de betrokken vertegenwoordigers
gekozen ongewijzigd is gebleven en de mate waarin de overgegane entiteit door
een substantiële herstructurering van de verkrijger na de overgang haar organisa119
torische onafhankelijkheid heeft verloren. De wijze waarop de verkrijger en
vervreemder hun medezeggenschapsstructuur hebben ingericht, zal mijns inziens
ook van belang zijn.
3.7.3

Het Nederlandse kader

Art. 6 lid 4 van de Richtlijn is niet in het Nederlandse recht geïmplementeerd. De
minister is van oordeel dat Nederland geen maatregelen behoeft te nemen, nu op
basis van de WOR de or alle in de onderneming werkzame personen vertegen120
woordigt. Als uitgangspunt heeft te gelden dat de or en de onderneming een
ongedeelde eenheid vormen. Indien de onderneming niet als eenheid blijft bestaan,
concluderen de Nederlandse rechters in het algemeen dat de or van de verkrijger ook
121
het overgenomen personeel vertegenwoordigt. In de literatuur wordt gesteld dat
122
deze jurisprudentie niet richtlijnconform is.
Hierna bespreek ik een aantal
casusposities.
3.7.4

De onderneming blijft als eenheid bestaan

3.7.4.1

De vervreemder heeft een or, de verkrijger niet

Wanneer de onderneming van de vervreemder als eenheid blijft bestaan, gaat de or
mee over. Wanneer de verkrijger geen or heeft ingesteld, bijvoorbeeld omdat hij
minder dan 50 werknemers in dienst heeft, rijst de vraag of de or van de vervreemder
ook het personeel van de verkrijger vertegenwoordigt. Omdat er in een dergelijk geval

119 Zie conclusie A-G Sharpston van 6 mei 2010 C-151/09.
120 Kamerstukken II, 2000-2001, 27469, nr. 3, p. 2.
121 Rechtbank Leeuwarden 10 december 2008, JAR 2009/33, ROR 2009/19, RAR 2009/34 (Wout van
Veen advocaten).
122 P.H. Burger, L.C.J. Sprengers, ‘Behoud van medezeggenschaps bij overgang van onderneming’ TAP
2009/special 2 p. 7-12. R.M. Beltzer, I. Zaal, ‘Medezeggenschap na overgang van onderneming’,
Ondernemingsrecht 2009, 97; N.P.B. Schmeitz, B. Bassyouni, ‘Medezeggenschap na overgang van
onderneming’, Arbeid Integraal, 2009-3; R.H. van het Kaar, ‘Voortbestaan van medezeggenschap bij
overgang onderneming’, TRA 2010-11.
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sprake is van een zelfstandige organisatorische eenheid – de eenheid is immers
blijven bestaan – kan in principe worden gesteld dat de or alleen het overgegane
personeel blijft vertegenwoordigen. Vele besluiten zullen echter na overgang zowel
het overgenomen personeel als het personeel van de verkrijger betreffen.
Wanneer de or alleen het overgenomen personeel vertegenwoordigt, ontstaat
ongelijkheid tussen de overgekomen werknemers en de werknemers van de verkrijger. Bovendien kan het zijn dat in de periode na overgang van onderneming
verschillende belangrijke (voorgenomen) besluiten worden genomen die advies- dan
wel instemmingsplichtig zijn. De organisatie zal immers worden aangepast aan de
nieuwe situatie. Een or die slechts een deel van het personeel vertegenwoordigt, lijkt
me in dat geval niet wenselijk.
Strikt genomen vertegenwoordigt de or van de vervreemder het personeel van de
verkrijger overigens niet, omdat zij geen invloed hebben gehad op de samenstelling
van de or. Dit doet zich weliswaar ook voor bij nieuw aangenomen personeel
gedurende de zittingsperiode van de or. In deze situatie gaat het echter om een
zeer wezenlijk deel van het personeel.
Een tijdelijke uitbreiding van de or om recht te doen aan de getalsverhoudingen
tussen zittend en overgenomen personeel, is op grond van art. 6 WOR niet mogelijk.
Art. 6 lid 6 WOR bepaalt immers dat een uitbreiding van het aantal leden tijdens de
zittingsduur van de or niet mogelijk is. Voor ontslag van een deel van de or-leden van
de vervreemder en het vervangen van deze leden door or-leden vanuit het personeel
123
van de verkrijger is ook geen wettelijke grondslag te vinden. Wel is het mogelijk dat
na de overgang een gemeenschappelijke or in de zin van art. 3 WOR wordt ingesteld.
Dat de onderneming van de verkrijger niet voldoet aan het criterium van art. 2 WOR,
is hierbij niet van belang. Een gemeenschappelijke or kan immers ook worden
ingesteld voor de situatie dat meerdere ondernemingen afzonderlijk niet aan het
vereiste van art. 2 WOR voldoen, maar gezamenlijk wel. In het geval van een overgang
van onderneming, lijkt mij een gemeenschappelijke or in het belang van de goede
toepassing van de wet.
3.7.4.2

De vervreemder heeft geen or, de verkrijger wel

Als de vervreemder geen or heeft, gaat er geen medezeggenschap over. De richtlijn
voorziet in behoud van medezeggenschap en beoogt geen nieuwe medezeggenschap
te creëren. De or van de verkrijger vertegenwoordigt na de overgang ook het
personeel van de vervreemder. Ook in deze situatie heeft te gelden dat die vertegenwoordiging een fictie is, nu de werknemers van de vervreemder niet betrokken zijn
bij de samenstelling van de or, terwijl de or zijn legitimiteit ontleent aan het
democratische verkiezingsproces. Van belang is aldus dat zo snel mogelijk nieuwe
verkiezingen moeten worden gehouden. De WOR biedt hiertoe geen mogelijkheden.

123 Dit heb ik eerder samen met Beltzer opgemerkt in: ‘R.M. Beltzer, I. Zaal, ‘Medezeggenschap na
overgang van onderneming’, Ondernemingsrecht 2009, 97.
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Zowel de vervreemder als de verkrijger hebben een or

Als bij zowel de vervreemder als de verkrijger een or is ingesteld, blijven na overgang
twee ondernemingsraden binnen de onderneming van de verkrijger bestaan. Wanneer de onderneming van de vervreemder geheel zelfstandig blijft na de overgang,
bijvoorbeeld in een eigen vestiging, zal dit weinig problemen opleveren. De zelfstandigheid van dit onderdeel rechtvaardigt een afzonderlijke or. Dit sluit ook aan bij
het bepaalde in art. 4 lid 1 WOR waarin is opgenomen dat voor een (zelfstandig)
onderdeel van de onderneming een afzonderlijke or kan worden ingesteld. Naarmate
de onderneming van de vervreemder meer geïntegreerd wordt in de onderneming
van de verkrijger, zal de situatie complexer worden. De verkrijger moet twee
ondernemingsraden over hetzelfde onderwerp raadplegen. Bij een instemmingsplichtig (voorgenomen) besluit zijn er dan twee ondernemingsraden die hun
veto kunnen uitspreken. Nu bevoegdheden uit ondernemingsovereenkomst ook
overgaan, kunnen beide ondernemingsraden bovendien verschillende bevoegdheden
hebben. Hetzelfde geldt voor faciliteiten van or-leden, zoals scholing. De advocaatgeneraal gaat in zijn conclusie voor de zaak-UGT-FSP in op dit probleem van dubbele
124
vertegenwoordiging. Hij erkent dat het in stand houden van verschillende medezeggenschapsorganen leidt tot praktische problemen en administratieve lasten.
Gezien de beschermende doelstelling van de richtlijn is een dergelijk gevolg echter
niet onaanvaardbaar. Naar zijn mening is ook geen sprake van discriminatie; dan wel
is het verschil in behandeling bij een overgang van onderneming objectief gerechtvaardigd. Ook in dit geval is het mogelijk dat de verkrijger een gemeenschappelijke
or instelt, mits de ondernemingen voldoende samenhang vertonen. Is de onderneming van de verkrijger onderdeel van een concern dan zal de overgekomen or niet
vertegenwoordigd zijn in de gor of cor.
3.7.5

De onderneming blijft niet als eenheid bestaan

Van de situatie dat de onderneming niet als eenheid is blijven bestaan, is bijvoorbeeld
sprake indien het personeel volledig geïntegreerd wordt in de onderneming van de
verkrijger en daarbij onder andere verantwoordelijken valt. In dat geval is er wel
identiteitsbehoud, maar geen behoud van eenheid en gaat de or niet mee over op de
verkrijger. De vierde alinea van art. 6 van de richtlijn schrijft voor dat lidstaten
maatregelen moeten nemen die ervoor zorgen dat de overgenomen werknemers
‘vertegenwoordigd blijven’. Deze maatregelen heeft de Nederlandse wetgever niet
genomen. Het Hof van Justitie overweegt in UGT-FSP dat het mandaat van de
werknemersvertegenwoordigers in een dergelijk geval is beperkt tot de periode die
nodig is om nieuwe verkiezingen te organiseren.
Het Hof van Justitie definieert echter niet wat wordt bedoeld met behoud van het
mandaat. Behouden deze voormalige leden van de or van de vervreemder recht op
scholing en recht op vergaderen onder werktijd? En gaat dit zo ver dat zij betrokken
moeten worden bij de advies- en instemmingsplichtige besluiten? Beide soorten

124 Conclusie nr. 77-85.
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bevoegdheden staan in onderling verband tot elkaar. Oefenen de overgenomen
werknemers geen medezeggenschapsbevoegdheden uit, dan zal het lastig zijn een
recht op scholing te doen gelden. Naar mijn mening behouden de werknemersvertegenwoordigers niet alleen hun individuele bevoegdheden, maar ook ‘collectieve
rechten’ zoals adviesrecht, instemmingsrecht en informatierechten. Dit betekent dat
de verkrijger ook de overgenomen werknemersvertegenwoordigers moet raadplegen
wanneer hij een adviesplichtig besluit neemt.
In de praktijk kan dit op verschillende wijzen vorm worden gegeven. Denkbaar is
dat de or van de vervreemder tot het moment van verkiezingen blijft bestaan ondanks
dat er geen sprake meer is van een eenheid. Een andere mogelijkheid is dat een
tijdelijke or (tor) wordt gevormd waarin zowel de or-leden van de verkrijger als die
125
van de vervreemder zitting hebben. Ook is denkbaar dat de overgenomen werknemersvertegenwoordigers tijdelijk worden toegevoegd aan de or van de verkrijger.
Deze mogelijkheden bieden een praktische oplossing, maar vinden geen grondslag in
de WOR. Zo is het niet mogelijk het aantal or-leden tussentijds uit te breiden en is
126
tussentijdse beëindiging van een or ex art. 2 lid 2 WOR niet mogelijk. Een tijdelijke
or lijkt op grond van de WOR slechts mogelijk voor drie jaar, nu het niet mogelijk is
127
een andere zittingsduur te kiezen (zie art. 12 WOR).
Wanneer de eenheid niet behouden blijft, is het wenselijk zo snel mogelijk nieuwe
verkiezingen te houden. In dat geval eindigt de ‘overgangssituatie’ van de richtlijn en
kan de medezeggenschapsstructuur worden aangepast aan de door de overname
ontstane organisatiestructuur. Ook hier biedt de WOR echter geen mogelijkheden toe.
De WOR voorziet slechts in één beëindigingsgrond en dat is de situatie dat er niet
langer in de regel vijftig of meer personen in de onderneming werkzaam zijn (art. 2
lid 2 WOR). Het bestaan van de or eindigt bovendien dan pas na het aflopen van de
zittingsduur. Wanneer vlak voor de overname verkiezingen hebben plaatsgevonden,
zal gedurende bijna drie jaar de overgangssituatie bestaan. Dit lijkt mij onwenselijk;
een gemeenschappelijke or is in dit geval geen oplossing. Er zal in veel gevallen geen
sprake zijn van meerdere ondernemingen, nu de onderneming van de vervreemder
geheel geïntegreerd is in de onderneming van de verkrijger. Wel is mogelijk een or
voor een onderdeel in te stellen ex art. 4 WOR, maar ook hier is weinig aanleiding
voor indien het personeel van de vervreemder volledig is geïntegreerd. Bovendien
zal de or van het onderdeel dan een andere zittingsduur hebben dan de or van de
verkrijger wat weer problemen kan opleveren bij de volgende verkiezingen. Als er
binnen korte termijn verkiezingen plaatsvinden rijst vervolgens de vraag of de
overgenomen werknemers wel actief en passief kiesrecht hebben. Op grond van

125 Deze oplossing wordt in de praktijk vaak gekozen bij fusies. Zie recent bijvoorbeeld: Ondernemingskamer 19 juli 2010, ROR 2010/39. Ook P.H. Burger, L.C.J. Sprengers, ‘Behoud van medezeggenschap bij overgang van onderneming’ TAP 2009/special 2, p. 11. Knüppe wijst erop dat dit ook
het geval was bij de doorstart van Fokker. B.F.M. Knüppe, “De doorstart en de Richtlijnen 77/187/
EEG en 98/50/EEG” in: A.M. Luttmer-Kat (red.), Werknemers en insolventie van de werkgever: Is de
balans in evenwicht? Insolad Jaarboek 1999, Deventer: Kluwer 2000.
126 Zie ook P.H. Burger, L.C.J. Sprengers, ‘Behoud van medezeggenschap bij overgang van onderneming’, TAP 2009-special 2, p. 7-12.
127 Lid 2 van de WOR biedt alleen de mogelijkheid een afwijkend systeem voor aftreden op te nemen
in het reglement.
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art. 6 van de WOR ontstaat actief en passief kiesrecht respectievelijk na een half jaar of
een jaar.
Kortom de WOR biedt onvoldoende mogelijkheden deze situatie op te vangen en
art. 6 van de Richtlijn zal mijns inziens (alsnog) moeten worden geïmplementeerd. In
andere landen is dat wel al gebeurd; zo bepaalt het Duitse recht dat er na de overgang
zo snel mogelijk verkiezingen (in ieder geval binnen 6 maanden) moeten worden
gehouden, en tot die tijd geldt een zogenoemd Übergangsmandat. Hierin oefent één
van de ondernemingsraden de bevoegdheden namens de werknemers van beide
128
ondernemingen uit.
3.7.6

Implementatie van art. 6 is noodzakelijk

De hierboven geschetste situaties laten zien dat implementatie van art. 6 van de
Richtlijn overgang van onderneming (alsnog) noodzakelijk is. Voor de situatie dat de
onderneming als eenheid blijft bestaan, moet de WOR bepalen dat de or overgaat naar
de verkrijger en daarbij al zijn bevoegdheden uit de wet en ondernemingsovereenkomst behoudt. Ook de rechten van de individuele ondernemingsraadsleden zouden
moeten blijven bestaan. Voor de situatie dat de onderneming niet als eenheid
blijft bestaan, moet in de WOR worden opgenomen dat zo snel mogelijk – in ieder
geval binnen zes maanden na de overgang – nieuwe verkiezingen moeten worden
gehouden. Daarbij telt het dienstverband bij de vervreemder mee bij de berekening
129
van de termijnen van art. 16 lid 2 en 3 WOR.
Dat implementatie noodzakelijk is, is in de zomer van 2012 bevestigd door een
uitspraak van de kantonrechter Utrecht. In deze zaak was het personeel van Novio
overgegaan op Hermes, omdat de concessie die voorheen door Novio werd uitgevoerd
aan Hermes was gegund. De or van Novio stelt zich – met een beroep op art. 6 van de
Richtlijn – op het standpunt dat hij na de overgang is blijven bestaan, dan wel dat
de or-leden hun mandaat behouden. De or van Hermes komt in deze procedure met
de oplossing dat de or-leden van Novio aan hem worden toegevoegd. Nadat de
kantonrechter heeft vastgesteld dat de eenheid niet behouden is gebleven, overweegt
hij het volgende over het toevoegen van de leden van Novio aan de or van Hermes:
“het is aan de wetgever om, indien alsnog reden zou worden gezien voor een
aanpassing van de WOR op dit punt, een afweging en een keuze te maken. De
burgerlijke rechter – hoe ‘lenig’ in zijn uitleg ook – heeft, ook bij een richtlijnconforme
interpretatie van het nationale recht, de grondwettelijke verdeling tussen wetgeving
en rechtspraak te respecteren.” Richtlijnconforme interpretatie van het Nederlandse
recht ten aanzien van de positie van de overgenomen maatregelen is dus niet
130
mogelijk. Een aanpassing van de wet is noodzakelijk.

128 Deze regeling is te vinden in §21a van het Betriebverfassungsgesetz. Zie voor meer over het
übergangsmandat: A. Schenkler-Rehage, Das übergangsmandat des Betriebs- und personalrates und
die bedeutung der Richtlinie 2001/23 EG, Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York,
Oxford, Wien: Peter Lang 2010.
129 In ArA heb ik een voorstel voor een art. 5b WOR gedaan. I. Zaal, ‘Medezeggenschap na overgang van
onderneming: behoud van eenheid is geen synoniem voor identiteitsbehoud. Hof van Justitie EG
29 juli 2010, C-151/09 (UGT-FSP), ArA 2010-3.
130 Kantonrechter Utrecht 29 augustus 2012, JAR 2012/267, ROR 2012/25, RO 2012/67 (Novio).
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Conclusie

Rechtspersonen, in het bijzonder kapitaalvennootschappen kunnen op drie manieren
fuseren: (i) door een activa/passiva-transactie, ook wel bedrijfsfusie genoemd,
(ii) door middel van een juridische fusie en (iii) door overdracht van een meerderheid
van de aandelen, de zogenoemde aandelenfusie. In dit hoofdstuk heb ik de rol van
werknemersvertegenwoordigers bij fusies en overnames beschreven. Ik heb daarbij
aandacht besteed aan art. 25 WOR en de FGR, zowel bij de vervreemder (doelwitvennootschap) als bij de verkrijger (overnemer). Ik heb per fusievorm – waarbij ik de
juridische- en bedrijfsfusie zoveel mogelijk samen heb behandeld – de volgende
vragen gesteld: (i) welke medezeggenschapsrechten kunnen worden uitgeoefend ten
aanzien van het besluit tot fusie? (ii) op welk moment worden deze bevoegdheden
uitgeoefend? En (iii) hoe zal de medezeggenschap worden voorgenomen na de fusie
of overname? In deze conclusie zal ik de verschillende fusievormen met elkaar
vergelijken en analyseren in hoeverre het beginsel medezeggenschap tot zijn recht
komt.
Een belangrijke conclusie is dat de medezeggenschap, vooral het adviesrecht ex
art. 25 WOR, bij bedrijfs- en juridische fusie veel minder problematisch is dan bij de
aandelenfusie. Een (voorgenomen) besluit tot overdracht van de activa en passiva of
tot het aangaan van een juridische fusie is in het algemeen zowel aan de kant van de
overdragende als aan de kant van de overnemende partij adviesplichtig, respectievelijk op grond van art. 25 lid 1 sub a en op grond van art. 25 lid 1 sub b van de WOR.
Ten aanzien van de juridische fusie moet wel opgemerkt worden dat het uiteindelijk
gaat om een beslissing van de algemene vergadering, terwijl voor de medezeggenschap wordt aangesloten bij het bestuursvoorstel. Nu het bestuursvoorstel een
wettelijk vereiste is, het uiteindelijke AV(A)-besluit niet kan afwijken van dit voorstel
en het advies van de or ook ter beschikking wordt gesteld, sluit de medezeggenschap
toch goed aan bij het besluitvormingstraject. Op basis van de Fusiegedragsregels
moeten ook de vakbonden betrokken worden bij het besluit tot fusie of overname
(art. 3 en 4 FGR).
Zoals gezegd is de vraag of een aandelenfusie een adviesplichtig besluit is, een stuk
minder eenvoudig te beantwoorden dan bij de andere fusievormen. Dit is hoe dan ook
het geval aan de kant van de doelwitvennootschap. Een aandelenfusie betreft
namelijk geen overdracht van de onderneming – zoals art. 25 lid 1 sub a en b WOR
stellen – maar een overdracht van de aandelen in de rechtspersoon, de ondernemer.
Bovendien wordt het besluit tot overdracht bij een aandelenfusie niet genomen door
een orgaan van de ondernemer, maar door individuele aandeelhouders – en dit
terwijl in ieder geval de bevoegdheden op grond van de WOR worden uitgeoefend
jegens het bestuur. Bij een aandelenfusie komt het beginsel ‘medezeggenschap volgt
zeggenschap’ dan ook niet goed tot zijn recht. Ten aanzien van de omstandigheid dat
een aandelenfusie de overdracht van de vennootschap betreft, kan op basis van
jurisprudentie worden aangenomen dat hiermee tevens een overdracht van de
onderneming wordt bewerkstelligd. Voor een dergelijke overdracht is in beginsel
voldoende dat meer dan de helft van de aandelen wordt overgedragen. Wettelijke en
statutaire bepalingen kunnen echter een uitzondering op deze regel rechtvaardigen.
De opvallendste uitzondering is de 30%-regel bij het verplichte openbare bod.
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Het probleem dat individuele aandeelhouders het besluit tot fusie nemen, wordt
in de praktijk opgelost door aan te sluiten bij de (positieve) aanbeveling die het
bestuur geeft aan de aandeelhouders, een ‘kunstgreep’ die weinig recht doet aan
het uitgangspunt dat de medezeggenschap de zeggenschap volgt, nu het uiteindelijk
toch de aandeelhouders zijn die beslissen en daarbij geen rekening hoeven te houden
met het standpunt van het bestuur. Indien de or beroep instelt bij de Ondernemingskamer zal deze ook niet, bij voorziening, de aandeelhouders kunnen verplichten de
overdracht van de aandelen ongedaan te maken. Door aan te sluiten bij de positieve
aanbeveling van het bestuur, is alleen sprake van een adviesrecht als het gaat om
een vriendelijke overname, terwijl juist bij een vijandige overname belang bestaat aan
medezeggenschap. Op basis van bijzondere wetten, zoals de Fusiegedragsregels en
het Bob, is er wel medezeggenschap ten aanzien van een aandelenfusie, ongeacht of
deze vriendelijk of vijandig is. Net als in het vorige hoofdstuk sluiten de bijzondere
bevoegdheden dus beter aan bij de besluitvorming dan de bevoegdheden op grond
van de WOR. Ten aanzien van de vijandige overname bepalen deze regelingen kort
gezegd dat de doelwitvennootschap haar werknemersvertegenwoordigers moet
informeren of raadplegen wanneer zij op de hoogte is gesteld van de overname.
Denkbaar is dat in de WOR een dergelijk informatierecht wordt opgenomen voor de
situatie dat de zeggenschap over de ondernemer wordt overgedragen/overgenomen.
Dat informatierecht moet dan het standpunt van het bestuur ten aanzien van de
overname bevatten, omdat dat het enige aspect is waarover het bestuur zeggenschap
heeft.
Een belangrijke reden voor het later raadplegen van werknemersvertegenwoordigers bij een beursovername is de koersgevoeligheid van de informatie. Er is een
spanning tussen het belang van overnemer(s) en doelwitvennootschap zo weinig
mogelijk ruchtbaarheid te geven aan een overname en het belang van werknemers
om op een vroegtijdig moment te worden geraadpleegd. Uit paragraaf 6 is gebleken
dat deze vrees niet helemaal terecht is nu de or en vakbonden geheimhouding
kunnen worden opgelegd. Daarbij heb ik wel geconstateerd dat de geheimhoudingsregeling van de FGR alleen betrekking heeft op art. 4 en niet op art. 3.
Ook ten aanzien van het tijdstip van advisering of raadpleging valt het verschil
tussen de bedrijfsfusie en juridische fusie op. De or en de vakbonden moeten bij een
bedrijfsfusie of juridische fusie op een vroegtijdig tijdstip worden betrokken in de
besluitvorming. Onder omstandigheden moet dit zelfs al voordat een intentieverklaring wordt getekend. Bij een aandelenfusie, in het bijzonder een openbaar bod, wordt
het moment van advisering – indien al een adviesrecht bestaat – verschoven naar het
moment dat partijen voorwaardelijke overeenstemming hebben bereikt over alle
aspecten van de overname. Daarbij mag een (positief) advies van de or als enige
voorwaarde worden gesteld. Dit staat op gespannen voet met de eis dat het advies van
wezenlijke invloed moet zijn.
Als redenen voor de ‘openbaar bod-benadering’ worden aangevoerd dat het gaat
om concurrentie- en koersgevoelige fusies en dat Nederland uit de pas dreigt te lopen
met andere Europese landen. Beide argumenten zijn mijns inziens niet steekhoudend,
nu de medezeggenschap in het algemeen sterker is dan in andere landen en de or
geheimhouding kan worden opgelegd in Nederland. Een veel belangrijker argument
voor de ‘gewone’ toepassing van art. 25 WOR bij openbare biedingen, is naar mijn
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mening dat de Dertiende Richtlijn verbiedt dat afbreuk wordt gedaan aan nationale
bevoegdheden. Ondanks dat de minister niet spreekt over de Fusiegedragsregels, zal
waarschijnlijk hetzelfde gelden voor art. 4 FGR. Ook in art. 3 FGR wordt het tijdstip van
kennisgeving bij een openbaar bod naar achteren geschoven vanwege de mogelijkheid van koersgevoeligheid. In het algemeen kan dus worden gesteld dat bij een
aandelenfusie op de beurs de or later wordt geraadpleegd dan bij een bedrijfsfusie of
een juridische fusie.
Ondanks het vrijwel ontbreken van bevoegdheden voor werknemersvertegenwoordigers bij een vijandige overname, kan de medezeggenschap een rol vervullen
bij het tegenhouden van een dergelijke overname. In paragraaf 7 besprak ik de
mogelijkheid financiële medezeggenschap in te zetten als een beschermingsconstructie. Door het uitgeven van aandelen aan werknemers kan de zeggenschap van
een potentiële overnemer geneutraliseerd worden. Een dergelijke constructie brengt
het risico mee dat in een enquêteprocedure wordt geoordeeld dat de beschermingsmaatregel ongeoorloofd is. Dit wordt echter terughoudend getoetst door de
Ondernemingskamer.
Het participatieplan is in het algemeen geoorloofd als de doelwitvennootschap
kan aantonen dat de werknemers voordeel behalen bij deze regeling. In dit geval
moet het plan mede tot doel hebben de werknemers te laten participeren in de
aandeelhoudersvergadering.
Indien een fusie of overname eenmaal is geëffectueerd, heeft een ingrijpende wijziging in de zeggenschap plaatsgevonden. De medezeggenschap moet vervolgens
aangepast worden aan deze nieuwe zeggenschapsverhoudingen. De vraag rijst of
de or van de overdragende onderneming blijft bestaan en of de individuele ondernemingsraadsleden hun bevoegdheden behouden. Dit speelt overigens alleen bij de
bedrijfsfusie en juridische fusie, nu een aandelenfusie slechts wijzigingen aanbrengt
in de ondernemer/rechtspersoon en niet in de onderneming. De WOR bevat geen
regeling inzake het behoud van medezeggenschap na overdracht van de onderneming. Indien het gaat om een overgang van onderneming in de zin van art. 7:662 e.v.,
bepaalt art. 6 van de Richtlijn dat de or blijft bestaan indien de onderneming na
overgang ‘als eenheid’ is blijven bestaan. Is dit niet het geval, dan moeten lidstaten
maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de werknemers die vertegenwoordigd
waren voor de overgang ook vertegenwoordigd blijven. In dit hoofdstuk heb ik aan de
hand van een aantal casusposities laten zien dat de WOR op dit punt niet richtlijnconform is. Een aanbeveling aan de wetgever is dan ook om dit artikel alsnog in de
WOR te implementeren.
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Medezeggenschap in
concernverhoudingen

4.1

Inleiding

Het uitgangspunt van de WOR is dat één ondernemer één onderneming in stand
houdt waaraan één or is verbonden. In de praktijk zijn veel ondernemingen echter
aan groepen verbonden waarin één ondernemer (de moedervennootschap) de
centrale leiding uitoefent. In dat geval wordt de strategie op het hoogste niveau
vastgesteld en via rechtstreeks werkende besluiten of via uitvoeringsbesluiten van de
dochtervennootschappen doorgevoerd in de verschillende concernmaatschappijen.
Het beleid en de eventuele uitvoering daarvan zal in belangrijke mate worden
ingekleurd door het concernbelang.
De zeggenschap over het gehele concern wordt dus op het hoogste niveau door de
moedervennootschap uitgeoefend, terwijl de medezeggenschap veelal lager in het
concern, bij de dochtervennootschappen, wordt uitgeoefend. Het uitgangspunt
‘medezeggenschap volgt zeggenschap’ is binnen concernverhoudingen daarom problematisch. In dit hoofdstuk analyseer ik dit probleem en bespreek ik een aantal
oplossingen uit de wetgeving, jurisprudentie en de praktijk. Ik ga in op de medezeggenschap op grond van de WOR, maar ook de medezeggenschap van Boek 2 BW.
Ik begin dit hoofdstuk met een bespreking van de verschillende concernbegrippen in
de WOR.
4.2

Concernbegrippen

4.2.1

Inleiding

Een concern is een samenstelling van verschillende rechtspersonen en/of personenvennootschappen. Het concern bestaat uit juridisch zelfstandige entiteiten die een
gemeenschappelijk financieel, economisch en sociaal beleid hebben. Er zijn verschillende motieven om concernverhoudingen aan te gaan, bijvoorbeeld schaalvoordelen,
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1

voordelen bij financiering en kredietverlening en beperking van de aansprakelijkheid.
2
Het begrip concern komt in de Nederlandse wetgeving niet voor. Wel zijn er verschillende bepalingen te vinden die naar concernverhoudingen verwijzen. In de
volgende paragrafen zal ik de begrippen uit deze bepalingen, voorzover van belang
voor de medezeggenschap, behandelen.
4.2.2

De concernbegrippen in Boek 2 BW

Art. 2:24a van Boek 2 BW definieert het begrip dochtermaatschappij. De definitie in dit
artikel wordt ook wel aangeduid met het juridische groepsbegrip, nu het begrip
dochtermaatschappij met formele vereisten wordt ingevuld. Een rechtspersoon is een
dochtermaatschappij van een andere rechtspersoon wanneer deze laatste rechtspersoon direct of indirect (i) meer dan de helft van de stemrechten kan uitoefenen of
(ii) meer dan de helft van de bestuurders of commissarissen kan benoemen of
3
ontslaan. De achtergrond van deze criteria is dat wanneer iemand meer dan de helft
van de stemrechten kan uitoefenen of de helft van de leden van de organen kan
benoemen of ontslaan, hij zijn wil ten aanzien van het beleid van de vennootschap
4
kan doorzetten. Het gaat om het kunnen uitoefenen van deze bevoegdheden; of dit
daadwerkelijk geschiedt, is niet relevant voor de vraag of een andere rechtspersoon
dochtervennootschap is. Bij het juridische groepsbegrip wordt onder meer aange5
sloten in het kapitaal- en vermogensbeschermingsrecht.
Voor het tweede groepsbegrip ex art. 2:24b van Boek 2 BW is het wel relevant of
de moedermaatschappij feitelijk zeggenschap uitoefent, omdat dit een economisch
groepsbegrip is. Dit artikel definieert een groep als een economische eenheid
waarin rechtspersonen en vennootschappen organisatorisch met elkaar verbonden
zijn. De rechtspersonen en vennootschappen die met elkaar in een dergelijke groep
zijn verbonden, worden door de wetgever aangeduid met het begrip groepsmaatschappij. Van een groep ex art. 2:24b BW is in het algemeen sprake indien
vennootschappen onder centrale leiding staan en deze leiding daadwerkelijk wordt

1

2
3

4
5
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Zie voor een uitgebreid overzicht van de motieven voor concernvorming : S.M. Bartman,
A.F.M. Dorresteijn, Van het concern, Deventer: Kluwer 2013, p. 12-20 en Asser/Maeijer, Van Solinge
& Nieuwe Weme 2-II* 2009 nr. 815.
Het Nederlandse recht kent, in tegenstelling tot bijvoorbeeld het Duitse, ook geen specifiek
concernrecht. Zie ook: Asser/Maeijer, Van Solinge & Nieuwe Weme 2-II* 2009 nr. 813.
Art. 2:24a BW is ingevoerd ter implementatie van de zevende richtlijn inzake de geconsolideerde
jaarrekening. Voor deze wetswijziging was voor het begrip dochtermaatschappij doorslaggevend
het hebben van een meerderheid van de aandelen. Dit is gewijzigd in het uitoefenen van
stemrechten of het benoemen en ontslaan van bestuurders en commissarissen. Kamerstukken II,
1986-1987, 19813, nr. 3, p. 9.
Kamerstukken II, 19813, nr. 3, p. 9.
Zie bijvoorbeeld: art. 2:98d/207d lid 1 BW over de inkoop van aandelen.
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6

uitgeoefend. Het groepsbegrip van art. 2:24b BW wordt bijvoorbeeld gebruikt in
7
het jaarrekeningenrecht. Een dochtermaatschappij ex art. 2:24a BW zal in veel
gevallen ook een groepsmaatschappij in de zin van art. 2:24b BW zijn, maar de
begrippen overlappen elkaar niet geheel. Een dochtermaatschappij die alleen
gebruikt wordt als beleggingsinstelling, zal bijvoorbeeld geen onderdeel uitmaken
van de economische eenheid van de groep en is daarom geen groepsmaatschappij
ex art. 2:24b BW.
Het derde concernbegrip in Boek 2 BW is te vinden in de bepalingen over de
structuurregeling. Deze regeling sluit niet aan bij de groepsbegrippen van art. 2:24a
en 2:24b BW, maar kent een eigen begrip: de afhankelijke maatschappij. Dit begrip
is net als art. 2:24a een door formele vereisten ingevuld begrip maar kent
8
andere criteria dan het dochterbegrip. Art. 2:152/262 BW gaat niet uit van een
zeggenschapsvereiste maar van een kapitaalvereiste. Doorslaggevend is of een andere
rechtspersoon ten minste de helft van het kapitaal verschaft. Volgens de memorie van
toelichting kan een moedermaatschappij met 50% van het kapitaal voldoende invloed
9
uitoefenen. Niet in alle bepalingen van de structuurregelingen wordt aangesloten bij
het begrip afhankelijke maatschappij, in de vrijstellingsregeling van art. 2:153/263 lid 3
sub b BW wordt bijvoorbeeld weer aangesloten bij het begrip groepsmaatschappij.
Met de invoering van de spreekrechten in juli 2010 is een nieuwe vorm van
vennootschapsrechtelijke medezeggenschap gecreëerd. Aansluiting bij de concernbepalingen uit de structuurregeling had hier mijns inziens voor de hand gelegen
(zeker voor de concernmedezeggenschap), nu de spreekrechten geïnspireerd zijn op
het spreekrecht uit art. 2:161a/271a BW. Art. 2:135 lid 3 bepaalt echter het volgende :
“voor de toepassing van lid 2 wordt onder de ondernemingsraad mede verstaan de
ondernemingsraad van de onderneming van een dochtermaatschappij mits de werknemers in dienst van de vennootschap en de groepsmaatschappijen in meerderheid
binnen Nederland werkzaam zijn.” De wetgever combineert hier het formele groepsbegrip van art. 2:24a BW voor het bepalen welke or bevoegd is met het economische
groepsbegrip van art. 2:24b BW voor de reikwijdte van de bepaling.
6

7
8

9

Zie S.M. Bartman, A.F.M. Dorresteijn, Van het concern, Deventer: Kluwer 2013, p. 3l. In de literatuur
worden verschillende invullingen aan het begrip centrale leiding gegeven. Zie hiervoor onder
meer: Asser/Maeijer, Van Solinge & Nieuwe Weme 2-II* 2009 nr. 607 volgens wie sprake is van
centrale leiding wanneer er een gemeenschappelijke strategie wordt gevoerd en op basis hiervan
plannen worden gemaakt voor het coördineren en controleren van de onderliggende groepsmaatschappijen. Achterberg omschrijft centrale leiding als de uitoefening van een zodanige bestuurlijke
invloed vanuit de top van het concern dat een gemeenschappelijke strategie wordt gevoerd en,
mede met het oog daarop, het beleid van de groepsmaatschappijen wordt gecoördineerd M.P. van
Achterberg, De juridische definitie van het economische verschijnsel concern, Deventer: Kluwer 1989.
p. 82. Timmerman onderscheidt drie elementen van centrale leiding: (i) de concernleiding stelt
een strategie vast die waaruit de globale lange termijn-doelstellingen van het concern kunnen
worden vastgesteld (ii) op deze strategie wordt een concrete planning ontwikkeld, welke een
taakverdeling tussen de dochtervennootschappen bevat en (ii) er is sprake van controle op de
uitvoering van de strategie en planning L. Timmerman, Over multinationale ondernemingen en
medezeggenschap van werknemers, Deventer: Kluwer 1989, p. 54.
Zie voor een uitgebreid overzicht van de wetsartikelen die teruggrijpen op art. 2:24b BW: Asser/
Maeijer, Van Solinge & Nieuwe Weme 2-II* 2009 nr. 815.
Volgens de SER is het niet wenselijk voor de toepassing van de structuurregeling te kiezen voor het
(economische) groepsbegrip omdat dit te veel rechtsonzekerheid met zich zal brengen. SER-advies
84/06 p. 77.
Kamerstukken II, 1969-1970, 10752, nr. 3, p. 14.
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4.2.3

Concernbegrippen WOR

4.2.3.1

Art. 33 WOR

Art. 33 lid 3 WOR spreekt over “in een groep verbonden ondernemers”. Dit begrip
wordt niet nader gedefinieerd. Aanvankelijk beschreef de regering het begrip als:
“een groep van naar de rechtsvorm zelfstandige ondernemingen, zoals naamloze en
besloten vennootschappen, die door kapitaaldeelneming of anderszins met elkaar zijn
10
verbonden en waarvan het centrale beleid in de top wordt bepaald.” Later is
11
besloten het begrip niet nader te definiëren om verwarring te voorkomen. In het
algemeen zal sprake zijn van groepsverbondenheid indien een vennootschap overwegende zeggenschap kan uitoefenen over een andere vennootschap. Bij kapitaalvennootschappen zal deze overwegende zeggenschap in beginsel worden
uitgeoefend door kapitaaldeelneming. Tot 2008 is onduidelijk geweest op welke
wijze art. 33 lid 3 WOR moest worden ingevuld en of hierbij aansluiting kon worden
12
gezocht bij art. 2:24a, 2:24b BW of de bepalingen uit de structuurregeling.
In de zaak Cendris BSC is door de Hoge Raad duidelijkheid verschaft. Het ging in
deze zaak om een joint venture (Cendris BSC) waarvan de ene partij (TNT) 51% van de
aandelen in bezit had en de andere partij (Essent) 49%. In de statuten van Cendris BSC
is bepaald dat aandeelhoudersbesluiten slechts genomen kunnen worden met
tweederde van de meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Beide partners kunnen
ieder twee commissarissen benoemen welke uit hun midden een voorzitter kiezen.
Besluiten van de raad van commissarissen dienen met volstrekte meerderheid van
stemmen te worden genomen in een vergadering waarin alle commissarissen aanwezig of vertegenwoordigd zijn. In geschil was of Cendris BSC tot de groep van TNT
behoorde en als zodanig in de cor vertegenwoordigd diende te worden. De kanton13
rechter vond van wel, maar deze beschikking is in hoger beroep vernietigd. Het hof
stelde voorop dat een deelneming van meer dan 50% in het geplaatste kapitaal in het
algemeen tot groepsverbondenheid zal leiden, nu immers in dat geval zeggenschap in
het algemeen of althans in belangrijke mate door de meerderheidsaandeelhouder
naar eigen inzicht kan worden bepaald. In het geval van Cendris BSC was echter geen
sprake van overwegende zeggenschap, nu besluiten slechts met twee derde meerderheid konden worden genomen in een vergadering waarin het gehele geplaatste
kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd is, beide partners twee commissarissen
konden benoemen, alsmede dat besluiten binnen de raad van commissarissen slechts
14
met twee derde meerderheid konden worden genomen. Het hof acht hiermee mede
van belang of – op grond van de statuten – de vennootschap met een meerderheidsbelang daadwerkelijk besluiten kan doordrukken. In cassatie voert de cor van TNT aan
dat het hof met deze overweging een onjuiste maatstaf heeft aangelegd. Volgens de

10
11
12
13
14
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Kamerstukken II, 1975-1976, 13954, nr. 3, p. 25.
Kamerstukken II, 1976-1977, 13954, nr. 6, p. 17.
Zo was Honée van mening dat moest worden aangesloten bij de begrippen in de structuurregeling.
H.J.M.N. Honée, Concernrecht en medezeggenschapsregeling, Deventer: Kluwer 1981, p. 96 en 97.
Kantonrechter ’s-Gravenhage 5 januari 2006, nr. 539467/05-52752.
Hof ’s-Gravenhage 28 november 2006, JOR 2007/8, ROR 2007/10, RO 2008/31 (Cendris BSC).
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cor heeft het hof het criterium ‘overwegende zeggenschap’ verkeerd toegepast door
geen aansluiting te zoeken bij het juridische groepsbegrip van art. 2:24a BW dan wel
het economische groepsbegrip van art. 2:24b BW. Het hof heeft naar oordeel van de
Hoge Raad geen onjuiste uitleg gegeven van het begrip in een groep verbonden
ondernemers.
Met een beroep op de wetsgeschiedenis overweegt de Hoge Raad dat het hof geen
aansluiting hoeft te zoeken bij de groepsbegrippen van art. 2:24a en 2:24 BW, nu de
wetgever een definitie bewust achterwege heeft gelaten. Het begrip in een groep
verbonden ondernemers is dus een eigen begrip dat losstaat van art. 2:24a en 2:24b
15
BW. De Hoge Raad kiest in navolging van het hof voor een medezeggenschapsrechtelijke benadering van art. 33 lid 3 WOR. Deze medezeggenschapsrechtelijke
benadering is vooral formeel ingevuld, nu zowel hof als Hoge Raad voor overwegende
zeggenschap een meerderheidsbelang voorop stellen. In tegenstelling tot art. 2:24a
BW spelen statutaire voorschriften ook een rol. Wanneer in de statuten een
gekwalificeerde meerderheid wordt geëist en het kunnen uitoefenen van de helft
van de stemrechten niet kan leiden tot het daadwerkelijk kunnen doordrukken van
besluiten, is geen sprake van overwegende zeggenschap. Het criterium van art. 33
lid 3 WOR laat hiermee ruimte voor correctie waarbij zowel feitelijke als formele
aspecten een rol kunnen spelen. Bartman en Dorresteijn formuleren dit als volgt: “het
gaat bij dit begrip dus om potentiële zeggenschap als weerlegbaar vermoeden van
16
aanwezigheid van een economische concernverhouding”.
4.2.3.2

Overige concernbegrippen in de WOR

Naast de regeling omtrent concernmedezeggenschapsorganen in art. 33 WOR wordt
in een aantal artikelen verwezen naar een van de concernbegrippen. Het betreft de
artikelen 31 lid 2, 31a en 24 lid 2 WOR. Het is niet geheel duidelijk of voor deze
artikelen ook het concernbegrip van art. 33 WOR geldt. Zo heeft art. 31a lid 3 WOR
betrekking op de geconsolideerde jaarrekening. Naar mijn mening ligt het voor de
hand dat hiervoor aangesloten wordt bij het groepsbegrip uit het jaarrekeningenrecht
(art. 2:24b BW). Art. 31 lid 2 sub d WOR verplicht de ondernemer die deel uitmaakt
van een groep informatie te verstrekken over de ondernemers die deel uitmaken van
de groep, de zeggenschapsverhoudingen waarin zij zijn verbonden alsmede de naam
en woonplaats van degenen die ten gevolge van de zeggenschapsverhouding feitelijke
zeggenschap kunnen uitoefenen. Deze laatste toevoeging lijkt te impliceren dat voor
het groepsbegrip vereist is dat feitelijke zeggenschap wordt uitgeoefend. Dit terwijl
het groepsbegrip zoals door de Hoge Raad geformuleerd is in Cendris BSC veel meer
van formele vereisten uitgaat. Ten slotte is art. 24 lid 2 WOR van belang voor
ondernemers die onderdeel zijn van een concern. Dit artikel voorziet in een verschijningsplicht voor de bestuurders van de moedermaatschappij in de overlegvergadering van de dochter. Deze verschijningsplicht ontstaat wanneer de ondernemer een

15
16

Hoge Raad 14 maart 2008, NJ 2008, 176, ROR 2008, 12, JAR 2008/112, JOR 2008/94, RO 2008, 31,
(Cendris BSC).
S.M. Bartman, A.F.M. Dorresteijn, Van het concern, Deventer: Kluwer 2013, p. 169.
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BV of een NV is en ten minste de helft van de aandelen middellijk dan wel onmiddellijk
voor eigen rekening wordt gehouden door een andere vennootschap. In dit artikel wordt
een formeel dochterbegrip geformuleerd dat sterk lijkt op het begrip afhankelijke
maatschappij van art. 2:152/ 262 BW. Het gaat immers uit van een ten minste 50%regel waardoor het afwijkt van het formele groepsbegrip van art. 2:24a BW. Resumerend zijn dus vier verschillende concernbegrippen in de WOR te vinden: (i) het
medezeggenschapsrechtelijke groepsbegrip van art. 33 WOR dat voornamelijk
formeel wordt ingevuld maar ruimte overlaat voor feitelijke correctie, (ii) het
economische groepsbegrip uit art. 31a WOR, (iii) het begrip uit art. 31 lid 2 dat vooral
feitelijke invulling lijkt te impliceren en (iv) het formele dochterbegrip uit art. 24 lid 2
WOR dat lijkt te zijn afgeleid van de structuurregeling. Al deze begrippen maken de
toepasselijkheid van de WOR in concernverhoudingen zeer ingewikkeld, terwijl
concernverhoudingen in de praktijk veelvuldig voorkomen. Het lijkt mij daarom
wenselijk een uniform groepsbegrip in artikel 1 op te nemen. Het hierna te bespreken
groepsbegrip uit de WEOR zou hiervoor als voorbeeld kunnen dienen.
4.2.4

Groepsbegrip WEOR

De WEOR is de volgende wet waarin een groepsbegrip is opgenomen. Ondanks dat de
richtlijn spreekt van concern heeft de Nederlandse wetgever, net als in Boek 2 BW
en de WOR, gekozen voor het begrip groep. Het begrip groep van de WEOR heeft
geen betrekking op de vraag wanneer een rechtspersoon zeggenschap heeft over
een andere rechtspersoon. Het geeft slechts met getalscriteria aan in welke gevallen
17
ondernemingen in een groep zijn verbonden. Het begrip moederonderneming van
art. 2 WEOR geeft wel aan wanneer er sprake is van het uitoefenen van zeggenschap
over een andere onderneming. Dit artikel luidt als volgt:
In deze wet wordt onder moederonderneming verstaan: de onderneming die binnen een communautaire groep direct of indirect een overheersende zeggenschap kan uitoefenen op een andere
onderneming en die zelf geen onderneming is waarover door een andere onderneming direct of
indirect een overheersende zeggenschap wordt uitgeoefend. Een onderneming wordt, tenzij het
tegendeel blijkt, vermoed moederonderneming te zijn, indien zij:
a

meer dan de helft van de leden van het bestuursorgaan of van het leidinggevend dan wel
toezichthoudend orgaan van de andere onderneming kan benoemen, of

b

meer dan de helft van de stemrechten in de algemene vergadering van de andere onderneming
kan uitoefenen of

c

de meerderheid van het geplaatste kapitaal van de andere onderneming verschaft.

Het groepsbegrip van de WEOR is aldus een overwegend formeel groepsbegrip
vergelijkbaar met art. 2:24a BW. De onderneming die binnen een communautaire
groep direct of indirect overheersende zeggenschap kan uitoefenen op een andere
onderneming, is de moederonderneming. Voor de vraag of sprake is van overwegende zeggenschap zijn drie rechtsvermoedens geformuleerd. Indien één of meer van

17
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De richtlijn spreekt over ‘zeggenschap uitoefende onderneming’ en definieert dit als een onderneming die overheersende invloed kan uitoefenen op een andere onderneming (‘de onderneming
waarover zeggenschap wordt uitgeoefend’) bijvoorbeeld door eigendom, financiële deelneming, of
op haar van toepassing zijnde voorschriften.
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deze rechtsvermoedens, welke lijken op art. 2:24a en art. 2:152/262 BW, zich
voordoen, is de onderneming moederonderneming, tenzij het tegendeel blijkt. Het
gaat dus om een formeel criterium met ruimte voor nuancering op basis van formele
en feitelijke aspecten. De benadering van het hof en de Hoge Raad in Cendris BSC
komt sterk overeen met deze bepaling uit de WEOR.
4.2.5

Samenstel van ondernemingen (art. 1 lid 1 sub c FGR)

Op grond van de Fusiegedragsregels is in drie gevallen sprake van een samenstel van
ondernemingen. In de eerste plaats is sprake van een samenstel van ondernemingen
indien twee of meer ondernemingen in stand gehouden worden door één ondernemer. Het gaat hier om ondernemingen die geen zelfstandig rechtssubject zijn,
bijvoorbeeld een bank met verschillende filialen. In de tweede plaats is sprake van
een samenstel van ondernemingen ex art. 1 lid 1 sub c FGR indien twee of meer
ondernemingen in stand gehouden worden door twee of meer ondernemers die
met elkaar zijn verbonden in een groep in de zin van art. 2:24b BW. Ten slotte
vormen twee ondernemers die op basis van een overeenkomst tot samenwerking
hebben besloten een samenstel van ondernemingen. Het begrip samenstel van
18
ondernemingen is ruimer dan het begrip concern. Alleen de tweede categorie van
art. 1 lid 1 sub c FGR valt samen met het begrip concern. De Fusiegedragsregels
sluiten – in tegenstelling tot de WOR – aan bij het economische groepsbegrip van
2:24b BW.
4.2.6

Grote variëteit aan begrippen

Het voorgaande overzicht laat zien dat in het medezeggenschapsrecht negen verschillende definities van het begrip concern of groep bestaan. Dit maakt medezeggenschap in concernverhoudingen een zeer complexe zaak. De variëteit aan
begrippen roept bij mij de vraag op of harmonisatie op dit punt wenselijk zou zijn.
Het harmoniseren van begrippen uit Boek 2 BW en de medezeggenschapsrechtelijke
regelingen ligt mijns inziens niet voor de hand, omdat beide wetten een geheel
verschillend begrippenapparaat hanteren. Boek 2 BW heeft immers betrekking op
rechtspersonen, terwijl de WOR uitgaat van ondernemingen. Dat binnen het medezeggenschapsrecht (WOR, WEOR en FGR) een verscheidenheid aan begrippen bestaat,
is naar mijn oordeel echter onwenselijk. Denkbaar is dat het Nederlandse medezeggenschapsrecht op dit punt de Europese definitie gaat volgen, nu deze ook aansluit bij
19
de invulling die de Hoge Raad aan art. 33 WOR heeft gegeven. Dit groepsbegrip zou
dan kunnen worden opgenomen in art. 1 van de WOR en in art. 1 van de FGR. Alleen

18
19

J.B. Hoyink, Fusiegedragsregels 2000 commentaar, Den Haag: SER 2001, p. 21.
Ook De Blécourt en Lamers stellen voor dat de WOR aansluiting zoekt bij het concernbegrip uit de
WEOR: ‘M.A. de Blécourt, J.J.M. Lamers (red) e.a., ‘Is medezeggenschap bestand tegen internationale aansturing?’, in: L.C.J. Sprengers, G.W. van der Voet (red), De toekomst van medezeggenschap.
Aanbevelingen aan de wetgever. Reeks Vereniging voor Arbeidsrecht nr. 37, Deventer: Kluwer 2009,
p. 27. Zie anders Verburg. Hij is van mening dat het groepsbegrip in de WOR moet aansluiten bij
art. 2:24b, nu dit van belang is voor de informatieverplichting van art. 31 en 31a. L.G. Verburg, Het
territoir van de (Nederlandse) ondernemingsraad in het internationale bedrijfsleven, Diss. 2007, p. 106.
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het groepsbegrip in art. 31a WOR moet mijns inziens niet aangepast worden, omdat
aansluiting op dat punt bij het jaarrekeningenrecht meer voor de hand ligt. Het in lijn
brengen van de FGR met de WOR is tevens aan te bevelen, nu dit reeds is gebeurd met
andere begrippen uit de FGR.
In het vervolg zal ik het algemene begrip concern gebruiken. De vennootschappen
in het concern zal ik aanduiden met moedervennootschap en dochtervennootschappen,
daarbij niet specifiek verwijzend naar het juridisch gedefinieerde begrip in art. 2:24a
BW. Voor het gemak ga ik – tenzij anders wordt vermeld – uit van een 100%
deelneming van een moedervennootschap in een dochtervennootschap die tevens
een economische entiteit vormen. Hiermee valt mijn begrip concern binnen alle
hierboven besproken definities.
4.3

Medezeggenschap in concernverhoudingen: de WOR

4.3.1

Inleiding

De WOR heeft als uitgangspunt dat één ondernemer één onderneming in stand houdt
en dat daaraan één or is verbonden. De ondernemer is degene die het beleid bepaalt,
concrete beslissingen neemt en – vertegenwoordigd door de bestuurder – de
verplichtingen op grond van de WOR naleeft. In concernverhoudingen kan niet
worden uitgegaan van deze eenvoudige situatie. In concernverhoudingen wordt de
(feitelijke) zeggenschap vaak namelijk niet (alleen) uitgeoefend door de eigen ondernemer, maar ook door de moedervennootschap en eventuele andere concernmaatschappijen. Nu de or alleen bevoegdheden heeft jegens de eigen ondernemer kan het
beginsel ‘medezeggenschap volgt zeggenschap’ problematisch zijn.
Hieronder bespreek ik verschillende problemen met betrekking tot medezeggenschap in concernverhoudingen. Ik maak daarbij een onderscheid tussen twee verschillende soorten (voorgenomen) besluiten: opvolgingsbesluiten en rechtstreeks
werkende besluiten. Deze onderverdeling is geïnspireerd op een onderverdeling die
20
Ingelse eerder maakte. De eerste categorie betreft besluiten waarbij de strategische
beslissing door de moedervennootschap wordt voorgenomen, maar die daadwerkelijk uitgevoerd moeten worden door de dochtervennootschap. Een voorbeeld is het
strategische besluit van een verzekeringsconcern om voortaan alleen nog maar
levensverzekeringen en geen zaaksverzekeringen te sluiten, wat ertoe leidt dat de
dochtervennootschap aanzienlijk moet inkrimpen. De invloed van de moedervennootschap bestaat in dit geval uit de uitoefening van de centrale leiding.
De tweede categorie besluiten betreft (voorgenomen) besluiten die alleen door de
moedervennootschap zelf kunnen worden genomen, maar rechtstreeks doorwerken
in de onderneming van de dochtervennootschap. Het gaat hier niet om besluiten die
het bestuur van de moedervennootschap neemt ter uitoefening van de centrale
leiding, maar om besluiten die de moedervennootschap neemt uit hoofde van haar
aandeelhouderschap. Ook besluiten die de moedervennootschap neemt namens het
gehele concern, zoals het afsluiten van een concernkrediet, behoren tot de laatste

20
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Hij maakt een iets ander onderscheid tussen ‘opvolgingsbesluiten’ en ‘zelfwerkende besluiten’.
P. Ingelse ‘Mede-ondernemen en concernenquête’, TAO 2012-1.
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categorie. Deze besluiten vereisen dus geen uitvoering op het niveau van de dochtervennootschap, maar werken rechtstreeks door in de onderneming van de dochter.
4.3.2

Opvolgingsbesluiten

4.3.2.1

Inleiding

De eerste categorie opvolgingsbesluiten gaan over concernbeleid dat uitvoering
behoeft op het niveau van de dochtervennootschap. De moedervennootschap
bedenkt een strategie en vervolgens wordt aan dochtervennootschappen de opdracht
gegeven deze strategie uit te voeren. Het bestuur van de moedervennootschap
beslist bijvoorbeeld dat een bepaalde activiteit niet meer zal worden uitgevoerd en
dat leidt ertoe dat bij verschillende dochtervennootschappen activiteiten moeten
worden afgestoten en inkrimping van het personeelsbestand plaats moet vinden.
Deze besluiten moeten worden (voor)genomen door het bestuur van de dochtervennootschap en zullen op dat niveau moeten worden onderworpen aan het medezeggenschapsrecht (de opvolgingsbesluiten). De vraag is echter of de werknemers
daadwerkelijk invloed kunnen uitoefenen, nu het bestuur van de dochtervennootschap in het algemeen weinig beleidsvrijheid heeft inzake dit besluit; de strategie is
immers uitgedacht door de moedervennootschap. De zeggenschap van het bestuur
van de dochtervennootschap is beperkt en daardoor ook de rol van de medezeggenschap. In de volgende paragrafen ga ik verder in op deze vraag.
4.3.2.2

De beleidsvrijheid van (het bestuur van) de dochteronderneming

Aangezien de medezeggenschap nauw verbonden behoort te zijn met de zeggenschap, is het belangrijk eerst te onderzoeken wat de reikwijdte is van de beleidsvrijheid van het bestuur van de dochtervennootschap. Een kenmerk van een concern is
dat een gemeenschappelijk beleid wordt gevoerd. Hiervoor is noodzakelijk dat het
21
bestuur van de verschillende vennootschappen op elkaar is afgestemd. Hierbij rijst
de vraag in hoeverre het bestuur van de dochter ruimte heeft haar eigen beleid te
maken en beslissingen te nemen. Is het bestuur van de dochtervennootschap verplicht instructies van de moedervennootschap op te volgen? En welke rol speelt het
vennootschappelijk belang van de dochtervennootschap ten opzichte van het concernbelang? Ik behandel hieronder eerst de vennootschapsrechtelijke aspecten en ga
daarna in op de medezeggenschapsrechtelijke jurisprudentie.
Tot 1 oktober 2012 gold als uitgangspunt dat het bestuur geen (concrete)
22
instructies van de algemene vergadering hoeft op te volgen. Wel konden de statuten
algemene aanwijzingen bevatten. De AV(A) kon het gewenste beleid uiteraard wel
23
doordrukken via de ontslagbevoegdheid. Er werd dan ook wel gesteld dat de AV(A)

21
22
23

M.P. Achterberg, De juridische definitie van het economische verschijnsel concern, Deventer: Kluwer
1989.
Hoge Raad 21 januari 1955, NJ 1959, 43 (Forumbank), Hoge Raad 13 juni 2007, JOR 2007/178, Hoge
Raad 9 juli 2010, JOR 2010/228 (ASMI).
Een ontslag wegens het niet opvolgen van een door de AV(A) verstrekte instructie is rechtsgeldig
en niet zonder meer kennelijk onredelijk. Hoge Raad 4 december 1992, NJ 1993, 271.
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geen instructierecht, maar wel instructiemacht heeft. Dit beginsel van autonomie van
het bestuur was ook het uitgangspunt in concernvennootschappen, al werd wel
aangenomen dat het bestuur van de dochtervennootschap niet eenvoudig instructies
van de moedervennootschap naast zich neer kan leggen. De Ondernemingskamer
overwoog in de Hyster-beschikking dat in de verhouding tussen een moeder- en
dochtervennootschap de moedervennootschap aan de dochtervennootschap richtlijnen en aanwijzingen kan geven. Hieraan kan de dochtervennootschap zich door
haar afhankelijkheid van de moedermaatschappij moeilijk onttrekken, maar dit laat
24
de eigen rechten en plichten van de dochtervennootschap onverlet.
Het eigen vennootschappelijk belang van de dochtervennootschap vormt het
uitgangspunt van het handelen van bestuur en RVC. Het bestuur dient een eigen
belangenafweging te maken. Het concernbelang speelt daarbij een rol maar is niet
25
doorslaggevend. Indien een bestuurder alleen afgaat op het concernbelang loopt hij
26
het risico aansprakelijk te worden gesteld. In de zaak-Amstelland overwoog de
President Rechtbank Arnhem dat dochtervennootschappen zich niet kunnen onttrekken aan een hoofdelijk aansprakelijkheidsstelling ten behoeve van de concernfinanciering indien aan drie vereisten is voldaan: (i) er moet sprake zijn van juridische
en financiële verwevenheid, (ii) de dochtervennootschappen moeten gebaat zijn bij
de financiële kruisverbanden en (iii) de instructie behoeft niet te worden uitgevoerd
27
indien het voortbestaan van de dochter in gevaar komt. In de zaak-Sobi Hurks
overwoog de Hoge Raad het volgende: “het onderdeel neemt terecht tot uitgangspunt
dat, tenzij de statuten van de dochtermaatschappij daaromtrent een andersluidende
regeling bevatten, het bestuur van de moedervennootschap niet de bevoegdheid
28
heeft bindende instructies te geven aan het bestuur van de dochtermaatschappij.”
De Hoge Raad maakte daarbij geen onderscheid tussen concrete en algemene
instructies die in de statuten kunnen worden opgenomen. In de praktijk blijkt dit
29
onderscheid ook lastig te maken. In de jurisprudentie lijkt veel meer te worden
uitgegaan van een inhoudelijke beoordeling dan van het onderscheid tussen concrete
30
en algemene instructies.
Het hierboven beschreven uitgangspunt geldt nog steeds voor de NV, maar NV’s
31
zullen zelden gebruikt worden als dochtervennootschap. Om aan de wens van
de praktijk te voldoen om instructies aan het bestuur van de dochtervennootschap
te geven, is in de Wet flexibilisering van het BV-recht sinds 1 oktober 2012 het

24
25
26
27
28
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Ondernemingskamer 23 juni 1983, NJ 1984, 571 (Hyster).
Ondernemingskamer 21 juni 1979, NJ 1980, 71 (Batco) en Ondernemingskamer 7 juli 1982,
NJ 1983, 35 (Enka).
Hoge Raad 26 oktober 2001, NJ 2002,94, JOR 2001/2 (Juno).
Pres. Rb. Arnhem, 28 december 1987, KG 1988, 37 (Amstelland).
Hoge Raad 21 december 2001, NJ 2005, 96 (Sobi/Hurks c.s.). Zie hierover meer in Asser/Maeijer,
Van Solinge & Nieuwe Weme 2-II* 2009 nr. 831 en W.J.M. van Veen, ‘Sobi-Hurks II: Opnieuw een
doorbraak in de doorbraak van aansprakelijkheid? De eerste schrede van schuld- naar risicoaansprakelijkheid’, TvI 2002, p. 180 e.v.
De expertgroep de-Kluiver overwoog dat de tekst van art. 2:239 lid 4 niet aansluit bij de praktijk en
dat een oplossing daarvoor zou kunnen zijn dat het onderscheid tussen algemene en concrete
instructies wordt verlaten. Rapport herziening BV-recht. Rapport p. 34.
Kamerstukken II, 2006-2007, 31058, nr. 3, p. 90.
Dit is alleen denkbaar bij ondernemingen die verplicht in de rechtsvorm van een NV moeten
worden gedreven (rechtsvormdwang), zoals bijvoorbeeld de verzekeringsonderneming.
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32

onderscheid tussen algemene en concrete instructies vervallen. Art. 2:239 lid 4 BW
bepaalt sindsdien dat de statuten kunnen bepalen dat het bestuur zich moet gedragen
naar de aanwijzingen van een ander orgaan van de vennootschap. Het bestuur is in
beginsel verplicht deze aanwijzingen op te volgen, tenzij het belang van de vennootschap zich daar tegen verzet. In concernverhoudingen betekent dit dat de moedervennootschap – indien de statuten dit bepalen – instructies kan geven aan de
dochtervennootschap. Deze hoeven echter niet nageleefd te worden indien het
vennootschappelijk belang van de dochtervennootschap zich daartegen verzet. Het
belang van de dochtervennootschap blijft dus uiteindelijk centraal staan en vormt de
33
toets voor de instructies van de moedervennootschap. Zoals gezegd, zal het
vennootschappelijk belang van de dochtervennootschap wel in belangrijke mate
worden ingekleurd door het concernbelang. Hierop kom ik in paragraaf 4.3.2.4 terug.
4.3.2.3

Gelaagde besluitvorming en het adviesrecht van de or

Nu ik uiteengezet heb in hoeverre de moedervennootschap instructies kan geven aan
het bestuur, ga ik in op het adviesrecht bij opvolgingsbesluiten. Ik ga er daarbij van uit
dat er op het hoogste niveau geen or is ingesteld, wat in de praktijk ook meestal het
geval is. Ik kom later terug op de situatie dat een cor is ingesteld bij de moedervennootschap. Op het niveau van de dochtervennootschap is veelal wel een or
ingesteld. Het adviesrecht van deze or beperkt zich tot het uitvoeringsbesluit van
het bestuur van de dochtervennootschap. Het is echter de vraag of dit in overeenstemming is met het beginsel dat het adviesrecht van de or van wezenlijke invloed is
op alle aspecten van het besluit. De Ondernemingskamer overwoog in de zaak-Nering
Bögel het volgende: “Het enkele feit dat bij de ondernemer een sterk voornemen
bestaat het voorgenomen besluit zoals het voor advies aan de or wordt voorgelegd,
ook te nemen, brengt op zichzelf beschouwd niet mee dat het advies te laat wordt
34
gevraagd en dat dit niet meer van invloed kan zijn op de besluitvorming.” Uit deze
jurisprudentie volgt dat voor de vraag of een advies van de or van wezenlijke invloed
is geen rol speelt of de ondernemer aan wiens onderneming de or verbonden is
daadwerkelijk zelf de achterliggende beleidsoverwegingen heeft ontwikkeld, of dat
het slechts om een uitvoering van een op hoger niveau bedacht besluit gaat. Dit heeft
als gevolg dat een or van een dochtermaatschappij minder medezeggenschap
heeft over alle aspecten van een besluit dan wanneer hij aan een onderneming die
niet tot een concern behoort, is verbonden. Met andere woorden: de medezeggenschap volgt niet de zeggenschap. Verburg wijst erop dat uit de jurisprudentie van
de OK volgt dat (de bestuurder van) de dochtermaatschappij wel de besluitvorming
35
van de concernmaatschappij bij zijn adviesaanvraag mag betrekken. Dit leidt
naar mijn mening echter niet tot een versterking van de positie van de or van de
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Kamerstukken II, 2006-2007, 31058, nr. 3, p. 90.
Kamerstukken II, 2006-2007, 31058, nr. 3, p. 90.
Ondernemingskamer 10 maart 1994, NJ 1995, 374, ROR 1994/18 (Nering Bögel).
L.G. Verburg, Het territoir van de (Nederlandse) ondernemingsraad in het internationale bedrijfsleven,
Diss. 2007, p. 396.
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dochtermaatschappij, omdat de besluitvorming van de moedermaatschappij in
36
beginsel niet in rechte kan worden getoetst.
4.3.2.4

Concernbelang vs. belang van de onderneming

Het is denkbaar dat het bestuur van de dochtervennootschap bij de motivering
van een (voorgenomen) besluit verwijst naar het belang van het concern als geheel.
In deze paragraaf analyseer ik welke rol het concernbelang speelt in de advies- en
beroepsprocedure van art. 25 en 26 WOR. Kan de ondernemer volstaan met de
motivering dat het besluit van hogerhand is opgelegd? Welke rol speelt het concernbelang in de marginale toets van art. 26 WOR? En dient de or bij de uitoefening van
zijn adviesrecht zich ook rekenschap te geven van het concernbelang?
Voorop staat dat de ondernemer bij de besluitvorming rekening mag houden met
het concernbelang. Zo oordeelde de Ondernemingskamer in 1981 dat bij de vraag of
een ondernemer bij afweging van de betrokken belangen in redelijkheid tot het
besluit had kunnen komen er niet aan kan worden voorbijgegaan dat ondernemer
37
onderdeel uitmaakt van een groep. In een latere beschikking ten aanzien van een
afslankingsoperatie binnen het geheel van vestigingen, overwoog de Ondernemings38
kamer dat het bij de besluitvorming over het totaal van de vestigingen gaat. Dat het
concernbelang meegewogen moet worden in de besluitvorming, betekent echter niet
dat dit belang in alle gevallen doorslaggevend moet zijn, overwoog de Onderne39
mingskamer een jaar later. Het concernbelang legt wel gewicht in de schaal maar
40
niet per definitie het doorslaggevende, blijkt uit de beschikking inzake Nering Bögel.
In de zaak Nedlin overwoog de Ondernemingskamer dat de omstandigheid dat op
holdingniveau een strategie is bepaald, niet betekent dat het op ondernemingsniveau
uitvoeren van deze strategie door middel van een voorgenomen (opvolgings)besluit
per definitie als redelijk handelen van de leiding beschouwd moet worden. De
ondernemer dient bij de besluitvorming zelfstandig de betrokken belangen te wegen
op redelijke wijze. In de onderhavige zaak had de ondernemer onvoldoende het
concernbelang afgewogen tegen het vennootschappelijk belang van de dochterven41
nootschap, mede omdat geen alternatieven waren onderzocht. Ook in de Fluke-zaak
heeft de ondernemer onvoldoende inzicht gegeven in de afweging van de belangen
42
die in aanmerking moeten worden genomen. Het belang van de werknemers van de
43
dochtervennootschap is daarbij één van de af te wegen belangen. Dit blijkt ook

36

37
38
39
40
41
42
43

146

Later kom ik terug op de in de jurisprudentie ontwikkelde leerstukken toerekening en medeondernemerschap die het wel mogelijk maken dat de moedervennootschap in rechte wordt
betrokken.
Ondernemingskamer 19 februari 1981, NJ 1982, 244 m.nt. Ma.
Ondernemingskamer 4 februari 1982, NJ 1983, 23 m.nt. Ma.
Ondernemingskamer 11 maart 1982, NJ 1983, 30. In dit geval moest het belang van de werknemers
bij één van de vestigingen wel wijken voor het concernbelang.
Ondernemingskamer 10 maart 1995, NJ 1995, 374, ROR 1994/18, (Nering Bögel).
Ondernemingskamer 23 oktober 1997, NJ 1998, 612, JAR 1997/244, ROR 1997/21 (Nedlin).
Ondernemingskamer 7 juli 1988, NJ 1989, 845 (Fluke) m.nt. Ma.
Zie ook de noot van Maeijer bij Fluke NJ 1989, 845.
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uit de tweede Batco-zaak waarin de Ondernemingskamer niet aannemelijk achtte dat
44
de ondernemer de belangen van de werknemers onvoldoende had meegewogen.
Uit de hierboven besproken jurisprudentie haal ik drie lijnen: (i) het bestuur van
de dochtermaatschappij mag en moet in sommige gevallen rekening houden met het
concernbelang, (ii) dit concernbelang legt een belangrijk gewicht in de schaal maar
hoeft niet in alle gevallen doorslaggevend te zijn en (iii) de ondernemer moet er in
ieder geval – bij de motivering van het besluit – rekenschap van geven dat hij de
verschillende belangen, waaronder het werknemersbelang, tegen elkaar heeft afgewogen. De ondernemer kan dus niet volstaan met de stelling dat de moedermaatschappij de opdracht heeft gegeven het besluit op deze wijze te nemen. In 2013 heeft
de Ondernemingskamer deze lijn in de jurisprudentie uit de jaren ’80 en ’90 bevestigd
45
in de zaak WINL. Deze benadering in de jurisprudentie op grond van art. 26 WOR
sluit nauw aan bij de hierboven besproken vennootschapsrechtelijke rechtspraak
inzake autonomie van concernmaatschappijen.
Een interessante vraag is welk gevolg de invoering van de wetgeving inzake de
flex-BV zal hebben voor de medezeggenschap in concernverhoudingen. De wetswijziging heeft het immers mogelijk gemaakt dat statutair zal worden bepaald dat het
bestuur van de dochtervennootschap verplicht is instructies van de moedervennootschap op te volgen, tenzij het vennootschappelijk belang zich hiertegen verzet. Er is
immers minder ruimte voor een zelfstandige belangenafweging door de dochtermaatschappij indien de statuten een ruime instructieplicht voor de AV(A) bevatten.
De zeggenschap is in dat geval minder en dat zal zijn weerslag hebben op de
medezeggenschap die aan de zeggenschap is gekoppeld. Het bestuur van de dochtervennootschap zal, bij de motivering van het besluit, de or wel inzage moeten geven
in de afweging van het concernbelang ten opzichte van het vennootschappelijk
belang. Het is ook denkbaar dat bij concerns waarin dergelijke statutaire bepalingen
zijn opgenomen eerder sprake is van toerekening of medeondernemerschap (zie
hierover meer in paragraaf 4.4.8). Een statutenwijziging waarin wordt opgenomen dat
het bestuur bepaalde instructies van een ander orgaan moet opvolgen, kan naar mijn
mening adviesplichtig zijn wanneer het ook leidt tot een wijziging in de verdeling van
de bevoegdheden binnen de onderneming.
4.3.2.5

De or en het concernbelang

Uit het voorgaande volgt dat de bestuurder van de onderneming het concernbelang
in belangrijke mate mag laten meewegen in de besluitvorming en het daaraan
gekoppelde adviestraject. Een daarmee samenhangende vraag is wat de rol van de
or is ten aanzien van het concernbelang. Moet de or zich ook rekenschap geven van de
omstandigheid dat een onderneming onderdeel is van een groter geheel van vennootschappen? Voor de or gelden weliswaar geen procedurevoorschriften, maar de
wijze waarop hij zich opstelt kan een rol spelen bij de vraag of een beroep ex art. 26
WOR wordt gehonoreerd. In hoofdstuk 4 wees ik er verder op dat het gedrag van de or
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Ondernemingskamer 28 november 1991, NJ 1992, 201 (Batco).
Ondernemingskamer 9 juli 2013, JAR 2013/223 (WINL).
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(weliswaar terughoudend) kan worden getoetst in een enquêteprocedure of een
procedure ex art. 2:14-16 BW. De hierboven gestelde vraag is in dit kader dus relevant.
De or heeft op grond van art. 2 WOR een dubbele taakstelling. Hij behartigt
enerzijds het belang van het personeel, maar richt zich anderzijds op het belang van
de onderneming. Voor de vraag wat de reikwijdte is van medezeggenschap in
concernverhoudingen is van belang of die tweede taak zo moet worden uitgelegd
dat dit alleen gaat alleen gaat om de onderneming waaraan hij is verbonden of ook
om andere ondernemingen binnen het concern. Uit de jurisprudentie lijkt het laatste
te volgen. In de HIG-beschikking oordeelde de Ondernemingskamer dat het voor de
hand ligt dat de or de strategische concernbelangen in zijn advies meeneemt. Nu
de ondernemer in zijn adviesaanvraag had aangegeven dat het (voorgenomen) besluit
vooral samenhing met strategische (concernrechtelijke) overwegingen, had de or dit
46
in zijn advies moeten betrekken. De or zal in zijn advies moeten ingaan op de
motivering van de ondernemer en daarbij dus ook het concernbelang moeten
betrekken. Doet hij dat niet, dan loopt hij het risico dat zijn beroep bij de Ondernemingskamer strandt. In de zaak-Nering Bögel overweegt de Ondernemingskamer het
volgende: “Uiteraard brengt het feit dat wordt meegewogen dat het gaat om
concernbeleid mee, dat de argumenten van de or om een besluit niet te nemen wel
47
het nodige gewicht moeten hebben.” Uit deze overweging kan worden afgeleid dat
de or met zwaarder geschut moet komen als sprake is van een voorgenomen besluit
binnen concernverhoudingen, dan als het gaat om een enkelvoudige vennootschap
48
die geen onderdeel uitmaakt van een concern. Het enkele argument dat het besluit
niet in het belang is van de onderneming waaraan de or is verbonden, zal in het
algemeen niet genoeg zijn. De vraag is of van een lokale or wel strategische
concernoverwegingen verwacht mogen worden. Naar mijn mening is dit in het
huidige tijdsbestek inderdaad van een or te verwachten. De or is een steeds grotere
rol gaan spelen binnen de strategische en vennootschapsrechtelijke verhoudingen en
daarbij past een ruimere taakstelling.
4.3.3

Rechtstreeks werkende besluiten

Sommige (strategische) beslissingen die de moedervennootschap neemt, vereisen
geen uitwerking op het niveau van de dochtervennootschap, maar werken rechtstreeks door in de onderneming van die dochtervennootschap. Het gaat daarbij in de
eerste plaats om besluiten die de moedervennootschap neemt uit hoofde van haar
aandeelhouderschap. Een voorbeeld is een besluit tot wijziging van de statuten van de
dochtervennootschap, waardoor het doel van de dochtervennootschap gewijzigd
wordt. Een ander voorbeeld is het besluit tot overdracht van alle aandelen, zodat
de dochtervennootschap (en indirect de aan haar verbonden onderneming) wordt
overgedragen aan een derde. Zie over de rol van de or ten aanzien van aandeelhoudersbesluiten ook hoofdstuk 2.
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Ondernemingskamer 21 januari 1982, NJ 1983, 31 (HIG) m.nt. Ma. Zie ook S.M. Bartman,
A.F.M Dorresteijn, Van het concern, Deventer: Kluwer 2013, p. 201.
Ondernemingskamer 10 maart 1994, ROR 1994/18 (Nering Bögel).
L.G. Verburg, ‘Nedlin, de WOR en het SER-besluit Fusiegedragsregels’, ArbeidsRecht 1998, 23.
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In de tweede plaats kan worden gedacht aan besluiten die de moedervennootschap voor het hele concern neemt, zoals concernfinanciering of overeenkomsten
met distributeurs en leveranciers. Deze besluiten hebben rechtstreeks gevolgen voor
de onderneming van de dochtervennootschap, zonder dat zij op dat niveau nog een
concreet besluit vergen. In deze situatie is het dus vooral de vraag of de or wel een
adviesrecht heeft en niet wanneer en of het nog van wezenlijke invloed is zoals bij
uitvoeringsbesluiten het geval is. Indien de dochtervennootschap geen besluit hoeft
te nemen is er immers geen zeggenschap (op dat niveau) en dus ook geen medezeggenschap. Ingelse wijst er echter terecht op dat er ook bij rechtstreeks werkende
49
besluiten een rol kan zijn voor het bestuur van de dochtervennootschap. Het gaat
dan vaak om een advies of een aanbeveling aan de moedervennootschap (als
aandeelhouder). Een voorbeeld daarvan is de in het vorige hoofdstuk besproken
positieve aanbeveling van het bestuur aan de aandeelhouder om de aandelen te
verkopen. Soms worden deze aanbevelingen of adviezen onder het adviesrecht
gebracht. Het gaat dan echter slechts om een adviesrecht inzake die aanbeveling of
dat advies en niet om een adviesrecht ten aanzien van het (voorgenomen) besluit.
Ook hier is dus geen sprake van wezenlijke invloed op alle aspecten van het besluit.
4.4

Oplossingen in wet en jurisprudentie

4.4.1

Inleiding

Hierboven heb ik aan de hand van twee verschillende situaties de problematiek van
medezeggenschap in concernverhoudingen besproken. Bij uitvoeringsbesluiten is het
vooral de vraag of het advies van de or nog wel van wezenlijke invloed is en bij de
rechtstreeks werkende besluiten is het veel meer de vraag of er in wezen een
adviesrecht voor de or bestaat. In de paragrafen hieronder onderzoek ik welke
oplossingen voor de leemte in de medezeggenschap in concernverhoudingen worden
geboden in wetgeving, jurisprudentie en literatuur. Ik behandel onder meer informatie en overleg, concernmedezeggenschapsorganen en de leerstukken toerekening
en medeondernemerschap zoals zij door de Ondernemingskamer en Hoge Raad zijn
ontwikkeld.
4.4.2

Informatie en overleg

De WOR houdt in verschillende bepalingen rekening met de omstandigheid dat een
onderneming onderdeel is van een concern. Zo moet de ondernemer op grond van
art. 31 lid 1 sub d WOR de or aan het begin van iedere zittingsperiode informeren over
de groep waarin hij verbonden is. Eventueel zou de or ook op grond van art. 31 WOR
informatie kunnen vragen over (het beleid van) de moedervennootschap. Mijns
inziens zal het bestuur van de dochtervennootschap zich niet snel kunnen verschuilen achter de omstandigheid dat het informatie over een andere onderneming
betreft. Hierbij kan een vergelijking worden gemaakt met de informatie over de
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P. Ingelse, Mede-ondernemen en concernenquête, TAO 2012-1, p. 28.
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overnemer of fusiepartner die ik in het vorige hoofdstuk heb besproken (paragraaf
3.3.1)
Op grond van art. 24 lid 3 WOR dienen de bestuurders van de moedervennootschap aanwezig te zijn bij het halfjaarlijkse overleg tussen or en het bestuur van de
50
dochtermaatschappij waaraan de or is verbonden. Deze verschijningsverplichting
vervalt echter indien binnen het concern meer dan vijf ondernemingsraden zijn
ingesteld. Ook bij overlegvergaderingen in verband met advies- of instemmingsplichtige besluiten dient de concernleiding aanwezig te zijn. De uitzondering van
51
art. 24 lid 3 WOR geldt in dat geval niet. Door de verschijningsverplichting
van art. 24 WOR wordt de or in de gelegenheid gesteld rechtstreeks in overleg te
treden met de moedervennootschap en haar vragen te stellen. Er is echter niet
bepaald dat (het bestuur van) de moedervennootschap de door de or gevraagde
informatie zelf moet verstrekken. De informatieverstrekking zal altijd via de dochtervennootschap gaan.
4.4.3

Art. 31a WOR

Art. 31a WOR bepaalt dat de ondernemer de or gegevens verstrekt over werkzaamheden en resultaten van de onderneming. Indien de onderneming in stand wordt
gehouden door een jaarrekeningplichtige onderneming, moeten op grond van het
tweede lid van dit artikel de jaarrekening, het jaarverslag en de overige gegevens aan
de or verstrekt worden. In concernverhoudingen biedt Titel 9 van Boek 2 BW de
mogelijkheid de jaarrekening te consolideren, indien aan bepaalde eisen wordt
voldaan. Dit houdt in dat de moedervennootschap een jaarrekening opstelt waarin
tevens de resultaten van de verschillende dochtervennootschappen zijn verwerkt. De
dochtervennootschappen zijn vervolgens vrijgesteld van de jaarrekeningplicht, wat
inhoudt dat zij kunnen volstaan met een summiere (vereenvoudigde) jaarrekening:
de zogenoemde 2:403-vrijstelling. Tevens gelden de regels inzake het jaarverslag, de
overige gegevens en het accountantonderzoek niet. Het consolideren van de jaarrekening in concernverhoudingen kan gevolgen hebben voor de aan de vennootschap
verbonden onderneming. Zo is één van de voorwaarden voor de 403-verklaring dat de
moedervennootschap aansprakelijkheid aanvaardt voor de schulden van de
52
dochtervennootschappen.
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De moedervennootschap is in dit kader de ondernemer die ten minste de helft van het aantal
aandelen in de ondernemer houdt. De verschijningsplicht van het bestuur van de moedervennootschap komt in de plaats van die van de commissarissen.
In art. 25 lid 4 WOR wordt namelijk alleen naar art. 24 lid 2 WOR en niet naar art. 24 lid 3 WOR
verwezen. Zie ook: H.J.M.N. Honée, Concernrecht en medezeggenschapsregelingen, Deventer:
Kluwer 1981, p. 134, S.M. Bartman, A.F.M. Dorresteijn, Van het concern, Deventer: Kluwer 2013,
p. 179.
Het afgeven van een dergelijke art. 403-verklaring betreft een adviesplichtig besluit. Het intrekken
van de 403-verklaring is dit in het algemeen niet, tenzij hierover toezeggingen zijn gedaan aan de
or van de dochtervennootschappen. Zie: Ondernemingskamer 13 juli 2000, JOR 2000/174 m. nt.
RvK, ROR 2001, 15 (EBS I). Ook kan de (C)or het intrekken van de 403-verklaring aan de orde stellen
in een procedure ex art. 2:14-16 BW. Zie: Rechtbank Arnhem (voorzieningenrechter) 21 juli 2004,
JIN 2004/27. Zie hierover ook: L.G. Verburg, De OK, de medezeggenschap en het jaar 2000,
Arbeidsrecht 2001, 23. R.H. van het Kaar, ‘Kroniek medezeggenschap 2004’, SR 2005, 43,
S.M. Bartman, ‘werkgeversverplichtingen onder de art. 403-verklaring’, ArbeidsRecht 2002, 35.

Medezeggenschap in concernverhoudingen

4.4.3

Vrijgestelde ondernemers hoeven slechts de vereenvoudigde jaarrekening te
overleggen aan de or (art. 31a lid 3 WOR). Nu deze jaarrekening zeer summier is,
dient daarnaast de geconsolideerde jaarrekening van de moedermaatschappij voorgelegd te worden. Ook moeten gegevens worden verstrekt waaruit de or kan
opmaken wat de bijdrage van de groepsmaatschappij aan het totale resultaat is
geweest. Deze gegevens zullen niet in alle gevallen het gebrek aan een afzonderlijke
jaarrekening compenseren. Hierdoor zullen ondernemingsraden van vrijgestelde
groepsmaatschappijen minder informatie krijgen dan ondernemingsraden van jaar53
rekeningplichtige ondernemingsraden (art. 31a lid 2 WOR). Voordat het jaarrekeningenrecht was aangepast aan de vierde EG-richtlijn, waren groepsmaatschappijen
verplicht alleen voor de informatie aan de or jaarstukken op te maken die voldeden
aan het Besluit verstrekking financiële informatie aan ondernemingsraden. Dit besluit
is in 1985 vervallen. In 1989 heeft de minister bij zijn adviesaanvraag inzake knelpunten van de Wet op de ondernemingsraden de SER verzocht te adviseren of
herinvoering van deze verplichting wenselijk is. De SER kon niet tot een unaniem
advies komen en het verschil tussen jaarrekeningplichtige en vrijgestelde ondernemingen is blijven bestaan. In de zaak-ADM Europoort is door de Kantonrechter
54
Rotterdam dit verschil echter teniet gedaan.
De kantonrechter overwoog het volgende:
“Geoordeeld wordt dat artikel 31a WOR een vergaande informatieverplichting aan de Ondernemer
oplegt. Nakoming van deze verplichting is onontbeerlijk om aan de bedoeling van de WOR te
kunnen voldoen. Uit artikel 31a WOR volgt dat de or recht heeft op jaarrekening en jaarverslag.
Als er sprake is van consolidatie dient de Ondernemer zodanige informatie te verschaffen dat
de wederwaardigheden van de onderneming voor de or navolgbaar zijn. Dit betekent dat van de
Ondernemer mag worden gevergd de hiervoor vermelde gegevens te verschaffen. Immers, op deze
wijze wordt informatie verstrekt als ware de verslaggeving niet geconsolideerd. Dit geldt temeer nu
gebleken is dat sprake is van een groot aantal vennootschappen die opgenomen zijn in de
geconsolideerde verslaggeving. Deze vennootschappen hebben geen COR of GOR, althans dit
is gesteld noch gebleken. De or dient inzicht te hebben in de bijdrage van de onderneming aan
het gezamenlijk resultaat van deze vennootschappen, temeer nu het totaaloverzicht niet door een
dergelijke overkoepelende ondernemingsraad of andere overlegvorm kan worden beoordeeld. (….)
De ondernemer dient deze gegevens (overigens in de Nederlandse taal) met toelichting schriftelijk
aan de or te verschaffen. Een reguliere jaarrekening van en jaarverslag van een niet geconsolideerde
vennootschap kan als voorbeeld strekken. Het kan niet zo zijn dat een or van een geconsolideerde
vennootschap qua informatie op achterstand wordt gezet van een vennootschap die dat niet is en
waarbij de or de jaarrekening en het jaarverslag ontvangt.”

Uit dit citaat blijkt dat de kantonrechter de achterstand van vrijgestelde dochtermaatschappijen niet toelaatbaar acht. De ondernemer dient volgens hem daarom alle
informatie te verschaffen die hij zou moeten verschaffen wanneer de jaarrekening
niet geconsolideerd zou zijn. Hij geeft zelfs aan dat een jaarrekening van een nietvrijgestelde onderneming als voorbeeld kan dienen. Deze interpretatie van art. 31a
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Zie ook: J. Roest, Medezeggenschap van werknemers bij financieel-economische besluiten. Met enige
beschouwingen naar Duits recht, Diss. 1996, p. 101.
Kantonrechter Rotterdam 23 april 2007, JAR 2007/152 (ADM Europoort).
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WOR komt erop neer dat de ondernemer een afzonderlijke jaarrekening dient op te
stellen om aan zijn financiële informatieplicht te voldoen. De groepsmaatschappij
heeft op deze wijze eigenlijk weer dezelfde verplichtingen als voor 1985. Dit heeft tot
gevolg dat de voordelen die Boek 2 BW biedt voor vrijgestelde ondernemingen, met
uitzondering van de vereisten ten aanzien van openbaarmaking en accountantsonderzoek, minder aantrekkelijk zijn door het zware informatierecht van ondernemingsraden op grond van de Wet op de ondernemingsraden. De Kantonrechter
Rotterdam acht het belang van de or bij voldoende inzicht in de resultaten van de
onderneming belangrijker dan de voordelen voor de vennootschapsorganen om de
beperkte jaarstukken op te stellen. De kantonrechter maakt niet geheel duidelijk of
de zware informatieplicht op alle vrijgestelde ondernemingen rust of alleen op de
vrijgestelde ondernemingen van een concern waarin geen cor is ingesteld, zoals in
casu het geval was.
4.4.4

Concernmedezeggenschapsorganen

4.4.4.1

Cor, gor en gemor

De WOR biedt sinds 1971 de mogelijkheid de medezeggenschapsstructuur aan te
passen aan de concernstructuur door het instellen van concernmedezeggenschapsorganen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de groepsondernemingsraad (gor), de centrale
ondernemingsraad (cor) of de gemeenschappelijke or (gemor). De cor en gor
zijn overkoepelende ondernemingsraden. Ze brengen hiërarchie aan in de medezeggenschapsstructuur, deze organen worden boven de afzonderlijke ondernemingsraden geplaatst en hebben bevoegdheden aangaande gemeenschappelijke
aangelegenheden (zie hierna wat daaronder wordt verstaan). De cor en gor worden
samengesteld uit vertegenwoordigers van de onderliggende ondernemingsraden
(art. 35 WOR). Ook is het mogelijk in het reglement van de cor op te nemen dat
ondernemingen die geen or hebben ingesteld een afgevaardigde sturen naar de gor of
cor. Een gemeenschappelijke or (gemor) kan in de eerste plaats een oplossing zijn
voor de situatie dat één ondernemer of een groep van ondernemers meerdere
ondernemingen in stand houdt of houden die zo sterk met elkaar verbonden zijn
dat instelling van afzonderlijke ondernemingsraden weinig zin heeft, omdat hetzij de
omvang hetzij de werkzaamheden die deze ondernemingsraden zouden kunnen
55
verrichten te gering zijn.
In de tweede plaats kan een gemeenschappelijke or worden ingesteld voor twee of
meer ondernemingen die afzonderlijk niet, maar gezamenlijk wel aan het getalscri56
terium van art. 2 WOR voldoen. Het instellen van een gemeenschappelijke or leidt
ertoe dat de afzonderlijke ondernemingen daarna voor de medezeggenschap als één
onderneming worden gezien. Ik richt me hierna vooral op de gedecentraliseerde
medezeggenschap met een cor en/of gor. Het instellen van een cor of een gor leidt
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Beschikking Minister van Sociale Zaken 4 juli 1974, nr. 21336 SMA 1974, p. 50.
Beschikking Minister van Sociale Zaken van 30 juni 1980, nr. 20351, Kantonrechter 2 januari 1993,
ROR 1992/1.
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ertoe dat de medezeggenschapsstructuur wordt aangepast aan de zeggenschapsstructuur, zodat de medezeggenschap de zeggenschap volgt. Hierna bespreek ik in
welke gevallen een cor of een gor moet worden ingesteld en wat de bevoegdheden
van deze concernorganen zijn. Ik sluit deze paragraaf af met een antwoord op de
vraag of de WOR het mogelijk maakt dat de verschillende medezeggenschapsorganen
binnen een concern een eigen competentieverdeling overeen kunnen komen.
4.4.4.2

Bevorderlijk voor de goede toepassing van de WOR

Voor alle concernmedezeggenschapsorganen geldt dat de ondernemer of groep van
ondernemers verplicht is deze in te stellen indien dit bevorderlijk is voor de goede
57
toepassing van de wet. Uit de jurisprudentie volgen twee belangrijke lijnen: (i)
de uitoefening van medezeggenschap dient daar plaats te vinden waar in overwegende mate zeggenschap over de onderneming(en) bestaat en zij dus het meest
doelmatig is (medezeggenschap volgt zeggenschap) en (ii) de medezeggenschap
moet zo dicht mogelijk bij het werkmilieu van de betrokken werknemers worden
58
uitgeoefend. De medezeggenschapsstructuur moet zodanig worden ingericht dat de
59
medezeggenschap wordt gewaarborgd.
De inrichting van de medezeggenschapsstructuur is een onderwerp dat in de
praktijk veelvuldig tot vragen leidt, maar nog weinig in jurisprudentie aan de orde is
geweest. In 2011 is een geschil tussen de Hefgroep en haar cor aan de Kantonrechter
Rotterdam voorgelegd. In deze zaak wilde de ondernemer, vooruitlopend op een
reorganisatie, een gemeenschappelijke or instellen. De cor wilde echter vasthouden
aan de bestaande gedecentraliseerde structuur met afzonderlijke ondernemingsraden en een cor. De kantonrechter concludeerde dat voor een aanpassing van de
medezeggenschapsstructuur nog geen aanleiding bestaat, omdat onder meer nog
geen gemeenschappelijk personeelsbeleid wordt gevoerd en de onderdelen nog
voldoende autonoom van elkaar opereren. De praktische bezwaren die de ondernemer opwierp, zoals hoge kosten van het instandhouden van de afzonderlijke
60
ondernemingsraden, konden de ondernemer ook niet baten.
Deze uitspraak illustreert dat de ondernemer pas kan overgaan tot een wijziging
van de medezeggenschapsstructuur, nadat de zeggenschapstructuur is gewijzigd.
Hiermee doet de kantonrechter recht aan het aan de WOR ten grondslag liggende
algemene beginsel van ‘medezeggenschap volgt zeggenschap’. Een andere benadering zou er immers toe leiden dat de ondernemingsraden geen invloed kunnen
uitoefenen op de wijzigingen in de organisatie die zullen worden doorgevoerd. Indien
een cor of gor wordt ingesteld, wordt binnen het concern een ondernemer aangewezen die jegens dit medezeggenschapsorgaan als ondernemer zal optreden, bijvoor61
beeld een vertegenwoordiger van de moedervennootschap. Hierbij is het niet van
belang dat deze ondernemer geen onderneming in de zin van de WOR in stand houdt.
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Aanvankelijk was de instelling van een cor of gor niet verplicht. Zie Kamerstukken II, 1969-1970,
10335, nr. 3, p. 25.
Zie bijvoorbeeld: Kantonrechter Rotterdam 30 maar 2011, JAR 2011/233, RO 2011/68 (Hefgroep).
Zie: Kantonrechter Arnhem 22 september 2011, ROR 2011/24, JIN 2011/820 (Helianthos).
Kantonrechter Rotterdam 30 maar 2011, JAR 2011/233, RO 2011/68 (Hefgroep).
S.M. Bartman, A.F.M. Dorresteijn, Van het concern, Deventer: Kluwer 2013, p. 177.
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4.4.4.3

Competentieverdeling

Wanneer meerdere medezeggenschapsorganen binnen een concern zijn ingesteld, kunnen zich competentievraagstukken voordoen. Art. 35 WOR bepaalt dat
aangelegenheden van gemeenschappelijk belang worden afgedaan door de cor of
62
de gor. Uit de wetsgeschiedenis en de jurisprudentie volgt dat sprake is van een
aangelegenheid van gemeenschappelijk belang indien: (i) sprake is van concernbeleid
of (ii) het een onderwerp betreft dat in alle ondernemingen, of in ieder geval een
63
meerderheid daarvan, gelijke afdoening vereist. In het eerste geval moet worden
gekeken naar de inhoud van het besluit, terwijl in het tweede geval meer wordt
64
gekeken naar wie beslist. Zo overwoog de Ondernemingskamer dat een besluit tot
extra openstelling van een aantal postkantoren een aangelegenheid betreft die gelijke
65
afdoening vereist. Van concernbeleid is bijvoorbeeld sprake indien de sluiting of
verkoop van één vestiging onderdeel is van een algehele (concernbrede) reorganisa66
tie. Ook wanneer een besluit eerst uitgeprobeerd wordt op een minderheid van de
ondernemingen in de groep met de bedoeling het op basis van die ervaringen later op
alle ondernemingen toe te passen, is sprake van een aangelegenheid van gemeen67
schappelijk belang.
Indien sprake is van een (voorgenomen) besluit dat een aangelegenheid van
gemeenschappelijk belang betreft, gaan alle bevoegdheden van de afzonderlijke
ondernemingsraden over op de cor of gor (art. 35 lid 2 WOR). De bevoegdheid van
de cor of gor is namelijk een exclusieve bevoegdheid. Wanneer het gaat om bijvoorbeeld een besluit inzake reorganisatie of fusie met grote personele gevolgen bij één of
meerdere ondernemingen, kan een behandeling door de cor of gor onbevredigend
zijn. Dit omdat de vertegenwoordigers van de getroffen onderneming(en) in de cor of
gor een minderheid vormen. In een dergelijk geval wordt er wel voor gekozen het
principebesluit voor te leggen aan de cor of gor en de uitwerking van dit besluit aan de
afzonderlijke ondernemingsraden. De vraag is of dit past binnen het systeem van
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Daarnaast hebben de cor en de gor eigen bevoegdheden. Bij wetswijziging in 1998 is een einde
gemaakt aan de discussie hierover. Kamerstukken II, 1995-1996, 24615, nr. 3, p. 15. Als voorbeeld
van een besluit waarbij geen sprake is van een basisbevoegdheid van een afzonderlijke or noemt
het kabinet het (voorgenomen) besluit van de moedervennootschap om duurzaam samen te gaan
werken met een ander concern. Voor de discussie hierover in de literatuur verwijs ik o.m. naar:
H.J.M.N. Honée, Concernrecht en medezeggenschapsregelingen, Deventer: Kluwer 1981 p. 164-165,
M.G. Rood, ‘Over de verhouding WOR-vennootschapsrecht’, TVVS 1993, 129.
Het uitgangspunt van WOR 1970 was dat een aangelegenheid voor alle ondernemingen moest
gelden Kamerstukken II, 1969-1970, 10335, nr. 3, p. 25 in 1979 is dit genuanceerd in die zin dat ook
in geval een onderwerp ziet op een meerderheid van de ondernemingen sprake is van een
aangelegenheid van gemeenschappelijk belang. Kamerstukken II, 1975-1976, 13954, nr. 1-3, p. 52.
Zie: Ondernemingskamer 25 juni 1981, NJ 1982, 248.
Zie ook: S.M. Bartman, A.F.M. Dorresteijn, Van het concern, Deventer: Kluwer 2013, p. 185.
Ondernemingskamer 11 januari 1990, SR 1990-3, p. 92.
Ondernemingskamer 30 augustus 1984, NJ 1984, 475 (AMFAS). Zie ook: President Rechtbank
Haarlem 27 april 1981, NJ 1981, 452 (Van Gelder). Zie voor andere voorbeelden van concernbeleid:
Ondernemingskamer 25 juni 1981, NJ 1981, 248; Hoge Raad 7 oktober 1998 NJ 1998, 778, JAR 1998/
251, ROR 2000/4 (NS reizigers).
Ondernemingskamer 3 juli 2003, ARO 2003/123, JAR 2003/207, ROR 2003,26 (GOR sector
gevangeniswezen).
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art. 35 WOR. Gesteld kan immers worden dat niet alleen de bevoegdheid tot advisering over het voorgenomen besluit zelf, maar ook het adviesrecht over de uitvoering
daarvan over gaat op de cor. Lange tijd heeft de Ondernemingskamer deze strikte
68
benadering gehanteerd. Na de beschikking inzake NS Reizigers is echter duidelijk
geworden dat Ondernemingskamer en Hoge Raad van oordeel zijn dat het ‘opknippen’ van het besluit in een principe- en een uitvoeringsbesluit niet in strijd is met het
69
systeem van de wet. Bartman en Dorresteijn wijzen erop dat de concernondernemer
niet verplicht is een (voorgenomen) besluit te splitsen in een principebesluit en een
uitvoeringsbesluit, tenzij het principebesluit zodanige ruimte laat dat de uitvoering
70
leidt tot nieuwe adviesplichtige besluiten als bedoeld in art. 25 lid 1 WOR. Naar mijn
mening doet het opsplitsen in principe- en uitvoeringsbesluit wel het meeste recht
aan de medezeggenschap van de werknemers.
Uit jurisprudentie volgt dat de afzonderlijke ondernemingsraden zelfstandig de
71
bevoegdheid beh ouden om deskundigen te raadplegen. Juist bij competentievraagstukken kan het nuttig zijn voor de or een deskundige, zoals een advocaat, in te huren.
4.4.4.4

Competentieafspraken tussen concernmedezeggenschapsorganen (?)

Uit de vorige paragraaf blijkt dat niet altijd duidelijk is welk medezeggenschapsorgaan
bevoegd is over een bepaald (voorgenomen) besluit te adviseren. Het kan daarom
wenselijk zijn dat de verschillende medezeggenschapsorganen afspraken maken,
zodat onduidelijkheid wordt weggenomen. De vraag is of dergelijke afspraken rechtsgeldig kunnen worden gemaakt. Op grond van art. 32 WOR kunnen immers de
bevoegdheden van een or alleen worden uitgebreid en niet worden beperkt. Indien
bijvoorbeeld op basis van art. 35 WOR een bevoegdheid aan de cor toekomt omdat
sprake is van een gemeenschappelijke aangelegenheid, kan dit orgaan geen afstand
doen van deze bevoegdheid bij overeenkomst op grond waarvan het adviesrecht aan
de afzonderlijke ondernemingsraden toekomt. De praktijk vraagt wel om een dergelijke flexibiliteit.
In 2003 adviseerde de SER meer flexibiliteit mogelijk te maken tussen de diverse
medezeggenschapsorganen binnen een concern. Dit door de mogelijkheid te creëren
dat een van de organen zijn bevoegdheid opgeeft ten behoeve van andere (onderliggende) medezeggenschapsorganen. Het ingetrokken voorstel van de Wet mede72
zeggenschap werknemers bood een soortgelijke mogelijkheid.
In het
kabinetsstandpunt medezeggenschap 2009 geeft de minister aan dat het kabinet
73
positief staat tegenover een, door de AOM-commissie van de SER voorgestelde,
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Ondernemingskamer 25 juni 1981, NJ 1982, 248, Ondernemingskamer 10 mei 1990, NJ 1992, 126
HSA). Zie ook de noot van Maeijer bij Rechtbank Groningen 24 april 1981, NJ 1982, 249.
Hoge Raad 7 oktober 1998 NJ 1998, 778, JAR 1998/251, ROR 2000/4 (NS reizigers).
S.M. Bartman, A.F.M. Dorresteijn, Van het concern, Deventer: Kluwer 2013, p. 184.
Hof ’s-Hertogenbosch 30 juni 2006, JAR 2006/186, ROR 2006/24 (Dumeco Weert). Deze kosten
moeten dan worden vergoed door de dochtermaatschappij die de ondernemer in de zin van de
WOR is.
Zie hierover ook L.C.J. Sprengers, ‘Medezeggenschapsstructuur en politiek primaat. Twee onderwerpen uit de WMW nader belicht’, SMA 2005-5, p. 221-222.
Commissie Arbeid Onderneming en Medezeggenschap notitie consultatief overleg medezeggenschap van 21 september 2009 AOM/948.
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wijziging van art. 35 WOR in die zin dat het mogelijk wordt de bevoegdheidsverdeling
tussen verschillende medezeggenschaporganen flexibel te regelen. De minister
plaatst daarbij wel de kanttekening dat dat versnippering van bevoegdheden moet
74
worden vermeden. In 2011 laat de minister echter in een brief aan de Tweede Kamer
weten geen uitvoering te geven aan het kabinetsstandpunt, met uitzondering van het
75
onderdeel over scholing.
Uit jurisprudentie van de Ondernemingskamer lijkt te volgen dat dergelijke
afspraken tussen concernorganen ook onder huidig recht mogelijk zijn. In de CASbeschikking die geen betrekking had op concernverhoudingen, maar op afspraken
tussen een or en een tor in een overnamesituatie deelde de Ondernemingskamer het
standpunt van de ondernemer dat de bevoegdheden van de or overgegaan zijn op de
tor. De Ondernemingskamer overwoog daarbij het volgende: “het is te begrijpen dat
de ondernemingsraad zich ongelukkig voelt met het feit dat zijn bevoegdheden zijn
overgegaan naar de tor waarin hij een minderheidspositie bekleedt, maar dit doet
aan het een en ander niet af. De ondernemingsraad heeft, na afweging van de
argumenten voor en tegen, gekozen voor deelname in de tor, met de daarbij
behorende medezeggenschap over SSC Archief, maar evenzeer voor het prijsgeven
76
van de eigen medezeggenschapsrechten.” De vraag is hoe deze uitspraak zich
verhoudt tot art. 32 WOR op grond waarvan het immers niet mogelijk is bevoegd77
heden prijs te geven. Naar mijn mening moet bij de toepassing van art. 32 WOR een
onderscheid worden gemaakt tussen het volledig wegcontracteren van bevoegdheden en het verschuiven van bevoegdheden naar andere medezeggenschapsorganen, zoals de cor, gor of de tor. In het laatste geval worden de bevoegdheden immers
nog steeds uitgeoefend door een orgaan dat de werknemers vertegenwoordigt. De
CAS-beschikking past binnen deze lijn. Hierbij geldt wel dat nodig is dat het medezeggenschapsorgaan dat zijn bevoegdheden afstaat zich realiseert wat de consequenties ervan zijn, iets wat de Ondernemingskamer ook meeneemt in haar beslissing. De
ondernemer dient zich naar mijn mening ervan te verzekeren dat dit bewustzijn bij
het medezeggenschapsorgaan bestaat.
4.4.5

In de jurisprudentie ontwikkelde instrumenten

In de vorige paragraaf besprak ik verschillende wettelijke bepalingen die ervoor
zorgen dat de medezeggenschap in concernverhoudingen beter aansluit op de zeggenschap. In de jurisprudentie is een aantal instrumenten ontwikkeld die hetzelfde
gevolg hebben. Achtereenvolgens behandel ik toerekening en medeondernemerschap. Het leerstuk vereenzelviging dat ook wel wordt toegepast, behandel ik niet
apart, omdat deze naar mijn mening geen zelfstandige betekenis heeft naast het
instrument medeondernemerschap.

74
75
76
77

156

Kabinetsstandpunt medezeggenschap 2009 p. 9. Kamerstukken II, 2009-2010, 29818, nr. 32.
Kamerstukken II 2011-2012, 29818, nr. 35.
Ondernemingskamer 27 augustus 2010, ARO 2010/136, ROR 2010/39, JAR 2010/269 (CAS).
Zie hierover ook: L.G. Verburg, ‘De Ondernemingskamer, de medezeggenschap en de periode 2009
tot en met 2011, ArbeidsRecht 2012-8.
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De WOR-1970 bepaalde in art. 25 lid 1: “De ondernemer stelt, tenzij zwaarwichtige belangen van hemzelf dan wel de onderneming zich daartegen verzetten, de
ondernemingsraad in de gelegenheid aan hem advies uit te brengen over een door
hem of door een andere bij de onderneming betrokken persoon te nemen besluiten
(..)” Het adviesrecht beperkte zich toentertijd aldus niet tot besluiten die door de
ondernemer zelf werden genomen, maar strekte zich ook uit over besluiten van
andere bij de onderneming betrokkenen. In 1979 is deze zinsnede weer uit de wet
verdwenen, omdat die in de praktijk onduidelijk bleek. Bij de wijziging ging de
regering er wel van uit dat iedere bij de onderneming betrokken persoon die een
besluit neemt als bedoeld in art. 25 WOR lid 1 dit doet namens de ondernemer. De
regering geeft hiermee aan dat ruimte bestaat een besluit van een ander dan de
formele ondernemer te beschouwen als een besluit van de ondernemer. Dit is
inmiddels ook in jurisprudentie van de Ondernemingskamer en Hoge Raad aan78
vaard. Deze jurisprudentie bespreek ik hierna.
4.4.6

Toerekening

Het eerste leerstuk betreft toerekening. Toerekening houdt in dat een besluit van een
ander dan de ondernemer – voor de toepasselijkheid van de WOR – als een besluit
van de ondernemer wordt beschouwd. In concernverhoudingen betekent dit dat een
besluit van de moedervennootschap als een besluit van de dochtermaatschappij –
waaraan de ondernemingsraad is verbonden – wordt beschouwd. De dochtervennootschap dient in dat geval advies te vragen aan haar or. Het leerstuk is in de
jurisprudentie ontwikkeld. De eerste zaak waarin toerekening van een besluit van een
aandeelhouder/moedervennootschap aan een dochtervennootschap aan de orde
79
80
was betreft de beschikking-Howson Algraphy. In deze zaak stelde de Ondernemingskamer voorop dat een besluit tot bedrijfsfusie een besluit van het bestuur van
de dochtervennootschap is. Het besluit van de moedermaatschappij betrof slechts een
81
aanwijzing en voor toerekening was geen plaats. Dit uitgangspunt is in overeenstemming met de gedachte dat de dochtermaatschappij een autonome zelfstandige
82
rechtspersoon is. Toerekening maakt inbreuk op deze autonomie en moet zeer
terughoudend worden gebruikt. In latere jurisprudentie is een aantal uitzonderingen
op de Howson Algraphy-leer aanvaard.
In de zaak Shell Research heeft de Ondernemingskamer voor de eerste keer een
besluit van een concernmaatschappij toegerekend aan de ondernemer aan wiens
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Door deze jurisprudentie vindt Koning het jammer dat de zinsnede uit de WOR van 1970 is
geschrapt. F. Koning, ‘Interface Heuga. Van ondernemingsraad naar ondernemersraad?’, De
NV 1994-72, p. 161.
Eerder werd wel al een besluit van de Raad van commissarissen toegerekend aan het bestuur.
Ondernemingskamer 19 februari 1981, NJ 1982, 245.
Hoge Raad 11 juli 1984, NJ 1985,212 m.nt. Maeijer (Howson Algraphy I).
Zie de conclusie van de A-G hieromtrent. Ook: M. Holtzer, naschrift bij A.F.M. Dorresteijn, ‘Geen
toerekening maar ‘mede-ondernemer’ reactie, SR 1999-10, p. 257. S.M. Bartman, A.F.M. Dorresteijn,
Van het concern, Deventer: Kluwer 2013, p. 188.
L. Timmerman, Over multinationale ondernemingen en medezeggenschap van werknemers, Deventer: Kluwer 1988 p. 73.
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83

onderneming de or verbonden was. Shell Research hield twee laboratoria in stand,
waarvan aan één een or verbonden was. Om de research te coördineren was verder
Shell International Research Maatschappij (SIRM) ingesteld. Deze laatste vennootschap besloot tot een budgetreductie welke tot aanzienlijke personele gevolgen bij
het laboratorium in Rijswijk leidde. De Ondernemingskamer rekende het besluit tot
budgetreductie toe aan Shell Research. Van groot belang daarbij was dat een bestuurder van Shell Research als commissaris van SIRM grote invloed had op de besluitvorming en dat de bestuurder in de zin van de WOR van het laboratorium ook bij het
besluit op hoger niveau was betrokken. Met andere woorden: via een personele unie
was het bestuur van de onderneming waaraan de or verbonden was, betrokken
84
geraakt bij de besluitvorming. Medewerking van het bestuur op het niveau van
besluitvorming lijkt daarmee een vereiste te zijn.
Dit blijkt ook uit de HSA-beschikking, waarin de Ondernemingskamer overwoog
dat het besluit van een moedermaatschappij adviesplichtig is bij de dochtermaat85
schappij (HSA) nu het besluit mede door de bestuurder van HSA werd voorgenomen.
Ingelse stelt in dit kader dat toerekening zich met name zal voordoen wanneer de
dochter door enige vorm van betrokkenheid zelf verantwoordelijkheid voor het
86
besluit draagt.
Zonder medewerking van het bestuur van de onderneming waaraan de or is
verbonden, is toerekening ook lastig voor te stellen. In het geval van toerekening is
het immers het bestuur van de (dochter)onderneming zelf dat advies vraagt en de
daaraan gekoppelde informatie- en motiveringsverplichtingen moet vervullen. Zonder zelf betrokken te zijn, zal het heel lastig zijn aan deze verplichtingen te voldoen.
Uit de VNU Publitec-beschikking volgt vervolgens nog dat het (voorgenomen)
besluit betrekking moet hebben op de (Nederlandse) onderneming en rechtstreeks
87
verband moet houden met een adviesplichtig besluit bij de dochteronderneming.
Het besluit moet ingrijpen in de dochtervennootschap en aldaar (sociale) gevolgen
88
hebben, wil voor toerekening plaats zijn. In de zaak-Honeywell – waarin de
uitbreiding van de productiecapaciteit in Tsjechië centraal stond – was hiervan naar
het oordeel van de Ondernemingskamer geen sprake. Het besluit greep niet recht89
streeks in bij de onderneming waaraan de or was verbonden. In de literatuur wordt
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Ondernemingskamer 2 april 1987, NJ 1988, 382 (Shell Research).
Ook in de uitspraak van kantonrechter Utrecht 4 maart 2011 leidde het bestaan van een personele
unie tot de conclusie dat het (voorgenomen) besluit moest worden toegerekend. Overigens
betekende dat in dit geval niet dat de or ook het adviesrecht kon uitoefenen, nu het voorgenomen
besluit onder het primaat van de politiek viel. Kantonrechter Utrecht 4 maart, JAR 2011/252. Vgl.
L.G. Verburg, Het territoir van de (Nederlandse) ondernemingsraad in het internationale bedrijfsleven,
Diss. 2007, p. 180.
Ondernemingskamer 10 mei 1990, NJ 1992, 126 (HSA).
P. Ingelse, ‘Mede-ondernemen en concernenquête’, TAO 2012-1, p. 31.
Ondernemingskamer 15 april 2004, ARO 2004/63, ROR 2004/34, JOR 2004/165 (VNU Publitec). Uit
deze uitspraak valt overigens niet af te leiden of bestuurders van VNU Publitec – of haar
rechtsvoorgangers – betrokken zijn geweest bij de besluitvorming bij de moedervennootschap,
zodat niet geheel duidelijk is of aan beide vereisten moet worden voldaan.
In deze zaak toetst de Ondernemingskamer overigens niet aan de elementen uit Shell Research. Zie
ook: S.M. Bartman, A.F.M. Dorresteijn, Van het concern, Deventer: Kluwer 2013, p. 190.
Ondernemingskamer 17 januari 2008, ARO 2008, 36, ROR 2007.44 (Honeywell).
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er op gewezen dat vereist is dat de dochtervennootschap het besluit zelf heeft kunnen
90
nemen. Verburg stelt verder dat voor toerekening altijd sprake moet zijn van
hiërarchie tussen degene die het besluit neemt en de ondernemer in de zin van de
91
WOR. Daarom zou toerekening in de overheidssector niet mogelijk zijn. Dit leek
aanvankelijk ook uit jurisprudentie te volgen, maar in 2011 achtte de Kantonrechter
92
Utrecht toerekening in de publieke sector wel mogelijk.
4.4.7

Medeondernemerschap en vereenzelviging

Het tweede in de jurisprudentie ontwikkelde leerstuk is medeondernemerschap. Van
medeondernemerschap is sprake indien een ander dan de ondernemer (bijvoorbeeld
de moedermaatschappij) een adviesplichtig besluit neemt dat zodanig ingrijpt in een
andere onderneming dat die andere vennootschap voor de toepassing van de WOR als
medeondernemer dient te worden beschouwd. Een belangrijk verschil tussen toerekening en medeondernemerschap is dat in het geval van toerekening de ondernemer aan wiens onderneming de or is verbonden het advies dient te vragen, terwijl
bij medeondernemerschap degene die het besluit neemt (de moedermaatschappij
zelf, naast de ondernemer) verplicht wordt de WOR na te leven en zelfstandig in
93
rechte kan worden betrokken. Uit een uitspraak van de Kantonrechter Utrecht volgt
dat de or de mogelijkheid heeft alleen de medeondernemer in rechte te betrekken.
Deze heeft een zelfstandige verplichting tot naleving van de WOR, onafhankelijk van
94
de eigen ondernemer.
Aanvankelijk werd medeondernemerschap vooral toegepast in de publieke sector.
De Ondernemingskamer introduceerde het leerstuk in de beschikking inzake de
Kamers van Koophandel door te overwegen dat de or van de Kamer van Koophandel
adviesrecht heeft ten aanzien van een besluit van de Staat, nu ‘deze daarmee rechtstreeks in de onderneming(en) van de samen te voegen Kamers van Koophandel heeft
ingegrepen. Met het oog op de toepassing van de WOR moet de staat daarom in
95
zoverre ten minste als medeondernemer worden aangemerkt.’
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S.M. Bartman, A.F.M. Dorresteijn, Van het concern, Deventer: Kluwer 2013, p. 188. J. Roest, Medezeggenschap van werknemers bij financieel-economische besluiten. Met enige beschouwingen naar
Duits recht, Kluwer: Deventer 1996, p. 49.
Ondernemingskamer 18 februari 1999, ROR 1999/8.
Kantonrechter Utrecht 4 maart 2011, JAR 2011/252.
Verburg hanteert een ander verschil tussen toerekening en medeondernemerschap. Zijns inziens
is bij toerekening de vraag of er adviesrecht is en zo ja op welk moment. Medeondernemerschap
komt in beeld wanneer indien de or vreest dat het resultaat van het adviestraject weinig zoden aan
de dijk zal zetten, tenzij een derde rechtsreeks bij dat besluit kan worden betrokken. L.G. Verburg,
Het territoir van de (Nederlandse) ondernemingsraad in het internationale bedrijfsleven, Diss. 2007,
p. 137.
Kantonrechter Utrecht 29 augustus 2012, JAR 2012/267, ROR 2012/25, RO 2012/67 (Novio). Weliswaar betrof het in deze zaak een art. 36 WOR-procedure, maar naar mijn mening dient hetzelfde
te gelden voor de beroepsprocedure ex art. 26 WOR. Zie meer over deze uitspraak in paragraaf
4.2.6.
Ondernemingskamer 2 april 1998, NJ 1998/751.
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De zaak PUEM van negen jaar eerder kan volgens mij echter beschouwd wor96
den als de eerste zaak waarin het leerstuk medeondernemerschap werd toegepast.
In deze zaak ging het om een besluit van de provincie Utrecht die 99,6 % van de
aandelen in PUEM bezat en tevens invloed had op de samenstelling van de organen
van PUEM. Het Hof Amsterdam overwoog: “Zij die krachtens hun rechtspositie in de
vennootschap het in hun macht hebben de in art. 25 lid 1 bedoelde besluiten te
nemen, zullen alvorens te besluiten het advies van de or dienen te vragen. Het betoog
dat tot de conclusie zou leiden dat de belangrijkste methode waarmee fusies en
overnames tot stand komen, namelijk overdracht van aandelen door degene die de
meerderheid van aandelen houdt, niet zou vallen onder het begrip overdracht van de
97
zeggenschap over de onderneming kan niet worden aanvaard.” Het hof paste in
deze zaak het leerstuk medeondernemerschap echter (niet consequent) toe nu het in
het dictum slechts PUEM veroordeelde advies te vragen. Van den Ingh heeft deze
discrepantie ook opgemerkt en overweegt dat de zin “zij die krachtens hun rechtspositie in de vennootschap het in hun macht hebben de in art. 25 lid 1 bedoelde
besluiten te nemen, zullen alvorens te besluiten het advies van de ondernemingsraad
dienen te vragen” slordig is geformuleerd en de Ondernemingskamer terecht de
98
vennootschap heeft opgedragen binnen bepaalde termijn advies te vragen. Ik deel
deze mening niet, nu de casus van PUEM zich niet leent voor toerekening. De
hierboven besproken vereisten voor toerekening deden zich namelijk niet voor in
het geval van PUEM. PUEM had op geen enkele wijze meegewerkt aan de besluit99
vorming en kon het besluit niet zelf nemen en dus ook niet intrekken.
Ook in de zaak-Heuga kwam de Hoge Raad tot de conclusie dat de moedervennootschap in een art. 26 WOR-procedure kon worden betrokken. In deze zaak
stond een beslissing van de AV(A) van moedervennootschap Interface Heuga tot
afschaffing van het vrijwillige structuurregime centraal. De enige or binnen het
concern, verbonden aan Heuga Nederland, claimt adviesrecht over dit (voorgenomen)
besluit. Het belang van de or bij dit besluit is aanzienlijk nu hij op grond van het
vrijwillige (toenmalige) structuurregime aanbevelingsrechten en bezwaarrechten
uitoefent. De Hoge Raad overweegt:
“Vooropgesteld dat Heuga Holding destijds tegelijkertijd 100% aandeelhoudster en statutair directeur van Heuga Nederland was en als zodanig binnen de onderneming van Heuga Nederland grote
zeggenschap had en dat voorts de statutaire bepalingen waarvan de wijziging in casu wordt
aangevochten, hierop neerkwamen dat bij Heuga Holding ten behoeve van de medewerkers van
Heuga Nederland in de zin van art. 2:262 e.v. BW een (overigens verlicht) structuurregime gold,
derhalve gehandeld werd volgens een stelsel dat van rechtstreeks en onmiddellijk belang was voor
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Hof Amsterdam 27 juli 1989, NJ 1990, 734, ROR 1989/30 (PUEM). Zie over deze uitspraak ook:
F.J.P. van den Ingh, ‘Enige kanttekeningen bij Hof Amsterdam 27 juli 1989, rolnr. 381/86 KG (PUEM)I’,
WPNR 1990-5958, p. 278-280 en F.J.P. van den Ingh, ‘Enige kanttekeningen bij Hof Amsterdam
27 juli 1989 (PUEM) II, slot’, WPNR 1990-5959, p. 297-298.
R.o. 4.7.
F.J.P. van den Ingh, ‘Enige kanttekeningen bij Hof Amsterdam 27 juli 1989 (PUEM) (Slot II), WPNR
1990-5959, p. 298.
Volgens Van den Ingh was echter niet goed denkbaar dat de provincie Utrecht niet bij het besluit
betrokken was geweest. F.J.P. van den Ingh, ‘Enige kanttekeningen bij Hof Amsterdam 27 juli 1989
(PUEM) (Slot II), WPNR 1990-5959, p. 297.
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de organisatie en het beleid in de onderneming van Heuga Nederland, moet voor de toepassing van
de artikelen 25 en 26 van de WOR Heuga Holding, inmiddels genaamd Interface Heuga, geacht
worden in de zin van art. 1 lid 1 letter d van de WOR, de onderneming van Heuga Nederland destijds
in zoverre mede in stand te hebben gehouden, hetgeen betekent dat zij ten tijde van het inleidend
verzoekschrift te dier zake te zamen met Heuga Nederland als ‘ondernemer’ in rechte kon worden
betrokken.”

De Hoge Raad vervolgt met “het oordeel dat herverdeling van de bevoegdheden
binnen Interface Heuga doorwerkt in de onderneming van Heuga Nederland,
hetgeen inhoudt dat Interface Heuga in zoverre vereenzelvigd kan worden met
Heuga Nederland geeft dan ook geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting en kan
als verweven met waarderingen van feitelijke aard voor het overige in cassatie niet
100
op juistheid worden getoetst.” Voor een dergelijke vereenzelviging of medeondernemerschap (de Hoge Raad past beide leerstukken toe) is plaats indien de
moedervennootschap grote zeggenschap uitoefent en het besluit van rechtstreeks
en onmiddellijk belang is voor de onderneming van de dochtervennootschap.
In de beschikking inzake Grenscorrecties Den Haag is het leerstuk medeondernemerschap vervolgens verder aangescherpt. Naar het oordeel van de Hoge Raad is
rechtstreeks ingrijpen onvoldoende om een medeonderneming aan te nemen. Toch is
vereist dat die ander ten opzichte van de desbetreffende onderneming een positie
inneemt die hem stelselmatig een zodanige invloed op de besluitvorming binnen
de onderneming verschaft dat gezegd kan worden dat de onderneming mede door die
ander in stand wordt gehouden. Daarvan was in de verhouding tussen provincie en
gemeenten geen sprake. Ook de omstandigheid dat het in het geding zijnde besluit
vanwege zijn aard buiten de sfeer van de organen van de gemeente valt, verzet zich
naar het oordeel van de Hoge Raad tegen medeondernemerschap. In zijn noot bij deze
uitspraak schrijft Van het Kaar dat de Hoge Raad gebroken heeft met de benadering in
PUEM. Deze laatste uitspraak laat ruimte voor medeondernemerschap in gevallen van
incidentele uitoefening van zeggenschap, terwijl volgens Van het Kaar de Hoge Raad
in de beschikking inzake grenscorrecties Den Haag als vereiste stelt dat sprake moet
101
zijn van een frequente en intensieve bemoeienis. Ingelse wijst er echter op dat het
woord stelselmatig geen bijvoeglijk naamwoord van invloed is maar een bijwoord bij
verschaffen. Hij leidt hieruit af dat de invloed niet stelselmatig hoeft worden uit102
geoefend. Voldoende is dat stelselmatig de mogelijkheid bestaat die uit te oefenen.
Op grond van deze benadering – die ik onderschrijf – kan een moedervennootschap
die stelselmatig invloed kan uitoefenen en dat in een incidenteel geval ook doet ten
aanzien van dat incidentele (voorgenomen) besluit als medeondernemer worden
aangemerkt.
Een dergelijke benadering past bij het karakter van het adviesrecht dat betrekking
heeft op incidentele besluiten en niet op structureel beleid. Uit andere beschikkingen
103
104
van de Ondernemingskamer, zoals Packard Bell
en Novio
blijkt ook dat de
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Hoge Raad 26 januari 1994, NJ 1994, 545, JAR 1994, 32, ROR 1994/1 (Heuga)
Annotatie bij: Hoge Raad 26 januari 2000, JOR 2000/55 (Grenscorrecties Den Haag).
P. Ingelse, ‘Mede-ondernemen en concernenquête’, TAO 2012-1.
Ondernemingskamer 9 januari 2008, ARO 2008/35, JAR 2008/52, RO 2008/22 (Packard Bell).
Ondernemingskamer 10 mei 2011, JAR 2011/167, RO 2011/50, Jin 2011/441 (Novio).
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Ondernemingskamer vooral kijkt naar de invloed die wordt uitgeoefend op het
specifieke (voorgenomen) besluit dat ter discussie staat. In VLM werd zelfs meegenomen dat nadat het besluit dat aan de orde was zou zijn uitgevoerd de vennootschap
105
stelselmatig afhankelijk zou worden van de moedervennootschap. In cassatie heeft
de ondernemer vervolgens gesteld dat de gevolgen van het nieuwe bedrijfsmodel niet
ten grondslag kunnen worden gelegd aan het oordeel dat VLM België al bij de
besluitvorming medeondernemer was. Advocaat- generaal Timmerman adviseert
tot verwerping van dit middel, aangezien de Ondernemingskamer dit aspect slechts
in aanmerking heeft genomen en niet doorslaggevend heeft geacht. Het is volgens
hem niet onbegrijpelijk dat de Ondernemingskamer de gevolgen van de besluiten in
ogenschouw heeft genomen om het karakter van de besluitvorming te duiden. Het
106
cassatieberoep wordt verworpen op grond van art. 81 RO.
Uit twee beschikkingen inzake de ontvlechting van FNV-Ledenservice volgt dat
het feit dat de Ondernemingskamer in een geschil concludeert dat geen plaats is voor
medeondernemerschap niet betekent dat in een andere zaak tussen dezelfde partijen
107
geen medeondernemerschap kan worden aangenomen. Ook hier blijkt dat de
zeggenschap ten aanzien van het (voorgenomen) besluit dat ter discussie staat
doorslaggevend is. De aard van het besluit speelt ook een belangrijke rol.
Naast stelselmatig invloed kunnen uitoefenen, moet het (voorgenomen) besluit van
de moedervennootschap rechtstreeks ingrijpen in de onderneming van de dochtervennootschap. Zo slaagde het beroep op medeondernemerschap in Packard Bell niet
omdat de or niet aannemelijk had gemaakt dat enig relevant belang van Packard Bell
werd getroffen door het besluit of dat anderszins een rechtstreeks effect voor de
108
onderneming in Nederland optreedt. Bij Leaf Holland werd een besluit tot samenwerking van een Finse en Deense vennootschap uit het concern niet beschouwd als een
besluit dat rechtstreeks ingrijpt in de Nederlandse onderneming, ook al was de
onderneming in Sneek ook één van de gegadigden om de productie van de Finse
109
onderneming over te nemen.
De derde voorwaarde die de Hoge Raad in grenscorrecties Den Haag stelt aan
medeondernemerschap, is dat het besluit moet vallen binnen de sfeer van de organen
van de dochtervennootschap. In deze zaak betrof het een aangelegenheid waarvan de
besluitvorming op het niveau van de provincie en niet van de gemeente (waaraan
de or was verbonden) lag. Naar het oordeel van Maeijer is dit een algemene
110
voorwaarde die niet alleen in de publieke sector geldt. In de uitspraken in de
private sector komt deze voorwaarde echter geen enkele keer aan de orde. Naar mijn
mening speelt dit vereiste ook vooral in de publieke sector, in het bijzonder in de
verhouding tussen verschillende overheidslagen die op basis van de wet een eigen

105 Ondernemingskamer 14 oktober 2010, ARO 2010/166, ROR 2011/6, JAR 2010/309 (VLM).
106 Hoge Raad 3 februari 2012, ARO 2012/23, JAR 2012/71 (VLM).
107 Ondernemingskamer 13 februari 2003 ARO 2003,45, JAR 2003,164, JOR 2003/88 (FNV Ledenservice I), Ondernemingskamer 28 april 2004, ARO 2004, 72, JAR 2004/47, JOR 2004/234 (FNV
Ledenservice II).
108 Ondernemingskamer 9 januari 2008, JAR 2008/52, ARO 2008/35, RO 2008/22 (Packard Bell).
109 Ondernemingskamer 8 juni 2006, ARO 2006/112, JOR 2006/213, JAR 2006, 169 (Leaf Holland).
110 Zie zijn noot onder NJ 2000, 295.
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takenpakket hebben. Wanneer een moedervennootschap de meerderheid van de
aandelen houdt, staat mijns inziens niet (snel) ter discussie dat een besluit binnen de
rechtssfeer van de organen van de vennootschap valt, zeker niet indien het gaat om
een aandeelhoudersbesluit. De moedervennootschap handelt in dat geval immers als
een orgaan van de dochtervennootschap. Dit is in de overheidssector wezenlijk
anders.
In de beschikking betreffende Heuga wordt ook het instrument van vereenzelvi111
112
113
114
ging genoemd. Net als Ingelse , Verburg en Sprengers ben ik van oordeel
dat – naast het leerstuk medeondernemerschap – voor een zelfstandige functie van
vereenzelviging in het gemeenschapsrecht geen plaats is. Uit de jurisprudentie volgt
dat voor vereenzelviging dezelfde voorwaarden gelden als voor medeondernemerschap. Het leerstuk vereenzelviging gaat echter veel verder: de identiteit tussen
verschillende rechtspersonen wordt dan immers weggedacht. Uit vennootschapsrechtelijke jurisprudentie ter zake, volgt dat het leerstuk vereenzelviging alleen als
ultimum remedium kan worden gebruikt. Nu met medeondernemerschap hetzelfde
kan worden bereikt, wordt niet toegekomen aan vereenzelviging.
4.4.8

De flexibele BV en toerekening en medeondernemerschap

Zoals hierboven uiteengezet, is het sinds 1 oktober 2012 mogelijk in de statuten van
de (flex) BV op te nemen dat het bestuur zich moet gedragen volgens aanwijzingen
van de aandeelhoudersvergadering. Vooral in concernverhoudingen zal de wens
bestaan een dergelijke bepaling op te nemen, zodat één concernbeleid kan worden
gevoerd. Denkbaar is dat de Ondernemingskamer bij de toepassing van de leerstukken medeondernemerschap en toerekening, rekening zal houden met dergelijke
statutaire bepalingen. De Ondernemingskamer zal deze mogelijk zien als een aanwijzing voor het kunnen uitoefenen van overwegende zeggenschap door de moedervennootschap waardoor eerder aan toerekening of medeondernemerschap wordt
toegekomen. In ieder concreet geval zal nog wel moeten worden voldaan aan het
vereiste dat sprake is van een besluit dat rechtstreeks doorwerkt in de onderneming
van de dochtervennootschap. Voor automatische toerekening of medeondernemerschap is mijns inziens ook geen plaats bij een statutaire instructiebevoegdheid.
4.4.9

Toerekening of medeondernemerschap?

In de praktijk bestaat vaak de vraag wanneer sprake is van toerekening en wanneer
van medeondernemerschap. Daarop is geen eenvoudig antwoord te geven. In de
jurisprudentie worden de verschillende leerstukken door de rechter door en

111 Ondernemingskamer 15 oktober 1992, NJ 1993, 210, Hoge Raad 26 januari 1994, NJ 1994, 545,
JAR 1994, 32, ROR 1994/1 (Heuga)
112 P. Ingelse, ‘Mede-ondernemer en concernenquête’, TAO, 2012-1, p. 31.
113 L.G. Verburg, Het territoir van de (Nederlandse) ondernemingsraad in het internationale bedrijfsleven,
Diss. 2007, p. 197.
114 L.C.J. Sprengers, ‘Vereenzelvigen met Duk’, in: S.F. Sagel (red.) Vrienden door Duk en Dun, Deventer:
Kluwer 2011.
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115

naast elkaar gebruikt. Het belangrijkste verschil tussen beide leerstukken heeft
betrekking op de vraag wie in rechte kan worden betrokken. In het geval van
toerekening kan alleen de eigen ondernemer in rechte worden betrokken; bij
medeondernemerschap ook de moedervennootschap. Daarom zal een besluit alleen
toegerekend kunnen worden indien het bestuur van de dochtervennootschap bij de
besluitvorming is betrokken en daarvoor medeverantwoordelijkheid draagt. Verburg
stelt, kort gezegd, dat bij toerekening het adviesrecht zelf in het geding is, terwijl bij
medeondernemerschap er geen discussie hoeft te zijn over de vraag of er een
116
adviesrecht is. Ingelse geeft aan dat bij de vraag of de moeder medeondernemer
is, niet ter discussie staat of deze het betrokken besluit heeft genomen. Toerekeningsvragen komen in zijn visie pas aan de orde indien een besluit duidelijk door de
117
één is genomen, maar ook aan een ander, de dochter, kan worden toegerekend.
Over de aan het begin van dit hoofdstuk besproken situaties kan worden gesteld
dat bij een rechtstreeks werkend besluit het leerstuk van medeondernemerschap het
meest voor de hand ligt. Nu het bestuur van de dochtervennootschap daarbij in
beginsel niet betrokken is, kan het besluit niet worden toegerekend. Voor instructiebesluiten geldt dat deze toegerekend zouden kunnen worden als deze rechtstreeks
ingrijpen in de onderneming van de dochtervennootschap en het bestuur daarbij is
betrokken. Onder omstandigheden zou de moedervennootschap in dat geval ook
als medeondernemer in rechte kunnen worden betrokken.
4.4.10

De reikwijdte van de leerstukken

De hierboven besproken zaken hebben alle betrekking op het advies- en beroepsrecht
van de or. Tot eind 2012 was onduidelijk of medeondernemerschap of toerekening
zich ook voor kan doen bij andere bevoegdheden van de or, zoals het instemmingsrecht. In de zaak-Novio is voor het eerst medeondernemerschap aangenomen buiten
het advies- en beroepsrecht. Deze uitspraak die onderdeel is van een reeks uitspraken
rondom een concessie binnen het Connexxion-concern, heeft betrekking op de vraag
of de or van Novio na de overgang van onderneming blijft bestaan (zie hierover 3.7).
In een art. 36 WOR-procedure stelt de or van Novio dat hij na de overgang van de
activiteiten naar Hermes is blijven bestaan. Hij vordert naleving van zowel Hermes
als Connexxion Holding (de moedervennootschap). Als verweer voeren Connexxion
Holding en Hermes aan dat de or van Novio alleen bevoegd is jegens de eigen
ondernemer. De kantonrechter overweegt dat er geen enkele reden is het concept
van medeondernemerschap te beperken tot uitsluitend het in de WOR gewaarborgde
adviesrecht- en instemmingsrecht. De or van Novio wenst via de geschillenregeling
juist te bereiken dat deze specifieke bevoegdheden van de ondernemingsraad,
118
samenhangend met de concessieovergang, worden benut. Vervolgens geeft de
kantonrechter een specifieke invulling aan het concept medeondernemerschap in

115 Zie bijvoorbeeld: Ondernemingskamer 9 januari 2008, ARO 2008/35, JAR 2008/52, RO 2008/22
(Packard Bell); Hoge Raad 26 januari 1994, NJ 1994, 545, JAR 1994, 32, ROR 1994/1 (Heuga).
116 L.G. Verburg, Het territoir van de (Nederlandse) ondernemingsraad in het internationale bedrijfsleven,
Diss. 2007, p. 382 en 383. Zie ook paragraaf 5.3. en 5.4.
117 P. Ingelse, ‘Mede-ondernemer en concernenquête’, TAO 2012-1, p. 31.
118 Kantonrechter Utrecht 29 augustus 2012, JAR 2012/267, ROR 2012/25, RO 2012/67 (Novio).
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een art. 36 WOR-procedure. De nadruk moet worden gelegd op de vraag of naleving
afhangt van degene die in rechte wordt betrokken. In dat kader is de conclusie dat
Hermes als medeondernemer moet worden beschouwd begrijpelijk, nu die na overgang van de onderneming de or van Novio in stand moet houden. Naar het oordeel
van de kantonrechter kan echter ook moedervennootschap Connexxion in rechte
worden betrokken. Dit terwijl uit de uitspraak niet blijkt op welke wijze zij zou
kunnen bijdragen aan het in stand houden van de or van Novio. Het enkele feit dat
Connexxion in een eerdere uitspraak als medeondernemer is aangemerkt, lijkt mij
119
daarvoor onvoldoende.
In 2013 is voor het eerst het leerstuk van toerekening toegepast ten aanzien van
het instemmingsrecht. In de zaak-BT overwoog het Hof Amsterdam dat het feit dat het
besluit is genomen door de moedervennootschap niet aan een instemmingsrecht in
120
de weg staat, nu het besluit kan worden toegerekend aan de ondernemer.
De vraag of een buitenlandse ondernemer als medeondernemer kan worden
beschouwd, dan wel of een besluit van een buitenlandse ondernemer kan worden
toeger ekend, zal in het volgende hoofdstuk aan de orde komen (zie paragraaf 5.3.2)
4.5

De vennootschapsrechtelijke medezeggenschap

4.5.1

De structuurregeling

Onverkorte toepassing van de structuurregeling in concernverhoudingen is bezwaarlijk. De structuurregeling doorbreekt immers de vennootschapsrechtelijke bevoegdheidsverdeling – en dit terwijl deze er juist in concernverhoudingen voor zorgt dat de
moedervennootschap de eenheid van het concern kan bewaken. Ook valt onverkorte
toepassing van de structuurregeling lastig te rijmen met de oorspronkelijke achtergrond ervan: het instellen van onafhankelijk toezicht bij grote BV’s en NV’s. De reden
hiervoor is dat in deze vennootschappen de aandeelhouders te veel op afstand staan.
Het uitgangspunt is dat bij grote vennootschappen sprake is van separation of
ownership and control. Binnen concerns zal de aandeelhouder (moedervennootschap)
zich in het algemeen echter juist intensief bemoeien met het beleid van de vennoot121
schap. Daarom is in de structuurregeling een vrijstelling opgenomen voor afhankelijke maatschappijen van structuurvennootschappen (art. 2:153/263 lid 3 sub a BW).
De achtergrond van deze bepaling is dat de structuurregeling slechts op één niveau –
het hoogste – hoeft te worden toegepast. Op deze manier wordt de eenheid van het
concern niet aangetast en vindt medezeggenschap plaats op het niveau waar de
daadwerkelijke beleidsbeslissingen worden genomen.
Wanneer de (tussen)holding de structuurregeling al dan niet verplicht toepast,
zijn alle afhankelijke maatschappijen vervolgens vrijgesteld. Ter compensatie van het
verlies aan (vennootschapsrechtelijke) medezeggenschap op dochterniveau wordt de

119 Zie hierover ook mijn annotatie bij deze uitspraak in TRA. I. Zaal, ‘Geen richtlijnconforme uitleg van
art. 6 Richtlijn overgang van ondernemingen.’, TRA 2013, 8.
120 Hof Amsterdam 23 juli 2013, JAR 2013/224 (BT).
121 Bartman en Dorresteijn wijzen er in dit kader terecht op dat de keuze voor een juridisch
groepsbegrip – de afhankelijke maatschappij – zich niet goed verhoudt tot de achtergrond van
de vrijstellingen S.M. Bartman, A.F.M. Dorresteijn, Van het concern, Deventer: Kluwer 2013, p. 132.
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medezeggenschap van de werknemers van de dochtervennootschappen toegerekend
aan de moedervennootschap. Ex art. 2:158/268 lid 11 BW oefenen alle ondernemingsraden in een concern gezamenlijk het (versterkte) aanbevelingsrecht uit. Dit
kan leiden tot competentieproblemen tussen de verschillende ondernemingsraden.
Indien een cor is ingesteld, oefent dit orgaan alle bevoegdheden op grond van art.
art. 2:158/268 BW uit. Omdat de ondernemingsraden van het concern de medezeggenschapsbevoegdheden op basis van de structuurregeling uitoefenen op het niveau
van de moedervennootschap, worden de medezeggenschapsrechten in beginsel niet
beperkt. Medezeggenschap vindt juist plaats op het niveau waar de daadwerkelijke
besluitvorming plaatsvindt, nu de besluitvorming op het niveau van de moedervennootschap zich immers in belangrijke mate zal uitstrekken over de dochtervennootschappen. De regeling doet hiermee recht aan het beginsel dat medezeggenschap
de zeggenschapsverhoudingen volgt. Ook het goedkeuringsrecht van de RVC ziet op
belangrijke beslissingen bij afhankelijke maatschappijen, zodat ook deze besluiten
onderworpen zijn aan de (indirecte) vennootschapsrechtelijke medezeggenschap. Op
alle niveaus wordt medezeggenschap uitgeoefend, maar er is geen contact tussen de
RVC bij de moedermaatschappij en de or bij de dochtervennootschap, althans geen
formeel contact gebaseerd op een wettelijke bepaling. Art. 24 WOR verplicht in
concernverhoudingen immers slechts het bestuur van de moedermaatschappij te
verschijnen op de overlegvergadering van art. 24 WOR. Mijns inziens is het wenselijk
dat, bij afwezigheid van een cor, in geval van een vrijgestelde dochtervennootschap
ook de RVC van de moedermaatschappij verschijnt op de overlegvergaderingen. De
RVC van de moedermaatschappij kan op deze manier de or van de dochtervennootschap informeren over (het toezicht op) het concernbeleid.
4.5.2

De spreekrechten

Net als bij de structuurregeling worden de spreekrechten in concernverhouding uitgeoefend door de ondernemingsraden van de dochtervennootschappen
(art. 2:107a lid 4, 2:134a lid 2, 2:135 lid 3 en 2:144a lid 2 BW), tenzij er een cor is
ingesteld. Ook hier wordt de medezeggenschap dus op basis van de wet toegerekend
aan de or van de dochtervennootschappen. Dit doet recht aan het beginsel ‘medezeggenschap volgt zeggenschap’. Een voorwaarde voor toerekening van het spreekrecht aan de moedervennootschap is dat de meerderheid van de werknemers van de
vennootschap en de groepsvennootschappen in Nederland werkzaam zijn. Dit laatste
aspect komt aan de orde in het volgende hoofdstuk over internationale (concern)
verhoudingen. In tegenstelling tot de structuurregeling wordt aangesloten bij het
begrip dochtervennootschap in de zin van art. 2:24a BW en niet bij het begrip
afhankelijke maatschappij. Het kan dus zijn dat een or van een groepsmaatschappij
wel invloed kan uitoefenen op de RVC ex art. 2:158 BW, maar niet gebruik kan maken
van de spreekrechten, bijvoorbeeld wanneer het gaat om een groepsmaatschappij
waarvan de moeder-NV 50% van de aandelen houdt, hoewel zich dit niet vaak zal
voordoen. Voor de berekening van het aantal werknemers dat in het buitenland
werkzaam is, wordt vervolgens weer aangesloten bij het begrip groepsmaatschappij
van art. 2:24b BW. Ook hier is Boek 2 BW dus niet consequent in het toepassen van de
verschillende concernbegrippen.
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Het enquêterecht

Vakorganisaties hebben de bevoegdheid een enquête te entameren bij een vennootschap in wier onderneming zij leden hebben. In concernverhoudingen kan het
wenselijk zijn dat het enquêteonderzoek zich ook uitstrekt over andere groepsmaatschappijen, zoals die van de moedervennootschap die feitelijk het beleid bepaalt, of
die van een zustervennootschap voor wie de werknemers in dienst van een personeels-BV feitelijk werken. Nu de wet voor het enquêterecht van vakorganisaties
aanknoopt bij de lidmaatschapsverhouding van de werknemers, is het niet altijd
122
mogelijk een enquêteverzoek te gelasten bij alle groepsmaatschappijen. Het beleid
van de moedervennootschap als aandeelhouder kan onderdeel uitmaken van het
enquêteonderzoek bij de dochter. De Ondernemingskamer kan ook besluiten dat de
onderzoekers de boeken, bescheiden en gegevensdragers van nauw verbonden
rechtspersonen kunnen inzien (art. 2:351 BW). Beide mogelijkheden leiden er echter
niet toe dat de moedervennootschap (of andere groepsmaatschappij) als een zelfstandig subject van het onderzoek wordt aangemerkt en dat ten aanzien van deze
vennootschap voorzieningen kunnen worden getroffen.
Aanvankelijk achtte de Ondernemingskamer een dergelijke ‘doorbraak van de
123
enquêtebevoegdheid’ niet mogelijk. Naar aanleiding van deze uitspraak heeft de
124
SER in 1989 geadviseerd het enquêterecht uit te breiden in concernsituaties, wat
niet heeft geleid tot een aanpassing van de wet. De minister heeft bij de parlementaire
behandeling van de wijziging van het enquêterecht in 1994 wel enige aandacht
besteed aan dit probleem.
Hij overweegt:
“Naar het mij voorkomt zou een interpretatie van de wet in deze zin, dat onder omstandigheden
onder rechtspersoon mede mag worden begrepen de rechtspersoon die als moedermaatschappij
het beleid en de gang van zaken in de rechtspersoon waar de leden van de een enquête verzoekende
vakorganisatie werkzaam zijn, geheel of in de belangrijke mate bepaalt, volkomen beantwoorden
aan de bedoeling die de wetgever met het enquêterecht voor ogen heeft gehad. Een dergelijke
interpretatie komt niet in strijd met de letter van de wet en kan in ieder geval worden beschouwd
125
overeen te stemmen met de geest waarin de opstellers hebben gewerkt.”

Naar aanleiding van deze passage in de wetsgeschiedenis is vervolgens jurisprudentie
ontstaan. Hierin werd de vakbond wel ontvankelijk geacht ten aanzien van groepsvennootschappen van de vennootschap in wier onderneming zij leden heeft. Zo

122 Ik beperk me in deze paragraaf tot de concernenquête voor vakbonden. Zie over de concernenquête voor aandeelhouders de beschikking van de Hoge Raad inzake Landis. Hoge Raad 4 februari
2005, NJ 2005, 127, JOR 2005/58 (Landis); P.G.F.A. Geerts, De concernenquête na HR 4 februari 2005
(Landis), Ondernemingsrecht, 2006, 145.
123 Ondernemingskamer 16 april 1987, NJ 1988, 183 (Stolk).
124 SER-advies 1989/21, p. 12-13. De SER beperkte zich daarbij tot twee concrete situaties. Kort gezegd
had de SER voor ogen: (i) de situatie dat de leden van de vakbond in dienst zijn van een personeelsBV, maar feitelijk werkzaamheden verrichten bij een werkmaatschappij en (ii) de situatie dat de
vakbond een enquête wenst te entameren bij de moedervennootschap.
125 Kamerstukken II, 1992-1993, 22400, nr. 3.
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oordeelde de Ondernemingskamer in Janssen Pers dat een vakbond ontvankelijk is in
een enquêteprocedure ten aanzien van vier rechtspersonen die als het ware één
126
onderneming vormden, waarvoor ook een gemeenschappelijke or was ingesteld.
Uit de zaak-YVC volgt dat tevens van belang is dat de holding (of andere concernvennootschap) beslissende invloed uitoefent. In die zaak was een concernenquête
naar het oordeel van de Ondernemingskamer gerechtvaardigd, omdat zij constateerde dat het hier de vakbonden waren die mogelijk wanbeleid aan de kaak wilden
stellen. Dit wanbeleid ging volgens hen over het beëindigen van de ondernemingsactiviteiten waarop de holding beslissende invloed had. Uit de beschikking inzake
Esteves volgt vervolgens dat het onderzoek zich in een dergelijk geval alleen uitstrekt
over het beleid van de holding, voorzover dat beleid en de gang van zaken verband
houden met de beschuldiging door de vakbonden van wanbeleid bij de dochterven127
nootschap (i.c. ook het beëindigen van de productieactiviteiten). De positionering
van de holding gaf daarbij mede aanleiding voor gegronde redenen om te twijfelen
aan juist beleid (en later wanbeleid).
Naar aanleiding van deze jurisprudentie wordt in het algemeen aangenomen dat
een vakbond met leden bij de dochtervennootschap een zelfstandig enquêterecht bij
de moedervennootschap heeft indien: (i) de moeder overheersende zeggenschap
heeft en (ii) die moeder met die overheersende zeggenschap verder gaat in de
128
beleidsbepaling dan een zuiver aandeelhouder. Geerts voegt hieraan toe dat sprake
moet zijn van gegronde redenen om te twijfelen aan juist beleid bij de vennootschap
tot wie het enquêteverzoek zich richt. Bij de moedermaatschappij moet dus aan de
129
norm van art. 2:350 BW worden voldaan. In 2008 heeft de SER wederom voorgesteld het in de jurisprudentie van de Ondernemingskamer ontwikkelde concernenquêterecht in de wet te verankeren voor vakorganisaties die leden hebben die
werkzaam zijn bij de dochtervennootschap en minstens 25% van het aantal werkne130
mers binnen het gehele concern in Nederland werkzaam is. Dit is niet overgenomen
bij de herziening van het enquêterecht per 1 januari 2013. Naar de mening van de
minister verhouden de vereisten die de SER aan een concernenquête stelt zich niet tot
de beginselen van territorialiteit en legitimiteit. Uit de toelichting bij het wetsvoorstel
leid ik af dat de minister een concernenquête rechtvaardig acht indien de besluiten op
het niveau van de moedermaatschappij gevolgen hebben voor de dochtervennootschap. Daarnaast moet sprake zijn van enige relevante representatie van de vak131
organisatie in het concern(deel) waarop het enquêteverzoek betrekking heeft.
Een interessante vraag is of de or van een dochtervennootschap een – aan hem bij
ondernemingsovereenkomst toegekend – enquêterecht ook kan uitoefenen jegens de

126 Ondernemingskamer 17 maart 1994, NJ 1995, 408 (Janssen Pers). Volgens IJsselmuiden gaat de
Ondernemingskamer in deze zaak wel veel verder dan de voorbeelden die in de wetsgeschiedenis
zijn genoemd TVVS 1994-6.
127 Ondernemingskamer 18 mei 2004, ARO 2004, 74, JOR 2004/195 (Esteves).
128 Zo ook de Minister van Justitie in het wetsvoorstel tot aanpassing van het enquêterecht:
Kamerstukken II 2010-2011, 32887, nr. 3, p. 9.
129 P.G.F.A. Geerts, Enkele formele aspecten van het enquêterecht, Deventer: Kluwer 2004, p. 120-121.
130 SER-advies 08/01, p. 56.
131 Toelichting bij het wetsvoorstel aanpassing enquêterecht, p. 9.
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moedervennootschap die feitelijk het beleid bepaalt. Uit de zaak-Smit Transformatoren volgt in ieder geval dat het onderzoek zich over het beleid van de moedervennootschap kan uitstrekken voor zover zij als aandeelhouder het beleid van de
dochter heeft bepaald. Of de or ook ontvankelijk is wanneer hij een zelfstandig
enquêteverzoek jegens de moedervennootschap doet, betwijfel ik. Het gaat hier
immers niet om een wettelijk enquêterecht. Het gaat mijns inziens te ver dat het
bestuur van de dochtervennootschap bij ondernemingsovereenkomst het enquêterecht kan toekennen ten aanzien van andere concernmaatschappijen.
4.6

Conclusie

Door fusies, overnames en andere organisatiewijzigingen, worden organisaties
steeds complexer. Veel ondernemingen zijn onderdeel van concerns, en dit heeft
rechtstreeks gevolgen voor de medezeggenschap van werknemers. Het uitgangspunt
van de WOR is dat een ondernemer een onderneming in stand houdt waaraan een or
is verbonden. In concernverhoudingen is daarvan geen sprake. Strategische beslissingen worden veelal op het hoogste niveau in het concern genomen, terwijl de medezeggenschap wordt uitgeoefend op andere niveaus in het concern, bijvoorbeeld bij de
dochtervennootschappen.
Globaal kunnen (strategische) besluiten van de moedervennootschap op twee
manieren doorwerken in de ondernemingen van de dochtervennootschappen. In de
eerste plaats kan zich de situatie voordoen dat de moedervennootschap een strategische beslissing neemt die vervolgens moet worden uitgevoerd op het niveau van de
dochtervennootschap(pen). Het gaat dan om besluiten die tot de competentie van het
bestuur van de dochtervennootschap behoren, zoals activa/passiva-transacties, collectief ontslag of het afstoten van een onderdeel. In een dergelijk geval zal de
medezeggenschap van de or van de dochtervennootschap zich beperken tot de
uitvoering van het besluit, terwijl de gedachte achter art. 25 WOR juist is dat de or
invloed uitoefent op alle aspecten van het besluit. De vraag is of nog wordt voldaan
aan het vereiste van wezenlijke invloed, zoals neergelegd in art. 25 lid 2 WOR.
Ook het beginsel ‘medezeggenschap volgt zeggenschap’ komt niet tot zijn recht,
nu de zeggenschap op het niveau van de holding wordt uitgeoefend terwijl de or zich
op een lager niveau bevindt. Daarbij komt dat de motivering van het (voorgenomen)
besluit in een dergelijk geval vooral ingegeven zal zijn door het concernbelang, terwijl
de or ex art. 2 WOR zich richt op het belang van het personeel én het belang van de
onderneming van de dochtervennootschap. De ondernemer kan in de motivering van
het (voorgenomen) besluit weliswaar niet volstaan met een verwijzing naar het
concernbelang, maar dit legt wel een belangrijk gewicht in de schaal. Wanneer de
ondernemer motiveert dat hij het concernbelang heeft afgewogen tegen het belang
van de dochtervennootschap zal hij in het algemeen aan zijn motiveringsverplichtingen hebben voldaan. Ook van de or wordt verwacht dat hij het concernbelang
meeweegt in zijn besluitvorming. Argumenten die slechts betrekking hebben op het
belang van de dochtervennootschap, moeten uitvoeriger worden gemotiveerd dan
wanneer de onderneming niet in een concern zou zijn verbonden. Het concernbelang
kleurt daarmee ook de taakstelling van de or ex art. 2 WOR.
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In diverse bepalingen houdt de WOR rekening met de omstandigheid dat binnen
een concern strategische beslissingen op een hoger niveau worden genomen dan het
niveau waarop de medezeggenschap wordt uitgeoefend. Zo zijn de bestuurders van
de moedervennootschap verplicht te verschijnen op de overlegvergadering van de
dochtervennootschappen. Ook biedt de WOR de mogelijkheid de medezeggenschapsstructuur aan te passen aan de concernstructuren door het instellen van concernmedezeggenschapsorganen zoals de cor en de gor. Hiermee kan meer recht worden
gedaan aan het beginsel ‘medezeggenschap volgt zeggenschap’. Dit beginsel wordt in
de jurisprudentie ook als uitgangspunt gehanteerd bij het antwoord op de vraag of de
instelling van een cor of gor bevorderlijk is voor een goede toepassing van de wet. Met
een dergelijke centrale medezeggenschapsstructuur vindt medezeggenschap plaats
op het niveau en op het tijdstip waarop de strategische beslissingen worden
genomen.
De medezeggenschapsstructuur in concerns kan echter tot afbakeningsproblemen
leiden. Zo is de competentieverdeling tussen verschillende organen niet altijd
duidelijk en voelen afzonderlijke ondernemingsraden zich niet altijd vertegenwoordigd door de cor, wat kan leiden tot juridische geschillen. In de praktijk bestaat
behoefte aan het maken van afspraken tussen de verschillende concernmedezeggenschapsorganen, maar de wet biedt die mogelijkheid niet. Ex art. 32 WOR is het
immers niet mogelijk af te wijken van de wettelijke bevoegdheden. Mijns inziens is er
echter ruimte voor een meer flexibele benadering wanneer de bevoegdheden niet
verdwijnen maar worden overgedragen aan een ander orgaan dat werknemers
vertegenwoordigt. Jurisprudentie van de Ondernemingskamer lijkt deze stelling te
ondersteunen, maar een wettelijke verankering is wenselijk.
Wanneer geen medezeggenschapsorgaan is ingesteld op het niveau waarop het
besluit wordt genomen en dit toch doorwerkt in de onderneming van een andere
concernmaatschappij waaraan een or is verbonden, kan het leerstuk toerekening een
belangrijke rol spelen. Het strategische besluit van de moedervennootschap wordt
dan geacht een besluit zijn van de concernmaatschappij waaraan de or is verbonden.
De or zal daar op een eerder moment bij worden betrokken dan wanneer hij slechts
betrokken zou worden bij het uitvoeringsbesluit. Hiervoor is wel vereist dat (het
bestuur van) de dochtervennootschap op enige wijze zelf betrokken is geweest bij
de besluitvorming op een hoger niveau en het besluit zelf heeft kunnen nemen. Het
laatste is bij de hier bedoelde categorie van besluiten altijd aan de orde, omdat deze
afdoening vereisen op het niveau van de dochtervennootschap. Ook zou de moedervennootschap als medeondernemer kunnen worden beschouwd, waardoor deze
(naast de eigen ondernemer) in rechte kan worden betrokken.
Al dan niet voorgenomen besluiten van de moedervennootschap die rechtstreeks
doorwerken in de onderneming van de dochtervennootschap, moeten worden
onderscheiden van de hiervoor besproken uitvoeringsbesluiten. Het gaat daarbij
vooral om besluiten die de moedervennootschap als aandeelhouder kan nemen,
terwijl het bij de uitvoeringsbesluiten gaat om de positie van de moedervennootschap
als ‘centrale leiding’ van het concern. De moedervennootschap neemt bij deze tweede
categorie besluiten strikt genomen geen andere positie in dan een algemene vergadering van aandeelhouders bij een ‘gewone vennootschap’ (zie hierover hoofdstuk 2).
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Wel zal ten aanzien van een moedervennootschap eerder medeondernemerschap
worden aangenomen. Wanneer de moedervennootschap stelselmatig invloed kan
uitoefenen en met een concreet (voorgenomen) besluit rechtstreeks ingrijpt in de
onderneming van de dochtervennootschap, kan zij naast de eigen ondernemer in
rechte worden betrokken door de or. Degene die het besluit (voor)neemt, moet ook de
WOR-verplichtingen naleven, waardoor de medezeggenschap de zeggenschap volgt.
Via concernmedezeggenschapsorganen en in de jurisprudentie ontwikkelde technieken wordt de uitholling van medezeggenschap in concernverhoudingen enigszins
gecompenseerd en kan de medezeggenschap zo worden vormgegeven dat recht
wordt gedaan aan het beginsel ‘medezeggenschap volgt zeggenschap’. Maar het is
niet altijd duidelijk of een adviesrecht bestaat en ten aanzien van welke ondernemer
(dochtervennootschap of moedervennootschap) dit kan worden uitgeoefend. De
jurisprudentie inzake medeondernemerschap en toerekening betreft kunstgrepen
en leidt tot onduidelijkheid over reikwijdte en vereisten in de praktijk. Verhelderend
zou zijn als de Ondernemingskamer of Hoge Raad zich uitsprak over de toepasselijkheid van de verschillende technieken en de onderlinge verhouding. Ook zou in art. 25
WOR moeten worden vastgelegd dat niet alleen besluiten van de ondernemer, maar
ook die van anderen onder omstandigheden onder het adviesrecht van de or kunnen
vallen. Voor de medezeggenschapsorganen geldt dat de competentieverdeling niet
altijd even duidelijk is en dat de WOR weinig flexibiliteit biedt om daarover afspraken
te maken, al lijkt de jurisprudentie die ruimte wel toe te staan. Ik heb aanbevolen in
art. 32 WOR ruimte te creëren voor competentieafspraken waarbij medezeggenschapsorganen ook afstand kunnen doen van hun bevoegdheden ten behoeve van een
ander medezeggenschapsorgaan indien dat bevorderlijk is voor de toepassing van de
WOR. Het overdragen van bevoegdheden aan een ander medezeggenschapsorgaan is
immers van andere orde dan het afstand doen van een bevoegdheid.
In tegenstelling tot de WOR, kennen de medezeggenschapsregelingen uit Boek
2 BW specifieke concernbepalingen die heel goed aansluiten bij de wijze waarop de
besluitvorming in concerns is vormgegeven. De wet voorziet als het ware in toerekening van medezeggenschap (aanbevelingsrechten en spreekrechten) aan de
ondernemingsraden ingesteld bij de dochtervennootschappen. Indien een cor is
ingesteld, worden de bevoegdheden door dat orgaan uitgeoefend. Hiermee wordt
recht gedaan aan het beginsel ‘medezeggenschap volgt zeggenschap’. Net als in
hoofdstuk 3 moet dan ook geconcludeerd worden dat de vennootschapsrechtelijke
medezeggenschap beter aansluit bij het beginsel ‘medezeggenschap volgt zeggenschap’ dan de medezeggenschap in de WOR.
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Medezeggenschap in internationale
(concern)verhoudingen

5.1

Inleiding

Het bedrijfsleven wordt steeds internationaler. Buitenlandse ondernemingen en
rechtspersonen kunnen zich op grond van de fundamentele vrijheden vrij in Europa
vestigen en verplaatsen. Ook zijn veel Nederlandse vennootschappen onderdeel van
grote internationale concerns. Een belangrijk uitgangspunt van het Nederlandse
medezeggenschapsrecht is het territorialiteitsbeginsel. Dit beginsel houdt in dat de
invloed van Nederlandse medezeggenschapsorganen beperkt is tot (voorgenomen)
besluiten over het Nederlandse grondgebied. Er is sprake van spanning: de zeggenschapsuitoefening wordt steeds grensoverschrijdender, terwijl de (Nederlandse)
medezeggenschap daarin niet volgt. Het uitgangspunt ‘medezeggenschap volgt zeggenschap’ is daarom een probleem in internationale (concern)verhoudingen. In het
eerste deel van dit hoofdstuk analyseer ik de wijze waarop de medezeggenschap van
Nederlandse werknemers beperkt wordt in internationale (concern)verhoudingen.
De Nederlandse medezeggenschapswetgeving is weliswaar territoriaal beperkt,
maar vanuit de Europese Unie komt steeds meer regelgeving op het gebied van
medezeggenschap, in het Europese recht aangeduid als “de rol van werknemers”.
Medezeggenschap van werknemers wordt in het Europese recht als een grondrecht
erkend en in verschillende richtlijnen en verordeningen wordt aandacht besteed aan
de rol van werknemers. De Europese Unie stimuleert dat vennootschappen grensoverschrijdende activiteiten ontplooien en zich grensoverschrijdend kunnen verplaatsen – bijvoorbeeld door het mogelijk maken van grensoverschrijdende
herstructureringen – maar wil voorkomen dat daardoor medezeggenschap wegvloeit.
Dit is niet eenvoudig, en medezeggenschap wordt daarom wel gezien als een
‘barrière’ voor het totstandkomen van EU-regelgeving op het gebied van grensoverschrijdende mobiliteit.
In het tweede deel van dit hoofdstuk beschrijf ik deze regelingen kort en ga ik in op
de vraag of deze Europese regelgeving compensatie biedt voor de uitholling van
medezeggenschap op nationaal niveau en daardoor meer recht doet aan het uitgangspunt ‘medezeggenschap volgt zeggenschap’, dan wel juist nieuwe mogelijkheden creëert om medezeggenschap van werknemers te omzeilen.
Niet alle vormen van grensoverschrijdende herstructureringen zijn in het Europese recht geharmoniseerd. Zo is er een richtlijn over grensoverschrijdende fusies,
maar niet over grensoverschrijdende zetelverplaatsing en grensoverschrijdende
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omzetting. Uit jurisprudentie volgt dat met een beroep op vrijheid van vestiging
dergelijke herstructureringen wel mogelijk zijn. Een medezeggenschapsregeling
ontbreekt in dat geval. In het laatste deel van dit hoofdstuk beoordeel ik of lidstaten
voorwaarden mogen stellen aan een grensoverschrijdende herstructurering met het
doel de medezeggenschap te beschermen.
5.2

Medezeggenschap in internationale verhoudingen

5.2.1

Inleiding

Binnen internationale concerns kan een onderscheid worden gemaakt tussen internationale concerns waarvan de moedervennootschap haar zetel in Nederland heeft
en internationale concerns met een buitenlandse moedervennootschap. Voordat ik
deze situaties bespreek, zal ik eerst aandacht besteden aan een aantal bepalingen uit
de WOR dat specifiek ziet op internationale (concern)verhoudingen, zoals de buitenlandclausule en het informatierecht van art. 31 WOR. Ook de toepasselijkheid van
medezeggenschapsregelingen op buitenlandse vennootschappen komt aan de orde.
5.2.2

Het ondernemingsbegrip in internationale concernverhoudingen

Omdat de WOR in art. 1 lid 1 sub c WOR aansluit bij het begrip onderneming en niet bij
het begrip rechtspersoon, vallen buitenlandse ondernemingen, onderdelen, vestigingen en ‘business units’ van buitenlandse rechtspersonen ook onder de WOR, mits het
onderdeel op het Nederlandse grondgebied een zelfstandig, naar buiten tredende
eenheid vormt. De omstandigheid dat de onderneming sterke banden heeft met een
ander land of het feit dat de arbeidsovereenkomsten onder een ander rechtstelsel
vallen, doet daaraan niets af. Zo kreeg de American School of the Hague geen
1
ontheffing van de instelling van een or. Het Europees octrooibureau kreeg een
dergelijke ontheffing wel voor haar vestiging in Rijswijk, omdat deze vestiging
tijdelijk in Nederland was gevestigd en een andere vorm van medezeggenschap
2
(Comité du Personnel) was ingevoerd. Buitenlandse onderdelen van Nederlandse
rechtspersonen of concerns vallen niet onder de WOR, maar onder het medezeggenschapsrecht van de lidstaat waarin zij gevestigd zijn.
De vennootschapsrechtelijke medezeggenschap uit Boek 2 BW is rechtsvormafhankelijk (zie hierover hoofdstuk 3). De bepalingen inzake de spreekrechten, het
enquêterecht en de medezeggenschapsregeling uit de structuurregeling zijn dus
alleen van toepassing op vennootschappen met een Nederlandse rechtsvorm. Buitenlandse vennootschappen die hier hun secundaire zetel (feitelijke vestiging of hoofdbestuur) hebben, zijn dus niet onderworpen aan deze medezeggenschapsregelingen.
Uiteraard kunnen zij op basis van het recht van hun primaire zetel wel onderworpen
zijn aan vennootschapsrechtelijke medezeggenschap.

1

2
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5.2.3

5.2.4

Informatie en overleg

Art. 31 lid 2 WOR verplicht deondernemer informatie te verstrekken over de zeggenschapverhoudingen binnen de organisatie, maar strekt zich niet uit over het
buitenlandse gedeelte van het concern. In het kabinetsstandpunt medezeggenschap
2009 stelt het kabinet zich op het standpunt dat dit artikel moet worden uitgebreid
3
met de zeggenschapsverhoudingen in het buitenlandse gedeelte van de organisatie.
In 2011 schreef de minister in een Kamerbrief dat de informatieverplichting van
art. 31 lid 2 WOR zal worden uitgebreid ten aanzien van internationale concerns.
4
Hiermee wordt tevens uitvoering gegeven aan de motie Hamer (zie hierover meer in
paragraaf 5.6).
In hoofdstuk 4 beschreef ik de verschijningsplicht van concernbestuurders in de
overlegvergadering ex art. 24 WOR. Bij de invoering van deze verplichting, stelde de
minister zich op het standpunt dat een dergelijke verschijning niet verwacht mag
worden van bestuurders van een buitenlandse moedervennootschap. Deze bestuur5
ders kunnen zich laten vertegenwoordigen door Nederlandse functionarissen.
5.2.4

De buitenlandclausule in art. 25 WOR

Om te voorkomen dat het adviesrecht van de or zich uitstrekt over buitenlandse
aangelegenheden is in art. 25 lid 1 WOR (laatste zin) en de FGR een buitenland6
clausule opgenomen. De buitenlandclausule van de WOR ziet op de (voorgenomen)
besluiten genoemd in art. 25 lid 1 sub b – het vestigen, overnemen of afstoten van de
zeggenschap – en sub n – het verstrekken en formuleren van een adviesopdracht –
indien de laatste ziet op een besluit als bedoeld in sub b. Als een besluit onder één van
deze leden valt, heeft de or geen adviesrecht indien het een onderneming is die in het
buitenland gevestigd is. De overname van een in het buitenland gevestigde onderneming is dus in beginsel onttrokken aan de bevoegdheden van de or.
De buitenlandclausule bevat wel een uitzondering. Indien het (voorgenomen)
besluit naar redelijke verwachting tot een adviesplichtig besluit in de in Nederland
gevestigde onderneming zal leiden, is de buitenlandclausule niet van toepassing.
Vereist is hierbij dat werkgelegenheid betrokken kan zijn bij het adviesplichtige
7
besluit in de Nederlandse onderneming. Het gaat daarbij om de verwachting die de
ondernemer heeft, maar die kan worden getoetst in een procedure ex art. 26 WOR.
Volgens de minister is sprake van een redelijke verwachting wanneer de buitenlandse

3

4
5
6

7

Kabinetsstandpunt medezeggenschap 2009, p. 11. Dit is ook voorgesteld door de werkgroep
medezeggenschap van de Vereniging voor arbeidsrecht. Zie: M.A. de Blécourt, J.J.M. Lamers e.a.,
‘Is medezeggenschap bestand tegen internationale aansturing?’ in: L.C.J. Sprengers, G.W. van der
Voet (red), De toekomst van medezeggenschap. Aanbevelingen aan de wetgever. Deventer: Kluwer
2009, p. 50.
Kamerstukken II, 2010-2011, 29544, nr. 264.
Kamerstukken II, 1978-1979, 13954, nr. 8d, p. 14.
De buitenlandclausule is bij de derde nota van wijziging van WOR 1979 toegevoegd. Kamerstukken
II, 1977-1978, 13954, nr. 106, p. 4. De achtergrond is dat werknemers geen belang hebben bij
ontwikkelingen in het buitenland indien deze in Nederland niet tot wijzigingen in de werkgelegenheid leiden.
Kamerstukken II, 1977-1978, 13954, nr. 106, p. 12.
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onderneming: (i) in verhouding tot de Nederlandse aanzienlijk van omvang is,
(ii) beide ondernemingen tot dezelfde of een aanverwante branche behoren of (iii)
de buitenlandse onderneming op dezelfde markt werkzaam is als de Nederlandse
8
onderneming. Niet duidelijk is of de overname aan al deze criteria moet voldoen. Om
te bepalen of een (voorgenomen) overname van een buitenlandse onderneming
adviesplichtig is, is de or afhankelijk van de informatie die de ondernemer hem
verstrekt. In tegenstelling tot het adviesrecht, heeft de or wel informatie- en overlegrechten ten aanzien van de overname van een buitenlandse onderneming. Wanneer de ondernemer gebrekkige informatie verstrekt, kan de or slecht beoordelen of
wel of geen sprake is van adviesrecht.
Opvallend is dat de buitenlandclausule slechts ziet op het overnemen van een
buitenlandse onderneming en het verstrekken van een adviesopdracht over een
overname, terwijl andere in art. 25 WOR opgesomde (voorgenomen) besluiten ook
buitenlandse aspecten kunnen bevatten. De ondernemer kan bijvoorbeeld een belangrijke investering doen in het buitenland. Zo was het aanschaffen van een pand in
Manhattan door de Universiteit van Amsterdam naar het oordeel van de Onderne9
mingskamer een adviesplichtig (voorgenomen) besluit. Ook het in 1998 toegevoegde
sub j dat bepaalt dat het verstrekken van een krediet of het stellen van zekerheid
een adviesplichtig besluit is, is niet beperkt tot het Nederlandse territoir. Het stellen
van zekerheid voor een onderneming in het buitenland is dus onderworpen aan
Nederlandse medezeggenschap. Aan het adviesrecht inzake buitenlandse investeringen, het aantrekken van krediet in het buitenland en het zekerheidstellen voor
buitenlandse ondernemingen, kan daarom slechts worden ontkomen door gebruik
10
te maken van de Nederland-constructie (zie paragraaf 5.3.5).
Bij de behandeling van de Knelpuntenwet hebben Kamerleden Schimmel en
Middel per amendement voorgesteld de buitenlandclausule te schrappen. Naar hun
mening past de buitenlandclausule niet binnen de tendens van internationalisering
van het bedrijfsleven en moet de or zelf de afweging maken of het (voorgenomen)
11
besluit gevolgen heeft voor de Nederlandse onderneming. Dit amendement heeft
het niet gehaald. Ook de werkgroep medezeggenschap van de Vereniging voor
Arbeidsrecht pleit voor de afschaffing van de buitenlandclausule. De werkgroep is
van oordeel dat deze achterhaald is en dat het schrappen niet tot substantieel veel
nieuwe adviesaanvragen zal leiden, zeker niet bij multinationals met een EOR. In
12
dat geval gaat het meer om een afstemmingsvraag. Ik sluit me hierbij aan. Het is
lastig te beoordelen of een overname van een buitenlandse onderneming leidt tot
wijzigingen in de werkgelegenheid en daarbij is de or in sterke mate afhankelijk van
de (juiste) informatie die door de ondernemer moet worden verstrekt. Een fundamenteler punt is dat de uitzondering op gespannen voet staat met de reikwijdte
8
9
10

11
12

176

R.H. van het Kaar, (Losbl.) Ondernemingsraad artikel 25 aant. 23.
Ondernemingskamer 1 maart 2001, JOR 2001/131.
Dit wordt door Verburg als een doel van de Nederland-constructie geformuleerd. Zie: L.G. Verburg,
Het territoir van de (Nederlandse) ondernemingsraad in het internationale bedrijfsleven, diss.
2007, p. 307.
Kamerstukken II, 1996-1997, 24615, nr. 13.
M.A. de Blécourt, J.J. Lamers (red) e.a., ‘Is medezeggenschap bestand tegen internationale aansturing?’, in: L.C.J. Sprengers, G.W. van der Voet, De toekomst van medezeggenschap. Aanbevelingen
aan de wetgever, Reeks Vereniging voor Arbeidsrecht nr. 37. Deventer: Kluwer 2009, p. 39.
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van het adviesrecht. Het adviesrecht van de or is in Nederland uitdrukkelijk niet
beperkt tot de gevolgen voor de werkgelegenheid. De or heeft als behartiger van het
belang van de onderneming ook iets te zeggen over de besteding van het onderne13
mingskapitaal. Daarbij komt dat nu een niet te rechtvaardigen onderscheid wordt
gemaakt tussen het overnemen van een andere onderneming en andere (voorgenomen) besluiten. Het besteden van een groot deel van het ondernemingsvermogen
aan buitenlands onroerend goed is wel adviesplichtig. Het aanwenden van hetzelfde
vermogen voor het overnemen van een buitenlandse onderneming is dat niet. Met het
schrappen van de buitenlandclausule wordt niet bewerkstelligd dat een buitenlandse
ondernemer de Nederlandse or om advies moet vragen. Het gaat om een verplichting
van de Nederlandse ondernemer jegens zijn Nederlandse or. Van schending van het
territorialiteitsbeginsel is daarom naar mijn mening ook geen sprake.
5.2.5

De buitenlandclausule in de FGR

In art. 2 lid 1 sub d FGR is ook een buitenlandclausule opgenomen. Dit artikel
bepaalt dat de Fusiegedragsregels niet van toepassing zijn indien de fusie buiten
de Nederlandse rechtssfeer valt. Hiervan is bijvoorbeeld sprake wanneer twee
buitenlandse concerns een fusietransactie sluiten waarbij één of meer Nederlandse
vestigingen zijn betrokken die meer dan vijftig werknemers in dienst hebben. Heeft
de in het buitenland gesloten fusietransactie echter alleen of in hoofdzaak betrekking op de overdracht van de Nederlandse vennootschap, dan geldt een uitzonde14
ring op de buitenlandclausule. Of een fusie alleen of in hoofdzaak betrekking heeft
op de overdracht van een Nederlandse vennootschap wordt bepaald aan de hand van
een weging van het aantal werknemers betrokken bij de fusie. Het aantal Nederlandse
werknemers moet groter zijn dan het aantal werknemers in het buitenland.
Bij de overname van een buitenlandse onderneming door een Nederlandse
onderneming, behoort de transactie tot de Nederlandse rechtssfeer indien redelijkerwijze te verwachten valt dat de overname belangrijke gevolgen zal hebben voor de
15
Nederlandse werknemers. Deze gevolgen zien op situaties ontleend aan de onderwerpen opgesomd in art. 25 WOR, bijvoorbeeld beëindiging van de werkzaamheden
van de onderneming, inkrimping, uitbreiding of wijziging van de werkzaamheden,
wijziging in de organisatie et cetera. De aanwijzingen die de Commissie heeft
geformuleerd, zijn identiek aan die van de minister zoals hierboven beschreven. De
or heeft in beginsel ook adviesbevoegdheid als een vakorganisatie geïnformeerd en
geraadpleegd dient te worden omdat de fusie belangrijke gevolgen heeft voor de
Nederlandse werknemers. Dit omdat werkgelegenheid in Nederland betrokken is bij
de overname. Onduidelijk is waarom de buitenlandclausules niet geharmoniseerd
zijn, te meer nu de invulling van ‘gevolgen voor de Nederlandse werknemers’ en
‘werkgelegenheid betrokken in Nederland’ door dezelfde aanwijzingen geschiedt. In

13
14
15

Deze inconsequentie is tijdens de parlementaire behandeling ook door verschillende partijen naar
voren gebracht. Zie Kamerstukken II, 1977-1978, 13954, nr. 109.
Zie J.B. Hoyink, Fusiegedragsregels 2000 commentaar, Den Haag: SER 2001, p. 46.
J.B. Hoyink, Fusiegedragsregels 2000 commentaar, Den Haag: SER 2001, p. 50.
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de vorige paragraaf stelde ik me op het standpunt dat de buitenlandclausule moet
worden geschrapt. Dat geldt ook voor de buitenlandclausule in de FGR. Ook de
toepasselijkheid van de FGR is onafhankelijk van het bestaan van personele gevolgen
en de buitenlandclausule is daarmee inconsequent.
5.3

De moedervennootschap is in Nederland gevestigd

5.3.1

Inleiding

Na enkele algemene opmerkingen over de toepassing van de WOR in ‘internationale
situaties’ en een bespreking van de buitenlandclausule en de informatie- en overlegrechten, ga ik specifiek in op internationale concerns. Ik maak daarbij een onderscheid tussen concerns waarbij de centrale leiding (en zeggenschap) wordt
uitgeoefend vanuit Nederland, omdat de moedervennootschap hier is gevestigd
(paragraaf 5.3), en de situatie dat de moedervennootschap in het buitenland is
gevestigd (paragraaf 5.4). In beide situaties ga ik ervan uit dat er zowel buitenlandse
als Nederlandse dochtervennootschappen zijn. Ik ga in op de bevoegdheden op grond
van de WOR en op de vennootschapsrechtelijke medezeggenschap. Aan de hand van
deze analyse van de bevoegdheden van de or en vakbonden in concernverhoudingen,
beantwoord ik tot slot de vraag of in deze internationale concerns recht wordt gedaan
aan het uitgangspunt ‘medezeggenschap volgt zeggenschap’.
5.3.2

De WOR

Wanneer de moedervennootschap in Nederland gevestigd is, is de medezeggenschap
in het Nederlandse deel van het concern in beginsel niet anders dan bij een concern
dat alleen activiteiten in Nederland ontplooit, met alle daarbij horende problemen (ik
verwijs daarvoor naar hoofdstuk 5). Daarnaast doen zich specifieke problemen voor
in internationale concerns die ik in deze paragraaf zal behandelen. Op het hoogste
niveau van een concern zal in het algemeen een cor worden ingesteld, tenzij sprake is
van de later te bespreken Nederland-constructie. In internationale concerns vertegenwoordigt deze cor alleen het Nederlandse gedeelte van het personeel, ongeacht de
wijze waarop de werknemers verdeeld zijn over de verschillende landen. In de cor
hebben immers alleen werknemers van onderliggende ondernemingsraden zitting.
De WOR bepaalt niets over vertegenwoordiging van werknemers van buitenlandse
vestigingen. Is het daarmee onmogelijk werknemers van een buitenlandse vestiging –
bijvoorbeeld op basis van een overeenkomst – zitting te laten nemen in de cor? Naar
het oordeel van Verburg is dit het geval. Hij stelt dat vertegenwoordiging van
buitenlandse werknemers in Nederlandse ondernemingsraden de medezeggenschap
16
van Nederlandse werknemers verwatert en daarmee in strijd is met art. 32 WOR.
Naar mijn mening is het toelaten van werknemers van buitenlandse vestigingen in
de cor geen overeenkomst die onder de reikwijdte van art. 32 valt, aangezien het in
art. 32 WOR gaat over de uitbreiding van bevoegdheden van de (c)or en niet om

16
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eventuele verwatering van rechten van individuele werknemers bij de samenstelling
van medezeggenschapsorganen. De cor behoudt zijn bevoegdheden, maar vertegenwoordigt een groter gedeelte van het personeel. Dit doet recht aan het legitimiteitsvereiste, dat juist veelal als een argument wordt gebruikt om medezeggenschap in
internationale concerns uit te sluiten. Ook vanuit Europa is veel aandacht voor het
gelijk behandelen van werknemers uit verschillende lidstaten met betrekking tot
medezeggenschapsbevoegdheden. Zie bijvoorbeeld de derde uitzondering van de
Richtlijn grensoverschrijdende fusies. Het lijkt me wenselijk dat de WOR de mogelijkheid biedt in het reglement op te nemen dat buitenlandse ondernemingen vertegenwoordigd kunnen worden in de WOR. Art. 34 lid 4 WOR maakt het reeds mogelijk
ondernemingen die geen or hebben ingesteld te laten vertegenwoordigen. Onduidelijk
is of deze bepaling ook ziet op buitenlandse ondernemingen.
5.3.3

Medezeggenschap op basis van de structuurregeling

De in Nederland gevestigde internationale moedermaatschappij is ex art. 2:153/263
lid 3 sub b BW vrijgesteld indien een meerderheid van de werknemers in het
buitenland werkzaam is en zij een houdsterfunctie vervult. De achtergrond van
deze vrijstelling is dat de samenstelling van de beleidsorganen van deze vennootschappen niet alleen door de Nederlandse verhoudingen kan worden bepaald.
Bovendien is de Nederlandse ondernemingsraad niet representatief genoeg voor
het gehele – over de wereld verspreide – personeel, aldus de minister in de memorie
17
van toelichting bij de Structuurwet 1970. Hij doelt hier op het hierboven genoemde
legitimiteitsbeginsel. Indien het zwaartepunt van het concern in het buitenland ligt,
is de structuurregeling aldus niet van toepassing.
Wanneer de topholding vrijgesteld is, dienen de dochtervennootschappen (in de
structuurregeling ‘afhankelijke maatschappijen’ genoemd) de structuurregeling wel
toe te passen. Zij zullen echter in veel gevallen onder de uitzondering van art. 2:155/
265 BW vallen, dit omdat zij in stand worden gehouden door een rechtspersoon
waarvan de werknemers in meerderheid buiten Nederland werkzaam zijn, en gebruik
kunnen maken van het verzwakte regime. Dit houdt in dat de bevoegdheid tot het
benoemen van het bestuur bij de AV(A) en niet bij de RVC ligt. De vennootschap kan
geen beroep doen op het verzwakte regime indien het een in hoofdzaak Nederlands
concern is. Dit wordt bepaald aan de hand van de tweede telling van art. 2:155/265
lid 2 BW. De eerste telling heeft alleen betrekking op de vraag of de rechtspersoon een
internationale rechtspersoon is; de tweede telling heeft betrekking op het zwaartepunt van het concern. Indien het zwaartepunt van het concern in Nederland ligt, is het
volledige regime (alsnog) van toepassing. Alle afhankelijke maatschappijen van deze
18
vennootschap(pen) zijn vervolgens weer vrijgesteld.
In veel gevallen zal er sprake zijn van de Nederland-constructie waarbij onder de
topholding een subholding wordt ingesteld. Zie daarover meer in paragraaf 5.3.5.

17
18

Kamerstukken II, 1969-1970, 10751, nr. 3, p. 14.
Zie voor de toepassing van de structuurregeling in internationale concerns ook: S.M. Bartman,
A.F.M. Dorresteijn, Van het concern, Deventer: Kluwer 2013, p. 143-148.
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5.3.4

De spreekrechten

Ook de regeling inzake de spreekrechten van de or bevat een specifieke bepaling voor
internationale concerns. Art. 2:107a lid 4, 2:134a lid 2, 2:135 lid 3 en 2:144a lid 2 BW
bepalen dat in concerns het spreekrecht ook kan worden uitgeoefend door de
ondernemingsraden van dochtervennootschappen, mits de meerderheid van de
werknemers van het concern in Nederland werkzaam is. Bij (internationale) concerns
waarvan het zwaartepunt in Nederland ligt, wordt de medezeggenschap dus toegerekend aan de ondernemingsraden van de dochtervennootschappen, evenals bij de
structuurregeling. De toerekening van de medezeggenschap vindt niet plaats als de
meerderheid van de werknemers binnen het concern werkzaam is in het buitenland.
Indien de Nederlandse holding de rechtsvorm van een NV heeft, rijst de vraag of de
(c)or van deze NV het spreekrecht kan uitoefenen. Een strikte lezing van deze
artikelen noodzaakt tot de conclusie dat deze ‘zwaartepunttoets’ alleen geldt voor
de uitoefening van de spreekrechten door de ondernemingsraden van de dochtervennootschappen. De toets geldt niet in het geval dat de Nederlandse holding-NV zelf
een or heeft ingesteld. De regeling lijkt er bovendien van uit te gaan dat een in
Nederland gevestigde topholding van een internationaal concern geen eigen or heeft.
De vraag is wat de bedoeling is geweest van de minister. In de Memorie van
Toelichting bij het wetsvoorstel staat ten aanzien van de internationale aspecten
van de spreekrechten het volgende:
De voorgestelde regeling betekent dat in een internationaal concern, waarvan de meerderheid
van de werknemers binnen Nederland werkzaam is, de Nederlandse werknemers een standpunt
kunnen bepalen ten aanzien van het bezoldigingsbeleid, bestuursbesluiten in de zin van
artikel 2:107a BW en besluiten tot benoeming en ontslag van bestuurders en commissarissen.
De buitenlandse werknemers kunnen geen standpunt bepalen. In het geval van een internationaal concern waarvan de minderheid van de werknemers binnen Nederland werkzaam is,
wordt in ieder geval ten aanzien van de vennootschappen die onder de WOR vallen voorzien in
een opiniërende rol van de ondernemingsraad met betrekking tot het bezoldigingsbeleid,
bestuursbesluiten in de zin van art. 2:107a BW en de besluiten over benoeming en het ontslag
van bestuurders en commissarissen. In het geval een minderheid in Nederland werkzaam is en er
geen eigen ondernemingsraad is ingesteld, vindt geen toerekening plaats aan een dochtermaat19
schappij waarbij wel een ondernemingsraad is ingesteld.

Uit het laatste stuk van dit citaat kan worden opgemaakt, dat de wetsbepalingen
inderdaad zo moeten worden gelezen dat in het geval van een internationaal
concern waarvan de meerderheid van de werknemers in het buitenland werkzaam
is geen toerekening van het spreekrecht plaatsvindt. In dat geval rust het spreekrecht bij de (c)or. De concernmaatschappijen met de rechtsvorm van NV zijn wel
onderworpen aan dit spreekrecht. Nadat verschillende fracties vragen hebben
20
gesteld over deze passage in de memorie van toelichting gaat de minister in de
memorie van antwoord dieper in op de internationale aspecten van de besluitvorming.

19
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Kamerstukken II, 2008-2009, 31877, nr. 3, p. 5-6.
Kamerstukken II, 2008-2009, 31877, nr. 4, p. 6-7.
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Hij zegt:
“Indien de vennootschap een topholding is van een concern waarvan de meerderheid van de
21
werknemers buiten Nederland werkzaam is, geldt dat het spreekrecht niet van toepassing is.”

En later:
“Het kabinet heeft er niet voor gekozen te bepalen dat de ondernemingsraad het recht krijgt een
standpunt op te stellen en dit toe te lichten in de algemene vergadering, wanneer het merendeel van
de werknemers van de vennootschap buiten Nederland werkzaam is. De ondernemingsraad
vertegenwoordigt slechts de werknemers die in Nederland werkzaam zijn. Het ligt dan niet in de
22
rede dat een minderheid van de werknemers spreekt namens alle werknemers”.

Dit citaat impliceert een ruimere werking van de “zwaartepunttoets”: indien de
meerderheid van de werknemers in het buitenland werkzaam is, zijn de spreekrechten niet van toepassing, ook niet indien de holding een Nederlandse NV betreft.
De achtergrond hiervan is het eerder genoemde legitimiteitbeginsel. Deze benadering
sluit aan bij de uitzonderingen van de structuurregeling. Een belangrijk verschil
tussen de spreekrechten en de structuurregeling is echter, dat de eenheid van het
concern niet door de toepasselijkheid van het spreekrecht in gevaar wordt gebracht,
hetgeen de achtergrond is van de internationale-holdingvrijstelling van de structuurregeling. De macht van de aandeelhoudersvergadering (de moedervennootschap)
wordt bij de structuurregeling slechts beperkt toegepast. Aansluiting bij de concernbepalingen in de structuurregeling lijkt voor de hand te liggen, maar is mijns inziens
niet nodig. Net als Bijkerk ben ik van mening dat hier de tekst van de wet moet
23
worden gevolgd en niet de onduidelijke interpretatie ervan door de minister. Op het
niveau van de Nederlandse topholding moet het spreekrecht worden uitgeoefend
door de aldaar aanwezige or. Indien die niet aanwezig is, wordt deze toegerekend aan
de ondernemingsraden van dochtervennootschappen, waarbij de zwaartepunttoets
moet worden uitgevoerd.
In tegenstelling tot de structuurregeling geldt geen vrijstelling voor dochtervennootschappen van NV’s waarbij een spreekrecht wordt uitgeoefend. In de praktijk zal
het echter zelden voorkomen dat een dochtervennootschap in de rechtsvorm van een
NV wordt gedreven. Alleen als een rechtsvormplicht geldt, bijvoorbeeld bij verzekeringsmaatschappijen, zou een dochtervennootschap de rechtsvorm van een NV
kunnen hebben. In dat geval zal op het niveau van de dochter-NV ook het spreekrecht
worden uitgeoefend.
5.3.5

De Nederland-constructie

In internationale concerns met een moedervennootschap in Nederland, wordt vaak
gebruik gemaakt van de Nederland-constructie. Deze constructie houdt in dat tussen
de Nederlandse topholding en de andere concernmaatschappijen een subholding

21
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Kamerstukken II, 2008-2009, 31877, nr. 5, p. 16.
Kamerstukken II, 2008-2009, 31877, nr. 5, p. 17.
E.O. Bijkerk, ‘Het spreekrecht van de OR nader belicht’, Vennootschap & Onderneming 2011-2, p. 27.
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wordt geschoven. Op dit niveau wordt een cor ingesteld en de structuurregeling
wordt- al dan niet vrijwillig – toegepast. Op deze manier wordt voorkomen dat de
internationale strategie, die op het niveau van de topholding wordt vastgesteld, aan
medezeggenschap van werknemers is onderworpen. De cor op het niveau van de
subholding heeft alleen advies- en instemmingsrecht over besluiten die betrekking
hebben op de Nederlandse tak. Ook wordt met de Nederland-constructie zeker
gesteld dat besluiten die betrekking hebben op de buitenlandse ondernemingen
binnen het concern niet onderworpen zijn aan het adviesrecht van de Nederlandse or,
nu – zoals hierboven aangegeven – de buitenlandclausule niet voor alle (voorgenomen) adviesplichtige besluiten geldt. Ten aanzien van de structuurregeling geldt
dat door het toepasselijk verklaren van deze regeling niet alle dochtervennootschappen van de vrijgestelde topholding onder het structuurregime vallen, maar alleen de
subholding. Ook het informatierecht van art. 31a lid 6 WOR over investeringen in het
buitenland en art. 30 WOR ten aanzien van de benoeming en het ontslag van de
24
concernleiding worden buiten spel gezet. Er wordt wel gesteld dat de subholding
25
slechts fungeert als een doorgeefluik voor de beslissingen die de topholding neemt.
Op grond van wat ik in de vorige paragraaf stelde, zal het spreekrecht worden
uitgeoefend op het niveau van de topholding als de holding een NV is. Nu bij de
Nederland-constructie de (c)or op het niveau van de subholding en niet op het niveau
van de topholding is geplaatst, zal dit zich niet voordoen. Als de meerderheid van de
werknemers van het concern in het buitenland werkzaam is – hetgeen al snel het
geval zal zijn – vindt ook geen toerekening van de spreekrechten plaats.
Het invoeren van de Nederland-constructie zal in het algemeen een adviesplichtig
voorgenomen besluit zijn. Uit de Douwe Egberts-zaak volgt dat het de ondernemer in
beginsel vrij staat de organisatie aan te passen aan het internationale karakter van het
26
concern. Daarbij achtte de Ondernemingskamer wel van (groot) belang dat het
bestuur de cor een convenant had aangeboden waarin zijn bevoegdheden werden
uitgebreid, zodat enige grip op het concernbeleid bleef bestaan. Zij overwoog:
“De OK acht het belang van de COR, zeker nu DE door middel van het aangeboden convenant de voor
de COR aan het besluit verbonden nadelen aanzienlijk heeft verminderd door daarin aan de COR een
groot aantal bevoegdheden, ook omtrent te nemen besluiten als bedoeld in art. 25 WOR, toe te
kennen, niet zodanig geschaad dat hierdoor het besluit kennelijk onredelijk zou worden. Hoewel
het convenant niet erin voorziet dat aan de COR ook in de toekomst advies zal worden gevraagd
over benoemingen van leden van de raad van bestuur (van de concernholding) acht de OK het
daaruit voor de COR voortvloeiende nadeel, mede gezien het feit dat de concernholding een
structuurvennootschap zonder enige beperking zal zijn, niet zodanig dat het tot kennelijke
onredelijkheid van het besluit leidt.”

De vraag is ontstaan of voor het in redelijkheid toepassen van de Nederlandconstructie vereist is, dat een convenant met de or wordt gesloten waarin zijn
24

25
26

182

Zie ook: L.G. Verburg, Het territoir van de (Nederlandse) ondernemingsraad in het internationale
bedrijfsleven, Dissertatie 2007, p. 306-307 en J. Roest, Medezeggenschap van werknemers bij
financieel-economische besluiten, Deventer: Kluwer 1996, p. 84 en 85, F. Koning, ‘De Europese
ondernemingsraad, de COR en de structuurregeling’, De NV 1995-5.
W. Bosse, ‘Functioneert de sub-holding als schild tegen de invloed van Nederlandse werknemers?’,
TVVS 1984-8, p. 193.
Ondernemingskamer 16 februari 1989, NJ 1990, 693 (Douwe Egberts).
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bevoegdheden worden uitgebreid. Rood stelt dat een dergelijk convenant een must
27
is. Maeijer vindt dat te ver gaan. Hij overweegt in zijn noot bij de beschikking van de
Ondernemingskamer: “Tegen de achtergrond van het hierboven aangeduide art. 33
lid 5 WOR past bij rechterlijke toetsing van de belangenafweging als bedoeld in art. 26
WOR een zekere terughoudendheid, omdat die belangen op het punt van de aanwij28
zing al door de wetgever zijn afgewogen. Niettemin kan onder omstandigheden,
bijv. gelet op de gehele context van de besluitvorming mede in het licht van in het
verleden gedane toezeggingen en gemaakte afspraken, een dergelijk convenant bij de
rechterlijke toetsing een rol spelen. Mijns inziens zal echter niet kunnen worden
verlangd dat zulk een convenant extra bevoegdheden aan de cor geeft ten aanzien van
aangelegenheden die geen raakpunten hebben met de Nederlandse rechtssfeer, dat
wil zeggen geen repercussies hebben voor de Nederlandse ondernemingen.” Naar
mijn mening is een convenant waarin de bevoegdheden van de or worden uitgebreid
geen strikt vereiste, maar het zal wel een rol spelen bij de afweging die de Ondernemingskamer maakt, evenals de mate waarin de medezeggenschap na invoering van
de Nederland-constructie wordt ingeperkt. Het beschouwen van een convenant als
een strikt vereiste past niet bij de toets die de Ondernemingskamer ex art. 26 WOR
verricht. Ik volg de mening dat een convenant geen hard vereiste is om de toets van
art. 26 WOR te kunnen doorstaan, net zoals een sociaal plan dat bijvoorbeeld ook niet
is. Wel leid ik uit de beschikking van de Ondernemingskamer af dat, wanneer de
zeggenschapsverhoudingen worden aangepast aan het internationale karakter, dit
ook met de medezeggenschap dient te gebeuren, op welke wijze dan ook – dit zodat
de aansluiting tussen medezeggenschap en zeggenschap blijft bestaan.
5.4

De moedervennootschap is in het buitenland gevestigd

5.4.1

De WOR

Bij de buitenlandse moedervennootschap is uiteraard geen (c)or ingesteld. De
Nederlandse werkmaatschappijen vallen wel onder de reikwijdte van de WOR.
Het ligt voor de hand dat een (sub)holding wordt aangesteld op het hoogste niveau
van de Nederlandse tak van het concern die ondernemer voor de cor is en waarop
de structuurregeling (vrijwillig) wordt toegepast. De medezeggenschap in het
Nederlandse deel van het concern zal zich in het algemeen beperken tot de
uitvoering van de strategie die in het buitenland is bedacht. Er zal dan ook in
veel mindere mate sprake zijn van daadwerkelijke invloed op strategische beslissingen. De zeggenschap wordt uitgeoefend in het buitenland, terwijl de medezeggenschap in Nederland wordt uitgeoefend. Dit zou anders kunnen zijn wanneer
besluiten van de buitenlandse moedervennootschap kunnen worden toegerekend
aan de Nederlandse dochtervennootschap of wanneer de buitenlandse moedervennootschap als medeondernemer in rechte kan worden betrokken. De vraag is of

27
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M.G. Rood, ‘Invoering holdingstructuur jo convenant over (extra) rechten COR. Besluit niet
kennelijk onredelijk, TVVS 1989, p. 105.
Annotatie bij 16 februari 1989, NJ 1990, 693.
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dit, gezien de territoriale werking van het medezeggenschapsrecht, mogelijk is.
Verburg meent van wel. Hij schrijft in zijn dissertatie: “Er is op zich geen verschil
met een puur Nederlandse aangelegenheid. Een buitenlandse moedermaatschappij
kan zich net zo goed als een Nederlandse moedermaatschappij stelselmatig
29
bemoeien met het day to day management van de Nederlandse ondernemer”.
In de zaak-VLM is voor de eerste keer een buitenlandse moedervennootschap – in
30
casu een Belgische – als medeondernemer aangemerkt. De Ondernemingskamer
besteedt in het geheel geen aandacht aan de vraag of een buitenlandse moedervennootschap als medeondernemer kan worden aangemerkt, maar past het leerstuk
toe alsof het om een Nederlandse (moeder)vennootschap gaat. Wel wordt ter
discussie gesteld of de buitenlandse moedervennootschap in Nederland in rechte
kan worden betrokken, daarover later meer. Mijns inziens is toerekening van een
besluit van een buitenlandse moedervennootschap aan een Nederlandse dochter ook
mogelijk. Dit leerstuk gaat in internationale verhoudingen immers minder ver, nu – in
tegenstelling tot medeondernemerschap – de buitenlandse holding niet in rechte kan
worden betrokken, maar de verplichtingen op de Nederlandse dochter rusten. In de
31
32
zaken Howson Algraphy en Honeywell is een verzoek om toerekening ten aanzien
van een buitenlandse moedervennootschap gedaan. In beide zaken is dit verzoek
afgewezen, maar niet op de grond dat het onmogelijk is een besluit van een buitenlandse moedervennootschap toe te rekenen. Ook de minister heeft zich op het
standpunt gesteld dat een besluit van een buitenlandse moedervennootschap kan
33
worden toegerekend aan een Nederlandse dochtervennootschap. De werkgroep
medezeggenschap stelt in dit kader voor de jurisprudentie inzake toerekening en
medeondernemerschap in de WOR te verankeren, zodat de buitenlandse ondernemer
34
weet waar hij aan toe is. In het Kabinetsstandpunt medezeggenschap 2009 geeft de
minister aan dat hij deze aanbeveling niet overneemt aangezien de jurisprudentie van
35
de Ondernemingskamer op dit terrein voldoende duidelijk is. Naar mijn mening is
het nuttig in de WOR op te nemen dat ook een besluit van een ander dan de
ondernemer onderworpen kan worden aan het adviesrecht, waarbij de voorwaarden
waaronder dit gebeurt aan de Ondernemingskamer wordt overgelaten. Ik denk echter
dat dit de problematiek van medezeggenschap in internationale concernverhoudingen niet oplost.

29
30
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32
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L.G. Verburg, Het territoir van de (Nederlandse) ondernemingsraad in het internationale bedrijfsleven,
Diss. 2007, p. 197. Later stelt hij zich op hetzelfde standpunt ten aanzien van vereenzelviging.
Ondernemingskamer 14 oktober 2010, JAR 2010/309, ARO 2010/166, ROR 2011/6, RO 2011/11
(VLM).
Hoge Raad 11 juli 1984, NJ 1985/212 (Howson Algraphy).
De Ondernemingskamer overweegt daarbij in de zaak Honeywell dat het besluit geen gevolgen
heeft voor de werkgelegenheid in Nederland. Ondernemingskamer 17 januari 2008, ARO 2008, 36,
ROR 2007/44 (Honeywell).
Kabinetsstandpunt medezeggenschap 2009, p. 10.
M.A. de Blécourt, J.J.M. Lamers e.a., ‘Is medezeggenschap bestand tegen internationale aansturing?’
in: L.C.J. Sprengers, G.W. van der Voet (red), De toekomst van medezeggenschap. Aanbevelingen aan
de wetgever, Deventer: Kluwer 2009, p. 32.
Kabinetsstandpunt medezeggenschap 2009, p. 10.
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In de zaak-VLM is tevens aan de orde gesteld of de Ondernemingskamer wel
bevoegd is kennis te nemen van een geschil omtrent een buitenlandse (mede)
36
ondernemer. De Ierse grootmoeder CityJet doet in deze zaak een beroep op art. 2
37
van de EEX-verordening dat bepaalt dat iemand alleen in de lidstaat van zijn
woonplaats voor de rechter kan worden gedaagd. Naar het oordeel van de Ondernemingskamer is echter geen sprake van een burgerlijke handelszaak waarop de EEXverordening ex art. 1 van die verordening op ziet, nu het gaat om een interne
aangelegenheid van een in Nederland gevestigde onderneming. In een annotatie bij
deze uitspraak heb ik aangegeven dat de argumentatie van de Ondernemingskamer
op dat punt voor twijfel vatbaar is. De overwegingen zijn echter wel in lijn met andere
bepalingen over de interne besluitvorming van vennootschappen, die op de proce38
dure ex art. 26 WOR niet rechtstreeks van toepassing zijn. De achtergrond van deze
bepalingen is kort gezegd dat interne geschillen betreffende de rechtspersoon of zijn
organen moeten worden afgewikkeld in de lidstaat waar de rechtspersoon gevestigd
is. Zolang het Hof van Justitie naar aanleiding van een prejudiciële vraag niet oordeelt
dat de Ondernemingskamer onbevoegd is, geldt de VLM-beschikking als de heersende leer. Dit betekent dus dat de Ondernemingskamer bevoegd is kennis te nemen
van een geschil jegens een buitenlandse mede(ondernemer).
5.4.2

Medezeggenschap op basis van de structuurregeling

De structuurregeling is alleen van toepassing op Nederlandse vennootschappen zodat
de buitenlandse moedervennootschap waar de concernleiding zit niet onderworpen is
aan de structuurregeling. In internationale concerns met een buitenlandse moedervennootschap wordt in het algemeen voor het Nederlandse deel van het concern een
subholding ingesteld. Deze fungeert als houdstermaatschappij voor dit deel van het
concern en vormt als het ware een doorgeefluik voor het beleid en de strategie van de
moedervennootschap die in de Nederlandse dochtervennootschappen moeten worden
uitgevoerd. Het is niet ondenkbaar dat onder de Nederlandse subholding ook buitenlandse vennootschappen hangen. De vraag is of de Nederlandse subholding het
structuurregime moet toepassen. Dit hangt af van de manier waarop de telling van
de vrijstelling als internationale holding plaatsvindt. Het is de vraag of voor die
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Ondernemingskamer 21 december 2012, ARO 2013/22, JAR 2013/67, ROR 2012/33, RO 2013/23
(VLM).
Verordening (EG) nr. 44/2001 inzake de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, PbEG 2001, L 12/1 (rectificatie in PbEG
2001, L 307/28), zoals laatstelijk gewijzigd door Verordening (EU) nr. 156/2012, PbEU 2012, L50/3
(hierna de EEX-verordening). Deze verordening beoogt een stelsel van uniforme en voorspelbare
bevoegdheidsregels in burgerlijke zaken tot stand te brengen.
I. Zaal, ‘Ondernemingskamer is bevoegd kennis te nemen van een geschil jegens een buitenlandse
(mede)ondernemer’, TRA 2013/39. onderzoek was al eerder aangegeven dat de toepassing van
de EEX-verordening op medezeggenschapsgeschillen complex is. Zie: Study on international
private law aspects and dispute settlement related to transnational company agreements,
available at: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=707&langId=en&intPageId=214 en A.A.H.
van Hoek, ‘Finding a legal framework for transnational collective agreements through international private law’, K. Ahlberg, Rethinking transnational collective bargaining, Intersentia, nog
niet gepubliceerd).
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vrijstelling alleen werknemers van ondergeschikte vennootschappen worden meegeteld – dus Nederlandse of buitenlandse vennootschappen die onder de Nederlandse
holding hangen – of ook de vennootschappen die onder de buitenlandse zustermaatschappijen van de Nederlandse holding hangen. Als de laatste worden meegeteld, zal in
het algemeen veel sneller sprake zijn van een meerderheid van de werknemers die in
het buitenland werkzaam is dan wanneer alleen de dochtervennootschappen van de
Nederlandse holding worden meegeteld. In dat laatste geval kan bij de Nederlandse
subholding wel het verzwakte regime worden toegepast (art. 2:155 BW). De wet laat
onzekerheid bestaan over de telling ten behoeve van de zwaartepunttoets.
39
In de literatuur zijn twee stromingen te onderscheiden. Onder meer Honeé, Van
40
41
Schilfgaarde, Winter en Wezeman en Verburg gaan uit van de ruime opvatting.
Deze opvatting houdt in dat ook de werknemers in dienst van concernmaatschappijen die niet rechtstreeks onder de Nederlandse subholding hangen, meegeteld
worden. In dat geval zal de Nederlandse subholding in het algemeen onder de
vrijstelling van art. 2:153 BW vallen. Aanhangers van de beperkte opvatting, zoals
42
43
Bartman en Dorresteijn en Van Solinge en Nieuwe Weme, stellen zich op het
standpunt dat alleen de werknemers van het Nederlandse gedeelte van het concern
meegeteld worden voor de ‘zwaartepunttoets. Dit betekent dat de Nederlandse
subholding ook geen beroep op vrijstelling kan doen, maar wel bevoegd is het
gemitigeerde of verzwakte regime toe te passen. Meer dan de helft van hun kapitaal
wordt nu immers verschaft door een rechtspersoon waarvan de meerderheid van de
werknemers buiten Nederland werkzaam is. Naar mijn mening sluit de laatste theorie
het meest aan bij de wettekst en bij de bedoeling daarvan. Met de toepassing van het
verzwakte regime kan volgens de minister worden bereikt dat de noodzakelijke
eenheid in het concern wordt gehandhaafd. Anderzijds worden met het oog op de
specifiek Nederlandse belangen voldoende waarborgen voor een evenwichtig toe44
zicht op het beleid verkregen.
5.4.3

De spreekrechten

Nu de spreekrechten beperkt zijn tot de Nederlandse NV, valt de buitenlandse
topholding niet onder de reikwijdte van de spreekrechten. De minister overweegt
het volgende:
“Voor het concern met een topholding naar buitenlands recht, geldt dat deze topholding niet onder
de reikwijdte van het wetsvoorstel valt en het ook niet mogelijk is haar daaronder te brengen. Het
spreekrecht zal dan kunnen worden uitgeoefend door de bij Nederlandse dochtervennootschappen
45
ingestelde ondernemingsraden in de algemene vergadering van de Nederlandse vennootschap.”
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Wel geldt als voorwaarde dat bij die dochtervennootschap een or is ingesteld en het
merendeel van de werknemers van deze vennootschap binnen Nederland werk46
zaam is. Bijkerk leidt hieruit af dat de rechtsvorm van de dochtervennootschap in
dat geval irrelevant is. Ook in het geval dat de dochtervennootschap de rechtsvorm
van de BV heeft, kan de or van de dochtervennootschap, in zijn visie, zijn spreek47
recht uitoefenen. Deze visie vloeit volgens Bijkerk voort uit de wetsgeschiedenis,
maar is naar mijn mening in strijd met de keuze dat het spreekrecht alleen geldt
voor naamloze vennootschappen. Deze situatie is fundamenteel anders dan de
toerekening van het spreekrecht aan de ondernemingsraad van de dochtervennootschappen, nu het daarbij nog steeds gaat om invloed op de besluitvorming van de
AV(A) van de NV. De wetsgeschiedenis is onduidelijk en daarom moet mijns inziens
48
aangesloten worden bij de tekst van de wetsbepalingen. Indien de Nederlandse
subholding de rechtsvorm van een NV heeft, kan de or zijn spreekrechten uitoefenen.
Deze spreekrechten worden dan uitgeoefend jegens de internationale topholding
49
die in het algemeen de 100% aandeelhouder is van de Nederlandse NV. Zo vindt
toch nog enige medezeggenschap plaats op het niveau waar de zeggenschap wordt
uitgeoefend.
5.5

Enquêterecht

De toepasselijkheid van het enquêterecht is gekoppeld aan de rechtsvorm. Buitenlandse rechtspersonen, ook als ze alleen activiteiten in Nederland uitoefenen, kunnen
50
dus niet zelfstandig worden onderworpen aan het enquêterecht. In de zaak-Citadel
overweegt de Ondernemingskamer het volgende: “Hoewel deze opsomming van
rechtspersonen niet zonder meer limitatief is te beschouwen (…) heeft te gelden dat
de regeling van het recht van enquête niet kan worden uitgeoefend ten aanzien van
rechtspersonen die, zoals Citadel, zijn opgericht naar vreemd recht en hun statutaire
zetel in het buitenland hebben, ook niet indien deze in Nederland een vestiging of
filiaal in standhouden onderscheidenlijk hier te lande hun ondernemingsactiviteiten
51
uitoefenen.” In de Zeelandia-beschikking stelt de Hoge Raad zich op hetzelfde
standpunt. De Hoge Raad voegt daaraan toe dat het territorialiteitsbeginsel niet
meebrengt dat de onderzoeker geen gegevens mag verzamelen omtrent het beleid
46
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Kamerstukken II, 2009-2010, 31877, nr. 5, p. 16.
E.O. Bijkerk, ‘Het spreekrecht van de OR nader belicht’, V&O 2011-2, p. 27.
Uit een amendement van Kamerlid Kalma blijkt bijvoorbeeld dat zij ervan uitgaat dat de zwaartepunttoets alleen geldt voor de toerekening in concernverhoudingen en niet voor het spreekrecht
ten aanzien van de moedervennootschap NV. Kamerstukken II, 2009-2010, 31877, nr. 12.
Uit een amendement van Kamerlid Kalma blijkt bijvoorbeeld dat zij ervan uitgaat dat de zwaartepunttoets alleen geldt voor de toerekening in concernverhoudingen en niet voor het spreekrecht
ten aanzien van de moedervennootschap NV. Kamerstukken II, 2009-2010, 31877, nr. 12.
Buitenlandse enquêtegerechtigden – bijv. Aandeelhouders – kunnen wel gebruik maken van
de enquêteprocedure. In de zaak Chinese Walls overwoog de Hoge Raad dat zelfs een aandeelhouder van een buitenlandse moedervennootschap bevoegd is een enquête te entameren bij
een Nederlandse rechtspersoon. Hoge Raad 29 maart 2013, JOR 2013/166.
Ondernemingskamer 16 juli 2004, ARO 2004/96, JOR 2004/230 (Citadel). Zie ook: Ondernemingskamer 18 augustus 2005, ARO 2005, 161, JOR 2005/171 en Kamerstukken II, 1992-1993,
22400, nr. 6-8. Volgens Josephus Jitta moet hetzelfde gelden voor rechtspersonen naar buitenlands recht die hun statutaire zetel in Nederland hebben. Zie zijn noot bij JOR 2004/230
(Citadel).
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van in het buitenland gevestigde rechtspersonen die betrekkingen hebben onderhouden met de rechtspersoon die het voorwerp van de enquête is, indien de
verzoeker dat voor het doel van de enquête noodzakelijk acht. Het staat de Ondernemingskamer vrij dergelijke door de onderzoeker verzamelde gegevens te betrekken
in haar beantwoording van vragen. Het is de vraag of sprake is van wanbeleid van de
rechtspersoon die voorwerp is van enquête, en zo ja, welke van de in art. 2:356 BW
52
bedoelde voorzieningen zij geboden acht.
Een vakorganisatie kan dus geen zelfstandig enquêteverzoek bij een buitenlandse
rechtspersoon indienen. Wel kan het onderzoek zich uitstrekken over een eventuele
buitenlandse moedervennootschap en kunnen voorzieningen worden opgelegd
jegens de moedervennootschap als aandeelhouder. Ook hiervoor geldt dat de Onder53
nemingskamer de bevoegde rechter is op grond van de EEX-verordening.
5.6

Uitbreiding bevoegdheden medezeggenschapsorganen in
internationale (concern)verhoudingen?

In internationale concernverhoudingen volgt de medezeggenschap in het algemeen
niet de zeggenschap. De zeggenschap wordt aan de top van het internationale
concern uitgeoefend en de medezeggenschap op een lager niveau. Dit geldt door
de toepassing van de Nederland-constructie zowel voor een concern met een
Nederlandse moedervennootschap (concernleiding) als een concern met een buitenlandse moedervennootschap. Zowel de medezeggenschap op grond van de WOR
als de vennootschapsrechtelijke medezeggenschap op grond van Boek 2 BW –
met uitzondering van het spreekrecht – worden uitgehold.
In de literatuur en politiek wordt daarom veelvuldig de vraag opgeworpen of de
medezeggenschap in internationale verhoudingen moet worden versterkt. In 2008 is
deze vraag bijvoorbeeld in het SER-advies evenwichtig ondernemingsbestuur aan de
orde geweest. In zijn advies aan de SER overweegt Van het Kaar: “dat in grote
internationals het hoogste niveau inmiddels buiten bereik is geraakt van zowel
de ondernemingsraad als de raad van commissarissen (…). Het internationale, open
karakter van de Nederlandse economie vormt de achtergrond van deze uitzonderingsbepalingen voor internationale holdings in de structuurregeling. Het laten
‘degraderen’ van de centrale ondernemingsraad naar het niveau van de Nederlandse
subholding kan daarnaast worden gerechtvaardigd door het territoriale karakter van
54
de WOR (geen werking buiten Nederland).”
Gevolg is wel dat in toenemende mate strategische besluiten in grote internationale ondernemingen grotendeels aan de invloed van Nederlandse werknemers(vertegenwoordigers) zijn onttrokken. Daar staat maar in beperkte mate compensatie
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Hoge Raad 13 mei 2005, NJ 2005, 298, ARO 2005/79, JOR 2005/147 (Zeelandia). In de literatuur en
wetsgeschiedenis is verschillende keren de vraag opgeworpen of het enquêterecht moet worden
uitgebreid naar formeel buitenlandse vennootschappen. Deze vraag gaat de reikwijdte van dit
proefschrift te buiten en ik verwijs daarom naar het artikel van Verbrugh en Timmerman in
Tijdschrift voor Ondernemingsrecht. M.A. Verbrugh, L. Timmerman, ‘Het Nederlands enquêterecht
in een internationaliserend vennootschapsrecht’, Ondernemingsrecht 2009, 35.
Ondernemingskamer 8 september 2008, ARO 2008/159, JOR 2009/127 (E-traction).
Dit citaat is aangehaald in het SER-advies 08/01 p. 30.
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tegenover in de (beperkte) rechten van de Europese ondernemingsraad. De SER
constateert unaniem dat belangrijke besluiten van internationale concerns zich deels
onttrekken aan de medezeggenschap, maar verschillen van mening over de mate
waarin dit het geval is en in hoeverre dit problematisch te noemen is. Een deel van
de raad is van mening dat de Nederlandse wetgever en de Europese wetgever de
gevolgen voor internationalisering van ondernemingen voor de medezeggenschap
van werknemers door daartoe strekkende maatregelen moet ondervangen. Maatregelen waaraan dit deel denkt zijn onder meer: (i) het aanscherpen van de EOR-richtlijn
(ii) het op EU-niveau voorkomen dat grensoverschrijdende herstructureringen worden
gebruikt om medezeggenschap te omzeilen en (iii) een Europese basisregeling voor
55
vennootschapsrechtelijke medezeggenschap. Een ander deel van de Raad is van
oordeel dat de internationalisering geen medezeggenschapsprobleem met zich
56
brengt, althans geen probleem dat redressering behoeft. Ten aanzien van de
maatregelen die het andere deel van de SER voorstelt, stellen zij zich op het standpunt
dat deze onnodig en ongewenst zijn. De Nederlandse or heeft in hun visie wel
dergelijk invloed op het concernbeleid doordat de besluiten van de internationale
holding moeten worden uitgewerkt op lager niveau. Een versterking van de vennootschapsrechtelijke medezeggenschap is naar mening van dit raadsdeel slecht voor de
concurrentiepositie van Nederland als vestigingsplaats voor hoofdkantoren van
57
internationale concerns.
Vanwege de verdeeldheid heeft het SER-advies op dit punt niet tot een wijziging
van de medezeggenschapsregeling geleid. Van Ees en anderen concluderen dat de
medezeggenschap in internationale organisaties in een vacuüm terecht is gekomen.
Strategie en organisatieontwikkeling vindt steeds meer vanuit het buitenland plaats
58
en de medezeggenschap sluit daarbij niet aan. In 2009 heeft de werkgroep medezeggenschap van de Vereniging voor Arbeidsrecht een aantal aanbevelingen aan de
wetgever gedaan. Een van de onderwerpen waarop naar haar mening verbetering
mogelijk is, is de medezeggenschap in het internationale bedrijfsleven. De werkgroep
pleit onder meer voor het schrappen van de buitenlandsclausule en het codificeren
van de leerstukken medeondernemerschap en toerekening zodat de buitenlandse
59
moedervennootschap weet waar hij aan toe is.
In 2010 heeft de Tweede Kamer de motie Hamer aangenomen. Deze motie roept
de regering op om in samenwerking met werkgevers- en werknemersorganisaties te
onderzoeken hoe ondernemingsraden intensiever kunnen worden betrokken bij
overnames, fusies en splitsingen of verplaatsingen, in het bijzonder van die van
internationale ondernemingen. In 2011 gaat de minister in de Kamerbrief medezeggenschap in op (de uitvoering van) deze motie. De minister ziet, gezien de substantiële bevoegdheden van or en vakbonden – ook ten aanzien van beslissingen die
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SER-advies 08/01, p. 31.
SER-advies 08/01, p. 32.
SER-advies 08/01, p. 33.
H. van Ees e.a, Verliest de medezeggenschap aansluiting? Onderzoek naar de medezeggenschapsstructuren in hedendaagse ondernemingen’, Den Haag: ministerie van Sociale Zaken 2007.
M.A. de Blécourt, J.J.M. Lamers, Is medezeggenschap bestand tegen internationale aansturing? In:
L.C.J. Sprengers, G.W. van der Voet, De toekomst van medezeggenschap. Aanbevelingen aan de
wetgever, Deventer: Kluwer 2009, p. 49-51.
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in het buitenland worden genomen – en de territoriale werking van de or geen
60
aanleiding de advies- of instemmingsrechten van de or uit te breiden. De minister is
ter uitvoering van deze motie wel voornemens de informatieverplichting in internationale concerns uit te breiden. Het (internationale) concernbeleid moet regelmatig
61
onderdeel van overleg worden. Begin 2013 is een wetsvoorstel waarin de motie
62
Hamer is verwerkt, aangenomen door de Staten-Generaal. Dit is mijns inziens geen
substantiële uitbreiding van de positie van de or in internationale concernverhoudingen. Eerder in dit hoofdstuk stelde ik voor de buitenlandclausule te schrappen.
Dit zou de positie van werknemers in internationale verhoudingen daadwerkelijk
verbeteren.
Als tegenargument voor de uitbreiding van medezeggenschap in internationale
verhoudingen wordt veelal genoemd dat sterke medezeggenschap slecht is voor het
63
aantrekkelijke vestigingsklimaat van Nederland. Of dit daadwerkelijk zo is of dat
andere aspecten – zoals fiscale regelgeving – meer doorslaggevend zijn, is niet goed te
beoordelen nu onderzoek daaromtrent ontbreekt. Het lijkt mij echter sterk dat
medezeggenschap van werknemers – zeker indien het gaat om advies- of spreekrechten – doorslaggevend is voor de vestiging van een onderneming in een bepaald
land.
Een deel van de hierboven gesignaleerde problemen zal niet door nationale
wetgeving kunnen worden opgelost. Dit zal via Europese/internationale regelgeving
dienen te geschieden. De laatste jaren is het aandeel Europees medezeggenschapsrecht
aanzienlijk uitgebreid. In de volgende paragrafen zal ik de Europese medezeggenschapsregelingen kort beschrijven en daarbij de vraag beantwoorden of deze regelgeving compensatie biedt voor de uitholling van de Nederlandse medezeggenschap.
5.7

Europese medezeggenschap

5.7.1

Inleiding

Hierboven constateerde ik – voor de Nederlandse medezeggenschap – dat het
Nederlandse medezeggenschapssysteem slecht aansluit bij de structuur van internationale ondernemingen en concerns. Medezeggenschap volgt niet de zeggenschap
in internationale concerns. Daar komt bij dat binnen een internationaal concern met
zowel werknemers uit het buitenland als uit Nederland, verschil kan ontstaan in de
medezeggenschapsbevoegdheden tussen de verschillende werknemers. Deze problemen kunnen niet worden opgelost door nationale wetgeving, maar vereisen een
internationale of Europese aanpak. De laatste jaren is er veel aandacht voor medezeggenschap op Europees niveau. Harmonisatie is echter niet eenvoudig, gezien de
grote verschillen in medezeggenschapssystemen. Zo heeft het ruim dertig jaar
geduurd voordat de regeling omtrent de Societas Europaea werd aangenomen.
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Kamerstukken II, 2010-2011, 29544, nr. 264.
Kamerbrief medezeggenschap van 2 december 2011. Dit is eerder voorgesteld in het Kabinetsstandpunt medezeggenschap 2009 p. 11.
Kamerstukken II, 2012-2013, 33367.
Zie bijvoorbeeld: Kamerbrief medezeggenschap van 2 december 2011.
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Landen met een sterk medezeggenschapssysteem, zoals Duitsland en Nederland,
vreesden dat door gebruik van de Europese vennootschap medezeggenschapstradities verloren zouden gaan. Aan de andere kant waren ‘medezeggenschapsvrije’
lidstaten bang dat door Europees recht medezeggenschap uit andere landen geïmporteerd werd naar hun nationale vennootschapsrecht.
De belangrijkste doorbraak kwam in 1994 met de Richtlijn inzake Europese
64
ondernemingsraden (hierna Richtlijn-EOR). Een compromis werd bereikt, dat
inhoudt dat de medezeggenschap niet materieel, maar slechts procedureel wordt
geregeld, zodat geen politieke keuzes behoefden te worden gemaakt. De richtlijn-EOR
gaat uit van het zogenoemde ‘Europese contractmodel’. De communautaire onderneming of groep onderhandelt met een orgaan dat de werknemers vertegenwoordigt
over de invulling van de medezeggenschap. Komen partijen er niet uit, dan gelden
aanvullende referentievoorschriften. De regeling inzake de EOR zal ik kort behandelen in paragraaf 5.7.3. Het Europese contractmodel is vervolgens ook toegepast bij
de medezeggenschapsregeling in de richtlijnen en verordeningen inzake Europese
65
herstructureringen, zoals het oprichten van een SE (SE-Richtlijn) of een SCE (SCE66
67
Richtlijn) of een grensoverschrijdende fusie (Richtlijn-GOF). Europese herstructureringen kunnen leiden tot verlies aan medezeggenschap en daarom bevatten deze
regelingen een medezeggenschapsregeling. Een belangrijk verschil met EOR-Richtlijn
68
en de Richtlijn informatie en raadpleging is dat de medezeggenschapsregeling bij
Europese herstructureringen geen nieuwe medezeggenschapsbevoegdheden beoogt
te creëren. Het gaat om bescherming van bestaande bevoegdheden. De Europese
herstructureringen komen aan de orde in paragraaf 5.8. Omdat niet alle vormen van
Europese herstructureringen geharmoniseerd zijn, sluit ik dit hoofdstuk af met de
vraag of nationale wetgevers in het geval dat een vennootschap rechtstreeks een
beroep doet op art. 49 VWEU (vrijheid van vestiging) maatregelen kunnen nemen om
te voorkomen dat medezeggenschap wegvloeit. Voordat ik dit alles behandel, ga ik
kort in op de definities van de verschillende vormen van medezeggenschap onder het
Europese recht.
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Richtlijn 94/45/EG van de Raad van 22 september 1994 inzake de instelling van een Europese
ondernemingsraad of van een procedure in ondernemingen of concerns met een communautaire
dimensie ter informatie en raadpleging van de werknemers. Deze richtlijn is gewijzigd door:
Richtlijn 2009/38/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 mei 2009 inzake de instelling
van een Europese ondernemingsraad of van een procedure in ondernemingen of concerns met een
communautaire dimensie ter informatie en raadpleging van de werknemers (Herschikking).
Richtlijn 2001/86/EG van de Raad van 8 oktober 2001 tot aanvulling van het statuut van de
Europese vennootschap met betrekking tot de rol van de werknemers.
Richtlc 2003/72/EG van de Raad van 22 juli 2003 tot aanvulling van het statuut van een Europese
coöperatieve vennootschap met betrekking tot de rol van de werknemers.
Richtlijn 2005/56/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2005 betreffende
grensoverschrijdende fusies van kapitaalvennootschappen. Laatstelijk gewijzigd door Richtlijn
2009/109/EG van het Europese parlement en de Raad van 16 september 2009, PbEU L 259/14.
Richtlijn 2002/14 EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2002 tot vaststelling van
een algemeen kader betreffende informatie en raadpleging in de Europese Gemeenschap. Deze
Richtlijn bevat minimumvoorschriften voor informatie en consultatie in nationaal medezeggenschapsrecht. Daarin onderscheidt deze Richtlijn zich weer van de EOR-richtlijn die alleen betrekking heeft op communautaire ondernemingen.
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5.7.2

Vormen van medezeggenschap

In het Europese recht wordt medezeggenschap aangeduid met de term rol van werknemers. De rol van werknemers wordt vervolgens in drie verschillende vormen uitgewerkt:
informatie, raadpleging en medezeggenschap. De eerste twee hebben betrekking
op ondernemingsrechtelijke medezeggenschap en de laatste betreft vennootschapsrechtelijke medezeggenschap of participatie. De definities worden in de SE-Richtlijn
als volgt gegeven:
Informatie: het verstrekken, door het bevoegde orgaan van de SE, aan het orgaan dat de
werknemers vertegenwoordigt en/of aan de werknemersvertegenwoordigers, van inlichtingen
over aangelegenheden die betrekking hebben op de SE zelf en op eender welke van haar dochterondernemingen of vestigingen in een andere lidstaat of over aangelegenheden die de bevoegdheid
van besluitvormingsorganen in één enkele lidstaat te buiten gaan, op een zodanig tijdstip, op een
zodanige wijze en met een zodanige inhoud dat de werknemersvertegenwoordigers het mogelijke
effect ervan grondig kunnen beoordelen en, in voorkomend geval, raadplegingen met het bevoegde
orgaan van de SE kunnen voorbereiden.
Raadpleging: de instelling van dialoog en de uitwisseling van standpunten tussen het orgaan dat de
werknemers vertegenwoordigt en/of de werknemersvertegenwoordigers en het bevoegde orgaan
van de SE, op een zodanig tijdstip, op een zodanige wijze en met een zodanige inhoud dat de
werknemersvertegenwoordigers, op basis van de verstrekte informatie, een mening over de door
het bevoegde orgaan beoogde maatregelen kenbaar kunnen maken waarmee rekening kan worden
gehouden in het besluitvormingsproces binnen de SE.
Medezeggenschap: de invloed van het orgaan dat de werknemers vertegenwoordigt en/of van de
werknemersvertegenwoordigers op de gang van zaken bij de vennootschap via: (i) het recht om een
aantal leden van het toezichthoudend of bestuursorgaan van de vennootschap te kiezen of te
benoemen, of (ii) het recht om met betrekking tot de benoeming van een aantal of alle leden van het
69
toezichthoudende of bestuursorgaan aanbevelingen te doen of bezwaar te maken.

De andere regelingen bevatten soortgelijke definities. Over het begrip medezeggenschap rijst de vraag welke Nederlandse vormen van medezeggenschap hieronder
vallen. Dit zijn in ieder geval de aanbevelingsrechten op basis van de medezeggenschapsregeling in de structuurregeling en naar mijn mening ook de spreekrechten.
Het spreekrecht kan immers worden gezien als een recht bezwaar te maken. Het
adviesrecht van art. 30 WOR valt niet onder medezeggenschap. Dit ziet immers op de
bestuurder in de zin van de WOR en niet op de bestuurder in de zin van Boek 2 BW,
al zal in veel gevallen wel sprake zijn van overlap.
Sommige van de Europese regelingen hebben betrekking op al deze vormen van
medezeggenschap (SE en SCE), andere alleen op informatie en raadpleging (RichtlijnEOR) of medezeggenschap (Richtlijn-GOF). In dit proefschrift gebruik ik de term
medezeggenschap als algemene aanduiding voor alle vormen van invloed van werknemers. Wanneer de Europese (beperktere) definitie aan de orde is, gebruik ik de
term vennootschapsrechtelijke medezeggenschap.
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In de Richtlijn grensoverschrijdende fusies wordt de medezeggenschap uitgebreid met aanbevelings- of benoemingsrechten jegens het bestuursorgaan of leidinggevende orgaan in een dualistisch systeem.
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5.7.3

Medezeggenschap in communautaire ondernemingen en groepen: de eor

De Europese regelgever heeft met de Richtlijn-EOR maatregelen genomen om de
informatie en raadpleging van werknemers in communautaire ondernemingen of
70
concerns te garanderen. Dit omdat nationale systemen van medezeggenschap niet
te rijmen vallen met de internationale structuur van bedrijven en concerns. In 2009
71
is deze Richtlijn herzien door Richtlijn 2009/38 (hierna de herschikkingsrichtlijn).
De Richtlijn-EOR en de herschikkingsrichtlijn zijn geïmplementeerd in de WEOR.
Hieronder bespreek ik kort de regeling inzake de oprichting en bevoegdheden van
de Europese ondernemingsraden. Aan de hand daarvan zal ik analyseren in hoeverre de oprichting van een eor een oplossing biedt voor het in het eerste gedeelte
geschetste probleem van uitholling van medezeggenschap in internationale concerns. Ik ga tevens in op de afbakening van bevoegdheden tussen de eor en de
Nederlandse (c)or. Ik verwijs zoveel mogelijk naar de artikelen uit de WEOR.
De reikwijdte van de WEOR beperkt zich tot ondernemingen en concerns met een
communautaire dimensie. Van een communautaire onderneming is sprake indien de
onderneming sinds twee jaar gemiddeld 150 werknemers in twee verschillende
lidstaten heeft en totaal meer dan 1000 werknemers bij de onderneming werkzaam
zijn (art. 1 lid 1 sub c WEOR). Van een communautaire groep is sprake als een concern
onder leiding van een moederonderneming (zie hiervoor hoofdstuk 5) aan deze
criteria voldoet (art. 1 lid 1 sub d jo 2 WEOR). De werkgever verschaft de werknemers
informatie over het aantal werknemers en de verdeling van de zetels over verschillende lidstaten, zodat zij kunnen beoordelen of de onderneming of het concern
voldoet aan de criteria en de onderhandelingen tot oprichting van een EOR moeten
72
worden gevoerd. In de herschikkingsrichtlijn is deze informatieverplichting aangescherpt. Het hoofdbestuur moet alle informatie verschaffen die nodig is voor het
openen van de onderhandelingen. Deze informatie bevat in ieder geval de aantallen
werknemers en hun spreiding over de betrokken staten.
Het uitgangspunt van de Richtlijn-EOR is dat het aan de autonomie van partijen –
73
werknemersvertegenwoordigers (de bijzondere onderhandelingsgroep, bog) en
bestuur – wordt overgelaten hoe de medezeggenschap binnen het concern wordt
vormgegeven. Het resultaat van de onderhandelingen wordt neergelegd in een overeenkomst tot het oprichten van een eor of een procedure van informatie en raadpleging (zie art. 11 WEOR). In art. 11 WEOR staat een aantal onderwerpen opgesomd dat
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Richtlijn 2009/38/EG preambule nr. 9.
De achtergrond van deze herschikking is het oplossen van een aantal gesignaleerde knelpunten.
Gesignaleerd werd onder meer dat Europese ondernemingsraden niet altijd naar behoren geïnformeerd en geraadpleegd worden, het aantal ondernemingen met een EOR relatief laag is en er
onvoldoende samenhang is tussen de verschillende richtlijnen op het gebied van informatie en
raadpleging van werknemers. Zie ook: Kamerstukken II, 2010-2011, 32705, nr. 3, p. 4.
De schaarse jurisprudentie inzake de richtlijn EOR heeft vooral betrekking op dit onderwerp. Zie
bijvoorbeeld Hof van Justitie 29 maart 2001, JAR 2001/83 (Bofrost). Hof van Justitie 13 januari 2004,
NJ 2004, 533, JAR 2004/191, ROR 2004/20 (Kühne & Nagel).
De BOG wordt ingesteld door het hoofdbestuur of op schriftelijk verzoek van tenminste 100
werknemers of hun vertegenwoordigers uit ten minste twee verschillende ondernemingen of
vestigingen in ten minste twee verschillende lidstaten (8 WEOR). Indien het hoofdbestuur geen
gehoor geeft aan het verzoek tot oprichten van een BOG kunnen de werknemers naar de OK
stappen.
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in ieder geval in de overeenkomst moeten worden opgenomen. Het onderhandelingsresultaat moet in ieder geval voldoen aan het principe van ‘nuttige werking’ of
74
‘effectieve betrokkenheid’. De werknemers moeten tijdig in de besluitvorming
worden betrokken, zonder dat het aanpassingsvermogen van de onderneming daar75
door in het gedrang komt.
Van tijdige informatie is sprake indien deze wordt verstrekt op een tijdstip dat de
werknemersvertegenwoordigers een grondig oordeel kunnen vormen over de eventuele gevolgen van een voorgenomen maatregel. Zij worden ook geraadpleegd op een
tijdstip dat zij in staat zijn op basis van de verstrekte informatie over de voorgestelde
maatregelen binnen een redelijke termijn een advies uit te brengen. Hiermee dient
rekening te worden gehouden bij het nemen van een besluit in de onderneming of het
concern. De herschikkingsrichtlijn bepaalt dat de overeenkomst moet worden aangepast in het geval van ingrijpende wijzigingen in de bedrijfsstructuur, zoals een fusie
76
of overname. De eor blijft gedurende deze onderhandelingen bestaan.
Voor het geval partijen geen overeenstemming bereiken of het bestuur weigert de
onderhandelingen te openen, zijn subsidiaire voorschriften (referentievoorschriften)
77
opgenomen. Partijen kunnen ook overeenkomen dat deze subsidiaire voorschriften
van toepassing zijn. De toepasselijkheid van de referentievoorschriften betekent
onder meer dat het hoofdbestuur verplicht is een eor in te stellen. Ook de bevoegdheden van de eor zijn in deze referentievoorschriften neergelegd. Zo bepaalt art. 19
WEOR over welke aangelegenheden de eor moet worden ingelicht en geraadpleegd.
De eor vergadert ten minste een keer per jaar met het hoofdbestuur. In de herschikkingsrichtlijn zijn de begrippen informatie en raadpleging gedefinieerd en in lijn
78
gebracht met andere richtlijnen op het gebied van de rol van werknemers. De wijze
waarop de ondernemer rekening moet houden met het advies van de eor, wordt
79
overgelaten aan de bog en de ondernemer. De eor kan in rechte nakoming vorderen
van hetgeen is bepaald in de WEOR.
Nu de bevoegdheden van de eor voortvloeien uit onderhandelingen tussen bog
en hoofdbestuur, is niet eenduidig vast te stellen of de uitoefening van medezeggenschap op communautair niveau het verlies aan Nederlandse medezeggenschap
in internationale concernverhoudingen kan compenseren. In de praktijk worden
echter veelal de referentievoorschriften toegepast en deze zijn niet te vergelijken
met de bevoegdheden die de Nederlandse or op grond van art. 25 en 27 WOR heeft.
Belangrijke besluiten zoals verplaatsing van een vestiging of collectief ontslag
moeten worden voorgelegd aan de eor, maar er is geen beroepsrecht (alleen
naleving kan worden gevorderd). Ook bepaalt art. 19 lid 6 van de WEOR dat het
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Dit is neergelegd in art. 1 lid 2 van de nieuwe EOR-richtlijn.
Kamerstukken II, 2010-2011, 32705, nr. 3, p. 5.
Dit was voor de herziening van de richtlijn niet het geval. De Nederlandse zaak Equant is daar een
voorbeeld van. Rechtbank Amsterdam (voorzieningenrechter) 23 januari 2003, JAR 2003/53
(Equant).
De referentievoorschriften zijn opgenomen in Bijlage 1 van Richtlijn 2009/38 en art. 15 e.v. van de
WEOR.
Zoals de Richtlijn informatie en raadpleging 2002/14 EG, de richtlijn melding collectief ontslag
1998/59/EG en de SE-Richtlijn 2001/86/EG.
Kamerstukken II, 2010-2011, 32705, nr. 6, p. 5.
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hoofdbestuur geen informatie hoeft te verstrekken indien dat in redelijkheid het
functioneren van de communautaire onderneming of groep ernstig zou belemmeren of schaden. Een dergelijke uitzondering staat niet (meer) in art. 25 WOR. Ten
aanzien van het niveau waar de medezeggenschap wordt uitgeoefend, sluit de eor
wel aan bij de zeggenschapsverhoudingen. De eor is immers altijd gevestigd op het
niveau van de moedervennootschap, ongeacht in welke lidstaat deze is gevestigd.
5.7.4

Afbakening met bevoegdheden nationale medezeggenschaporganen.

De bevoegdheden van de eor komen niet in de plaats van de bevoegdheden van de
80
nationale ondernemingsraden of de cor. In zijn dissertatie constateert Verburg
echter dat samenloop van de verschillende Europese en nationale adviestrajecten
81
een probleem is. In de zaak-Marks & Spencer overwoog de Franse rechter dat het
wachten op een advies van de eor het nationale management niet ontslaat van zijn
verplichting de Franse werknemers te informeren en te consulteren over de sluiting
van het Franse filiaal. In de herschikkingsrichtlijn is dit beginsel neergelegd in de
preambule onder 37. Als de eor een advies uitbrengt mag dit het hoofdbestuur niet
beletten de nodige raadplegingen te houden binnen de in de nationale wetgeving en/
of gebruiken vastgestelde termijnen. Eventueel moeten de nationale wetgeving en/of
gebruiken worden aangepast zodat de eor zo nodig vóór of tegelijk met de nationale
organen die de werknemers vertegenwoordigen kan worden geïnformeerd. Hierbij
mag het algemene niveau van bescherming van de werknemers niet worden verminderd. In iedere communautaire onderneming of groep zal moeten worden onderhandeld over de afbakening van de bevoegdheden tussen de verschillende organen.
Om de afbakening met de bevoegdheden van nationale medezeggenschapsorganen
duidelijker te maken, verheldert de herschikkingsrichtlijn dat de eor alleen bevoegdheden heeft ten aanzien van transnationale kwesties. In de Nederlandse implementatie
worden deze grensoverschrijdende aangelegenheden genoemd. Volgens de minister is
sprake van een grensoverschrijdende aangelegenheid indien zij van belang is voor de
hele onderneming of het hele concern of voor ondernemingen of vestigingen in ten
minste twee betrokken staten. Elementen die kunnen worden meegenomen bij de
overweging of een aangelegenheid grensoverschrijdend is, zijn het aantal betrokken
staten waarvoor de aangelegenheid van belang is, het betrokken besluitvormingsniveau en het belang van de aangelegenheid voor het Europese personeelsbestand
82
gegeven de omvang van de mogelijke gevolgen van het voorgenomen besluit.
Bij de behandeling in de Eerste Kamer verduidelijkt de minister dat uit deze
definitie volgt dat ook een aangelegenheid waarbij slechts één lidstaat is betrokken
grensoverschrijdend kan zijn en dus onder de bevoegdheid van de eor kan vallen.
Voorwaarde daarbij is dat die aangelegenheid voor de hele groep of het hele concern
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Kamerstukken II, 1995-1996, 24641, nr. 3, p. 15.
L.G. Verburg, Het territoir van de (Nederlandse) ondernemingsraad in het internationale bedrijfsleven,
Diss. 2007, p. 390.
Kamerstukken II, 2010-2011, 32705, nr. 3, p. 6.
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van belang is. Naar het oordeel van Verburg is geen sprake van een transnationale
kwestie indien een besluit één lidstaat rechtstreeks raakt en door geringere omvang
elders in de EU geen gevolgen heeft. Ook dient het besluit geen deel uit te maken van
84
de besluitvorming met transnationale gevolgen. Ook is de betrokkenheid van het
Europese management naar zijn mening onvoldoende om aan te nemen dat een
85
besluit behoort tot de competentie van de eor.
Zowel uit de WOR als uit de Richtlijn volgt, dat geen inbreuk mag worden gemaakt
op de bevoegdheden van de nationale medezeggenschapsorganen. Ook volgt hieruit
dat de eor geen andere bevoegdheden toekomt dan transnationale aangelegenheden.
De nationale medezeggenschapsorganen kunnen dus geen bevoegdheden overdragen
aan de eor, ook niet als het gaat om een cor die zich op hetzelfde niveau (topholding)
bevindt als de eor. Een overdracht van de bevoegdheden naar de eor zou in dat geval
wenselijk kunnen zijn, nu de eor al het personeel vertegenwoordigt en niet alleen het
Nederlandse personeel. Door het benoemen van leden van de bog kan de (c)or invloed
uitoefenen op het onderhandelingsresultaat, zodat mijns inziens het overdragen van de
bevoegdheden aan de eor niet onredelijk is. Uiteraard moet het onderhandelingsresultaat dan wel voorzien in dezelfde mate van medezeggenschap als door de cor op
86
basis van het Nederlandse recht wordt uitgeoefend.
5.7.5

Vennootschapsrechtelijke medezeggenschap

De vennootschapsrechtelijke medezeggenschap (structuurregeling – indien van toepassing – en spreekrechten) valt niet onder de reikwijdte van de richtlijn. Deze vorm
van medezeggenschap wordt dus niet op het communautaire niveau uitgeoefend,
maar door de nationale medezeggenschapsorganen. Een van de redenen voor de
vrijstelling van internationale holdings in de structuurregeling is dat de Nederlandse
87
(c)or in internationale verhoudingen niet representatief is voor al het personeel.
Koning heeft eerder de vraag opgeworpen of deze vrijstelling nog wel gerechtvaardigd is indien op het niveau van de internationale holding een werknemers88
vertegenwoordiging, zoals een eor, is ingesteld. Naar mijn mening is dit een
gerechtvaardigde vraag en moet de discussie hierover worden gevoerd. Alle andere
bezwaren tegen toepasselijkheid van de structuurregeling in internationale concerns
kunnen worden ondervangen door toepasselijkheid van het verzwakte regime, zoals
ook het geval is bij de Nederlandse vennootschappen die onderdeel uitmaken van een
internationaal concern dat zijn hoofdbestuur in het buitenland heeft. Deze discussie
zal binnen de EU en niet op nationaal niveau moeten worden gevoerd.
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Kamerstukken I, 2011-2012, 32705, nr. B, p. 1. Dit volgt ook uit de uitspraak inzake British Airways.
Als voorbeeld noemt de minister de situatie dat het sluiten van een bedrijfsonderdeel in één
lidstaat gevolgen heeft voor relatief veel werknemers van het Europese personeelsbestand, en
daarmee voor de gehele onderneming of groep van belang is.
L.G. Verburg, ‘De herschikking van de EOR-Richtlijn’, TRA 2009-5, p. 10.
L.G. Verburg, ‘De Europese ondernemingsraad: driemaal in de rechtszaal gesignaleerd!’, ArA 2007/
2, p. 96.
Kamerstukken II, 1995-1996, 24641, nr. 3, p. 14.
Kamerstukken II, 1969-1970, 10751 nr. 3, p. 14.
F. Koning, ‘De Europese ondernemingsraad, de COR en de structuurregeling’, De NV 1995-5.
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Ondanks dat er geen harmonisatie is van vennootschapsrechtelijke medezeggenschap, zoals bij ondernemingsrechtelijke medezeggenschap wel het geval is, wordt bij
de hierna te bespreken Europese herstructureringen wel aandacht besteed aan de
invloed van werknemers op de samenstelling van de organen van de vennootschap.
Op het moment dat de EOR-Richtlijn werd aangenomen, was dit waarschijnlijk
politiek niet haalbaar, maar de Richtlijnen SE, SCE en grensoverschrijdende fusies
kunnen nu als een voorbeeld dienen.
5.8

Medezeggenschap bij Europese herstructureringen

5.8.1

Inleiding

De laatste decennia is er op Europees niveau steeds meer aandacht voor het faciliteren van grensoverschrijdende mobiliteit. Om de doelstellingen van het verdrag te
bereiken, moet het voor ondernemingen mogelijk zijn op gemeenschapsniveau te
opereren. Nationaal recht kan grensoverschrijdende mobiliteit belemmeren en
daarom zijn Europese verordeningen en richtlijnen uitgevaardigd. Om te voorkomen
dat grensoverschrijdende activiteiten van vennootschappen gepaard gaan met verlies
van medezeggenschap, is bij de vaststelling van verordeningen en richtlijnen op het
gebied van grensoverschrijdende mobiliteit een regeling getroffen over de rol van
werknemers. De rol van werknemers(vertegenwoordigers) is lange tijd een belangrijk
obstakel geweest voor de ontwikkeling van de geharmoniseerde wetgeving op het
gebied van het vennootschapsrecht.
Zo stond de introductie van een Europese Naamloze Vennootschap gedurende
dertig jaar op de agenda zonder dat overeenstemming werd bereikt over de medezeggenschap. De verschillende nationale systemen waren te divers om tot harmonisatie te komen. Lennarts en Roest stellen daarom dat de wens om een regeling te
treffen op het gebied van vennootschapsrechtelijke medezeggenschap een blokkade
vormt voor de ontwikkeling van Europese regelgeving op het gebied van grens89
overschrijdende mobiliteit.
De hierboven besproken Richtlijn-EOR vormde een doorbraak, maar de uiteindelijke regeling ten aanzien van de rol van werknemers bij Europese herstructureringen
is – zeker ten aanzien van de vennootschapsrechtelijke medezeggenschap – ingewikkeld. Ik behandel hierna de medezeggenschap op basis van de Richtlijn-SE, en de
Richtlijn-GOF, waarbij ik de nadruk leg op de vennootschapsrechtelijke medezeggenschap. Ik ga tevens kort in op het (ontwerp) statuut betreffende de Europese BV (SPE)
en de Richtlijn-SCE.
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M.L. Lennarts, J. Roest, Europees vennootschapsrecht: waar staan we en waar moeten we naartoe?,
in: M.L Lennarts e.a., Europa! Europa?. De invloed van het Europese vennootschaps- en effectenrecht
nu en in de toekomst. Preadvies van de Vereeniging Handelsrecht, Deventer: Kluwer 2012, p. 22-24.
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5.8.2

SE en SCE

De Europese vennootschap (SE) en de Europese coöperatieve vennootschap (SCE) zijn
beide communautaire rechtsvormen. Deze rechtsvormen kunnen alleen gebruikt
worden door ondernemingen die een communautaire dimensie hebben, omdat zij
bijvoorbeeld vestigingen hebben in verschillende lidstaten.
De SE is een naamloze vennootschap met een startkapitaal van 120.000 euro. Een
SE kan op vier verschillende wijzen worden opgericht: (i) door middel van fusie of
overneming, (ii) door oprichting van een holding-SE, (iii) door middel van oprichting
van een dochter-SE, of (iv) door middel van omzetting van een NV in een SE. Een
eenmaal opgerichte SE kan vervolgens weer dochter-SE’s oprichten. Op de SE is de
verordening van toepassing. Voor aanvullende bepalingen wordt teruggevallen op
nationaal NV-recht.
De SCE is een communautaire coöperatieve rechtspersoon met leden, maar ook
met een in aandelen verdeeld kapitaal. Het voornaamste doel van de SCE is het
voorzien in de behoeften van haar leden. De SCE bereikt deze leden vooral door het
sluiten van overeenkomsten betreffende het leveren van goederen, het verrichten van
diensten of het uitvoeren van werken.
Voor de SE en de SCE is een medezeggenschapsregeling opgenomen in aparte
richtlijnen. Deze zijn geïmplementeerd in de Wet rol werknemers bij Europese
rechtspersonen (WRW). Indien niets is geregeld voor de rol van de werknemers,
kan de SE of SCE niet worden ingeschreven in het handelsregister en bestaat deze niet.
Hierna bespreek ik kort de medezeggenschapsregeling, waarbij ik verwijs naar de
bepalingen uit de WRW. Ik besteed daarbij vooral aandacht aan de SE, omdat de SCE
weinig voorkomt en de regelingen – op enkele aspecten na – identiek zijn.
5.8.3

Onderhandelen met de bog

Het uitgangspunt van de Richtlijn-EOR – onderhandelingen met rugdekking van
subsidiaire voorschriften – staat ook centraal in de SE-Richtlijn en de SCE-Richtlijn.
Het bestuur van de oprichtende vennootschap(pen) onderhandelt met de bog en
legt de gemaakte afspraken neer in een overeenkomst. Komen partijen er na zes
maanden – met de mogelijkheid dit te verlengen met nog eens zes maanden – niet
90
uit, dan zijn de referentievoorschriften van toepassing. De deelnemende vennootschappen zijn verplicht een bog op te richten, tenzij zij geen werknemers in dienst
hebben. In dat geval zal de SE ‘medezeggenschapsvrij’ worden opgericht. Onduidelijk is of in dat geval de SE zich wel kan inschrijven, nu de verordening vereist dat
een overeenkomst tot stand is gekomen of de bog besloten heeft de onderhandelingen te beëindigen dan wel niet te openen. In het algemeen wordt aangenomen
dat wanneer een SE geen werknemers heeft de vennootschap – ook zonder
overeenkomst over de medezeggenschap – kan worden opgericht (ik kom hier

90
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Deze termijn is veel korter dan de driejaarstermijn uit de Richtlijn-EOR. Een mogelijke verklaring
daarvoor is dat een SE niet opgericht kan worden voordat een overeenkomst over de rol van
werknemers is gesloten.
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91

later op terug). Deze benadering past binnen de doelstelling van de SE-Verordening en SE-Richtlijn. Het doel van de verordening is grensoverschrijdende mobiliteit
zo eenvoudig mogelijk maken ten behoeve van het creëren van de gemeenschappelijke markt. Wanneer werknemersvrije SE’s zich niet kunnen inschrijven, wordt
dit doel niet bereikt. Bovendien beoogt de richtlijn ervoor te zorgen dat geen
medezeggenschap wegvloeit en niet dat nieuwe medezeggenschap ontstaat (zie
preambule). In Duitsland is een zaak hierover voorgelegd aan het Oberlandesgericht
92
Düsseldorf. Deze oordeelde dat de SE, ondanks het ontbreken van een overeenkomst over de rol van werknemers, rechtsgeldig is opgericht.
De bog kan altijd besluiten af te zien van onderhandelingen of de onderhandelingen stopt te zetten. In dat geval wordt teruggevallen op de regeling inzake
informatie en raadpleging zoals die geldt in het land waar de Europese rechtspersoon haar statutaire zetel heeft. De (vennootschapsrechtelijke) medezeggenschap wordt niet gewaarborgd en verdwijnt dus wanneer de bog besluit af te zien
van onderhandelingen.
5.8.4

De referentievoorschriften

Wanneer de bog en de deelnemende vennootschappen hiertoe besluiten of de
onderhandelingen niet tot het beoogde resultaat leiden, treden de referentievoorschriften in werking. Deze vangnetbepalingen zijn onderverdeeld in voorschriften
met betrekking tot informatie en raadpleging enerzijds, en voorschriften met betrekking tot de (vennootschapsrechtelijke) medezeggenschap anderzijds. De reikwijdte
van de bepalingen aangaande (vennootschapsrechtelijke) medezeggenschap is
beperkter. Deze zijn zonder meer van toepassing bij de oprichting van een SE door
middel van omzetting – indien deze voorafgaand aan de omzetting een vorm van
medezeggenschap kende -, maar bij het oprichten door middel van een fusie of de
oprichting van een dochter- of een holding-SE afhankelijk van het percentage
werknemers dat voor de oprichting onder een vorm van medezeggenschap valt.
Deze percentages zijn respectievelijk 25% en 50% van het totaal aantal werknemers in
dienst van de deelnemende vennootschappen. Wanneer deze percentages niet
behaald worden, kan de bog overigens alsnog besluiten de referentievoorschriften
toe te passen.
De referentievoorschriften met betrekking tot informatie en consultatie voorzien
in de oprichting van een SE-ondernemingsraad (SE- or) (art. 1:22 en 2:24 WRW) en
bevatten regels over de samenstelling en de bevoegdheden van dit orgaan. Ook is
het mogelijk een andere vorm van informatie en raadpleging te kiezen. De
referentievoorschriften over medezeggenschap bevatten geen substantiële voorschriften inzake de rol van werknemers op de samenstelling van de organen. Via

91
92

Zie ook: E.R. Roelofs, ‘Shelf-SEs and Employee Participation’, European Company Law 2010(7)-3,
p. 121-127.
OLG Düsseldorf v. 30.3.2009 -I-3 WX 248/08, RDA 2010-5. Zie over deze zaak ook: G. Forst,
‘Beteiligung der Arbeitnehmer in der Vorrats-SE. Zugleicht besprechung des Beschlusses des OLG
Düsseldorf v. 30.3.2009 -I-3 WX 248/08, RDA 2010-5, E.R. Roelofs, ‘Shelf-SEs and Employee
Participation’, European Company Law 2010(7)-3, p. 121-127.
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een ingewikkelde regeling wordt teruggevallen op één van de nationale medezeggenschapsvormen. Bij omzetting is dit eenvoudig: de medezeggenschapsregeling
blijft bestaan. De enige wijziging die zich in dat geval kan voordoen, is dat een SE
wordt opgericht met een monistisch systeem. Wanneer een Nederlandse structuurvennootschap zich omzet in een SE met een monistisch systeem, zal de SE-or na
oprichting een algemeen aanbevelingsrecht hebben ten aanzien van alle leden van
het bestuursorgaan en een versterkt aanbevelingsrecht ten aanzien van een derde
van die leden.
De richtlijn geeft geen duidelijk antwoord op de vraag op welke leden – alleen
niet-uitvoerende of ook uitvoerende – de medezeggenschap ziet bij een SE met
een monistisch systeem. Bij de andere oprichtingsvormen kan de situatie zich
voordoen dat bij de deelnemende vennootschappen meerdere vormen van medezeggenschap bestaan. In dat geval bepaalt art. 1:21 WRW dat de bog kiest welke vorm
van toepassing is. Art. 1:31 WRW bepaalt dat aan de hand van de zogenoemde
‘hoogste aantal-doctrine’ bepaald zal worden welke medezeggenschapsregeling van
toepassing is. Hoe deze artikelen zich tot elkaar verhouden, is niet duidelijk. De
Nederlandse regering neemt als uitgangspunt dat de bog ex art.1:21 WRW beslist over
de vorm van medezeggenschap – benoeming, aanbeveling en/of bezwaar – en de
hoogst aantal-doctrine bepaalt op hoeveel leden van de organen deze vorm van
medezeggenschap betrekking heeft.
Op grond van art. 1:31 WRW moeten de betrokken medezeggenschapssystemen
met elkaar vergeleken worden. Het systeem dat voorziet in het hoogste aantal
werknemersvertegenwoordigers ‘wint’. Dit systeem vormt het numerieke uitgangspunt van de medezeggenschap na oprichting van de SE. Uit de parlementaire
geschiedenis van de implementatie van de Richtlijn-GOF volgt dat de Nederlandse
wetgever zich op het standpunt stelt dat het Nederlandse recht altijd het sterkste is.
Het algemene aanbevelingsrecht ziet immers op alle leden van de RVC.
Dit is voortschrijdend inzicht, want in de parlementaire geschiedenis van de WRW
geeft de minister een voorbeeld waarin een Nederlandse structuurvennootschap’
verliest’ van onder meer een Oostenrijkse vennootschap. Een strikte lezing van de
Richtlijn geeft inderdaad aanknopingspunten voor de kwantitatieve benadering van
de minister. Het is echter naar mijn mening niet in overeenstemming met de
doelstelling van de richtlijn indien een Duitse mitbestimmte vennootschap fuseert
met een Nederlandse vennootschap en na oprichting van de SE de SE-or een aanbevelingsrecht heeft ten aanzien van 1/3 van de leden van het toezichthoudende orgaan. Ik
kom hier in de volgende paragraaf nog op terug omdat de ‘hoogst aantal doctrine’ ook
een belangrijke plaats heeft in de Richtlijn grensoverschrijdende fusies. Wanneer de
‘hoogste aantal-doctrine’ vaststelt dat de Nederlandse medezeggenschapsregeling uit
de structuurregeling ‘wint’, kan de bog vervolgens de vorm van medezeggenschap
kiezen. Een strikte lezing van deze bepaling zou betekenen dat de bog kan beslissen
dat er een direct benoemingsrecht ten aanzien van alle commissarissen zou komen (ik
kom hierop terug in paragraaf 5.8.8.3).

200

Medezeggenschap in internationale (concern)verhoudingen

5.8.5

5.8.5

De Richtlijn grensoverschrijdende fusies

De Richtlijn- GOF maakt het mogelijk dat kapitaalvennootschappen uit verschillende
lidstaten met elkaar fuseren. In art. 16 van de Richtlijn-GOF is de medezeggenschapsregeling opgenomen. Deze regeling ziet alleen op (vennootschapsrechtelijke) mede93
zeggenschap en niet op informatie en raadpleging. Er wordt geen definitie gegeven
van het begrip medezeggenschap, maar aangenomen wordt dat aangesloten moet
94
worden bij art. 2 sub k van de SE-Richtlijn. Wel bepaalt de preambule dat ter
bepaling van het niveau van medezeggenschap ook rekening moet worden gehouden
met het werknemersaandeel in het leidinggevende orgaan dat verantwoordelijk is
voor de winstbepalende entiteiten van de vennootschap. Niet helemaal duidelijk is
wat hiermee wordt bedoeld, maar het lijkt erop dat – in tegenstelling tot de RichtlijnSE – ook medezeggenschapsbevoegdheden die zich richten op de samenstelling van
het leidinggevende orgaan in een dualistisch systeem en de uitvoerende bestuurders
in een monistisch systeem onder de definitie vallen. Nederland heeft dit niet
95
geïmplementeerd, maar Laagland wijst erop dat dit via richtlijnconforme interpre96
tatie alsnog het uitgangspunt moet zijn voor de Nederlandse regeling. In Nederland
kan daarbij worden gedacht aan het spreekrecht van art. 2:134a BW ten aanzien van
97
benoeming van bestuurders.
Art.16 Richtlijn-GOF is geïnspireerd op de SE-Richtlijn maar kent een andere
98
systematiek. Het uitgangspunt van art. 16 is dat de medezeggenschapsregeling
van de lidstaat waar de (verkrijgende) vennootschap haar statutaire zetel heeft van
toepassing is. Op deze hoofdregel worden drie uitzonderingen gemaakt: (i) wanneer
één van de fuserende vennootschappen meer dan 500 werknemers heeft en werkt
met een stelsel van medezeggenschap, of (ii) wanneer de nationale medezeggenschapsregeling van de lidstaat van statutaire zetel niet voorziet in ten minste hetzelfde niveau van medezeggenschap als van toepassing was in één van de fuserende
vennootschappen of (iii) indien de lidstaat van statutaire zetel niet voorziet in

93

94

95
96
97
98

De andere vormen van medezeggenschap (rol van werknemers) worden bepaald overeenkomstig
nationaal recht en de richtlijnen informatie en raadpleging, Richtlijn-EOR en de Richtlijn melding
collectief ontslag. Zie preambule 12 van Richtlijn 2005/56.
Zie ook: F.G. Laagland, ‘Het compromis van artikel 16 Tiende Richtlijn. Werknemersmedezeggenschap bij een grensoverschrijdende juridische fusie, ArA, 2010-3, p. 52 en J. Roest, ‘Grensoverschrijdende fusie en vennootschapsrechtelijke medezeggenschap’, WPNR 2007-6721, p. 1-7.
Art. 2:333k verwijst naar 1:1 WRW en daarin is de beperktere definitie van art. 2 van de
SE-Richtlijn geïmplementeerd.
F.G. Laagland, ‘Het compromis van artikel 16 Tiende Richtlijn. Werknemersmedezeggenschap bij
een grensoverschrijdende juridische fusie. ArA 2010-3, p. 54.
Zie ook: F.G. Laagland, De rol van Nederlandse werknemers(vertegenwoordigers) bij een grensoverschrijdende juridische fusie, Deventer: Kluwer 2013, p. 307-310.
Ik bespreek de medezeggenschapsregeling van de Richtlijn grensoverschrijdende fusies kort. Voor
een uitgebreide analyse verwijs ik naar: F.G. Laagland, De rol van Nederlandse werknemers
(vertegenwoordigers) bij een grensoverschrijdende juridische fusie, Deventer: Kluwer 2013.
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dezelfde medezeggenschap voor werknemers uit vestigingen in andere lidstaten.
Wanneer een van deze uitzonderingen zich voordoet, wordt teruggevallen op het
hierboven beschreven systeem van onderhandelingen met de bog op basis van de
SE-Richtlijn.
Alleen de eerste twee uitzonderingen zijn geïmplementeerd in Nederlands recht
(art. 2:333k BW). De reden hiervoor is dat de Nederlandse regering zich op het
standpunt stelt dat de derde uitzondering zich altijd voordoet omdat het Nederlandse
100
recht het sterkst is. Aan de derde uitzondering zal dus nooit worden toegekomen. De
Nederlandse regering acht de uitzonderingen uit sub a en b aldus niet cumulatief. In
de literatuur is onder meer door Roest en Laagland aangevoerd dat dit onterecht is,
nu art. 2:158/268 BW geen rechten geeft aan werknemers van andere lidstaten.
Indien de medezeggenschapsregeling uit de structuurregeling van toepassing is, doet
101
de b-uitzondering zich dus altijd voor. Verder voert de regering in de wetsgeschiedenis – net als in deze procedure aan – dat de bedoeling van de richtlijn niet is
de medezeggenschap uit te breiden naar werknemers in andere lidstaten. In 2013
heeft het Hof van justitie bepaald dat Nederland ten onrechte de derde uitzondering
102
niet heeft geïmplementeerd.
Bij de tweede ui tzondering vinden we de ‘hoogste aantal-doctrine’ weer terug.
Deze speelt ook een rol bij de referentievoorschriften over vennootschapsrechtelijke
medezeggenschap bij de SE. Vergelijking vindt plaats aan de hand van het werknemersaantal in het toezichthoudende-, bestuurs- of leidinggevende orgaan of de
103
commissies die door deze organen zijn ingesteld. Ik merkte eerder al op dat
onduidelijk is of alleen gekeken moet worden naar het (kwantitatieve) aantal van
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In de literatuur wordt wel gediscussieerd of de Europese regelgever niet twee uitzonderingen
bedoeld heeft en na het criterium van 500 werknemers het woord en in plaats van of had
moeten staan. Voor deze discussie verwijs ik naar F.G. Laagland, ‘Het compromis van artikel 16
Tiende Richtlijn. Werknemersmedezeggenschap bij een grensoverschrijdende juridische fusie.
ArA 2010-3, p. 57, J.D.M. Schoonbrood, R. Bosveld, ‘Richtlijn betreffende grensoverschrijdende
fusies van kapitaalvennootschappen definitief in werking getreden’ Ondernemingsrecht 2006,
5 en H.M. Kleinhenz, ‘Die grenzüberschreitende Verschmelzung und beteiligung deutscher
Unternehmen nacht umsetzung die Richtlinie 2005/56 diss. 2008, p. 325. De Nederlandse
regering stelt: bij 500 werknemers moet er altijd onderhandeld worden, zij gaat dus ook uit
van een zelfstadige uitzondering en niet van een drempel. Kamerstukken II, 2006-2007, 30929,
nr. 7, p. 19.
Deze uitzondering zou zich overigens ook altijd voordoen, nu art. 2:158/268 BW slechts bevoegdheden toekent aan Nederlandse ondernemingsraden en niet aan buitenlandse werknemersvertegenwoordigers.
J. Roest, ‘Grensoverschrijdende fusie en vennootschappelijke medezeggenschap’, WPNR 20076721, p. 1-7, G. Laagland, ‘Het compromis van artikel 16 Tiende Richtlijn. Werknemersmedezeggenschap bij een grensoverschrijdende juridische fusie, ArA 2010-3, F.G. Laagland, ‘Artikel 16
Tiende Richtlijn binnen het Nederlandse vennootschapsrecht. Vennootschappelijke medezeggenschap bij een grensoverschrijdende juridische fusie’, ARBAC oktober 2012.
Hof van Justitie 20 juni 2013, C-635/11. Zie hierover: I. Zaal, ‘Nederland heeft art. 16 van de Richtlijn
Grensoverschrijdende fusies niet op juiste wijze geïmplementeerd’, nog niet gepubliceerd.
Laagland en Schoonbrood en Bosveld merkt terecht op dat niet vereist is dat de werknemers
daadwerkelijk zitting hebben in het orgaan. F.G. Laagland, ‘Het compromis van artikel 16 Tiende
Richtlijn. Werknemersmedezeggenschap bij een grensoverschrijdende juridische fusie, ArA 2010-3.
Kamerstukken II 2006-2007, 30929, nr. 7, p. 19.
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werknemersvertegenwoordigers waarop de medezeggenschapsbevoegdheden
104
betrekking heeft, of dat ook de aard van de bevoegdheden van belang is.
Uit de formulering van art. 2:333k lid 2 sub b BW en de wetsgeschiedenis, blijkt dat
de Nederlandse regering zich op het standpunt stelt dat het Nederlandse recht altijd
‘wint’ omdat het algemene aanbevelingsrecht uit de structuurregeling op alle commissarissen ziet. Roest en Laagland stellen zich op het standpunt dat bij de berekening
van het ‘hoogste aantal’ voor Nederland moet worden aangesloten bij het versterkte
105
aanbevelingsrecht. Laagland stelt daarbij expliciet dat de andere bevoegdheden,
zoals het algemene aanbevelingsrecht, het spreekrecht en het adviesrecht ex art. 30
WOR, niet meetellen omdat deze niet substantieel of sterk genoeg zijn.
Dit zou een pragmatische en ook wenselijke oplossing zijn, maar ik zie wel een
bezwaar. De SE-Richtlijn spreekt in de definitie expliciet over aanbevelingsrechten en
de Europese wetgever kan daarbij niet de Nederlandse versterkte aanbevelingsrechten voor ogen hebben gehad, want die zijn pas in 2004 bij de herziening van
de structuurregeling ingevoerd. Bij de uitleg van bepalingen uit richtlijnen en
verordeningen wordt aangesloten bij de wijze waarop zij in het algemene spraakgebruik worden uitgelegd. Een aanbevelingsrecht is in het algemeen slechts een (niet
bindend) advies en geen (semi-)afdwingbaar recht, waardoor ook de aanbevelingsrechten en spreekrechten mijns inziens onder de definitie vallen. Een strikte interpretatie van de ‘hoogste aantal doctrine’ betekent in dat geval dat het Nederlandse
recht inderdaad wint.
Het lijkt mij echter meer recht doen aan de richtlijn als bij de weging ook de aard
van de bevoegdheden wordt meegewogen. Hetzelfde geldt voor de soort bestuurder
of toezichthouder waar de bevoegdheden op zien. Ik realiseer me daarbij dat dit een
ingewikkelde procedure zal worden waarbij verschillende systemen tegen elkaar
afgewogen moeten worden. Het is in ieder geval wenselijk dat het Hof van Justitie hier
een keer een uitspraak over doet of dat bij een herschikking van de Richtlijn deze
onduidelijkheid weggenomen wordt. Denkbaar is bijvoorbeeld dat een inventarisatie
wordt gemaakt van de verschillende soorten bevoegdheden in de lidstaten en aan
ieder daarvan een bepaalde waarde wordt toegekend. Kingma heeft daartoe een
106
voorstel gedaan.
5.8.6

Ontwerp statuut SPE

Ook het (ontwerp) statuut van de SPE knoopt aan bij de lidstaat waar de vennootschap zich vestigt. Het statuut bevat tevens een medezeggenschapsregeling voor het
geval dat de SPE haar zetel verplaatst. In dat geval geldt ook het basisprincipe dat het
land van vestiging de medezeggenschap bepaalt, maar zijn er enkele uitzonderingen

104 Zie hierover: F.G. Laagland, De rol van Nederlandse werknemers(vertegenwoordigers) bij een
grensoverschrijdende juridische fusie, Deventer: Kluwer 2013, p. 229-231.
105 J. Roest, ‘Grensoverschrijdende fusie en vennootschappelijke medezeggenschap’, WPNR 20076721, p. 1-7, F.G. Laagland ‘Het compromis van artikel 16 Tiende Richtlijn. Werknemersmedezeggenschap bij een grensoverschrijdende juridische fusie’. ArA 2010-3, p. 62.
106 R. Kingma, ‘De weging van vennootschappelijke medezeggenschap binnen de EU: geen appels met
peren vergelijken, ArbeidsRecht 2013, 22.
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op deze regel opgenomen. Een van deze uitzonderingen betreft het geval dat de
lidstaat van ontvangst niet voorziet in hetzelfde niveau van medezeggenschap.
Omdat de SPE nog in ontwerp is, besteed ik in dit proefschrift geen verdere aandacht
107
aan deze vorm van Europese medezeggenschap.
5.8.7

Mogelijkheden om medezeggenschap te laten wegvloeien/omzeilen

Het beginsel van de Europese regelgeving op het gebied van medezeggenschap is
dat in beginsel geen bestaande medezeggenschap wegvloeit (preambule SE-Richtlijn nr. 15). Dit uitgangspunt is ook terug te vinden in het ‘voor en na-beginsel.’
Daarnaast beoogt de Europese wetgever misbruik van de Europese regelgeving op
het gebied van herstructureringen te voorkomen. In de praktijk lijken de richtlijnen,
verordeningen en nationale implementatiewetgeving echter veel ruimte te bieden
voor het – al dan niet bewust – laten verdwijnen van (vennootschapsrechtelijke)
108
medezeggenschap. In deze paragraaf zal ik enkele situaties beschrijven waarbij
het gebruik van de Europese vormen van herstructurering kan leiden tot het
wegvloeien van medezeggenschap.
5.8.7.1

De besluitvorming van de bog

De keuze voor het contractuele model heeft tot gevolg dat alle bestaande medezeggenschap onderhandelbaar is. Met (gekwalificeerde) meerderheid kan van bestaande
medezeggenschapsrechten worden afgeweken. Wanneer de bog voor een groot deel
bestaat uit werknemers uit een lidstaat zonder medezeggenschapstraditie, is dit risico
groot. Ook wanneer een meerderheid van de werknemers wel te maken heeft met een
vorm van medezeggenschap blijft het risico bestaan dat werknemers instemmen met
een minder sterke vorm van medezeggenschap. Besluit de bog – met tweederde
meerderheid – de onderhandelingen af te breken of helemaal geen onderhandelingen
te voeren, dan zal er geen sprake zijn van vennootschapsrechtelijke medezeggenschap bij de SE. Art. 1:13 lid 3 WRW bepaalt slechts voor informatie en raadpleging
dat wordt teruggevallen op nationaal recht. De referentievoorschriften zijn in dat
geval niet van toepassing.
Doordat de Richtlijn-GOF een uitzondering bevat voor fusies waarbij een vennootschap met meer dan 500 werknemers is betrokken, kan het zijn dat er onderhandeld
moet worden ondanks dat de hoofdregel leidt tot het hoogste niveau van medezeggenschap. Ik denk daarbij aan het voorbeeld van een Nederlandse structuurvennootschap met 600 werknemers die fuseert met een Belgische medezeggenschapsvrije
vennootschap met 100 werknemers waarbij de Nederlandse vennootschap als verkrijgende vennootschap zal optreden. Volgens de hoofdregel zal het Nederlandse

107 Ik verwijs daarvoor naar een eerdere bijdrage van mij samen met Van het Kaar. R.H. van het Kaar,
I. Zaal, Employee participation, in: D.F.M.M. Zaman e.a., The European Private Company (SPE).
A critical analysis of the EU draft statute, Antwerp-Oxford-Portland: Intersentia, 2009, p. 159-173.
108 Vgl. L. Timmerman, ‘De medezeggenschap van de Europese vennootschap; een eerste verkenning
vanuit Nederlands gezichtspunt’, Ondernemingsrecht 2001-7 en R.H. van het Kaar, ‘De Europese
vennootschap en de medezeggenschap’, SR 2003-6, p. 181-187.

204

Medezeggenschap in internationale (concern)verhoudingen

5.8.7

recht van toepassing zijn, wat ook het meest recht doet aan het ‘voor en na-beginsel’
dat inhoudt dat de medezeggenschap voor de grensoverschrijdende fusie als uitgangspunt heeft te gelden voor de situatie na de fusie. Op grond van de eerste
uitzondering moet echter onderhandeld worden en bestaat het risico dat de werknemers instemmen met een lagere vorm van medezeggenschap.
Dergelijke beperkingen worden gelegitimeerd doordat een meerderheid van de
werknemersve rtegenwoordigers ermee instemt. De vraag is echter of de onderhandelingspositie van werknemers goed is. Om deze reden is het in Nederland niet
109
mogelijk in negatieve zin van bevoegdheden af te wijken (zie art. 32 WOR). Dit
uitgangspunt geldt overigens ook voor de omzetting van een nationale vennootschap
in een SE, maar voor een herstructurering waarbij meerdere medezeggenschapsstelsels zijn betrokken, zal altijd een compromis moeten worden gesloten. Deze
beperking is dan ook inherent aan het gekozen model. Een alternatief zou zijn dat
altijd het hoogste niveau van medezeggenschap van toepassing is, zoals bij de
toepasselijkheid van de referentievoorschriften. Buiten dat dit politiek niet haalbaar
zal zijn – het leidt immers tot import van sterke medezeggenschapssystemen in
landen die daar niet bekend mee zijn – leidt dit systeem tot allerlei praktische
bezwaren. De medezeggenschapssystemen zijn immers alleen vergelijkbaar met
elkaar. Eerder besteedde ik al aandacht aan de vraag of daarbij (slechts) moet worden
gekeken naar het numerieke aantal werknemersvertegenwoordigers of dat ook de
aard en de zwaarte van de bevoegdheden moet worden meegewogen.
5.8.7.2

De criteria voor de toepasselijkheid van de referentievoorschriften

De referentievoorschriften inzake medezeggenschap treden – behalve bij omzetting –
pas in werking indien 25% of 50% van de werknemers onder een medezeggenschapsregeling vallen (art. 1:21 lid 2 WRW). Dit leidt tot verlies aan medezeggenschap wanneer de deelnemende vennootschappen met medezeggenschap klein
zijn. Bij een grensoverschrijdende fusie wordt het percentage van 25% zelfs verhoogd naar 33 1/3 % (art. 2:333k lid 2 sub b BW).
5.8.7.3

Personele veranderingen

Nationale medezeggenschapsregelingen kennen vaak instellingsvereisten die
110
gekoppeld zijn aan de grootte van de onderneming of vennootschap. De Europese
medezeggenschapsregeling inzake de SE en SCE kent een ander uitgangspunt,

109 Vanuit Nederlands perspectief is deze benadering controversieel, nu afwijking van bestaande
medezeggenschapsrechten niet mogelijk is, ook niet met instemming van de OR. Verburg is een
groot voorstander van het Europese contractmodel. De angst voor een flexibelere benadering van
de WOR in Nederland heeft, naar zijn mening iets betuttelends. L.G. Verburg, Het territoir van de
(Nederlandse) ondernemingsraad in het internationale bedrijfsleven, Diss. 2007, p. 287.
110 Zo ontstaat in Nederland ondernemingsrechtelijke medezeggenschap bij 50 werknemers en
vennootschapsrechtelijke medezeggenschap bij ondernemingen met meer dan 100 werknemers,
een geplaatst kapitaal van 16 miljoen en een OR. In Duitsland geldt de Drittelbeteiligungsgesetz
vanaf 500 werknemers en de Mitbestimmungsgesetz vanaf 2000 werknemers.
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namelijk dat de medezeggenschap wordt vastgesteld op het moment van oprichting
111
van de SE. Met nadien intredende veranderingen wordt geen rekening gehou112
den. Zo kan het zijn dat een Duitse vennootschap met 300 werknemers en een
Nederlandse vennootschap met 50 werknemers gezamenlijk een SE oprichten die
haar zetel in Duitsland zal hebben. Nu beide vennootschappen geen vennootschapsrechtelijke medezeggenschap kennen, ligt voor de hand dat deze vorm van medezeggenschap ook niet in de overeenkomst zal worden opgenomen. Een dergelijke
oprichting is geheel in overeenstemming met het ‘voor en na’-beginsel nu geen
medezeggenschap verdwijnt. Wanneer de vennootschap echter aanzienlijk uitbreidt en daardoor bijvoorbeeld 300 extra werknemers aanneemt, overschrijdt zij
de grens van de Duitse Drittelbeteiligungsgesetz. Op grond van deze wet hebben de
werknemersvertegenwoordigers in een GmbH en AG het recht een derde van de
leden van de Aufsichtsrat te benoemen. Deze regeling is echter niet van toepassing
op de SE, omdat de rol van de werknemers bij deze vennootschap overeenkomstig
de overeenkomst tussen bog en deelnemende vennootschappen door de referentievoorschriften wordt beheerst. De medezeggenschap wordt vastgesteld op het
moment van oprichting en groeit niet mee met de vennootschap. Er wordt ook niet
gekeken naar het aantal werknemers van de SE. Zo kunnen verschillende kleine
‘medezeggenschapsvrije’ ondernemingen fuseren tot één grote SE die direct na
oprichting qua werknemersaantal al onder de getalsgrenzen van de medezeggen113
schapsregeling van de lidstaat van vestiging valt. Ook in dit geval is er geen medezeggenschap.
Andersom kan het ook zijn dat een SE is opgericht met een vorm van vennootschapsrechtelijke med ezeggenschap terwijl zij daar een aantal jaren later niet meer
aan voldoet. De SE-Richtlijn bevat geen concrete voorschriften voor de medezeggenschap na oprichting. Wel bepaalt de preambule dat het ‘voor en na-beginsel’, niet
alleen geldt bij oprichting van de SE, maar ook bij structurele veranderingen. De
minister vond deze algemene opmerking onvoldoende concreet om te implemente114
ren in nationaal recht. In andere lidstaten is dit wel geschied. Zo bevat de SEBG – De
Duitse implementatiewet – in § 18 lid 3 de bepaling dat heronderhandeld moet
worden wanneer zich structurele veranderingen die leiden tot een vermindering van
de medezeggenschap voordoen. In de WRW wordt de vraag wanneer moet worden
115
heronderhandeld overgelaten aan de autonomie van partijen. Art. 1:18 lid 1 sub i
en j WRW bepaalt dat de overeenkomst moet bepalen in welk geval heronderhandeld
zal worden en welke procedure dan zal worden gevolgd (zie art. 2:19 WRW voor de
SCE). Art. 1:19 WRW heeft betrekking op de situatie dat hierover niets is geregeld in

111 Voor de Richtlijn grensoverschrijdende fusies geldt dit in mindere mate, nu het uitgangspunt is dat
de medezeggenschapsregeling van de lidstaat van vestiging van toepassing is. Wanneer één van de
uitzonderingen zich voordoet, wordt de medezeggenschap wel vastgelegd op het moment van de
fusie.
112 Zie ook hierover: D.C. Buijs, ‘De Europese vennootschap, een Brussels virus voor het nationale
medezeggenschapsrecht’, Ondernemingsrecht 2001, p. 181-183.
113 Zie ook: S. Weiss, H.T. Wöhlert, ‘Societas Europaea – Der Siegezug des deutschen mitbestimmungsrechts in Europa?’, NZG 2006, p. 121 e.v.
114 Kamerstukken II, 2003-2004, 29298, nr. 3, p. 45.
115 Kamerstukken II, 2003-2004, 29298, nr. 3, p. 46.
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de overeenkomst. In dat geval moet worden onderhandeld indien meer dan 100
werknemers hierom verzoeken die tezamen meer dan 20% van het totaal aantal
werknemers van de SE en haar dochterondernemingen uitmaken. Het initiatief ligt in
dat geval bij de werknemers. De heronderhandelingsprocedure van de WRW is
overigens beperkt tot de situatie dat een overeenkomst is bereikt. Wanneer de
referentievoorschriften van toepassing zijn, hoeft niet te worden heronderhandeld
in geval van structurele veranderingen. Op de situatie dat een SE medezeggenschapsvrij wordt opgericht vanwege het ontbreken van werknemers en later geactiveerd
wordt, ga ik in paragraaf 5.8.7.5 in.
5.8.7.4

Oprichten van dochter-SE en omzetting van een SE in een nationale
vennootschap

Wanneer de SE een dochter-SE opricht, hoeft niet te worden onderhandeld over de
medezeggenschap. De dochter-SE valt wel onder nationale wetgeving op het gebied
van informatie- en raadpleging. Zo zal een dochter-SE met meer dan 50 werknemers
verplicht zijn een or in te stellen. Dochter-SE’s worden vaak gebruikt als plank-SE’s.
Voor de problematiek daaromtrent verwijs ik naar de volgende paragraaf.
Van het Kaar constateert dat de Richtlijn weinig waarborgen biedt ter bescherming van de werknemers wanneer de SE zich omzet in een nationale vennootschap.
Bijvoorbeeld: een structuur-NV zet zich om in een SE en verandert vervolgens weer
naar een NV. Dit kan na twee jaar. De NV valt dan weliswaar – indien zij aan de
vereisten voldoet – onder de structuurregeling, maar dan begint de wachttijd van drie
jaar opnieuw. Zet de SE zich om in een nationale vennootschap onder het recht van
116
een andere lidstaat, dan kan de medezeggenschap zelfs geheel verdwijnen.
5.8.7.5

De plank-SE

Hierboven merkte ik al op dat het mogelijk is een medezeggenschapsvrije SE op te
richten en in te schrijven, indien bij de deelnemende vennootschappen geen werknemers in dienst zijn. Zolang de SE ‘werknemersvrij’ blijft, is er weinig bezwaar tegen een
dergelijke medezeggenschapsvrije SE. Dit wordt anders wanneer de SE na verloop van
tijd werknemers in dienst neemt. Een dergelijk probleem doet zich bijvoorbeeld voor
bij plank-SE’s, ook wel Vorrats-SE’s of shelf-SE’s genoemd. Deze SE’s worden leeg,
zonder werknemers opgericht door speciale bureaus en later verkocht aan ondernemers die de SE activeren. Zo worden op internet Duitse plank-SE’s met een geplaatst
117
kapitaal van 120.000 euro aangeboden voor 132.000 euro.
Het kopen van een plank-SE levert veel tijdswinst op voor ondernemers, omdat zij
niet hoeven te onderhandelen met de werknemers en minder administratieve lasten
118
hebben. Het uitgangspunt van de SE-Richtlijn is dat de rol van werknemers wordt

116 R.H. van het Kaar, ‘De Europese vennootschap en de medezeggenschap’ SR 2003-6, p. 186.
117 Zie bijvoorbeeld: http://www.sofort-gesellschaften.de/d/Angebotsliste/firma.php?pid=698.
118 Zie ook: E. Wolters, J. Cremers, ‘De Europese vennootschap (SE) in Nederland. Kansen en risico’s
voor medezeggenschap’, Zeggenschap juni 2010, p. 42-44.
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vastgesteld op het moment van oprichting. Wanneer bij de oprichting van een SE geen
ondernemingen met werknemers zijn betrokken, hoeft er niet te worden onder119
handeld en blijft de SE in beginsel medezeggenschapsvrij. Via het kopen van een
plank-SE kan dus medezeggenschap worden omzeild. Dit verhoudt zich slecht tot het
beginsel dat misbruik moet worden voorkomen.
Een oplossing voor dit probleem zou zijn dat opnieuw moet worden onderhandeld zodra de SE geactiveerd wordt. Het Oberlandesgericht Düsseldorf leidt
een dergelijke heronderhandelingsverplichting af uit de analoge toepassing van de
120
heronderhandelingsverplichting bij structurele veranderingen. Voor een plank-SE
met zetel in Nederland, zou deze analoge toepassing niet direct tot een oplossing
leiden, nu de Nederlandse wetgever ervoor heeft gekozen de regeling inzake
heronderhandelingen over te laten aan partijen. Bij een plank-SE wordt niet onderhandeld, dus zal hierover niets geregeld zijn. Ook de procedure van art. 1:19 WRW
is in dat geval niet van toepassing, nu deze als uitgangspunt neemt dat reeds een
overeenkomst is gesloten. Het analoog toepassen van de regels omtrent structurele
veranderingen, zoals de Duitse rechter voorstond, is hier dus niet mogelijk. Het lijkt
mij wenselijk dat de Nederlandse wetgever alsnog een bepaling inzake structurele
121
veranderingen opneemt. Het Duitse recht kan daarbij als voorbeeld dienen.
Totdat de wet is gewijzigd, zal de Nederlandse rechter richtlijnconform moeten
interpreteren. Roelofs concludeert dat de richtlijnconforme uitleg ertoe leidt dat de
benadering van de Duitse rechter ook in andere landen zal moeten worden toege122
past. De bedoeling van de richtlijn is immers dat door het gebruik van de SE geen
medezeggenschap wegvloeit en dat misbruik wordt voorkomen. Ik sluit me daarbij
aan.
5.8.7.6

De ‘hoogste aantal-doctrine’

Zowel in de SE-Richtlijn bij de referentievoorschriften) als in de Richtlijn-GOF, wordt
aangesloten bij de ‘hoogste aantal-doctrine’. Bij de berekening van de zwaarte van de
verschillende medezeggenschapsrechten, wordt alleen gekeken naar het aantal
werknemersvertegenwoordigers voor wie de medezeggenschapsbevoegdheden worden uitgeoefend. Van het Kaar noemt dit de ‘eendimensionale benadering’ van de
123
Richtlijn. De aard van het recht, directe benoeming of aanbeveling, is niet relevant.

119 Verburg wijst er terecht op dat dit niet betekent dat er geen nationale medezeggenschapsregels
van toepassing zijn op de SE. Zo is een in Nederland gevestigde SE verplicht een ondernemingsraad
ex art. 2 WOR in te stellen. L.G. Verburg, Het territoir van de (Nederlandse) ondernemingsraad in het
internationale bedrijfsleven, Diss. 2007 p. 281 (voetnoot 92). Zie ook Van het Kaar, ‘De Europese
vennootschap en de medezeggenschap’, SR 2003-6, p. 185.
120 Dit beginsel is voor het Duitse recht neergelegd in § 1 abs. 4, 18 Abs. 3 in de Gesetz über die
Beteiligung der Arbeitnehmer in einer Europäischen Gesellschaft (SEBG).
121 Overigens sluit het Duitse recht ook niet helemaal aan op de analoge toepassing, nu art.18 SEBG
bepaalt dat de onderhandelingen bij veranderingen in de structuur worden gevoerd door de
SE-Betriebsrat die er bij een Plank-SE natuurlijk niet is. Zie ook: G. Frost, ‘Beteiligung der
Arbeitnehmer in der Vorrats-SE. Zugleich Besprechung des Beschlusses des OLG Düsseldorf
v. 30.3.2009 – I-3 WX 248/08, RDA 2010-5. Frost ziet dit punt als een argument tegen analoge
toepassing van artikel 16 lid 3 SEBG.
122 E.R. Roelofs, ‘Shelf SEs and Employee Participation’, European Company Law 2010-3, p. 125.
123 Zie ook: R.H. van het Kaar, ‘De Europese vennootschap en de medezeggenschap’, SR 2003-6, p. 184.

208

Medezeggenschap in internationale (concern)verhoudingen

5.8.8

Ook is niet relevant of de medezeggenschap betrekking heeft op het bestuursorgaan
in het monistische systeem of op het toezichthoudende orgaan in een dualistisch
systeem. Ik verwijs hiervoor verder naar mijn opmerkingen bij uitzonderingen op
art. 16-GOF.
5.8.7.7

De oprichting van een SPE

Een belangrijk verschil tussen de (ontwerp-)SPE en de andere Europese rechtsvormen, is dat de SPE ex nihilo kan worden opgericht. Bovendien zijn er geen
grensoverschrijdende activiteiten vereist voor het gebruik van deze rechtspersoon.
Zoals beschreven, is de medezeggenschap van de lidstaat van vestiging van toepassing op de SPE. Dit stelt een ondernemer in de gelegenheid te kiezen welk medezeggenschapssysteem hem het gunstigst lijkt. Een Nederlandse ondernemer die zich wil
omzetten in een SPE, kan kiezen voor Engeland als vestigingsplaats en vervolgens zijn
activiteiten in Nederland blijven uitoefenen. Het Statuut van de SPE vereist immers
124
niet dat de statutaire en werkelijke zetel in dezelfde lidstaat liggen. Pas wanneer de
SPE haar statutaire zetel verplaatst, biedt de verordening bescherming tegen verlies
125
van medezeggenschap.
5.8.8

De invloed van de werknemers(vertegenwoordigers)

5.8.8.1

Inleiding

Uit het voorgaande blijkt dat de Europese herstructureringen het risico met zich
brengen dat (vooral vennootschapsrechtelijke) medezeggenschap wegvloeit. Aan de
andere kant bieden de Europese regelingen ook mogelijkheden voor de werknemers
om hun positie te versterken of zelfs de oprichting van een Europese vennootschap
tegen te houden.
5.8.8.2

Weigeren mee te werken aan een bog

Zoals hierboven al verschillende keren is vermeld, kan een SE niet worden opgericht
wanneer niets is geregeld over de rol van werknemers, tenzij de deelnemende
vennootschappen geen werknemers in dienst hebben. Dit betekent dat de SE niet
kan worden opgericht als de werknemers weigeren zitting te nemen in de bog. De
referentievoorschriften treden in dat geval ook niet in werking. Deze vereisen immers
dat de onderhandelingstermijn is afgelopen en deze termijn begint pas te lopen op
het moment dat de bog haar eerste vergadering heeft. Dit probleem is ondervangen in
de Richtlijn-GOF. Art. 2:333k lid 3 BW bepaalt dat de algemene vergadering van ieder
van de deelnemende vennootschappen kan besluiten af te zien van onderhandelingen

124 Overigens moet hierbij worden opgemerkt dat het net zo goed mogelijk is een Engelse limited op
te richten en in Nederland activiteiten uit te oefenen.
125 Zie hierover uitgebreid: R.H. van het Kaar, I. Zaal, ‘Employee participation’, in: D.F.M.M. Zaman e.a.,
The European Private Company (SPE), Antwerpen, Oxford, Portland: Intersalia 2009, p. 159-173.
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met de bog. In dat geval gaan de referentievoorschriften uit de WRW gelden. Naar
mijn mening kan deze regeling analoog worden toegepast bij de oprichting van een
SE. Wanneer de aandeelhoudersvergaderingen van alle deelnemende vennootschappen instemmen met de toepasselijkheid van de referentievoorschriften, treden deze
in werking en kan de notaris de SE oprichten. Dit is in overeenstemming met de
doelstellingen van de Richtlijn. Via de referentievoorschriften wordt de rol van
werknemers immers gewaarborgd.
Indien alleen de Nederlandse werknemers niet willen deelnemen aan de bog, is de
vraag of de werknemers uit de andere lidstaten rechtsgeldig een bog kunnen
oprichten en een overeenkomst kunnen sluiten. Het is dan immers mogelijk dat de
niet-Nederlandse werknemers beslissen dat de Nederlandse werknemers na oprichting geen medezeggenschapsrechten kunnen uitoefenen. De Richtlijn verschaft hierover geen duidelijkheid.
Het niet meewerken aan de bog en op die manier de oprichting van een SE
tegenhouden, zou onder het Nederlandse recht misbruik van recht (art. 3:13 BW)
kunnen opleveren. De medezeggenschapsbevoegdheden worden namelijk gebruikt
voor een ander doel dan waarvoor zij verleend zijn. In het algemeen zal echter niet
snel worden aangenomen dat werknemers misbruik van medezeggenschapsrechten
maken. Zie hierover ook paragraaf 2.6.7.6 inzake misbruik van enquêterecht en
paragraaf 3.6.3 inzake misbruik van financiële participatie.
5.8.8.3

De keus voor de aard van de medezeggenschapsbevoegdheden

Voor de numerieke waarde van de medezeggenschap wordt aangesloten bij de
‘hoogste aantal-doctrine’, maar de aard van de medezeggenschapsbevoegdheden
wordt overgelaten aan de werknemersvertegenwoordigers. Dit betekent dat aanbevelingsrechten door de bog kunnen worden omgezet in directe benoemingsrechten.
Wanneer de benadering van de Nederlandse minister strikt wordt doorgevoerd,
betekent dit dat bij een fusie tussen een Nederlandse en een Duitse vennootschap
de werknemersvertegenwoordigers medezeggenschapsbevoegdheden hebben ten
aanzien van de benoeming en het ontslag van alle commissarissen. De bog kan
vervolgens dit aanbevelingsrecht omzetten in een direct benoemingsrecht waardoor
126
de SE-or alle toezichthoudende leden kan benoemen. Dit is uiteraard in strijd met
de verordening – die als uitgangspunt neemt dat de aandeelhouders de leden van de
organen benoemen – en met het eigendomsrecht uit het eerste protocol van het
EVRM maar laat wel zien hoe onduidelijk de richtlijn in elkaar zit en hoe slecht deze
zich tot de verordening verhoudt.

126 Met de uiteindelijke overeenkomst moeten de deelnemende vennootschappen uiteraard wel
instemmen en dat zullen zij in een dergelijk geval hoogstwaarschijnlijk niet doen.
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5.9

De toekomst van Europese (vennootschapsrechtelijke)
medezeggenschap?

5.9.1

Inleiding

5.9.2

In het eerste deel van dit hoofdstuk concludeerde ik dat de medezeggenschap en
zeggenschap in internationale concerns niet goed op elkaar aansluiten. Dit wordt
enigszins gecompenseerd door Europese regelgeving, vooral op het gebied van
informatie- en consultatie. Bij concerns met een Europese dimensie wordt op het
hoogste niveau – het niveau waar de zeggenschap plaatsvindt – een eor ingesteld.
Deze heeft bevoegdheden ten aanzien van transnationale kwesties, die juist buiten
het bereik van de Nederlandse medezeggenschap worden gehouden. Het beginsel
‘medezeggenschap volgt zeggenschap’ komt dus veel meer tot zijn recht indien een
eor is ingesteld. De Richtlijn-EOR heeft echter alleen betrekking op informatie en
raadpleging en de bevoegdheden zijn niet zo sterk als die van de Nederlandse or. Het
gebrek aan vennootschapsrechtelijke medezeggenschap in internationale concernverhoudingen wordt alleen gecompenseerd indien gebruik wordt gemaakt van een
grensoverschrijdende herstructurering, zoals een SE, SCE of grensoverschrijdende
fusie. Indien bijvoorbeeld een SE wordt opgericht, vindt in voorkomende gevallen de
vennootschapsrechtelijke medezeggenschap wel plaats op het hoogste niveau en
volgt de medezeggenschap de zeggenschap. De Europese regelgeving inzake herstructureringen biedt aan de andere kant ook veel mogelijkheden om de vennootschapsrechtelijke medezeggenschap te omzeilen.
Niet alle vormen van grensoverschrijdende mobiliteit zijn in het Europese recht
geharmoniseerd. Zo is er nog geen regeling op het gebied van grensoverschrijdende
omzetting en grensoverschrijdende zetelverplaatsing. Uit jurisprudentie van het Hof
van Justitie volgt echter dat dergelijke vormen van grensoverschrijdende mobiliteit
wel mogelijk zijn met een rechtstreeks beroep op de vrijheid van vestiging van art. 49
VWEU. In deze paragraaf wil ik kort ingaan op de vraag wat de gevolgen van een
dergelijke grensover schrijdende herstructurering zijn voor de vennootschapsrechtelijke medezeggenschap. Mag een lidstaat bijvoorbeeld maatregelen nemen om de
medezeggenschap te beschermen? Of is dat in strijd met de vrijheid van vestiging?
Ik sluit af met enkele slotwoorden over de toekomst van Europese (vennootschapsrechtelijke) medezeggenschap.
5.9.2

Niet geharmoniseerde vormen van grensoverschrijdende mobiliteit: vrijheid
van vestiging

Een van de belangrijkste doelstellingen van de Europese Unie is het creëren van een
127
interne markt (art. 3 lid 3 VEU). Om deze interne markt te bereiken, heeft de EU vier
fundamentele vrijheden in het leven geroepen: vrij verkeer van goederen, personen,

127 De interne markt omvat een ruimte zonder binnengrenzen waarin het vrije verkeer van goederen
personen, diensten en kapitaal is gewaarborgd volgend de bepalingen van verdragen (art. 26 lid 2
VWEU) Er moet sprake zijn van een economische activiteit en degene die gebruik maakt van de
vrijheid van vestiging moet zich duurzaam vestigen in een lidstaat.
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diensten en kapitaal. De vrijheid van vestiging vormt een onderdeel van het vrije
verkeer van personen. De vrijheid van vestiging is neergelegd in art. 49 VWEU
(voormalig art. 43 EG) en betreft het recht voor zelfstandige beroepsbeoefenaars
(natuurlijke of rechtspersonen) zich binnen het grondgebied van de Gemeenschap te
verplaatsen en daar vervolgens te verblijven.
Vennootschappen vallen onder de (personele) werkingssfeer van de vrijheid van
vestiging wanneer zij: (i) in overeenstemming met de wetgeving van een lidstaat
zijn opgericht en (ii) hun statutaire zetel, hun hoofdbestuur of hun hoofdvestiging
binnen de Unie hebben (art. 54 VWEU). Uit jurisprudentie van het Hof van Justitie
volgt dat de vraag of een vennootschap aan deze vereisten voldoet en blijft voldoen,
moet worden beantwoord aan de hand van nationaal recht. Uit het later te bespreken Cartesio-arrest volgt dat dit zowel voor de oprichting van een vennootschap als
voor het behoud van rechtspersoonlijkheid – bijvoorbeeld na een omzetting –
128
geldt. Wanneer een vennootschap – door bijvoorbeeld een grensoverschrijdende
verplaatsing van de werkelijke zetel – niet meer aan de vereisten voldoet die de
lidstaat stelt aan een vennootschap, vervalt ook het recht op vrijheid van vestiging.
De Europese regelgeving laat daarbij vrij welk ‘aanknopingsbeginsel’ de lidstaten
hanteren voor het bepalen van de nationaliteit van een vennootschap. In art. 54
VWEU – voorheen art. 58 EG – worden immers statutaire zetel, hoofdbestuur en
hoofdvestiging op gelijke voet behandeld.
Globaal zijn in Europa twee verschillende aanknopingsbeginselen te onderscheiden: de incorporatieleer en de leer van de werkelijke zetel. Op grond van de
incorporatieleer, onder meer aangehangen door Nederland (zie art. 10:118 BW),
wordt een vennootschap beheerst door het recht van het land van oprichting. Een
vennootschap die door een Nederlandse notariële akte is opgericht, is een vennootschap naar Nederlands recht. Het land vanuit waar de vennootschap wordt bestuurd
of waarin ze haar activiteiten uitoefent, is irrelevant. Op grond van deze leer kan een
vennootschap haar werkelijke zetel naar het buitenland verplaatsen zonder rechtspersoonlijkheid en nationaliteit te verliezen. De leer van de werkelijke zetel, onder
meer toegepast door Frankrijk, Luxemburg en Portugal, knoopt daarentegen aan bij de
plaats waar de vennootschap daadwerkelijk is gevestigd (haar activiteiten uitoefent)
ofwel haar hoofdbestuur heeft. Op grond van deze leer kan een vennootschap haar
129
zetel niet verplaatsen zonder verlies van nationaliteit.

128 Hof van Justitie 16 december 2008, C-2010/06 NJ 2009, 202, JOR 2009/35 (Cartesio).
129 De materiële werkingssfeer van de vrijheid van vestiging is zeer ruim. Het omvat ook het oprichten
van dochtervennootschappen, filialen en agentschappen. Zie: Hof van Justitie EG 30 november
1995, C-55/94 (Gebhard). Ook het verkrijgen van een controlerend belang in een buitenlandse
vennootschap valt onder artikel 49 VWEU. Hof van Justitie EG 13 april 2000 C-251/98 (Baars) en
Hof van Justitie EG 12 september 2006, C-196/04, NJ 2007, 186 (Cadbury Schweppes), Hof van
Justitie EG 23 oktober 2007, NJ 2008,49 (Volkswagen). Zie voor een uitgebreid overzicht van de
personele en materiële werkingssfeer van de vrijheid van vestiging: en Zie meer over de reikwijdte
van de vrijheid van vestiging in: G.J. Vossestein, Modernization of European Company Law and
Corporate Governance. Some considerations on its Legal Limits. Alphen aan de Rijn: Kluwer Law
International 2010, p. 47-77.
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5.9.2

De vrijheid van vestiging mag niet worden beperkt, bepaalt art. 49 VWEU. Dit
betekent dat alle nationale maatregelen – zowel van lidstaten als van individuen – die
130
het vrije verkeer belemmeren, verboden zijn. Onder ‘maatregelen die de vrijheid
van vestiging beperken’ verstaat het Hof van Justitie: alle maatregelen die de
131
uitoefening van de vrijheid verbieden, belemmeren of minder aantrekkelijk maken.
Dit verbod is ten aanzien van grensoverschrijdende herstructureringen tweeledig.
Enerzijds mag de lidstaat waarin de vennootschap oorspronkelijk gevestigd was (het
land van vertrek of uitreisland) niet verbieden of bemoeilijken dat een vennootschap
132
haar territorium verlaat om zich ergens anders te vestigen. Deze maatregelen
worden ook wel ‘outbound maatregelen’ genoemd. Anderzijds mag de lidstaat waar
de vennootschap zich wil vestigen (ontvangstland of inreisland) geen maatregelen
nemen om deze vestiging te voorkomen of bemoeilijken. Het ontvangstland moet
buitenlandse vennootschappen hetzelfde behandelen als nationale vennootschap133
pen. Maatregelen die betrekking hebben op dit aspect van de vrijheid van vestiging
worden ‘inbound maatregelen’ genoemd.
Deze inbound maatregelen waren aan de orde in onder meer de zaken Übersee134
135
136
ring , Centros en Sevic. In Überseering belemmerde Duitsland de vrijheid van
vestiging door de procesbevoegdheid van een buitenlandse vennootschap niet te
erkennen. In Centros werd de inschrijving van een filiaal van een Engelse vennootschap geweigerd en in Sevic de inschrijving van een grensoverschrijdende fusie. Al
deze maatregelen werden door het Hof van Justitie als een ongeoorloofde belemmering van de vrijheid van vestiging beoordeeld.
Beperkingen kunnen wel gerechtvaardigd zijn op grond van de rule of reason.
Wanneer nationale maatregelen worden ingegeven door dwingende redenen van
algemeen belang, is een inbreuk op de fundamentele vrijheden onder omstandig137
heden gerechtvaardigd.
Voor een succesvol beroep op deze rechtvaardigingsgrond moeten nationale maatregelen aan vier vereisten voldoen: (i) zij moeten
zonder discriminatie worden toegepast, (ii) zij moeten hun rechtvaardiging vinden
in dwingende redenen van algemeen belang, (iii) zij moeten geschikt zijn het
nagestreefde doel te waarborgen en (iv) zij mogen niet verder gaan dan voor de

130 Zie: Hof van Justitie EG 11 december 2007, NJ 2008, 149, JAR 2008/20 (Viking), Hof van Justitie
EG 18 december 2007, NJ 2008, 150, JAR 2008/21 (Laval). Zie over deze arresten: T. van Peijpe, ‘De
arresten Laval en Viking en hun gevolgen, SMA 2008, p. 175 e.v.
131 Hof van Justitie EG 15 januari 2002, C-439/99 (Commissie/Italië).
132 Hof van Justitie EG 27 september 1986, zaak 81/87 (Daily Mail and general trust).
133 T. Rønsfeldt, E. Werlauff, ‘Merger as a Method of Establishment: on Cross-border Mergers, Transfer
of Domicile and Division, Directly Applicable under the EC Treaty’s Freedom of Establishment’, in:
European Company Law 2006-3 p. 127.
134 Hof van Justitie EG 5 november 2002, C-208/00, JOR 2004/3 (Überseering).
135 Hof van Justitie EG 9 maart 1999, C-212-97, JOR 1999/117 (Centros).
136 Hof van Justitie EG 13 december 2005 C-411/03, JOR 2006/33 (Sevic). Zie over dit arrest o.m. M.S.
Koppert-van Beek, ‘Het SEVIC-arrest en de mogelijkheid tot grensoverschrijdende fusie’, JutD
2006-14, p. 15-17 en G.J.H. van der Sangen, ‘’Grenzenloze mobiliteit van ondernemingen na het
Sevic-arrest (Hof van Justitie EG 13 december 2005, C. 411/03)’, TvOB nr. 5, okt. 2006, p. 178-186.
137 De rechtvaardiging van belemmeringen is voor het eerst aangenomen in het Cassis de Dijon
arrest Hof van Justitie 20 februari 1979, C-120/78 en later verder uitgewerkt in het arrest Deense
Flessen Hof van Justitie 20 september 1988, C-302/86. Zie voor een bespreking van deze arresten:
F. Ambtenbrink, H.H.B. Vedder, Recht van de Europese Unie, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
2008, p. 317-320.
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bereiking van dat doel noodzakelijk is. De dwingende reden van algemeen belang
heeft niet alleen op nationaal niveau een belangrijke betekenis maar moet Europabreed belangrijke waarde hebben. Als dwingende reden van algemeen belang wordt
onder meer de bescherming van minderheidsaandeelhouders, schuldeisers en
werknemers beschouwd. Uit de jurisprudentie van het Hof volgt dat deze rechtvaardigingsgronden zeer restrictief worden toegepast. Zo is het vereiste van
minimumkapitaal ter bescherming van crediteuren geen rechtsgeldige rechtvaar138
digingsgrond.
De vrijheid van vestiging geeft vennootschappen uit lidstaten dus de mogelijkheid
zich grensoverschrijdend te verplaatsen. Nationale regelgeving kan echter een belemmering vormen voor de grensoverschrijdende mobiliteit. Om deze nationale belemmeringen weg te nemen, is bijvoorbeeld de Richtlijn-GOF opgesteld. Andere vormen
van grensoverschrijdende mobiliteit, zoals de grensoverschrijdende zetelverplaatsing
en de grensoverschrijdende omzetting, zijn echter nog niet geharmoniseerd. Wel is een
voorstel gedaan tot een veertiende richtlijn inzake grensoverschrijdende zetelverplaatsing. Dat deze vormen van grensoverschrijdende mobiliteit niet geharmoniseerd zijn,
betekent niet dat zij niet mogelijk zijn. Uit jurisprudentie van het Hof van Justitie
inzake Vale en Cartesio volgt dat een grensoverschrijdende omzetting mogelijk is
op grond van art. 49 VWEU. Deze uitspraken behandel ik in de volgende paragraaf
waarna ik zal ingaan op de vraag welke gevolgen een dergelijke (grensoverschrijdende) omzetting heeft voor de rechten van werknemers op vennootschapsrechtelijke medezeggenschap.
5.9.3

Cartesio en Vale

De grensoverschrijdende zetelverplaatsing door middel van omzetting is in twee
zaken van het Hof van Justitie aan de orde geweest. Hierna bespreek ik deze zaken.
In de zaak Cartesio ging het om een Hongaarse (commanditaire) vennootschap die
haar (werkelijke) zetel naar Italië wilde verplaatsen, met behoud van haar rechts139
persoonlijkheid naar Hongaars recht. Nu het Hongaarse recht het niet mogelijk
maakt dat de werkelijke zetel wordt verplaatst naar een andere lidstaat zonder
verandering van het toepasselijke recht, weigerden de Hongaarse autoriteiten de
140
verplaatsing van de zetel. Het Hof van Justitie volgde de met het arrest-Daily Mail
ingezette lijn en overwoog dat bij de vrijheid van vestiging als het ware sprake is van
141
een tweetrapsraket.
Ten eerste moet worden beoordeeld of de vennootschap wel onder de vrijheid van
vestiging valt. In de zaak Cartesio heeft het Hongaarse vennootschapsrecht als
uitgangspunt dat het bestuurscentrum van de vennootschap gelegen moet zijn in
de lidstaat van oprichting (leer van de werkelijke zetel). In dit geval verliest de

138 Hof van Justitie EG 30 september 2003, NJ 2004,394, JOR 2003/249 (Inspire Art).
139 Hof van Justitie EG 16 december 2008, C-2010/06 NJ 2009, 202, JOR 2009/35 (Cartesio).
140 Het verzoek van Cartesio komt er in feite op neer dat Hongarije het oorsprongbeginsel van
werkelijke zetel moet verlaten. Zie ook: J.W. Bellingwout, ‘Cartesio: mijlpaal en doorbraak na Daily
Mail’, Weekblad Fiscaal Recht 2009-6800, p. 223.
141 Hof van Justitie EG 27 september 1988, zaak C-81/87 (Daily Mail and general trust).
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vennootschap haar rechtspersoonlijkheid bij verplaatsing van deze werkelijke zetel.
Met het verlies van rechtspersoonlijkheid vervalt ook de bescherming van art. 43
en 48 EG, zo lijkt de gedachte van het Hof van Justitie te zijn. Net als in zijn eerdere
beschikking inzake Daily Mail concludeerde het Hof dat de vrijheid van vestiging niet
zodanig kan worden uitgelegd dat de verplaatsing van het operationele bestuurscentrum naar een andere lidstaat onder de bescherming van art. 43 en 48 EG valt. Het
belemmeren van een zetelverplaatsing met behoud van rechtspersoonlijkheid is
daarom ook toegestaan.
Het Hof van Justitie ging in het Cartesio-arrest echter een stap verder dan bij Daily
Mail. Van de grensoverschrijdende zetelverplaatsing met behoud van rechtspersoonlijkheid moet, naar het oordeel van het Hof, een grensoverschrijdende zetelverplaatsing waarbij de nationaliteit wel verandert, worden onderscheiden. Een dergelijke
zetelverplaatsing, eigenlijk grensoverschrijdende omzetting, valt wel onder de vrijheid van vestiging. Deze grensoverschrijdende omzetting mag niet belemmerd
worden door de lidstaat van vertrek, tenzij dit wordt gerechtvaardigd door dwingende redenen van algemeen belang. Het Hof van Justitie overweegt: “in dit laatste
geval kan de in punt 110 van het onderhavige arrest genoemde bevoegdheid,
die beslist niet een immuniteit van de nationale wetgeving op het gebied van de
oprichting en ontbinding van vennootschappen ten aanzien van de verdragsbepalingen betreffende de vrijheid van vestiging impliceert, er in het bijzonder geen
rechtvaardiging voor vormen dat de lidstaat van oprichting, door de ontbinding
en liquidatie van deze vennootschap te vereisen, haar belet zich om te zetten in een
vennootschap naar nationaal recht van die andere lidstaat voor zover diens recht dit
toestaat” (cursivering IZ).
De laatste zinsnede van dit citaat lijkt te impliceren dat de lidstaat van ontvangst
142
de vrijheid heeft een grensoverschrijdende omzetting al dan niet te aanvaarden. Dit
zou ook in lijn zijn met Daily Mail en de andere overwegingen uit Cartesio, nu immers
in de lidstaat van ontvangst een nieuwe rechtspersoon wordt opgericht. Aan de
andere kant wordt ook wel betoogd dat de vennootschap die zich omzet zich ook in
het land van ontvangst kan beroepen op de vrijheid van vestiging. In zijn noot bij het
Cartesio-arrest overweegt Vossestein dat naar zijn mening de lidstaat van ontvangst
de omzetting moet toestaan. Hij baseert zich hier op het beginsel van wederzijdse
143
144
erkenning. Hijink baseert dit standpunt op het beginsel van non-discriminatie. De
laatste grondslag lijkt ook uit het arrest Sevic te volgen. In dit arrest overwoog het Hof
dat als een lidstaat toestaat dat nationale vennootschappen fuseren, deze mogelijkheid in beginsel ook moet bestaan voor buitenlandse vennootschappen. Volgens
Hijink is dan ook sprake van ‘toestaan door het land van ontvangst’ indien het een
interne omzettingsregeling kent. Naar mijn mening is dit standpunt in lijn met de
eerdere jurisprudentie waarin Het Hof van Justitie belemmeringen opgeworpen door
het land van ontvangst strikt heeft verworpen (zie bijvoorbeeld Centros).

142 Vgl. H. van Meerten, Iets over de vestiging van vennootschappen (concept) SSRN-id1494907[1]
p. 21.
143 Annotatie bij JOR 2012/285.
144 J.B.S. Hijink, ‘Grensoverschrijdende verplaatsingen van vennootschappen na cartesio: enige juridische, fiscale en beleidsmatige overpeinzingen’, Ondernemingsrecht 2010, 77, p. 377.
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Het meest recente arrest van het Hof van Justitie inzake de vrijheid van vestiging
145
is het Vale-arrest van 2012. Deze zaak heeft betrekking op de omzetting van een
Italiaanse vennootschap in een Hongaarse vennootschap. De Hongaarse autoriteiten
weigeren de inschrijving van deze vennootschap. In tegenstelling tot Cartesio gaat
het hier dus om belemmeringen aan de kant van het land van ontvangst. De vraag is
of deze belemmeringen in strijd zijn met de vrijheid van vestiging, nu het
Hongaarse recht wel de omzetting van Hongaarse vennootschappen toestaat. Het
Hof van Justitie overweegt dat de uitdrukking “voorzover diens recht dat toestaat”
uit de uitspraak inzake Cartesio, niet op zo’n manier mag worden uitgelegd dat zij
erop gericht is de wettelijke regeling van de lidstaat van ontvangst inzake de
omzetting van vennootschappen onmiddellijk buiten de werkingssfeer van de
regels van het VWEU inzake vrijheid van vestiging te doen vallen, maar aldus
moet worden uitgelegd dat zij de eenvoudige overweging weerspiegelt dat een op
grond van een nationale rechtsorde opgerichte vennootschap enkel bestaat krachtens de nationale wetgeving die aldus de oprichting van de vennootschap “toestaat”
indien is voldaan aan de uit dien hoofde gestelde voorwaarden.
Een nationale regeling die bepaalt dat een grensoverschrijdende omzetting niet
mogelijk is, valt dan ook binnen de werkingssfeer van art. 49 VWEU. Aangezien de
nationale regeling een verschil in behandeling kent tussen de omzetting van nationale vennootschappen en buitenlandse vennootschappen, is sprake van een beperking van de vrijheid van vestiging. Een rechtvaardiging ontbreekt, aangezien het gaat
om een algemene beperking van grensoverschrijdende omzetting. Nationale maatregelen zijn mogelijk, zeker nu er op dit gebied geen Europese regels zijn, maar die
nationale regels moeten de toets van art. 49 VWEU kunnen doorstaan. Omdat het
Hongaarse recht een algemene weigering kent om vennootschappen die zich grensoverschrijdend hebben omgezet in te schrijven, is geen sprake van een rechtvaardigingsgrond. Uit de zaak Vale volgt dat ook het land van ontvangst de
146
grensoverschrijdende omzetting niet mag belemmeren. Na Cartesio en Vale staat
mijns inziens vast dat een grensoverschrijdende omzetting (ook naar Nederlands
147
recht) mogelijk is.
5.9.4

Grensoverschrijdende omzetting en medezeggenschap

5.9.4.1

Inleiding

Door gebruik te maken van een grensoverschrijdende omzetting, kan vennootschapsrechtelijke medezeggenschap verdwijnen. Zo zal een Nederlandse structuurvennootschap die zich omzet naar een Engelse limited, na omzetting niet meer
onderworpen zijn aan vennootschapsrechtelijke medezeggenschap, aangezien
Engels recht van toepassing is. Mag de Nederlandse wetgever in dat geval (outbound) maatregelen nemen om de medezeggenschapsrechten van de Nederlandse
145 Hof van Justitie EU 12 juli 2012 C-378/10, NJ 2012, 581, JOR 2012/285 (Vale).
146 W.J.T. de Jonge, ‘VALE: grensoverschrijdende omzetting in het verlengde van Cartesio’, V&O 201210, p. 171.
147 Zie hierover ook: M.A. Verbrugh, ‘Grensoverschrijdende omzetting na het Vale-arrest en de positie
van werknemers’, TAO 2013-2, p. 23-32.
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werknemers te beschermen? Indien een buitenlandse vennootschap zich omzet
naar Nederlands recht zal in beginsel Nederlandse vennootschapsrechtelijke medezeggenschap van toepassing zijn. Dit kan voor een buitenlandse vennootschap een
belemmering zijn om zich naar een Nederlandse vennootschap om te zetten.
Betekent dit ook een belemmering van de vrijheid van vestiging? Deze vragen
beantwoord ik hieronder.
5.9.4.2

Een Nederlandse structuurvennootschap zet zich om in een buitenlandse
vennootschap

X (een Nederlandse structuurvennootschap) besluit zich grensoverschrijdend om te
148
zetten naar een rechtspersoon van een land dat geen medezeggenschap kent. Vanaf
het moment dat de omzetting gerealiseerd is, is X een buitenlandse rechtspersoon
waarop de structuurregeling niet van toepassing is. Het gevolg is dat de medezeggenschap van werknemers door de omzetting verdwijnt, nu het buitenlandse recht
ook geen andere vorm van (vennootschapsrechtelijke) medezeggenschap kent. Mag
de Nederlandse wetgever maatregelen nemen om de medezeggenschap van werknemers te beschermen? Kan de Nederlandse wetgever bijvoorbeeld verplichten dat
de werknemers invloed hebben op de benoeming van 1/3 van de boardmembers van
de buitenlandse rechtspersoon? Niet ondenkbaar is dat de lidstaat van ontvangst een
‘shareholderbenadering’ kent waarin vennootschapsrechtelijke medezeggenschap
zeer lastig inpasbaar is. Deze vorm van medezeggenschap maakt immers inbreuk
op het ultieme recht van aandeelhouders om de bestuurders te benoemen en te
ontslaan. Een andere mogelijkheid is dat de Nederlandse wet aan de omzetting de
voorwaarde verbindt dat een ondernemingsovereenkomst wordt gesloten met de or
over de rol van de werknemers na de omzetting. De regeling aangaande de medezeggenschap bij de SE, SCE en grensoverschrijdende fusies kan daarbij als inspiratiebron dienen. In de overeenkomst zouden dan ook geen of andere bevoegdheden
kunnen worden overeengekomen. Hierbij moet ik de kanttekening plaatsen dat een
149
dergelijke overeenkomst naar huidig Nederlands recht niet rechtsgeldig is.
Zijn maatregelen ter bescherming van nationale medezeggenschap toegestaan?
Uit de oudere jurisprudentie van het Hof van Justitie zoals Daily Mail, lijkt te volgen
dat het Europese recht veel ruimte laat voor nationale outbound maatregelen, maar
uit het arrest Cartesio blijkt dat dit niet het geval is voor de grensoverschrijdende
omzetting. Uit dit arrest volgt dat het belemmeren van een grensoverschrijdende
omzetting een beperking van de vrijheid van vestiging is. Hiermee is naar het oordeel
van Vossestein niet gezegd dat lidstaten de grensoverschrijdende omzetting in het
150
geheel niet mogen regelen. Hij vindt steun voor deze opvatting in de overweging
van het hof dat geen sprake is van immuniteit op het gebied van ontbinding en

148 Ik ga er hierbij van uit dat een dergelijke omzetting op grond van het Cartesio-arrest mogelijk is.
149 Op grond van art. 32 WOR kan de or bij overeenkomst geen afstand doen van zijn bevoegdheden.
150 G.J. Vossestein ‘Grensoverschrijdende zetelverplaatsing en omzetting van vennootschappen’, NTER
2009-5 p. 189, G.J. Vossestein, Cross-Border Transfer of Seat and Conversion of Companies under
the EC Treaty Provisions on Freedom of Establishment. Some considerations on the Court of
Justice’s Cartesio Judgement’, European Company Law, 2009-6’, p. 122.
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oprichting van vennootschappen. Een dergelijke interpretatie van Cartesio laat ruimte
open voor maatregelen op het gebied van bescherming van minderheidsaandeelhouders, crediteuren en werknemers. Storm merkt naar aanleiding van het eerdere
Sevic-arrest op dat medezeggenschap van werknemers een inbreuk op de vrijheid van
vestiging kan rechtvaardigen, aangezien een grensoverschrijdende fusie (voordat
de richtlijn in werking trad) gebruikt kan worden om medezeggenschap te omzei151
len. In ieder geval is duidelijk dat de Nederlandse regering – met een beroep op
bescherming van werknemers – de omzetting niet geheel mag voorkomen. Nationale
maatregelen die de toets van de rule of reason kunnen doorstaan (zie hierboven) zijn
naar mijn mening toegestaan. Belangrijk is daarbij dat niet te veel wordt ingegrepen
in het vennootschapsrecht van de lidstaat van ontvangst.
Begin 2012 kwam de Commissie Vennootschapsrecht met een voorstel voor de
grensoverschrijdende omzetting van kapitaalvennootschappen. Dit was een reactie
op de uitspraak inzake Cartesio. Bij gebrek aan een Europese regeling, is behoefte aan
een nationale regeling. Het wetsvoorstel zorgt ervoor dat een grensoverschrijdende
omzetting mogelijk wordt gemaakt met inachtneming van de rechten van minder152
heidsaandeelhouders, crediteuren en werknemers. In dit wetsvoorstel is ook een
regeling omtrent de medezeggenschap opgenomen in art. 2:334tt. Wanneer de
structuurregeling wordt toegepast, is grensoverschrijdende omzetting in beginsel
niet mogelijk. De omzetting is alleen mogelijk als de voorgestelde statuten voorzien in
een regeling met betrekking tot medezeggenschap, zoals opgenomen in art. 1:1 lid 1,
onderdeel n, van de WRW. Dat betekent dat uit de voorgestelde statuten naar voren
moet komen dat medezeggenschap ten aanzien van de gang van zaken bij de
vennootschap wordt toegekend aan de ondernemingsraad of andere werknemersvertegenwoordigers. Dit door toekenning van het recht een aantal leden van het
toezichthoudende of bestuursorgaan te kiezen of te benoemen, of het recht met
betrekking tot de benoeming van een aantal of alle leden van het toezichthoudende of
bestuursorgaan van de vennootschap aanbevelingen te doen of bezwaar te maken.
Ontbreekt elke vorm van medezeggenschap dan kan de omzetting niet doorgaan.
Deze regeling lijkt op het eerste gezicht vrij strikt: indien de structuurregeling van
toepassing is, kan de omzetting niet doorgaan. Bij verdere lezing blijkt dat geen
voorwaarden worden gesteld aan de wijze waarop de medezeggenschap wordt
vormgegeven. Slechts vereist is dat er enige vorm van vennootschapsrechtelijke
medezeggenschap van toepassing is. Verbrugh wijst er tevens op dat het enquête153
recht van de vakbonden verdwijnt en er daarvoor geen regeling wordt getroffen.
Wellicht wordt dit nog verder uitgewerkt bij verdere behandeling van het wetsvoorstel. De regeling zoals die door de regering wordt voorgesteld, lijkt in ieder geval
toegestaan op basis van de jurisprudentie van het Hof van Justitie.

151 P. Storm, ‘Cross-border Mergers, the Rule of Reason and Employee Participation’, European
Company Law, 2006-3, p. 132.
152 Memorie van toelichting p. 2.
153 M.A. Verbrugh, ‘Grensoverschrijdende omzetting na het Vale-arrest en de positie van werknemers’, TAO, 2013-2, p. 29.

218

Medezeggenschap in internationale (concern)verhoudingen

5.9.4.3

5.9.4

Een buitenlandse vennootschap zet zich om in een Nederlandse NV

Een buitenlandse ‘medezeggenschapsvrije’ vennootschap wil zich grensoverschrijdend omzetten in een Nederlandse NV. De vennootschap voldoet aan de vereisten van
de structuurregeling, maar deze regeling is pas na drie jaar van toepassing. Verbrugh
wijst erop dat de driejaarstermijn eerder begint te lopen, wanneer de vennootschap
voorafgaand aan de omzetting al onder een regeling van vennootschapsrechtelijke
154
medezeggenschap viel. Ook de spreekrechten zijn van toepassing omdat het hier
gaat om een NV. Na de omzetting is Nederlands recht van toepassing en dus ook de
vennootschapsrechtelijke medezeggenschap. Ondanks dat dit een reden kan zijn niet
te kiezen voor de Nederlandse rechtsvorm, is hier mijns inziens geen sprake van een
155
belemmering van de vrijheid van vestiging.
5.9.4.4

Grensoverschrijdende zetelverplaatsing zonder omzetting en
medezeggenschap

Van de hierboven besproken grensoverschrijdende omzetting, moet de grensoverschrijdende verplaatsing van de zetel (zonder rechtsvormwijziging) worden
onderscheiden. Of een dergelijke zetelverplaatsing mogelijk is, is niet zeker en hangt
in ieder geval af van het nationale recht en het aanknopingsbeginsel. Indien ervan uit
wordt gegaan dat een grensoverschrijdende zetelverplaatsing mogelijk is, kan een
buitenlandse ‘medezeggenschapsvrije’ vennootschap zich in Nederland vestigen
zonder dat de medezeggenschapsregeling uit de structuurregeling en de spreekrechten van toepassing zijn. Deze zijn immers alleen van toepassing op Nederlandse
rechtsvormen. Kan de Nederlandse wetgever een buitenlandse vennootschap verplichten vennootschapsrechtelijke medezeggenschap toe te passen indien zij in
Nederland gevestigd is? Naast eventuele onevenredigheid met het Europese recht,
heeft deze maatregel allerlei praktische bezwaren. De medezeggenschapsregeling in
de structuurregeling en in mindere mate de spreekrechten, zijn zeer nauw verbonden
met de structuurwijzigingen die de bepalingen uit de structuurregeling voorschrijven. Dit is lastig in te passen in buitenlandse systemen van corporate governance. Een
zekere inbreuk op de vrijheid van vestiging lijkt daarmee gegeven – het bemoeilijkt
immers grensoverschrijdende verplaatsing. De volgende vraag is of deze inperking
gerechtvaardigd wordt door ‘dwingende redenen van algemeen belang’.
In tegenstelling tot in Nederland is in Duitsland uitvoerig onderzoek gedaan naar
de vraag of de Duitse Mitbestimmungsregeling kan worden toegepast op buitenlandse
156
vennootschappen. De heersende leer is dat dit niet mogelijk is. Ondanks het feit dat
de Nederlandse en Duitse regelingen aanzienlijk van elkaar afwijken – in Duitsland

154 M.A. Verbrugh, ‘Grensoverschrijdende omzetting na het Vale-arrest en de positie van werknemers’, TAO, 2013-2, p. 28.
155 Zie ook: M. Holtzer, ‘De verhouding van het Nederlandse medezeggenschaps- en collectieveactierecht tot het Europese verkeer’, Ondernemingsrecht 2009, 34.
156 H. Kierstein, Niederlassungsfreiheit contra Unternehmensmitbestimmung.-Zur möglichkeit der
Anwendung nationaler Regeln der Unternehmensmitbestimmung auf Auflandgesellschaften mit Verwaltungssitz in Deutschland, Diss. 2006, S. Stehle, ‘Keine Unternehmensmitbestimmung in zuziehende EU-Scheinauslandsgesellschaften’, Jura heft 2009-1, p. 8-18.
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gaat het bijvoorbeeld om directe invloed op een derde of de helft van de Aufsichtsrat
en Duitsland kent geen regeling voor het monistische systeem – moet naar mijn
mening aangenomen worden dat voor de Nederlandse medezeggenschapsregeling op
grond van de structuurregeling en de spreekrechten hetzelfde geldt. Nu het toepassen
van de structuurregeling op een buitenlandse vennootschap een belemmering voor
de vrijheid van vestiging vormt, resteert de vraag of dit gerechtvaardigd kan worden
door de rule of reason. Deze vraag moet door het Hof van Justitie worden beantwoord
aan de hand van alle feiten en omstandigheden. Hierna zal ik aan de hand van de
vier door het Hof van Justitie ontwikkelde vereisten proberen in te schatten of
de structuurregeling onder de rule of reason zou kunnen vallen. Allereerst moet
sprake zijn van een dwingende reden van algemeen belang. In Nederland is – ondanks
enige discussie – de (vennootschapsrechtelijke) medezeggenschap sterk in het vennootschapsrechtelijke systeem verankerd. Medezeggenschap wordt zelfs beschouwd
als een grondrecht. Voor de vraag of iets een dwingende reden van algemeen belang is,
moet volgens jurisprudentie van het Hof van Justitie echter niet alleen worden gekeken
naar het nationale recht, maar ook naar het gemeenschapsniveau. Uit de hierboven
besproken Europese regelgeving op het gebied van grensoverschrijdende herstructurering, blijkt dat de Europese wetgever veel waarde hecht aan de vennootschapsrechtelijke medezeggenschap. Op Europees niveau worden echter alleen informatie
en consultatie als grondrecht erkend. Net als Kierstein ben ik daarom van mening
dat de vennootschapsrechtelijke medezeggenschap op Europees niveau als een
157
dwingende reden van algemeen belang kan worden beschouwd.
Het tweede vereiste is de voorwaarde dat de maatregel zonder discriminatie
wordt toegepast. Op het eerste gezicht lijkt dit voor deze maatregel te gelden. De
structuurregeling wordt immers op zowel Nederlandse als buitenlandse vennootschappen toegepast. Kierstein wijst er echter voor de Duitse Mitbestimmungsregeling
op dat, ondanks gelijke toepassing op alle vennootschappen, toepassing van de
Mitbestimmungsregeling op buitenlandse vennootschappen leidt tot indirecte discriminatie. Het is voor een Engelse Limited met een monistisch systeem veel lastiger de
Mitbestimmungsregeling toe te passen dan voor een Duitse vennootschap. Na invoering van de Wet bestuur en toezicht, zal dat naar mijn mening veel minder gelden
voor de Nederlandse structuurregeling. Deze is immers ook toepasbaar op een
monistisch systeem. Aan het tweede vereiste wordt daarom naar mijn mening ook
voldaan.
Vervolgens moet de toepassing van de structuurregeling geschikt zijn om het doel
te verwezenlijken en moet de toepassing voldoen aan het proportionaliteitsbeginsel.
Ondanks dat de structuurregeling niet leidt tot directe medezeggenschap van werknemers, versterkt de regeling wel de positie van werknemers in de vennootschap. Zo
lijkt ten slotte ook aan het derde vereiste voldaan te zijn. De lastigste vraag is of een
nationale maatregel proportioneel is. Zijn mildere maatregelen te bedenken waarmee
hetzelfde doel kan worden bereikt? Veel nationale regelingen sneuvelen op dit punt.

157 H. Kierstein, Niederlassungsfreiheit contra Unternehmensmitbestimmung.-Zur möglichkeit der
Anwendung nationaler Regeln der Unternehmensmitbestimmung auf Auflandgesellschaften mit Verwaltungssitz in Deutschland, Diss. 2006, p. 135-149.
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Naar het oordeel van Kierstein is de Duitse Mitbestimmungsregeling in ieder geval niet
158
proportioneel. Ook het Hof van Justitie lijkt deze mening toegedaan.
In de eerder aangehaalde zaak Überseering deed de Duitse regering naast de
bescherming van minderheidsaandeelhouders en schuldeisers een beroep op de
bescherming van werknemers. Dit ter rechtvaardiging van de beperking van de vestigingsvrijheid, in casu het niet aanvaarden van de rechts- en procesbevoegdheid van
een Nederlandse vennootschap. Volgens de Duitse regering zou een vennootschap die
volgens het recht van een andere lidstaat is opgericht en haar werkelijke zetel naar
Duitsland verplaatst (met behoud van haar hoedanigheid van vennootschap) volgens
het recht van die andere lidstaat zich kunnen onttrekken aan de Duitse bepalingen
inzake vennootschapsrechtelijke medezeggenschap. In de vennootschappen in andere
lidstaten bestaat niet altijd een dergelijk orgaan. Het beroep op de ‘sterke’ Duitse
Mitbestimmungsregeling kon de Duitse regering, net als de bescherming van schuldeisers en minderheidsaandeelhouders, niet baten. Het Hof van Justitie overweegt:
“Dienaangaande kan niet worden uitgesloten dat dwingende redenen van algemeen belang, zoals
de bescherming van de belangen van de schuldeisers, van de minderheidsaandeelhouders, van de
werknemers of van de fiscus, onder bepaalde omstandigheden en mits bepaalde voorwaarden zijn
vervuld, beperkingen van de vrijheid van vestiging rechtvaardigen. Dergelijke doelstellingen
kunnen echter niet rechtvaardigen dat van een vennootschap die in een andere lidstaat rechtsgeldig
is opgericht en er haar statutaire zetel heeft, de rechtsbevoegdheid en dus de procesbevoegdheid
niet wordt erkend. Een dergelijke maatregel gaat immers regelrecht in tegen de vrijheid van
159
vestiging die de vennootschappen ingevolge de artikelen 43 EG en 48 EG toekomt.”

De aanbevelingsrechten op grond van de structuurregeling zijn in hoedanigheid van
zwaarte echter niet te vergelijken met de Duitse medezeggenschapsregeling. Ten
eerste heeft het versterkte aanbevelingsrecht in Nederland betrekking op maximaal
160
1/3 van de leden van de RVC en in Duitsland op maximaal de helft van de leden. Ook
de kwaliteit van rechten verschilt aanzienlijk: Duitse werknemers hebben een direct
benoemingsrecht en Nederlandse werknemers een (versterkt) aanbevelingsrecht.
Daarnaast is de structuurregeling na de invoering van de Wet bestuur en toezicht
veel flexibeler toepasbaar op rechtspersonen uit andere lidstaten. Hiermee lijkt ook
aan het vierde vereiste te zijn voldaan.
De High Level Group of Company Law Experts is van oordeel dat medezeggenschap de enige rechtvaardigingsgrond voor een inbreuk op de vrijheid van vestiging
161
is, mits deze niet te ver gaat. Een algemene regel dat een vennootschap uit een

158 Kierstein Niederlassungsfreiheit contra Unternehmensmitbestimmung.-Zur möglichkeit der Anwendung nationaler Regeln der Unternehmensmitbestimmung auf Auflandgesellschaften mit Verwaltungssitz in Deutschland, Diss. 2006, p. 159-162. Iets genuanceerder is Stehle. Hij wijst erop dat het doel
van de Duitse medezeggenschapsregeling niet beschermen van werknemers, maar het democratiseren van de onderneming is. De laatste doelstelling is nog niet door het Hof van Justitie erkend
als een dwingende reden van algemeen belang, maar Stehle sluit niet uit dat dit alsnog gebeurt.
K. Stehle, ‘Keine Unternehmensmitbestimmung in zuziehende EU-Scheinauslandsgesells’, JURA
2009-1 p. 16.
159 Hof van Justitie 5 november 2002, NJ 2003,58 (Überseering) r.o. 92 en 93.
160 Ik laat het algemene aanbevelingsrecht hier buiten beschouwing omdat dit mijns inziens qua
zwaarte niet te vergelijken is met de Duitse Mitbestimmungsregeling.
161 High Level Group of Company Law Experts, Report on a modern regulatory framework of company
law in Europe, Brussel: 2002, p. 105.
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andere lidstaat niet erkend wordt, omdat deze niet voldoet aan het medezeggenschapsregime van de lidstaat van ontvangst is volgens de High Level Group disproportioneel. Hetzelfde geldt voor het opleggen van nationaal medezeggenschapsrecht
indien minder dan de helft van de werknemers in de lidstaat van ontvangst werkzaam
is. De heersende leer lijkt dus te zijn dat lidstaten maatregelen kunnen nemen om de
werknemers te beschermen bij een grensoverschrijdende zetelverplaatsing. Stehle
stelt dat de ondernemingsrechtelijke medezeggenschap een lichter middel is waardoor hetzelfde doel kan worden bereikt. Naar mijn mening dienen beide vormen van
162
medezeggenschap echter niet hetzelfde doel. Vennootschapsrechtelijke medezeggenschap verschaft de werknemers immers invloed van de werknemersvertegenwoordigers op de organisatie van de vennootschap, terwijl informatie en consultatie
alleen de onderneming, de arbeidsorganisatie, betreffen.
Mijn voorzichtige conclusie is dat de Nederlandse medezeggenschapsregeling een
kans maakt de strenge toets van de rule of reason te doorstaan. Of dit daadwerkelijk
het geval is, zal het Hof van Justitie moeten bepalen. Wanneer de Nederlandse
wetgever de medezeggenschapsregeling uit de structuurregeling niet kan toepassen
ontstaat een situatie van ongelijkheid die door Kierstein wordt aangeduid met de
163
term Inländerdiskriminierung. De Nederlandse rechtspersonen worden benadeeld
ten opzichte van buitenlandse vennootschappen. Ondanks dat het Europese recht
deze vorm van ongelijkheid niet verbiedt, lijkt mij dit wenselijk in het kader van de
doelstellingen van de EU.
5.9.4.5

Harmonisatie wenselijk?

In 1997 heeft de Europese Commissie een conceptvoorstel tot een veertiende richtlijn
inzake grensoverschrijdende zetelverplaatsing gedaan. In 2007 is een nieuw voorstel
voorbereid, maar uiteindelijk is besloten dit voorstel niet in te dienen. Volgens de
commissie is er geen noodzaak wetgeving op dit terrein te harmoniseren, aangezien
vennootschappen verschillende andere mogelijkheden hebben om grensoverschrijdend hun zetel te verplaatsen. Voorbeelden zijn oprichting van een SE of een
164
grensoverschrijdende fusie.
Door het Hof van Justitie is hieraan de grensoverschrijdende zetelverplaatsing door omzetting toegevoegd. Van deze laatste
mogelijkheid kunnen vennootschappen gebruikmaken met een rechtstreeks beroep
op art. 49 VWEU. Harmonisatie van de grensoverschrijdende zetelverplaatsing is
daarmee niet langer noodzakelijk. Ik sluit me echter aan bij de alom in de literatuur
verdedigde opvatting dat harmonisatie ondanks Cartesio wenselijk is, in ieder geval

162 S. Stehle, ‘Keine Unternehmensmitbestimmung in zuziehende EU-Scheinauslandgesells’, JURA
2009-1 p. 17.
163 Kierstein Niederlassungsfreiheit contra Unternehmensmitbestimmung.-Zur möglichkeit der
Anwendung nationaler Regeln der Unternehmensmitbestimmung auf Auflandgesellschaften mit Verwaltungssitz in Deutschland, Diss. 2006, p. 46.
164 Speech by commissioner Mc Greevy at the European Parliament’s Legal Affairs Committee
3 October 2007, SPEECH/07/592. Zie ook: J.N. Schutte-Veenstra, ‘Afstel EG-richtlijn betreffende
grensoverschrijdende zetelverplaatsing’, Ondernemingsrecht 2008-3.

222

Medezeggenschap in internationale (concern)verhoudingen

5.9.4

165

vanuit medezeggenschapsrechtelijk oogpunt.
Of werknemers hun rechten op
medezeggenschap behouden, is onzeker wanneer een grensoverschrijdende zetelverplaatsing rechtstreeks op de vrijheid van vestiging gebaseerd wordt, terwijl de
medezeggenschap bij de harmonisatie van grensoverschrijdende mobiliteit altijd
een belangrijke plaats heeft ingenomen.
Uit de vorige paragraaf blijkt dat een nationale wetgever wel enige ruimte heeft
om maatregelen te treffen voor het behoud van medezeggenschap, maar dat deze
ruimte zeer beperkt is. Bovendien kunnen de maatregelen op nationaal niveau
verschillen. Arons stelt voor aan te sluiten bij de SE-Vo en Richtlijn-GOF door in een
richtlijn grensoverschrijdende zetelverplaatsing een medezeggenschapsregeling op
166
te nemen die vergelijkbaar is met die van de SE-richtlijn. Ik sluit me daarbij aan, met
de toevoeging dat de toepasselijkheid van art. 16 van de Richtlijn-GOF mijns inziens
meer voor de hand ligt, nu het hier ook alleen gaat om de vennootschapsrechtelijke
medezeggenschap en gewoon nationaal recht van toepassing zal zijn op de omgezette
vennootschap.
In februari 2012 heeft het Europese parlement een resolutie aangenomen waarin
de Europese commissie verzocht wordt een voorstel in te dienen voor een richtlijn
167
betreffende grensoverschrijdende overdracht van vennootschapszetels.
Onder
grensoverschrijdende verplaatsing van de vennootschapszetel verstaat het parlement: een verhuizing naar de lidstaat van ontvangst zonder verlies van rechtspersoonlijkheid maar door de omzetting in een andere vennootschap waarop de
168
wetgeving van de lidstaat van ontvangst van toepassing is. Het gaat dus om een
grensoverschrijdende omzetting. De commissie stelt voor de regeling te beperken tot
de BV’s en NV’s.
Naar het oordeel van het Europese Parlement is de grensoverschrijdende verhuizing van vennootschappen een van de cruciale elementen voor de voltooiing van de
interne markt. Aanbeveling zeven van de resolutie heeft betrekking op de (vennootschapsrechtelijke) medezeggenschap van werknemers. De regeling is geïnspireerd op
de Richtlijn-GOF. Het uitgangspunt is dat de medezeggenschapsrechten van werknemers na omzetting worden bepaald aan de hand van het recht van het land van
ontvangst. Op deze hoofdregel worden echter twee uitzonderingen gemaakt:
(i) het land van ontvangst voorziet niet in hetzelfde niveau van medezeggenschap

165 Andere voorstanders van harmonisatie zijn: R.B. van Hees, ‘Het Cartesio-arrest en re-incorporatie
binnen de Europese Unie’, V&O 2009-1 p. 8. T.M.C. Arons, ‘Is er na het verwachte oordeel in de
Cartesio-zaak nog behoefte aan een veertiende vennootschapsrichtlijn? Een mogelijke afronding
van het vennootschapsrecht? Tijdschrift voor Ondernemingsbestuur, 2008-4, p. 96.
166 T.M.C. Arons, ‘Is er na het verwachte oordeel in de Cartesio-zaak nog behoefte aan een veertiende
vennootschapsrichtlijn? Een mogelijke afronding van het vennootschapsrecht? TvOB 2008-4, p. 96.
167 Resolutie van het Europese parlement van 2 februari 2012 met aanbevelingen aan de Commissie
betreffende een 14e Richtlijn inzake het vennootschapsrecht betreffende de grensoverschrijdende verplaatsing van zetels (2011/2046(INI)). In 2009 heeft de Commissie eerder
een dergelijke resolutie ingediend. Resolutie van het Europees Parlement van 10 maart 2009
met aanbevelingen aan de Commissie betreffende grensoverschrijdende overplaatsingen van
zetels va vennootschappen (2008/2196(INI).
168 Zie aanbeveling 2.
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als het land van oorsprong en (ii) werknemers in vestigingen in andere lidstaten
hebben niet hetzelfde recht op de uitoefening van medezeggenschapsrechten zoals
gold voor de verplaatsing.
5.9.5

Slotwoorden: de toekomst van Europese medezeggenschap

In het voorgaande heb ik me vooral gericht op de vraag op welke wijze de Europese
regelgeving gebruikt kan worden om nationaal medezeggenschapsrecht te omzeilen.
Aan het slot van dit hoofdstuk wil ik daarbij een kanttekening plaatsen. Door de
Europese regelgeving op grensoverschrijdende herstructureringen, kan inbreuk worden gemaakt op de medezeggenschapsrechten van werknemers. Aan de andere kant
maakt het nationale medezeggenschapsrecht ook inbreuk op het optimaal bewerkstelligen van de interne markt door regelgeving op het gebied van grensoverschrijdende mobiliteit en de vrijheid van vestiging van ondernemers. Dit zien
we ook in het Nederlandse vennootschapsrecht waarbij de rechten van aandeelhouders moeten wijken voor de rechten van werknemers op (vennootschapsrechtelijke)
medezeggenschap. Daar komt ten aanzien van het Europese medezeggenschapsrecht
bij, dat de regeling haar doel voorbij streeft nu zij gebruikt kan worden om nationale
medezeggenschapsregelingen te omzeilen. Lennarts en Roest hebben daarom mijns
inziens terecht de vraag opgeworpen of wel zo krampachtig moet worden vastgehouden aan de bescherming van nationale medezeggenschap in het Europese
169
recht.
5.10

Conclusie

Het bedrijfsleven is steeds meer geïnternationaliseerd, maar de medezeggenschap is
niet meegegroeid. De Nederlandse medezeggenschap is territoriaal beperkt tot het
Nederlandse grondgebied. Dit leidt ertoe dat de medezeggenschap van werknemers in
internationale (concern)verhoudingen wordt uitgehold. In art. 25 WOR en de Fusiegedragsregels is een zogenoemde buitenlandclausule opgenomen die het advies- en
raadplegingsrecht voor or en vakbonden in veel gevallen uitsluit voor de overname van
buitenlandse ondernemingen. Inconsequent is dat een buitenlandse investering wel
onder het adviesrecht van de or valt.
In internationale concerns wordt veelal gebruik gemaakt van de Nederlandconstructie zodat het internationale concernbeleid – ook indien de concernleiding
in Nederland gevestigd is – buiten de invloed van de cor wordt gehouden. Ook de
invloed van de or op grond van Boek 2 BW is in internationale concernverhoudingen beperkt. Vennootschappen die onderdeel uitmaken van een internationaal
concern kunnen gebruikmaken van de vrijstellingen uit de Structuurwet, waardoor
de invloed van werknemersvertegenwoordigers wordt geconcentreerd op het

169 M.L. Lennarts, J. Roest, Europees vennootschapsrecht: waar staan we en waar moeten we naartoe?,
in: M.L Lennarts e.a., Europa! Europa?. De invloed van het Europese vennootschaps- en effectenrecht
nu en in de toekomst. Preadvies van de Vereeniging Handelsrecht, Deventer: Kluwer 2012, p. 22-24.
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niveau van een subholding. Ter rechtvaardiging van deze uitholling van medezeggenschap in internationale concernverhoudingen, kan gewezen worden op het
territorialiteitsbeginsel en het legitimiteitsbeginsel.
Nederlands recht moet beperkt blijven tot het Nederlandse grondgebied en de
Nederlandse medezeggenschapsorganen vertegenwoordigen slechts de Nederlandse
werknemers en niet de buitenlandse. Indien de meerderheid van de werknemers in het
buitenland werkzaam is, is niet te rechtvaardigen dat slechts de Nederlandse werknemers medezeggenschap uitoefenen. Het gevolg is dat helemaal geen medezeggenschap wordt uitgeoefend. Doordat de internationalisering steeds meer toeneemt, is een
dergelijke strikte benadering mijns inziens voor discussie vatbaar. De medezeggenschap moet meegroeien met de internationalisering van het bedrijfsleven. De medezeggenschap moet daar worden uitgeoefend waar de zeggenschap zich bevindt: op het
niveau van de internationale topholding.
Zowel in de politiek als in de literatuur wordt veelvuldig bepleit dat de positie van
Nederlandse werknemersvertegenwoordigers in internationale concernverhoudingen moet worden versterkt. Tot een significante verbetering heeft het echter nog niet
geleid. In de Kamerbrief medezeggenschap heeft de minister toegezegd dat het
informatierecht van de Nederlandse or in internationale concerns wordt uitgebreid,
maar daar blijft het voorlopig bij. Naar mijn mening zou de Nederlandse wetgever ook
de buitenlandclausule moeten schrappen en ervoor moeten zorgen dat ook buitenlandse werknemers kunnen worden vertegenwoordigd in de cor. Op deze manier zou
de ongelijkheid tussen Nederlandse en buitenlandse werknemers kunnen verdwijnen. Een verdere versterking van de positie van werknemersvertegenwoordigers in
internationale concerns zal mijns inziens van de Europese en niet van de Nederlandse
wetgever moeten komen.
De Europese medezeggenschap is sinds de afgelopen decennia in ontwikkeling. Er
is een onderscheid te maken tussen minimumregels voor lidstaten (de Richtlijn
informatie en consultatie), medezeggenschap voor communautaire ondernemingen
en concerns (de Richtlijn EOR) en medezeggenschap bij Europese herstructureringen.
In dit hoofdstuk ben ik ingegaan op de laatste twee. Ten aanzien van de EOR-Richtlijn
heb ik onderzocht in hoeverre deze regeling inzake communautaire medezeggenschap de hierboven besproken uitholling van medezeggenschap compenseert. De eor
zorgt ervoor dat in internationale concerns op het hoogste niveau informatie- een
raadplegingsrechten worden uitgeoefend. Daarbij komt dat de eor een medezeggenschaporgaan is dat werknemers uit alle lidstaten vertegenwoordigt. Dit is een
belangrijke stap voorwaarts en het uitgangspunt ‘medezeggenschap volgt zeggenschap’ komt daarbij meer tot zijn recht. De bevoegdheden van de eor zijn echter niet
sterk; zeker niet als we die vergelijken met de medezeggenschap van de Nederlandse
or. De uitholling van vennootschapsrechtelijke medezeggenschap wordt in het geheel
niet gecompenseerd door Europese regelgeving. Harmonisatie van vennootschapsrechtelijke medezeggenschap zou vanuit Nederlands perspectief wenselijk zijn, maar
lijkt in Europa politiek onhaalbaar. Een eerder initiatief daartoe in de vijfde richtlijn is
gesneuveld. Een andere optie zou zijn dat de EOR-richtlijn het mogelijk maakt dat bog
en deelnemende vennootschappen in de overeenkomst een bepaling opnemen over
vennootschapsrechtelijke medezeggenschap. Op dit moment is dat echter niet
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mogelijk. Het is ook niet mogelijk bevoegdheden van nationale medezeggenschapsorganen over te dragen aan de eor.
Wanneer een vennootschap uit een lidstaat gebruik maakt van een vorm van
grensoverschrijdende herstructurering, zoals een grensoverschrijdende fusie of de
oprichting van een SE of SCE, is wel sprake van een Europese regeling op het gebied
van vennootschapsrechtelijke medezeggenschap. Deze regel ing beoogt geen medezeggenschap te creëren, maar beschermt bestaande medezeggenschapsregelingen
door het ‘voor en na-beginsel’. In dit hoofdstuk heb ik echter een aantal situaties
geschetst waaruit blijkt dat de regelingen op het gebied van Europese herstructureringen vele mogelijkheden bieden om medezeggenschap te laten wegvloeien of te
omzeilen. Een deel daarvan is inherent aan het compromismodel waarvoor is gekozen
(overigens was dit het enige haalbare systeem). Anderzijds neigt een deel, zoals de
plank-SE, naar misbruik. Het Nederlandse recht is op dit moment niet tegen deze
misbruik bestand en het verdient aanbeveling in de WRW een bepaling over heronderhandeling op te nemen, zoals in Duitsland ook is gebeurd.
In het laatste deel van dit hoofdstuk signaleerde ik dat niet alle vormen van
Europese herstructureringen geharmoniseerd zijn. Deze en andere vormen van grensoverschrijdende mobiliteit, met een beroep op de vrijheid van vestiging van art. 49
VWEU, zijn wel mogelijk mits het nationale recht een dergelijke herstructurering
toestaat. Het gaat daarbij vooral om grensoverschrijdende omzetting of zetelverplaatsing. In dat geval geldt geen medezeggenschapsregeling zoals bij de SE, SCE en
grensoverschrijdende fusies en geldt het belemmeringsverbod van art. 49 VWEU.
Wanneer lidstaten maatregelen willen nemen om het wegvloeien van medezeggenschap in een dergelijk geval te voorkomen, ontstaat de vraag of dit inbreuk vormt op de
vrijheid van vestiging.
Ik sluit niet uit dat dergelijke maatregelen inderdaad beschouwd moeten worden
als een inbreuk op de vrijheid van vestiging. Slechts indien zij vallen onder de rule of
reason zijn de maatregelen toegelaten. Uit eerdere jurisprudentie volgt dat het Hof
van Justitie niet snel vaststelt dat iets een proportionele en evenredige inbreuk op de
vestigingsvrijheid betreft, ook niet indien het de bescherming van werknemers
betreft. Ook het feit dat medezeggenschap een fundamenteel recht is, vormt geen
uitzondering op de fundamentele vrijheden. Een denkbare oplossing is dat lidstaten
de regeling inzake grensoverschrijdende fusies of SE’s analoog toepassen op de nietgeharmoniseerde vormen van grensoverschrijdende herstructureringen. Een voorstel
hiertoe voor de grensoverschrijdende omzetting is door de Nederlandse minister in
2012 ingediend. Harmonisatie op Europees niveau blijft echter wenselijk.
Resumerend is mijn conclusie dat in internationale concernverhoudingen de
medezeggenschap in het algemeen niet wordt uitgeoefend daar waar de zeggenschap
plaatsvindt. Het beleid wordt bepaald op het niveau van de internationale topholding
en zowel bij een buitenlandse moedervennootschap als bij een Nederlandse moedervennootschap wordt die top buiten de reikwijdte van de ondernemingsrechtelijke en
vennootschapsrechtelijke medezeggenschap gebracht. Europese regelgeving biedt
ten aanzien van informatie en consultatie een verbetering, maar de vennootschapsrechtelijke medezeggenschap wordt in het algemeen niet op het niveau van de
internationale holding uitgeoefend. Dit is soms anders indien gekozen wordt voor
een Europese rechtspersoon, zoals de SE. Het Europese recht is echter slechts
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gedeeltelijk geharmoniseerd en biedt veel ruimte voor het omzeilen van medezeggenschap. Harmonisatie van de (vennootschapsrechtelijke) medezeggenschap op
Europees niveau zie ik niet snel gebeuren. De regeling omtrent medezeggenschap
vormt een belangrijke barrière bij het ontstaan van regelgeving op het gebied van
grensoverschrijdende mobiliteit en is zeer ingewikkeld. Ook verhoudt het opleggen
van vergaande vormen van medezeggenschap op vennootschappen die gebruikmaken van de vrijheid van vestiging zich slecht tot deze fundamentele vrijheid.
Een gerechtvaardigde vraag is daarom of het belang van vennootschapsrechtelijke medezeggenschap zo groot is als de vrijheid van vestiging en of het belang van
de interne markt daarvoor moet wijken. Deze vraag is zeker gerechtvaardigd nu de
regelingen die bestaan niet waterdicht zijn en juist mogelijkheden bieden tot
omzeiling van medezeggenschap. In het arbeidsrecht, zo ook in deze dissertatie,
is veel aandacht voor de inbreuken die andere rechtsgebieden maken op het
arbeidsrecht, maar dit geldt zeker ook andersom. Het Europese (vrijheden)recht
is daarvan een voorbeeld.
Een balans moet worden gevonden tussen de verschillende belangen. Of de wijze
waarop de Europese (vennootschapsrechtelijke) medezeggenschap op dit moment is
vormgegeven daarvoor het meest geschikt is, valt te betwijfelen. Het kan naar mijn
mening niet zo zijn dat het nationale medezeggenschapsrecht en het Europese recht
beide geen invloed uitoefenen op internationale verhoudingen. Een oplossing is
wellicht de vennootschapsrechtelijke medezeggenschap mee te nemen bij de onderhandelingen met de eor en in de referentievoorschriften ook een regeling inzake
vennootschapsrechtelijke medezeggenschap op te nemen. Voor de Nederlandse
situatie zal bijvoorbeeld kunnen worden opgenomen dat de eor de bevoegdheden
uit art. 2:158/268 uitoefent indien de communautaire onderneming onderworpen is
aan de structuurregeling.
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6.1

Inleiding

Insolventie (surseance van betaling of faillissement) van de ondernemer heeft
aanzienlijke gevolgen voor de organisatie van de onderneming en voor het personeel
dat daarin werkzaam is. Een curator of bewindvoerder neemt (mede) het bewind over
de onderneming over, waardoor wijzigingen in de zeggenschapsverhoudingen plaatsvinden. De werknemers zullen dan veelal binnen korte tijd ontslagen worden. Daarbij
genieten ze – zeker in het geval van faillissement – veel minder arbeidsrechtelijke
bescherming dan in het geval van ontslag buiten insolventie. Het faillissementsrecht
is zo ingericht, dat de boedel zo snel mogelijk wordt afgewikkeld ten behoeve van de
gezamenlijke schuldeisers. Het belang van de faillissementscrediteuren om de boedel
zo snel mogelijk te vereffenen en te verdelen, botst daarbij met het belang van
werknemers bij een zorgvuldige besluitvorming met inachtneming van hun medezeggenschapsrechten. Medezeggenschap kan vertragend werken, maar kan aan de
andere kant ook een belangrijke rol spelen bij de afweging van de verschillende
belangen tijdens een insolventieprocedure.
In dit hoofdstuk onderzoek ik in hoeverre de werknemers hun medezeggenschap
kunnen uitoefenen in het geval de zeggenschap wijzigt door insolventie. Ik ga in de
eerste plaats in op de vraag of het (voorgenomen) besluit tot aanvraag van faillissement of surseance van betaling adviesplichtig is. Ook onderzoek ik welke andere
mogelijkheden de or of vakbonden ter beschikking staan om invloed uit te oefenen op
deze beslissing. Daarna ga ik in op de rol van werknemers na faillietverklaring ten
opzichte van de curator en de bewindvoerder die de onderneming (mede) voortzetten. Volgt de medezeggenschap in dat geval de zeggenschap? En zo ja, wat is de
reikwijdte van de medezeggenschap ten opzichte van de curator of bewindvoerder,
gezien de taak die zij op basis van de Faillissementswet toegekend hebben gekregen?
Ik sluit af met enkele alternatieven en aanbevelingen.
6.2

De insolventieprocedures

6.2.1

Inleiding

Wanneer een ondernemer in betalingsmoeilijkheden verkeert, voldoet het algemene
beginsel dat iedere schuldeiser zich kan verhalen op het vermogen van de schuldenaar

229

6.2.2

De reikwijdte van medezeggenschap

(art. 3:276 BW) niet. In een dergelijk geval voorziet de wet in insolventieprocedures
waarin het vermogen van de schuldenaar wordt uitgewonnen ten behoeve van zijn
schuldeisers of zijn vermogen onder bewind wordt gesteld totdat de schuldenaar weer
orde op zaken heeft gesteld. Het faillissementsrecht beschermt de wettelijke en
contractuele rechten van vermogens- en kredietverschaffers en van anderen die
1
aanspraken hebben op de insolvente debiteur. Het Nederlandse recht kent drie
procedures: (i) het faillissement, (ii) de surseance van betaling en (iii) de schuldsaneringsprocedure natuurlijke personen. Alleen de eerste twee zullen in dit hoofdstuk aan
de orde komen, aangezien alleen deze zien op ondernemingen.
6.2.2

Faillissement

Het faillissement voorziet in een algemeen beslag op de goederen van de schuldenaar
ten behoeve van de gezamenlijke schuldeisers. Een schuldenaar kan op eigen verzoek
of op verzoek van zijn schuldeisers in staat van faillissement worden verklaard (art. 1
FW). De faillietverklaring wordt uitgesproken indien summierlijk blijkt van feiten en
omstandigheden welke aantonen dat de schuldenaar verkeert in een toestand dat
hij is opgehouden met betalen (art. 6 lid 3 FW). Indien een schuldeiser het verzoek
doet, moet tevens blijken dat hij een vorderingsrecht heeft. Indien een vennootschap
haar eigen faillissement aanvraagt, dient dit in opdracht van de AV(A) te geschieden
(art. 2:136/246 BW). Het bestuur is hiertoe niet zelfstandig bevoegd.
Het aanvragen van het faillissement valt tevens onder het goedkeuringsrecht van
art. 2:107a BW bij de NV. In een structuurvennootschap zal ook de RVC om goedkeuring moeten worden gevraagd (art. 2:164/274 lid 1 sub i BW). De rechtbank
controleert of de opdracht van de AV(A) en de eventuele goedkeuring van de RVC
verkregen is. Wanneer de schuldenaar, al dan niet op eigen verzoek, in staat van
faillissement is verklaard, verliest de ondernemer van rechtswege het beheer en de
beschikking over de boedel (art. 23 en 24 FW). De rechtbank benoemt een curator die
vanaf het moment van faillietverklaring belast is met het beheer en de beschikking
over de boedel (art. 68 FW). De curator oefent het beheer en de beschikking uit in het
2
belang van de gezamenlijke schuldeisers. De rechter-commissaris (R-C) houdt toezicht op de curator. Hij controleert of de curator zich houdt aan de grenzen van de wet,
of hij handelt in het belang van de boedel en of hij zijn taak behoorlijk vervult. Voor
bepaalde bevoegdheden heeft de curator de machtiging of toestemming van de
rechter-commissaris nodig. De rechtspersoon blijft wel bestaan en de organen van
3
de vennootschap behouden in beginsel hun bevoegdheden. Bij de uitoefening
hiervan zullen zij er echter wel rekening mee moeten houden dat zij de boedel niet
kunnen binden.
1
2

3
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Eindrapport MDW-werkgroep modernisering faillissementsrecht tweede fase 2001, p. 5.
De curator hoeft zich niet te richten op de belangen van individuele schuldeisers maar heeft de
taak “de belangen van de gezamenlijke bij het faillissement betrokken schuldeisers te behartigen.
Hoge Raad 23 december 1994, NJ 1996, 628 (Notarissen THB II). De schuldeisers gaan als het ware
een collectief vormen na de faillietverklaring. F.M.J. Verstijlen, De faillissementscurator. Een rechtsvergelijkend onderzoek naar de taak, bevoegdheden en persoonlijke aansprakelijkheid van de faillissementscurator. Deventer: Tjeenk Willink 1998, p. 76.
De rechtspersoon wordt ex art. 2:19 BW pas ontbonden na opheffing van het faillissement wegens
de toestand van de boedel of door insolventie.
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6.3.1

Surseance van betaling

Surseance van betaling is een tijdelijke maatregel gericht op de gehele of gedeeltelijke
voldoening van concurrente schuldeisers. Surseance van betaling kan alleen door de
schuldenaar zelf worden aangevraagd indien hij voorziet dat hij niet kan doorgaan
met het betalen van zijn schulden (art. 214 FW). Als de surseance van betaling wordt
verleend, benoemt de rechtbank een bewindvoerder. Gedurende de surseance van
betaling is de schuldenaar niet bevoegd enige daad van beheer of beschikking
te verrichten zonder machtiging, medewerking of bijstand van de bewindvoerder
(art. 228 FW). Wanneer hij dit toch doet, is de boedel niet gebonden. De schuldenaar
verliest dus niet het beheer en de beschikking, maar heeft in alles de medewerking
nodig van de bewindvoerder.
6.3

Adviesrecht or

6.3.1

Inleiding

Het besluit tot aanvraag van eigen faillissement of surseance van betaling kan
ingrijpende gevolgen hebben voor de onderneming. De ondernemer verliest
(gedeeltelijk) het beheer en de beschikking over de ondernemingsactiviteiten, en
de zeggenschap wordt overgedragen op de curator of bewindvoerder. Bovendien
bestaat er een reëel risico dat de ondernemingsactiviteiten worden beëindigd of
aanzienlijk worden ingekrompen. De vraag is of een dergelijk ingrijpend voorgenomen besluit moet worden voorgelegd aan de or. Het gaat daarbij natuurlijk alleen
om het aanvragen van het eigen faillissement door de ondernemer en niet om een
faillietverklaring op verzoek van de schuldeisers; deze zijn immers geen ondernemer
in de zin van de WOR.
Ik begin deze paragraaf met een inventarisatie van de besluiten van art. 25 WOR
4
waaronder het aanvragen van het eigen faillissement kan vallen. Het aanvragen van
het faillissement zou in de eerste plaats een (voorgenomen) besluit tot het beëindigen
van de werkzaamheden van de onderneming kunnen zijn (art. 25 lid 1 sub c WOR). De
Nederlandse faillissementsprocedure is immers formeel bedoeld als een liquidatieprocedure. In de praktijk wordt de onderneming echter in veel gevallen een tijdje
voortgezet en vervolgens going concern overgedragen. Van een beëindiging van de
werkzaamheden is in een dergelijk geval geen sprake. Wanneer de ondernemer
surseance van betaling aanvraagt, is in het geheel geen sprake van het einde van de
onderneming. Deze procedure is namelijk gericht op sanering. De bedoeling van
de regeling inzake surseance is, dat de onderneming na het doorlopen van de
procedure weer met een schone lei begint. Art. 25 lid 1 sub c WOR vormt daarom
geen goede grond voor een adviesrecht ten aanzien van het besluit tot aanvragen van
het eigen faillissement dan wel surseance van betaling.

4

Ik behandel hier niet het adviesrecht van art. 30 WOR, nu de benoeming van de curator door de
rechtbank mijns inziens niet te beschouwen is als een besluit van de ondernemer. Ter vergelijking:
de benoeming van een bestuurder door de Ondernemingskamer betreft ook geen adviesplichtig
besluit in de zin van art. 30 WOR.
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6.3.2

De reikwijdte van medezeggenschap

Het aanvragen van het eigen faillissement leidt naar mijn mening wel tot een
wijziging van de organisatie van de onderneming dan wel de verdeling van bevoegdheden (art. 25 lid 1 sub e WOR) of tot overdracht van de zeggenschap (art. 25 lid 1 sub
5
a WOR). De curator wordt namelijk na de faillietverklaring bestuurder in de zin van
de WOR, nu hij van rechtswege het beheer en de beschikking over de boedel verkrijgt
(zie hierover meer in paragraaf 5.2). Dit lijkt mij zeker een belangrijke wijziging van
de verdeling van de bevoegdheden waarover de or geraadpleegd dient te worden. Nu
de curator in de plaats treedt van de bestuurder, zou ook sprake kunnen zijn van een
overdracht van zeggenschap (art. 25 lid 1 sub a WOR). Voor de surseance van betaling
geldt dat er geen overdracht van zeggenschap plaatsvindt, nu de ondernemer
bevoegd blijft, al heeft hij medewerking nodig van de bewindvoerder. Zoals de
MDW-groep faillissementsrecht het formuleert: de ondernemer blijft in geval van
6
surseance zelf aan het stuurwiel zitten. Om dezelfde reden is er naar mijn mening
geen sprake van een belangrijke wijziging in de organisatie dan wel in de verdeling
van bevoegdheden. Dit wordt door de Hoge Raad bevestigd in de later te bespreken
uitspraak inzake YVC IJsselwerf.
Toepassing van art. 25 WOR leidt er naar mijn mening dus toe dat de eigen
aanvraag tot faillietverklaring wel adviesplichtig is en de eigen aanvraag tot surseance
niet. Uit wetsgeschiedenis en jurisprudentie volgt echter, dat zowel een voorgenomen
besluit tot aanvragen van de eigen surseance van betaling als een eigen aangifte tot
faillietverklaring niet adviesplichtig is. Hierna ga ik in op deze wetsgeschiedenis en
jurisprudentie en geef ik een oordeel over de daarin genoemde argumenten.
6.3.2

Rechtbank Den Bosch

In 1980 stelde een or zich bij de Rechtbank Den Bosch op het standpunt dat het
voorgenomen besluit tot de eigen faillietverklaring een adviesplichtig besluit ex
7
art. 25 lid 1 sub c WOR (beëindiging van de werkzaamheden) is. De rechtbank
wees het verzoek van de or op verschillende gronden af. In de eerste plaats was een
adviesrecht van de or zijns inziens onwenselijk gezien de samenloop van rechterlijke
procedures. Een adviesrecht voor de or zou met zich brengen dat de Ondernemingskamer zich over de faillietverklaring moet buigen, terwijl dit reeds door de rechtbank
in het kader van art. 6 FW is geschied. Dit is een weinig overtuigend argument. In het
kader van de Faillissementswet toetst de rechtbank of de schuldenaar in een toestand
verkeert waarin hij gestopt is met betalen. De Ondernemingskamer toetst daarnaast
of de ondernemer aan de formele procedurevoorschriften in het adviestraject heeft
voldaan. De Ondernemingskamer mag niet op de stoel van de ondernemer gaan zitten

5

6
7
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Vgl. J.J.M. van Mierlo, ‘Corporate governance en insolventie’, in: N.E.D. Faber e.a., De bewindvoerder
een octopus, Serie onderneming en recht deel 44, Deventer: Kluwer 2008, p. 48. J.C.M.F. Bloemarts,
‘Werknemers en insolventie: een discussiebijdrage over wenselijk recht’, in: A.M. Luttmer-Kat,
Werknemers en insolventie van de werkgever: is de balans in evenwicht? Deventer: Kluwer 2000,
p. 73. W.P.J. Kroft, ‘De curator en de medezeggenschap van werknemers’ in: S.C.J.J. Kortmann e.a.,
De curator een octopus, Deventer: Tjeenk Willink 1996, p. 52.
Discussiememorandum MDW-Werkgroep faillissementsrecht, p. 18.
Rechtbank ’s-Hertogenbosch 9 april 1980, NJ 1980,546.
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en doet de overwegingen om tot de aanvraag tot faillietverklaring te komen dus niet
8
over.
Het tweede argument van de rechtbank betreft de omstandigheid dat wanneer het
aanvragen van het faillissement adviesplichtig zou zijn de ondernemer het adviesrecht eenvoudig zou kunnen omzeilen door een schuldeiser het faillissement aan te
laten vragen. Dit argument lijkt mij niet steekhoudend; het feit dat medezeggenschap
kan worden omzeild, is geen reden dan helemaal geen medezeggenschapsbevoegdheden toe te kennen aan de or. De rechtbank meldt voorts dat art. 2:246 BW aan de
aanvraag van het faillissement niet de voorwaarde verbindt dat de or moet worden
geraadpleegd. Een dergelijke voorwaarde past niet binnen het systeem van de wet.
Bevoegdheden van de or in de onderneming zijn niet neergelegd in Boek 2 BW maar
in de WOR. Een besluit tot statutenwijziging kan een adviesplichtig besluit betreffen,
terwijl Boek 2 BW in de bepalingen over statutenwijziging geen enkele aandacht
9
besteedt aan de or. De rechtbank overweegt mijns inziens wel terecht dat het
aanvragen van het faillissement niet noodzakelijkerwijze leidt tot een beëindiging
van de werkzaamheden van de onderneming. De curator heeft immers de mogelijk10
heid de onderneming voort te zetten. Niet getoetst en, zoals het lijkt, niet aangevoerd is dat sprake is van overdracht van de zeggenschap of een belangrijke wijziging
in de organisatie. Als dit wel was geschied, had de conclusie mijns inziens moeten zijn
dat het (voorgenomen) besluit tot de eigen aanvraag tot faillietverklaring adviesplichtig is.
6.3.3

Parlementaire geschiedenis WOR-1998

Bij de WOR-wijziging van 1998 doet de minister voor het eerst uitspraak over de
adviesplichtigheid van het (voorgenomen) besluit tot aanvragen van het eigen
faillissement of surseance. Hij stelt zich expliciet op het standpunt dat het hierbij
niet gaat om een adviesplichtig besluit en onderbouwt dit standpunt met de hierboven besproken uitspraak van de Rechtbank Den Bosch. De minister verwijst naar
mijn mening te makkelijk naar de enige zaak over dit onderwerp. Hierin is slechts aan
de orde geweest of het aanvragen van het faillissement leidt tot beëindiging van de
werkzaamheden van de onderneming. Naar aanleiding van kritische Kamervragen is
de minister in het wetgevingsoverleg verder ingegaan op dit onderwerp. In dit
overleg nam hij het formele standpunt in dat de medezeggenschap en het faillissementsrecht (en vennootschapsrecht) strikt gescheiden moeten worden. “Wie in het
kader van de medezeggenschap iets wil regelen gaat op de stoel van de ondernemer
11
zitten”, aldus Minister Melkert.

8
9

10
11

Vgl. J. Roest, Medezeggenschap van werknemers bij financieel-economische besluiten, Diss. 1996,
p. 261.
Overigens heb ik in een eerder hoofdstuk opgemerkt dat het meer voor de hand ligt de bevoegdheden van de or jegens vennootschapsrechtelijke besluiten in Boek 2 BW te regelen, maar op dit
moment zit het systeem niet zo in elkaar.
M.F.H. Broekman, ‘De ondernemingsraad en faillissement’, ArbeidsRecht 1999-4.
Kamerstukken II, 1996-1997, 24615, nr. 28, p.30.
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De reikwijdte van medezeggenschap

De achtergrond van de WOR is inderdaad dat de or medezeggenschap uitoefent in
de onderneming en niet in de vennootschap, maar in hoofdstuk 3 heb ik beschreven
dat de Ondernemingskamer een dergelijke scheiding niet voorstaat. Ook in de WOR
en Boek 2 BW zijn verschillende voorbeelden te vinden waaruit blijkt dat de scheiding
12
tussen medezeggenschapsrecht en vennootschapsrecht kunstmatig is. Overigens
verandert er vennootschapsrechtelijk niets, aangezien de rechtspersoon in stand blijft
en de organen hun bevoegdheden behouden. Het faillissement raakt juist de onderneming nu de bestuurder in de zin van de WOR al zijn bevoegdheden verliest en
13
wordt vervangen door de curator.
De persoon met wie de or contact heeft wijzigt; dit lijkt mij per definitie een
14
besluit waarover de or dient te worden geconsulteerd. Het aanvragen van het
faillissement is ook een bestuursbesluit en geen besluit van de AV(A). De AV(A) hoeft
slechts goedkeuring te verlenen en staat dus ook niet in de weg bij een adviesrecht.
Een strikte scheiding tussen faillissement en medezeggenschap wordt bovendien niet
gemaakt, nu na faillietverklaring de medezeggenschap van werknemers onverkort
van toepassing is.
Een ander argument van de minister is dat nu het faillissement niet uitdrukkelijk
is genoemd in art. 25 WOR, dit uitdrukkelijk buiten het adviesrecht van de or is
gehouden. Art. 25 WOR bevat weliswaar een limitatieve opsomming, maar dat
betekent niet dat alle besluiten waarop het adviesrecht specifiek ziet uitdrukkelijk
15
genoemd moeten worden. Zo kan een statutenwijziging of een uitbreiding van het
16
bestuur met een aantal leden adviesplichtig zijn, terwijl deze niet expliciet genoemd
worden in art. 25 WOR. De categorie van art. 25 lid 1 sub e WOR is bewust ruim
geformuleerd, zodat hieronder meerdere besluiten kunnen worden geschaard.
Ten slotte stelt de minister dat het niet wenselijk is dat de or zich uitspreekt over
een eigen aanvraag tot faillietverklaring. Door de or geen adviesrecht toe te kennen,
worden geen verantwoordelijkheden toegekend aan een medezeggenschapsorgaan
dat au fond niet over die verantwoordelijkheid kan beschikken en die niet kan
waarmaken. Als de or deze verantwoordelijkheid wel zou toekomen, holt dit op
den duur de geloofwaardigheid van de medezeggenschap uit. Om deze redenen heeft
de wetgever het aanvragen van het faillissement altijd expliciet buiten art. 25 WOR
willen houden. Het introduceren van medezeggenschap in het faillissementsrecht
17
gaat de minister te ver. De minister verliest hier mijns inziens uit het oog dat het
adviesrecht ex art. 25 WOR geen meebeslissingsrecht is; de or draagt dus – zelfs bij

12
13

14
15

16
17
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Zie ook: J.J.M. van Mierlo, ‘Corporate governance en insolventie’, in: N.E.D. Faber e.a., De bewindvoerder een octopus, Serie onderneming en recht deel 44, Deventer: Kluwer 2008, p. 49.
Eerder heb ik al geconstateerd dat wanneer wijzigingen worden aangebracht in de bevoegdheden
van het bestuur dit adviesplichtig is op grond van art. 25 lid 1 sub e en niet op grond van art. 30
WOR.
Vgl. J.J.M. van Mierlo, ‘Corporate governance en insolventie’, in: N.E.D. Faber e.a., De bewindvoerder
een octopus, Serie onderneming en recht deel 44, Deventer: Kluwer 2008 p. 47.
Zie bijv. Hoge Raad 26 januari 1994, NJ 1994, 545, JAR 1994, 32, ROR 1994/1 (Heuga), Ondernemingskamer 25 februari 1993, JAR 1993/61 en Ondernemingskamer 14 oktober 2010, JAR 2010/309,
ARO 2010/166, ROR 2011/6, RO 2011/11 (VLM).
Kantonrechter Apeldoorn 20 juni 2008, JAR 2008/172, ROR 2008/16, RO 2008/62 (Wegener).
Kamerstukken II, 1996-1997, 24165, nr. 28, p. 31.
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het geven van een positief advies – geen verantwoordelijkheid. De beslissingsbevoegdheid rust bij de ondernemer en niet bij de or. Bovendien is de or niet alleen een
orgaan dat de werknemers vertegenwoordigt, maar handelt hij ook in het belang van
de onderneming (art. 2 WOR).
De argumentatie van de minister is naar mijn mening dus niet overtuigend.
De verwijzing naar de uitspraak van de Rechtbank Den Bosch gaat voorbij aan de
omstandigheid dat in de uitspraak geen oordeel is gegeven over de vraag of sprake is
van een voorgenomen besluit in de zin van art. 25 lid 1 sub a of sub e WOR. Verder zijn
de andere argumenten van de minister achterhaald door jurisprudentie of niet
steekhoudend. Het standpunt van de minister is echter wel van groot belang, nu de
Hoge Raad in de eerste zaak waarin geprocedeerd wordt op basis van art. 25 lid 1 sub e
WOR verwijst naar de hierboven besproken wetsgeschiedenis. Deze beschikking
behandel ik in de volgende paragraaf.
6.3.4

Hoge Raad YVC IJsselwerf

In de zaak-YVC IJselwerf stelt de or zich op het standpunt dat een (voorgenomen)
besluit tot het aanvragen van surseance gelijk is aan het besluit tot beëindiging van de
18
activiteiten van de vennootschap en de aan haar verbonden onderneming. De
Ondernemingskamer concludeert dat de ondernemer de or om advies had moeten
vragen, ondanks de omstandigheid dat een aanvraag tot surseance niet leidt tot
de beëindiging van de onderneming. De Ondernemingskamer overweegt dat het
gegeven dat de ondernemer gedurende surseance van betaling geen daden van beheer
of beschikking betreffende de boedel kan verrichten zonder medewerking, machtiging
of bijstand van de bewindvoerder leidt tot een belangrijke wijziging in de organisatie
van de onderneming alsook in de verdeling van de bevoegdheden binnen de onderneming. Het besluit tot aanvragen van surseance valt daarom onder art. 25 lid 1 sub e
WOR. De Ondernemingskamer past dus, in tegenstelling tot de Rechtbank Den Bosch,
ambtshalve sub e toe. Deze beschikking wordt door de Hoge Raad gecasseerd.
Naar het oordeel van de Hoge Raad is daarbij geen sprake van een belangrijke
wijziging in de organisatie van de onderneming dan wel van de verdeling van de
bevoegdheden. De benoeming van een bewindvoerder brengt geen verandering in
de interne verdeling van bevoegdheden, al beperkt de benoeming de bevoegdheden
van degenen die daden van beheer en beschikking mogen verrichten. Voor zover de
surseance van betaling aangevraagd zou worden met de bedoeling de onderneming
geheel of gedeeltelijk te staken, dient opgemerkt te worden dat het adviesrecht van de
or na de verleende surseance van betaling in stand blijft. De Hoge Raad verwijst in zijn
overwegingen naar de hierboven besproken parlementaire geschiedenis, waarin de
minister stelde dat het besluit tot het aanvragen van surseance en faillissement niet
adviesplichtig is. Naar aanleiding van de verwijzing naar de parlementaire geschiedenis, wordt in het algemeen aangenomen dat de or geen adviesrecht heeft ten
19
aanzien van de eigen aanvraag tot faillietverklaring.

18
19

Hoge Raad 6 juni 2001, NJ 2001,477, JAR 2001/128, JOR 2001/148, ROR 2001/20 (YVC IJsselwerf).
Zie P.R.W. Schaink, Handboek Arbeidsovereenkomst en faillissement, Deventer: Kluwer 2012, p. 188189. Zie ook: SER-advies aanpassing WOR 2003/12, p. 70.
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6.4

De reikwijdte van medezeggenschap

6.3.4.1

Toch een adviesrecht?

Naar mijn mening moet de uitspraak van de Hoge Raad inzake YVC IJsselwerf beperkt
worden uitgelegd. Faillissement en surseance van betaling kunnen niet zonder meer
20
op één lijn worden gesteld. Zoals ik hierboven al opmerkte, kan ik de Hoge Raad
volgen in de overweging dat in het geval van surseance geen sprake is van een
belangrijke wijziging in de organisatie dan wel in de verdeling van de bevoegdheden.
De Hoge Raad stelt dat door de benoeming van de bewindvoerder geen wijziging
plaatsvindt in de verdeling van bevoegdheden, maar er slechts sprake is van een
beperking van de bevoegdheden.
Bij faillissement is dit wezenlijk anders, omdat de curator bestuurder in de zin van
de WOR wordt. De Hoge Raad laat zich niet expliciet uit over de eigen aanvraag van
het faillissement, maar verwijst slechts naar de wetsgeschiedenis. De vraag is of uit
deze enkele verwijzing naar de wetsgeschiedenis kan worden afgeleid dat de eigen
aanvraag tot faillietverklaring niet adviesplichtig is. Ik denk het niet. Naast de
omstandigheid dat de Hoge Raad deze verwijzing deed in het kader van de vraag
die voorlag – is het verzoek tot verlenen van surseance adviesplichtig? – valt er op het
standpunt van de minister het nodige af te dingen, zoals ik hierboven uiteenzette.
Naar mijn mening wordt dan ook in de praktijk een te ruime werking aan de YVC
IJsselwerf-beschikking gegeven. Het aanvragen van het eigen faillissement valt mijns
21
inziens wel degelijk onder de reikwijdte van art. 25 WOR. Of het ook wenselijk is het
adviesrecht onverkort te laten gelden, en of er mogelijke alternatieven zijn, zal ik in de
paragrafen 6.7 en 6.8 onderzoeken. Hieronder bespreek ik eerst de andere mogelijkheden die de or ter beschikking staan.
6.4

Andere bevoegdheden or

6.4.1

Spreekrecht

Uit de memorie van toelichting bij art. 2:107a BW blijkt, dat het aanvragen van het
eigen faillissement een besluit is dat ter goedkeuring aan de AV(A) van de NV moet
22
worden voorgelegd. Het karakter van de onderneming is hierdoor zodanig veranderd, dat de aandeelhouders nu aandeelhouder van een andere onderneming zijn
23
geworden. Op grond van lid 2 heeft de or een spreekrecht in de AV(A) ten aanzien
van dit goedkeuringsrecht. Voor de bespreking van het spreekrecht verwijs ik naar
paragraaf 2.6.4. Het goedkeuringsrecht van art. 2:107a BW zal mijns inziens alleen een
rol spelen indien – in afwijking van art. 2:136/246 BW – het bestuur de bevoegdheid

20
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Zie ook de noot van Kortmann bij NJ 2001/477 (YVC IJsselwerf) en R.H. van het Kaar, ‘Insolventie en
arbeid’, TvI 2004, 48.
Hetzelfde standpunt heb ik eerder bepleit in ArbeidsRecht. Zie: I. Zaal, ‘Faillissement en doorstart:
de positie van de OR en vakbonden’, ArbeidsRecht 2013, 40.
Kamerstukken II, 2003-2004, 28179, nr. B, p. 9. Zie hierover ook: J.J.M. van Mierlo, ‘Corporate
governance en insolventie’, in: N.E.D. Faber e.a., De bewindvoerder een octopus, Serie onderneming
en recht deel 44, Deventer: Kluwer 2008, p. 42-43.
Kamerstukken II, 2001-2003, 28179, nr. 3, p. 19.
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heeft zonder opdracht van de AV(A) het eigen faillissement aan te vragen. Op grond
van art. 2:136 BW moet de AV(A) immers – door het geven van een opdracht – het
initiatief nemen tot de eigen aanvraag, tenzij anders is bepaald in de statuten. In dat
geval ligt niet voor de hand dat over het daadwerkelijke besluit tot faillietverklaring
nog eens de goedkeuring van de AV(A) wordt gevraagd. De or wordt dus niet in de
gelegenheid gesteld zijn standpunt kenbaar te maken. Het ligt daarom meer voor de
hand het standpuntbepalingsrecht ten aanzien van de aanvraag tot faillietverklaring
(tevens) te koppelen aan art. 2:136 BW. In hoofdstuk 3 concludeerde ik dat het
wenselijk is het spreekrecht uit te breiden naar de BV. Dit betekent dat dan ook een
spreekrecht wordt gekoppeld aan art. 2:246 BW.
Voor het aanvragen van surseance van betaling is geen opdracht van de AV(A)
vereist. Een besluit hiertoe lijkt tevens niet onderworpen aan het goedkeuringsrecht
van art. 2:107a BW, nu geen sprake is van een wijziging van de identiteit van de
24
onderneming. De or heeft dan ook geen spreekrecht ten aanzien van het (voorgenomen) besluit tot het aanvragen van de eigen surseance.
6.4.2

Verzet

Op grond van art. 10 FW kan elke schuldeiser – met uitzondering van degene die om
het faillissement heeft verzocht – en iedere belanghebbende verzet aantekenen tegen
de faillietverklaring. Onder een belanghebbende moet worden verstaan: hij die,
25
anders dan als schuldeiser, in enige rechtsbetrekking tot de schuldenaar staat. Het
begrip is later in de lagere rechtspraak ruimer uitgelegd. Een voorbeeld van iemand
die in een dergelijke rechtsbetrekking tot de schuldeiser staat, is een werknemer die
een arbeidsovereenkomst heeft met de schuldeiser. Is er geen sprake van een
26
arbeidsovereenkomst, dan zal iemand niet-ontvankelijk worden verklaard. Ondanks
27
dat de or (vaak) geen contractuele relatie heeft met de schuldeiser, moet hij naar
mijn mening als een belanghebbende in de zin van art. 10 FW worden beschouwd. De
or is immers op grond van de wet verbonden aan de schuldeiser (ondernemer).
Bovendien is in de jurisprudentie bepaald dat vakbonden belanghebbenden zijn,
omdat zij opkomen voor het personeel waarvoor de beëindiging van het dienstverband met de vennootschap nadelige gevolgen heeft. Dit geldt, in mindere mate, ook
28
voor de or. De minister gaat er tevens van uit dat de or een belanghebbende is.
Een schuldeiser of belanghebbende kan op verschillende gronden in verzet komen
tegen het faillissement. Gronden die in de jurisprudentie aanvaard zijn, zijn bijvoorbeeld: de schuldenaar verkeert niet in de toestand dat hij opgehouden heeft te

24
25

26
27
28

Hoge Raad 13 juli 2007, NJ 2007, 434, ARO 2007, 120, JOR 2007/178, RO 2007/69 (ABN AMRO).
Hoge Raad 16 april 1982, NJ 1982, 644. Het begrip belanghebbende is overigens in latere lagere
rechtspraak ruimer uitgelegd. De Rechtbank Zwolle overwoog in 2004 dat het begrip belanghebbende zodanig ruim moet worden opgevat dat daaronder kan worden geschaard eenieder die
een gerechtvaardigd, door de faillissementswetgeving bestreken belang, heeft bij het al dan niet
voortbestaan van het faillissement.
Zie de noot van Loesberg bij Rechtbank ’s-Hertogenbosch 22 mei 2005, JOR 2005/109.
Rechtbank ’s-Hertogenbosch 22 mei 2005, JOR 2005/109.
Kamerstukken II, 1996-1997, 24156, nr. 28, p. 30.
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betalen, of de schuldeiser die het faillissement heeft aangevraagd heeft geen vordering. De omstandigheid dat het faillissement niet in het belang is van één of meer
29
schuldeisers of deze benadeelt, is geen deugdelijke grond voor verzet. De or zal voor
een geslaagd verzet dus niet kunnen volstaan met de stelling dat het faillissement niet
in het belang is van de werknemers. Bij een eigen aanvraag van de ondernemer zou
de or wel kunnen aanvoeren dat er sprake is van misbruik van recht (art. 3:13 BW),
omdat het faillissement is aangevraagd met als enige of voornaamste doel het
30
omzeilen van arbeidsrechtelijke bescherming. Wanneer het verzet door de rechtbank ongegrond wordt verklaard, kan de or hoger beroep instellen binnen acht dagen
na de uitspraak op verzet (art. 11 FW). Ten aanzien van de beschikking van het hof
staat vervolgens cassatie open (art. 12 FW).
Een geslaagd verzet kan leiden tot een vernietiging van de faillietverklaring (art. 13
FW). De handelingen die de curator tussen het moment van faillietverklaring en de
vernietiging heeft verricht, blijven niettemin geldig (art. 13 lid 2 FW). Op dit beginsel
wordt een uitzondering gemaakt voor arbeidsrechtelijke handelingen. Art. 13a FW
bepaalt dat na een vernietiging de arbeidsovereenkomst wordt beheerst door de
wettelijke en overeengekomen regels die van toepassing zijn buiten faillissement.
Door het faillissement te laten vernietigen bij de rechtbank, kan de or dus niet
bereiken dat een overdracht van de failliete onderneming aan een derde ongedaan
wordt gemaakt, maar wel dat de werknemers weer in dienst treden en van rechtswege overgaan op de verkrijger op grond van art. 7:662 BW e.v. Door meer gebruik te
maken van deze bevoegdheid kunnen ondernemingsraden een rol spelen bij het
31
voorkomen en bestrijden van misbruik.
Een belangrijk nadeel van de verzetsprocedure is dat deze binnen acht dagen moet
worden ingesteld. De or moet snel informatie verkrijgen en zich een oordeel kunnen
vormen over eventueel oneigenlijk gebruik. Het inhuren van een deskundige zal
bijvoorbeeld lastig te bewerkstelligen zijn in zo’n korte periode. Dit pleit voor een
hoor- of specifiek informatierecht voorafgaand aan de aanvraag van het faillissement
(zie hierover meer in paragraaf 6.8.3. Het verzetsrecht kan overigens zowel bij een
eigen aanvraag als bij een aanvraag door een schuldeiser gebruikt worden.

29
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Rechtbank Amsterdam 28 februari 2007, JOR 2008/18.
Hof ’s-Gravenhage 10 januari 1996, NJ 1997, 75, JOR 1996/16 (Ammerlaan), Hoge Raad 29 juni 2001,
JOR 2001, 169 (FNV Vermaat), Rechtbank ’s-Gravenhage 14 mei 2003, JOR 2003/215 (Info
opleiders), Hoge Raad 28 mei 2004, NJ 2004,6 JOR 2004/216 (De Boek/Van Gorp), Rechtbank
’s-Hertogenbosch, 22 februari 2005, JOR 2005/109. Ik ga niet in op de vraag wanneer sprake is van
misbruik van recht bij het aanvragen van het faillissement. Zie hierover o.m. R.H. van het Kaar,
‘Faillissementsrecht en misbruik van bevoegdheid’, ArbeidsRecht 1996-8, p. 9-11; W. Aerts, ‘U bent
ontslagen, kan ik nog iets voor u doen?’, TvI 2006, p. 186; R. Knegt e.a., Faillissement en selectief
ontslag, een onderzoek naar ‘oneigenlijk gebruik’ van de Faillissementswet, Amsterdam: HSI 1996;
R.M. Beltzer, F.M.Luijckx, ‘De rechtspositie van werknemers bij surseance van betaling en faillissement, in: L.G. Verburg, W.A. Zondag, Arbeidsrechtelijke aspecten van reorganisatie, Deventer: Kluwer
2008; F.M.J. Verstijlen, ‘Van misbruik van faillissements- en rechtspersonenrecht, TvI 2002, p. 5759; A.T.J.M. Jacobs, ‘Misbruik van faillissement om werknemers tekort te doen’, SMA 2002, p. 361364; J.B. Wezeman, ‘Fraude en misbruik van NV’s en BV’s, Ondernemingsrecht 2006, 83.
Uit onderzoek blijkt dat per jaar ongeveer 50 à 60 OR-plichtige ondernemingen betrokken raakt bij
faillissementfraude. Zie R. Knegt e.a., Fraude en misbruik van faillissement. Een onderzoek naar hun
aard en omvang en de mogelijkheden van bestrijding. Amsterdam: Hugo Sinzheimer Instituut 2005;
J.R. Popma, I. Zaal, ‘Faillissementfraude en de rol van de OR’, OR informatie 2006-4, p. 16.
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6.5.1

Informatie en overleg

Het is niet ondenkbaar dat de or op de hoogte zal zijn van een slechte financiële
situatie die uiteindelijk tot een faillissement leidt. Op grond van art. 31a WOR heeft de
or recht op financiële informatie en moet de jaarrekening ter beschikking worden
gesteld aan de or. Uit deze gegevens kan de or afleiden dat er sprake is van financiële
problemen en dit vervolgens aan de orde stellen in een overlegvergadering of ex
art. 31 lid 1 WOR extra informatie verzoeken. Als de or geen jaarrekening toegezonden krijgt, wijst dit mogelijk op faillissementsfraude. Ondanks deze informatieverplichtingen, kan het moment dat het (eigen) faillissement of surseance van
32
betaling wordt aangevraagd voor de or toch als een verrassing komen. Ik bepleit
dan ook dat in de WOR een specifiek informatierecht wordt opgenomen voor het
geval dat een schuldeiser of ondernemer het faillissement of surseance van betaling
aanvraagt. Dit vormt een aanvulling op het hierboven besproken spreekrecht, nu dit
alleen ziet op eigen aanvraag van faillissement. De or is dan beter voorbereid op de
hierboven besproken mogelijkheden.
6.5

De rol van de or na faillietverklaring of surseance van betaling

6.5.1

Voortzetting van de onderneming na faillietverklaring

In de volgende paragrafen ga ik in op de rol van de or na faillietverklaring en surseance
van betaling. Door de faillietverklaring, en in mindere mate door de surseance van
betaling, is een belangrijke wijziging gekomen in de zeggenschapsverhoudingen.
De zeggenschap over de onderneming wordt niet meer (alleen) uitgeoefend door de
ondernemer, maar door de curator of mede door de bewindvoerder. Heeft de or
bevoegdheden ten aanzien van voorgenomen besluiten van curator of bewindvoerder?
Bijvoorbeeld wanneer de onderneming wordt overgedragen of een groot deel van het
personeel wordt ontslagen? En in hoeverre worden deze bevoegdheden van de or
beperkt vanwege de insolventieprocedure waarin deze zich bevindt? Het faillissementsrecht richt zich immers vooral op de belangen van schuldeisers bij een zo
spoedig mogelijke afwikkeling van de boedel.
In geval van een faillissement kan de curator ervoor kiezen de onderneming voort
te zetten; in het geval van surseance van betaling gebeurt dat sowieso, aangezien dit
een reorganisatieprocedure betreft. De curator heeft toestemming van de commissie
van schuldeisers of van de rechter-commissaris nodig (art. 78 en 98 FW). Uit de
wetsgeschiedenis volgt dat het voortzetten van de onderneming in uitzonderings33
gevallen kan gebeuren. Naar het oordeel van Verstijlen is een voortzetting van de
onderneming alleen mogelijk indien dit leidt tot een hogere opbrengst voor de

32
33

Dat blijkt in de praktijk veelvuldig voor te komen. Zie hierover: M. Genova, ‘Verrassing, we zijn
failliet!’, Praktijkblad ondernemingsraad, 2013-5, p. 12-15.
S.C.J.J. Kortmann, N.E.D. Faber, Van der Feltz I. Geschiedenis van de Faillissementswet, Zwolle: W.E.J.
Tjeenk Willink 1994, p. 57 en 58.
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boedel. Uit jurisprudentie van de Hoge Raad volgt dat de curator bij het besluit tot
voortzetting van de onderneming ook rekening mag houden met maatschappelijke
belangen, zoals werkgelegenheid. Deze jurisprudentie bespreek ik later. Indien de
onderneming wordt voortgezet, kunnen zich advies- of instemmingsplichtige (voorgenomen) besluiten voordoen. Nadat ik besproken heb wat de positie van de curator
en bewindvoerder onder de WOR is, ga ik in op de bevoegdheden van de or ten
aanzien van deze (voorgenomen) besluiten van de curator.
6.5.2

De plaats van de curator/bewindvoerder in de WOR

Niet de onderneming, maar de ondernemer – de BV of NV – verkeert in staat van
faillissement of surseance van betaling, zodat de onderneming en de daaraan
verbonden or gewoon blijven bestaan. Het faillissement dan wel de surseance
van betaling heeft echter grote gevolgen voor de bevoegdheidsverdeling in de
onderneming. De curator is vanaf het moment van faillietverklaring te beschouwen
als bestuurder in de zin van de WOR (art. 1 lid 1 sub e WOR). De curator wordt ook wel
35
als ondernemer (art. 1 lid 1 sub c WOR) aangeduid. Dit lijkt me systematisch echter
niet juist, omdat de rechtspersoon na faillietverklaring blijft bestaan en dus nog
steeds de eigenaar van de onderneming – de ondernemer – is. Bepaalde (adviesplichtige) besluiten blijven voorbehouden aan de organen van de ondernemer. Zo zal
de AV(A) bevoegd blijven de bestuurders van de rechtspersoon te benoemen en te
ontslaan en de statuten te wijzigen. Nu de curator als bestuurder in de zin van de WOR
36
gezien moet worden, dient hij de verplichtingen op grond van de WOR na te komen.
De medezeggenschap wordt dus onverkort uitgeoefend jegens degene die na de
faillietverklaring de zeggenschap uitoefent.
In geval van een surseance van betaling verliest de ondernemer niet de beschikking over het vermogen, maar behoeft hij medewerking, machtiging of bijstand van
de bewindvoerder (art. 228 FW). Kortmann en in zijn navolging Roest zijn van mening

34
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F.M.J. Verstijlen, De faillissementscurator. Een rechtsvergelijkend onderzoek naar de taak, bevoegdheden en persoonlijke aansprakelijkheid van de faillissementscurator. Deventer: Tjeenk Willink 1998,
p. 137.
Zie bijvoorbeeld: S.C.J.J. Kortmann, ‘De curator, de bewindvoerder en de organen van de vennootschap en onderneming’, in: D.H. Beukenhorst e.a., Het faillissement in de tijd van Molengraaff en nu.
Preadvies van de Vereeniging ‘Handelsrecht’ 1993, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1993, p. 151. Ook de
Rechtbank Zutphen noemde de curatoren ‘ondernemers in de zin van deze wet. Rechtbank
Zutphen 12 juli 1984, NJ 1985, 565; J.C.M.G. Bloemarts, ‘Werknemers en insolventie: een
discussiebijdrage over wenselijk recht’, in: A.M. Luttmer-Kat (red), Werknemers en insolventie
van de werkgever: is de balans in evenwicht? Deventer: Kluwer 2000, p. 76. Volgens Bloemarts moet
de curator als ondernemer worden beschouwd nu de rechtspersoon wezenlijk de hoedanigheid
van ondernemer – daar hij de beheer en beschikking verliest – over ziet gaan op de curator.
Zie ook o.m. F.M.J. Verstijlen, De faillissementscurator. Een rechtsvergelijkend onderzoek naar de taak,
bevoegdheden en persoonlijke aansprakelijkheid van de faillissementscurator. Deventer: Tjeenk
Willink 1998 p. 139. J.C.M.G. Bloemarts, ‘Werknemers en insolventie: een discussiebijdrage over
wenselijk recht’, in: A.M. Luttmer-Kat (red), Werknemers en insolventie van de werkgever: is de
balans in evenwicht? Deventer: Kluwer 2000, p. 76; W.P.J. Kroft, ‘De curator en de medezeggenschap van werknemers’ in: S.C.J.J. Kortmann e.a., De curator een octopus, Deventer: Tjeenk Willink
1996, p. 56. E.P.M. Joosen, Overdracht van ondernemingen uit faillissement, Deventer: W.E.J. Tjeenk
Willink 1998, p. 161.
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dat de bewindvoerder geen bestuurder in de zin van de WOR is. Ik deel dat
standpunt niet. Er vindt samenwerking tussen bewindvoerder en (organen van de)
38
vennootschap plaats. De bewindvoerder houdt niet alleen toezicht op het beleid van
de vennootschap en de aan haar verbonden onderneming, maar heeft een medebeslissingsrecht. Dit betekent dat de bewindvoerder naast de bestuurder in de zin van
39
de WOR komt te staan. Er is als het ware sprake van een medebestuur. De bewindvoerder is daarom samen met de ondernemer verantwoordelijk voor de verplich40
tingen op grond van de WOR. In de praktijk ligt het echter voor de hand dat de
naleving van de WOR geschiedt door de (oorspronkelijke) bestuurder. Hierna besteed
ik daarom alleen aandacht aan de situatie dat de ondernemer in staat van faillissement verkeert, nu in het geval van surseance weinig verandert.
6.5.3

De bevoegdheden van de or

De curator zal de in de WOR neergelegde rechten van de or moeten respecteren. Zo
moet de curator overleg voeren met de or in een overlegvergadering en zal een
(voorgenomen) besluit tot ontslag van een groot deel van het personeel aan de or
moeten worden voorgelegd. Ook bij de overdracht van de onderneming aan een derde
of bij een doorstart zal de or moeten worden betrokken. Denkbaar is dat de or de
ondernemer probeert te beïnvloeden om te kiezen voor een overnemer die een groot
deel van het personeel wil overnemen. De belangenafweging die de curator daarbij
maakt kan in een procedure ex art. 26 WOR getoetst worden.
De vraag is echter of de curator op dezelfde wijze alle belangen moet afwegen als
de ondernemer buiten insolventie dat moet doen. Het klassieke doel van de faillissementswet is immers de bescherming van crediteuren. In hoeverre moet de curator
ook rekening houden met maatschappelijke belangen, zoals continuïteit van de
onderneming en behoud van werkgelegenheid.? De beantwoording van deze vraag
is van belang voor de reikwijdte van medezeggenschap. Hoe minder vrijheid de
ondernemer heeft, hoe minder invloed er zal zijn voor de or in een advies- of
beroepstraject.
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S.C.J.J. Kortmann, ‘De curator, de bewindvoerder en de organen van de vennootschap en de
onderneming. In: D.H. Beukenhorst e.a., Het faillissement in de tijd van Molengraaff en nu, preadvies
van de Vereeniging ‘Handelsrecht’, Zwolle: Tjeenk Willink 1993, p. 152, J. Roest, Medezeggenschap
van werknemers bij financieel-economische besluiten, Deventer: diss. 1996, p. 259.
S.C.J.J. Kortmann, ‘De curator, de bewindvoerder en de organen van de vennootschap en onderneming’, in: D.H. Beukenhorst e.a., Het faillissement in de tijd van Molengraaff en nu. Preadvies van de
Vereeniging ‘Handelsrecht’ 1993, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1993 p. Polak Pannevis, Faillissementsrecht, Deventer: Kluwer, p. 300-301.
Zie anders: S.C.J.J. Kortmann, ‘De curator, de bewindvoerder en de organen van de vennootschap en
onderneming’, in: D.H. Beukenhorst e.a., Het faillissement in de tijd van Molengraaff en nu. Preadvies
van de Vereeniging ‘Handelsrecht’ 1993, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1993, p. 152.
Zie anders de noot bij JOR 1996/137 en Kortmann preadvies 1993, p. 150.
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6.5.4

De belangenafweging door de curator

Het oorspronkelijke doel van de faillissementsprocedure is het beschermen van de
41
belangen van de gezamenlijke crediteuren. Het faillissement werd in 1893 door de
wetgever als volgt beschreven: “De instelling van het faillissement beoogt niets
anders dan, bij staking van betaling door de schuldenaar, diens vermogen op een
billijke wijze onder al zijne schuldeischers, met eerbiediging van ieders recht te
verdelen, en het gehele samenstel der bepalingen, welke in eene faillietenwet worden
gevonden, heeft geen ander doel dan die billijke verdeeling voor te bereiden, te
42
waarborgen en te bewerkstelligen.”
Bij zijn handelen moet de curator het belang van de gezamenlijke crediteuren
43
behartigen. Voor de belangen van andere betrokkenen, zoals werknemers, is geen
plaats zolang ze geen vordering hebben op de schuldenaar. De vraag is of dit nog
steeds de enige doelstelling van het faillissementsrecht is of zou moeten zijn. Sinds
1893 hebben zich immers aanzienlijke veranderingen voorgedaan in de Nederlandse
44
maatschappij en in het recht. Zo is de positie van werknemers in de afgelopen eeuw
aanzienlijk verbeterd in de wetgeving op het gebied van arbeidsrecht, sociale zekerheidsrecht en vennootschapsrecht. Ook is er een ontwikkeling gaande waarbij
bedrijven zich moeten bezighouden met ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’. Bovendien heeft de Nederlandse wetgever vanuit Europa de opdracht gekregen
45
regelingen te treffen om misbruik van faillissementsrecht te voorkomen.
In 1995 heeft Minister Sorgdrager de oorspronkelijke doelstelling van de Faillissementsprocedure bevestigd. Zij stelt: “Vooropgesteld moet worden dat het faillissement noch de wettelijke taak van een curator gericht is op het zoveel mogelijk
behouden van werkgelegenheid. Faillissement is een algeheel gerechtelijk beslag op
het gehele vermogen van de schuldenaar ter executie en verdeling onder de schuldeisers, terwijl de curator belast is met het beheer en de vereffening van de failliete
46
boedel. De rechter-commissaris houdt daarop toezicht. Ook in het voorstel van de
Commissie Kortmann tot aanpassing van het enquêterecht staat de bescherming van
47
de gezamenlijke schuldeisers voorop.”
In de jurisprudentie van de Hoge Raad was de vraag aan de orde of de curator
maatschappelijke belangen bij zijn afweging mocht betrekken ten koste van belangen
van schuldeisers. In de zaak-Sigmacon II verkocht de curator de onderneming,
waardoor het bodembeslag van de Belastingdienst verviel. De Belastingdienst stelde
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S.C.J.J. Kortmann, N.E.D. Faber (red), Van der Feltz I. Geschiedenis van de Faillissementswet, Zwolle:
Tjeenk Willink 1994, p. 27.
S.C.J.J. Kortmann, N.E.D. Faber (red), Van der Feltz I. Geschiedenis van de Faillissementswet, Zwolle:
Tjeenk Willink 1994, p. 27.
B. Wessels, Insolventierecht, Bestuur en beheer na faillietverklaring (Deel IV), Deventer: Kluwer 2010,
p. 68.
Vgl. A.P.K. Luttikhuis, Corporate Recovery de weg naar effectief insolventierecht, diss. 2007.
De Nederlandse wetgever heeft deze richtlijn geïmplementeerd in de art. en 13a FW waarin de
arbeidsrechtelijke gevolgen van een vernietiging van het faillissement worden geregeld en 67 lid 2
FW dat voorziet in een beroepsmogelijkheid tegen het ontslag van de curator.
Kamerstukken II, 1994-1995 aanhangsel 987, p. 2017.
Brief inzake Voorontwerp Insolventiewet, p. 2.
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zich op het standpunt dat de curator hiermee onrechtmatig jegens haar als schuldeiser had gehandeld. De Hoge Raad overwoog dat de curator bij de uitoefening van
zijn taak mede de maatschappelijke belangen, zoals behoud van werkgelegenheid,
mag betrekken. De curator handelt niet onrechtmatig wanneer hij niet kiest voor
48
oplossingen die voor de boedel of voor één schuldeiser voordeliger zijn. In het
arrest-Maclou (ook wel Leidsche Wolspinnerij genoemd) overweegt de Hoge Raad dat
de curator bij de uitoefening van zijn taak uiteenlopende, soms tegenstrijdige
belangen moet behartigen. De curator behoort bij het nemen van zijn beslissingen
ook rekening te houden met maatschappelijke belangen. Onder omstandigheden kan
bij het beheer en de vereffening van de boedel zelfs voorrang toekomen aan de
belangen van maatschappelijke aard boven de belangen van individuele schuldei49
sers. Ook in de zaak-Mobell/Interplan overweegt de Hoge Raad dat het gerechtvaardigd kan zijn dat de curator maatschappelijke belangen van zwaarwegende aard
stelt boven de belangen van individuele crediteuren, zoals separatisten. In de deze
zaak deden de curatoren echter geen beroep op de werkgelegenheid, maar op het
50
belang van een doelmatige afwikkeling van het faillissement. Dat beroep kon de
curatoren niet baten.
Naar aanleiding van deze arresten is een discussie in de literatu ur ontstaan over
het doel van het faillissement en de taak van de curator. Veel auteurs stellen zich na
deze arresten nog steeds op het standpunt dat het enige doel van de Faillissementswet is om een zo hoog mogelijke opbrengst van de gezamenlijke schuldeisers te
51
realiseren. Zij leggen de hierboven besproken arresten van de Hoge Raad beperkt uit.
Zij stellen dat alleen de rechten van individuele schuldeisers onder omstandigheden
moeten wijken voor maatschappelijke belangen. Het belang van de gezamenlijke
52
schuldeisers prevaleert in deze visie altijd boven maatschappelijke belangen.
Anderen hangen een genuanceerdere benadering aan, waarin de belangen van
schuldeisers leidend zijn, maar waarbij ook rekening moet worden gehouden met
53
maatschappelijke belangen. Roelvink en in zijn navolging Joosen stellen bijvoorbeeld dat het vooropstellen van het belang van de schuldeisers niet uitsluit dat de
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Hoge Raad 24 februari 1995, NJ 1996, 472 (Sigmacon II).
Hoge Raad 19 april 1996, NJ 1996, 727, JOR 1996/48 (Maclou).
Hoge Raad 19 december 2003, NJ 2004, 293 (Mobell/Interplan).
W. Aerts, ‘U bent ontslagen! Kan ik nog iets voor je doen?’, TvI 2006, 41. Zie ook: Discussiememorandum MDW-werkgroep Faillissementsrecht. Nadere herziening van het Nederlandse insolventierecht. Den Haag: Economische Zaken 2001, p. 21 en het eindrapport van de MDW-werkgroep
Faillissementsrecht tweede fase, p. 5; H.P.J. Ophof, ‘Enige algemene beschouwingen over ‘doorstart’,
TVVS 1997-7, p. 201.
A. van Hees, ‘Het doel van de faillissement en de taak van de curator’, TvI 2004, 45, Zie ook:
S.H. De Ranitz, ‘Crediteurenbelang versus “andere belangen”. De taak van de curator nader bezien’,
in: S.C.J.J. Kortmann e.a., De curator een octopus, Deventer: Tjeenk Willink 1996, p. 197. De Ranitz
betwijfelt of de arresten Maclou en Sigmacon de conclusie dat het collectief crediteurenbelang kan
(of behoort te) worden opgeofferd aan maatschappelijke belangen, kunnen schragen.
A.P.K. Luttikhuis, Corporate Recovery de weg naar effectief insolventierecht, diss. 2007, p. 7. Vgl. van
Eeghen die zich op het standpunt stelt dat de curator bij een doorstart zich de belangen van
werknemers dient aan te trekken. L.J. van Eeghen, ‘Verkenning van belangen bij doorstart na
faillissement. Een relatief machtsvacuüm’, TVVS 1996-4, p. 98.
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curator de maatschappelijke belangen in ogenschouw neemt. Verstijlen stelt dat
onder de huidige Faillissementswet sprake is van het primaat van de belangen van
schuldeisers, tenzij dit zou leiden tot een manifeste onevenredigheid tussen het
schuldeisersbelang dat wordt gediend en de maatschappelijke belangen die dreigen
te worden geschaad. Hij trekt een parallel met de belangen van de schuldenaar, die
onder omstandigheden ook inbreuk kunnen maken op het belang van de gezamen55
lijke schuldeisers. Naar de mening van Bloemarts erkent de Hoge Raad niet de
zogenoemde forumbenadering, maar komt aan de curator wel een margin of appreciation toe. Dit licht hij als volgt toe. (i) Het belang van de fiscus (bij realisering
bodembeslag) moet worden gerelativeerd. Het is niet een particulier belang, maar
een facet van het algemeen belang, dat mede gediend is met een beperking van de
werkloosheidslasten. (ii) De curator is niet gebonden door het belang van de
crediteuren zoals zij dit zelf definiëren, maar mag (moet) dat belang objectiveren
zodanig dat het mede ziet op de voortzetting van rendabele commerciële relaties met
de schuldenaar of diens opvolger als ondernemer. (iii) Aan belangen van maatschappelijke aard kan voorrang toekomen boven het belang van individuele schuldeisers,
mits recht wordt gedaan aan het zo geobjectiveerde collectieve belang van de
56
schuldeisers.
Het belang van geheel of gedeeltelijk behoud van de onderneming als going
concern verdient echter een prominentere plaats zowel in surseance als in faillissement, en daar is wetswijziging voor nodig. De Ranitz is geen voorstander van het
uitbreiden van de taak van de curator met het behartigen van maatschappelijke
belangen. Volgens De Ranitz biedt de huidige taakstelling – het realiseren van een zo
groot mogelijke opbrengst voor de gezamenlijke schuldeisers – veel meer houvast.
Ook zal het betrekken van het belang van de werkgelegenheid bij beleidsbeslissingen
57
zijns inziens leiden tot vertraging. Volgens de MDW-werkgroep faillissementsrecht
heeft het insolventierecht tevens tot doel kapitaalvernietiging te voorkomen en
moeten ondernemingen met overlevingskansen worden behouden. Hierbij spelen
58
ook de belangen van leveranciers, kredietverschaffers en werknemers een rol.
Volgens Van der Heijden dient het uitgangspunt van het beleid van de curator te
zijn het voldoen aan verplichtingen jegens de schuldeisers, maar moet de curator bij
de uitoefening van zijn taak ook rekening houden met maatschappelijke belangen. De
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E.P.M. Joosen, Overdracht van ondernemingen uit faillissement, Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink 1998,
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1998, p. 155.
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De insolvente ondernemer

6.5.5

zwaarte die aan de verschillende belangen wordt toegekend, kan slechts in indivi59
duele gevallen worden bepaald. De onduidelijke doelstelling van de Faillissementswet wordt door de MDW-werkgroep als een van de knelpunten van het
insolventierecht beschouwd. In het eindrapport overweegt de werkgroep het volgende: “De centrale doelstelling van het Nederlandse insolventierecht dient naar het
oordeel van de werkgroep met het oog op het vereiste vertrouwen in het maatschappelijk verkeer primair gericht te blijven op voldoening van schuldeisers. Tegelijk is het
voor de Nederlandse samenleving als geheel, voor alle direct en indirect betrokkenen
van belang dat in de afwikkeling van insolventies ook acht wordt, althans kan worden
geslagen op andere belangen dan die van schuldeisers. Indien (zonder verstoring
van de mededinging) ondernemingen of delen daarvan die kunnen overleven als
motor van welvaart, bedrijvigheid, werkgelegenheid en inkomen behouden blijven,
60
wordt niet gerechtvaardigde kapitaalvernietiging aldus voorkomen”.
Uit de jurisprudentie en de uitgebreide discussie in de literatuur, volgt dat de
doelstelling van de faillissementprocedure niet volstrekt duidelijk is. Dit roept in de
praktijk vragen op bij de curator, zeker als er niet geliquideerd, maar gereorganiseerd
wordt. Het (collectieve) schuldeisersbelang staat altijd voorop, maar onder omstandigheden moet er ook rekening worden gehouden met belangen als werkgelegenheid
en continuïteit van de onderneming. Dit kan ertoe leiden dat de belangen van
individuele crediteuren moeten wijken. De belangenafweging door de curator zal in
het kader van de adviesprocedure moeten worden voorgelegd aan de or als motivering voor het besluit. In de volgende paragraaf ga ik daarom in op de rol die de
hierboven besproken taakopvatting speelt in een advies- of beroepsprocedure. Wordt
deze ingevuld door de taakstelling van de curator en de belangen die het faillissementsrecht beschermt?
6.5.5

De reikwijdte van het advies- en beroepsrecht

De hierboven besproken taak van de curator is een andere dan die van de ondernemer
de organen van de onderneming. Het bestuur van de ondernemer moet zich bijvoorbeeld richten op de belangen van alle stakeholders die verankerd zijn in het vennootschappelijk belang, terwijl de curator primair het belang van de gezamenlijke
schuldeisers behartigt. Deze taakopvatting werkt door in het medezeggenschapsrecht. Het uitgangspunt is immers ‘medezeggenschap volgt zeggenschap’, en de
zeggenschap wordt door de curator op een andere wijze ingevuld dan door een
bestuurder van een niet-insolvente ondernemer. De Ondernemingskamer zal dan ook
in een art. 26 WOR-procedure rekening moeten houden met zowel de omstandigheid
dat de ondernemer in staat van faillissement verkeert als met de taakstelling van de
curator, zoals ik die heb beschreven in paragraaf 6.5.4. Zo stelt Broekman dat de
61
curator mag volstaan met een kortere toelichting dan normaal. Dit betekent mijns
inziens echter niet dat de curator kan volstaan met de motivering dat één en ander in
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C.M. van der Heijden, Insolventie en rechtspersoon, Deventer: Kluwer 1996, p. 29-30.
MDW-werkgroep Faillissementsrecht, Nadere herziening van het Nederlandse insolventierecht,
Economische zaken 2001, p. 12.
M.F.H. Broekman, ‘De ondernemingsraad en faillissement’, ArbeidsRecht 1999, 21.
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het belang is van de gezamenlijke schuldeisers. De curator moet bijvoorbeeld in ieder
geval aangeven wat de gevolgen zijn voor de werkgelegenheid. Ook moet hij aangeven op welke wijze hij het belang van werknemers op baanbehoud heeft meegewogen en hoe hij eventueel de gevolgen heeft proberen te verzachten. Uit de
hierboven besproken jurisprudentie blijkt immers ook dat de curator enige vrijheid
heeft bij bijvoorbeeld het kiezen voor een bepaalde overnemer. In de onderhandelingen daarover kan hij bijvoorbeeld werkgelegenheidsgaranties overeenkomen.
De toets van art. 26 WOR wordt als het ware door het faillissementsrecht ingekleurd,
wat bijvoorbeeld ook het geval is in de in hoofdstuk 4 besproken concernverhoudingen.
Van de or mag – wederom net als in concernverhoudingen – ook verwacht worden
dat hij rekening houdt met de situatie waarin de ondernemer zich bevindt. Ook moet
hij rekening houden met de belangen van schuldeisers, die door de faillissementsprocedure worden beschermd. Alle kosten die in het medezeggenschapstraject
worden gemaakt, zijn boedelschuld, aangezien zij door het handelen van de curator
kunnen ontstaan. Zij moeten dus worden voldaan voordat uitkering aan schuldeisers
kan plaatsvinden. Van de or mag daarom worden verwacht dat hij sneller handelt en
62
niet (onverkort) gebruik maakt van de opschortingstermijn van art. 25 lid 6 WOR.
Ook moet de or mijns inziens terughoudend omgaan met het inhuren van deskundigen wanneer de ondernemer failliet is verklaard. De Nederlandse wet kent hier
geen specifieke regeling voor. In Duitsland is bijvoorbeeld in de wet opgenomen dat
wanneer Betriebsrat en bewindvoerder binnen drie weken geen overeenstemming
(Interessenausgleich) bereiken, het Arbeitsgericht toestemming kan geven voor het
doorvoeren van een reorganisatie (§ 112 InsO). In Nederland kan de curator wel bij
kort geding vorderen dat de or afziet van de opschortingstermijn. Mijns inziens kan de
or echter niet verplicht worden af te zien van beroep bij de Ondernemingskamer.
In de praktijk lijkt er overigens weinig terecht te komen van de medezeggenschap
van werknemers na faillietverklaring. Mogelijke verklaringen hiervoor zijn dat
curatoren weinig bekend zijn met de WOR of, gezien de vertragende werking,
onvoldoende interesse hebben in de standpunten van de werknemersvertegenwoordigers. Aan de andere kant hebben de werknemers tijdens faillissement andere zaken
aan hun hoofd, waardoor ze hun bevoegdheden niet in rechte afdwingen. Slechts
eenmaal is de adviesplichtigheid van een (voorgenomen) besluit van een bewindvoerder aan de orde geweest in een zaak bij de Ondernemingskamer. In deze zaak had
de or eerder positief geadviseerd over het besluit tot faillietverklaring en claimde hij
later adviesrecht over het besluit tot overdracht van de onderneming. Naar het
oordeel van de Ondernemingskamer was in dit geval geen sprake van een adviesplichtig besluit. De curator mocht er in het onderhavige geval van uitgaan dat hij had
gehandeld volgens zijn afspraak met de or. Voortzetting van de onderneming
behoorde immers niet tot de mogelijkheden. Bovendien doet het besluit volgens de
Ondernemingskamer maximaal recht aan de bestaande belangen en is niet gesteld of
63
gebleken dat er een ander alternatief is.
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6.6.1

Ontslagbescherming

Wanneer het faillissement is uitgesproken, zal de curator geneigd zijn het personeel
zo snel mogelijk te ontslaan, omdat de lonen van werknemers ex art. 40 FW op de
boedel drukken. Ondernemingsraadsleden genieten ontslagbescherming op grond
van art. 7:670 lid 4 BW en art. 21 WOR. Ten aanzien van de bijzondere opzegverboden
uit boek 7 BW (art. 7:670 en 7:670a BW) is onduidelijk of deze van toepassing zijn
tijdens faillissement. In veel gevallen zullen zij niet van toepassing zijn, omdat het
faillissement het einde van de onderneming betreft (art. 7:670b BW), maar de curator
kan de onderneming voortzetten. In dat geval is de heersende leer dat de opzegverboden niet van toepassing zijn. De Rechtbank Zutphen overwoog in 1980 dat het
opzegverbod van art. 21 WOR gewoon toepassing vindt bij een ontslag van een
64
ondernemingsraadlid door een curator. Naar het oordeel van de Rechtbank zou de
wetgever het faillissement zeker onder de uitzonderingen van art. 21 WOR – dat van
latere datum is dan art. 40 FW – hebben gebracht indien hij dit gewenst zou hebben.
Bovendien moet er ook in het geval van faillissement voor worden gewaakt dat
curatoren bij voorkeur aspirant-leden laten afvloeien. Art. 40 FW derogeert dan ook
65
niet aan art. 21 WOR, aldus de Rechtbank Zutphen.
6.6

De rol van de vakorganisaties

6.6.1

Inleiding

Hierboven besprak ik de positie van de or ten opzichte van de insolvente ondernemer.
Ik besprak zowel de positie van de or bij de aanvraag tot faillietverklaring of surseance
van betaling als zijn positie nadat deze is uitgesproken. Hieronder bespreek ik de
bevoegdheden van de vakbonden ten aanzien van de failliete ondernemer. Ik ga in op
het enquêterecht, de Fusiegedragsregels en de WMCO. De eerste procedure kan zowel
bij de aanvraag als daarna een rol spelen. De laatste twee kunnen alleen een rol spelen
als de curator voornemens is de onderneming over te dragen dan wel te reorganiseren. Ik ga wederom vooral in op faillissement. Naast deze procedures kunnen
vakbonden ook gebruikmaken van het recht van verzet (art. 10 FW). Daarvoor verwijs
ik echter naar hetgeen ik in paragraaf 6.4.2. heb geschreven over de or.
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Rechtbank Zutphen 12 juli 1984, NJ 1986, 565. Zie ook J.C.M.G. Bloemarts, ‘Werknemers en
insolventie: een discussiebijdrage over wenselijk recht’, in: A.M. Luttmer-Kat (red), Werknemers
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6.6.2

Het enquêterecht: de mogelijkheden

De vakorganisaties hebben geen specifieke bevoegdheden ten aanzien van de aanvraag tot faillietverklaring of surseance van betaling. De vakorganisaties kunnen
echter wel gebruikmaken van het enquêterecht wanneer zij van mening zijn dat
het faillissement ten onrechte is aangevraagd, bijvoorbeeld omdat het faillissement
alleen of hoofdzakelijk gebruikt wordt om arbeidsrechtelijke bescherming te ontduiken. Uit het arrest-OGEM blijkt dat een failliete onderneming onderwerp kan zijn
66
van een enquêteonderzoek. Samenwerking tussen or en vakbonden kan wenselijk
zijn bij een vermoeden van misbruik van recht. Zo zal de or eerder kennis nemen van
de doeleinden waarvoor het faillissement wordt gebruikt, en kan een vakorganisatie –
na mededeling daarvan door de or – gebruikmaken van de enquêtebevoegdheid.
Ten aanzien van de surseance van betaling van YVC IJsselwerf was door de or
beroep ex art. 26 WOR ingesteld, en door de vakbonden was een verzoek tot enquête
gedaan. De Ondernemingskamer overweegt in de laatste procedure dat het aanvragen
van de surseance gegronde redenen oplevert om te twijfelen aan juist beleid, nu het
lijkt of de vennootschap welbewust op faillissement is afgestevend. De omstandigheid dat voorafgaand aan de aanvraag geen overleg heeft plaatsgevonden met or en
vakbonden draagt bij aan deze conclusie. De vennootschap heeft cassatieberoep
ingesteld tegen deze beschikking, waarin zij onder meer aanvoerde dat de overweging onjuist is dat de ondernemer eerst overleg had moeten voeren met de bonden en
de or. De Hoge Raad verwierp dit cassatieberoep. Hoewel er geen wettelijke verplichting bestaat om de or en/of de vakbonden te raadplegen voorafgaand aan het
aanvragen van het eigen faillissement of surseance, kan het nalaten hiervan in een
enquêtezaak leiden tot de conclusie dat sprake is van gegronde redenen om te
twijfelen aan juist beleid. Overigens concludeerde de Ondernemingskamer in de
tweede fase van de enquêteprocedure dat van wanbeleid in het geval van YVC
67
IJsselwerf geen sprake was. Naar het oordeel van Willems is de enquêteprocedure
geschikt om oneigenlijk gebruik van faillissement aan het licht te brengen, nu
68
de onderzoekers toegang hebben tot alle bescheiden en boeken. Gezien de ruime
definitie van het begrip wanbeleid is hiervan naar zijn mening sprake wanneer de
ondernemer het faillissement aanvraagt met het doel afbreuk te doen aan arbeidsrechtelijke bescherming, nu dit ook misbruik van recht in de zin van art. 3:13 BW
betreft.
Het aanvragen van surseance of faillissement kan dus worden getoetst in een
enquêteprocedure. Na faillietverklaring of verlening van surseance van betaling
kunnen zich ook omstandigheden voordoen die nopen tot het instellen van een
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enquêteprocedure. De vraag is of een door de vakbonden geïnitieerde enquêteprocedure zich ook kan uitstrekken over het handelen van de curator. Een interessante
vraag is of de enquêteprocedure zich ook kan uitstrekken over het handelen van de
curator. De curator zet de onderneming na faillietverklaring een tijdje voort en draagt
deze vervolgens over aan een derde partij. De vakbonden hebben bezwaren tegen
deze overdracht omdat werkgelegenheid verloren gaat en de ondernemingsraad niet
betrokken is geweest bij de overdracht? Kan dit aan de orde worden gesteld in een
enquêteprocedure? Hierover bestaat geen overeenstemming in de literatuur. Een deel
van de auteurs meent dat het handelen van de curator alleen wordt beheerst door de
69
faillissementswet en niet door het vennootschapsrecht. Het enquêterecht ziet
immers op onderzoek bij de rechtspersoon en de curator maakt geen onderdeel uit
van een orgaan van de rechtspersoon. Hij beheert de onderneming voor de boedel en
niet voor de rechtspersoon. Willems is daarentegen van mening dat wanneer het
handelen van de curator ziet op het voortzetten van de onderneming, hetgeen art. 98
FW mogelijk maakt, dat handelen ook ter discussie kan worden gesteld in een
70
enquêteprocedure. Ik sluit niet uit dat de Ondernemingskamer daar inderdaad in
71
mee zal gaan.
6.6.3

De ontvankelijkheid in een enquêteprocedure bij een insolvente
vennootschap

Als een vennootschap in betalingsmoeilijkheden verkeert, kan de situatie zich voordoen dat al het personeel is ontslagen voordat de vakbond in de gelegenheid is de
enquêteprocedure te starten. De vraag wordt opgeworpen of de vakbond in een
dergelijk geval ontvankelijk is, nu art. 2:347 BW vereist dat de vakbond in de
onderneming van de vennootschap werknemers telt. In de zaak-Friesland Vlees is
72
dit standpunt door de vennootschap ingenomen. De Ondernemingskamer heeft
deze echter onbeantwoord gelaten, omdat het verzoek toch – op andere gronden –
zou worden afgewezen. Op het moment dat het verzoek werd ingediend, waren bij
Friesland Vlees nog wel werknemers, zodat de ontvankelijkheid van de vakbond
mijns inziens geen probleem had kunnen opleveren. Sprengers wijst er in zijn noot bij
deze uitspraak op dat dan nog de vraag bestaat of het onderzoek zich kan uitstrekken
over de periode na de beëindiging van de arbeidsovereenkomsten. Deze vraag moet
zijns inziens bevestigend beantwoord worden, omdat het bekritiseerde beleid juist
heeft geleid tot beëindiging van de arbeidsovereenkomsten. Dit was ook een van de
redenen die ten grondslag lagen aan het verzoek van de vakbond.
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Zie bijvoorbeeld: J.J.M. van Mierlo, ‘Enige aspecten van samenloop van enquêterecht en insolventierecht, Ondernemingsrecht, 2005, 138.
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In de zaken omtrent het concern van stichtingen Meavita, beantwoordt de
Ondernemingskamer de ontvankelijkheidsvraag wel. De Ondernemingskamer overweegt: “een redelijke en op de praktijk toegesneden wetsgeschiedenis die recht doet
aan de aard en de strekking van het enquêterecht brengt mee dat aan de hier
bedoelde voorwaarde van art. 2:347 BW is voldaan indien de desbetreffende vakvereniging ten tijde van de (eventueel) te onderzoeken gedraging(en) leden onder de
bij de te onderzoeken rechtspersoon werkzame personen telde en dit, zoals in casu
moet worden aangenomen, ten tijde van het indienen van het enquêteverzoek niet
73
langer het geval is.” Deze benadering lijkt mij juist, omdat het enquêterecht van
vakbonden anders illusoir zou worden. Uit hierboven aangehaalde jurisprudentie
van de Hoge Raad volgt juist dat het faillissement niet in de weg hoeft te staan aan een
enquêteprocedure.
6.6.4

De Fusiegedragsregels

De Fusiegedragsregels zijn onverkort van toepassing wanneer een onderneming in
faillissement of surseance verkeert. Wanneer de curator de onderneming overdraagt
aan een derde, zullen de vakorganisaties dus moeten worden geraadpleegd. Uit
jurisprudentie van de geschillencommissie blijkt wel, dat de activiteiten van de
betreffende onderneming moeten zijn voortgezet door de curator in geval van
faillissement. Bij verkoop van losse onderdelen uit de boedel is geen sprake van
74
een onderneming in de zin van de FGR. De insolventie kan wel invloed hebben op de
manier waarop uitvoering wordt gegeven aan art. 4 FGR. Er zal bekeken moeten
worden wat fusiepartijen en vakverenigingen in deze situatie van elkaar kunnen
75
vergen. Zo is denkbaar dat een vakvereniging sneller met een standpunt komt
dan gebruikelijk.
6.6.5

De Wet melding collectief ontslag

De Wet melding collectief ontslag is gedeeltelijk van toepassing in de situatie dat de
werkgever in staat van faillissement verkeert. De melding aan en de raadpleging van
de betrokken vakbonden (art. 3 WMCO) is onverkort van toepassing op de failliete
werkgever. Melding van het bevoegde gezag vindt alleen plaats indien het gezag
daarom verzoekt. Ook de maand wachttermijn hoeft niet in acht worden genomen.
Uit het arrest Landsbanki van het Hof van Justitie volgt dat de curator gelijk gesteld
76
wordt met de werkgever. De curator moet dus de WMCO naleven in het geval dat hij
meer dan 20 werknemers binnen een bepaald gebied ontslaat. In de praktijk wordt de
WMCO bij failliete werkgevers vaak niet nageleefd. Niet alleen omdat de curator
hiertoe vaak niet snel geneigd is, maar ook omdat de vakbonden er weinig behoefte
aan hebben. Sinds de wijziging van de WMCO wordt het niet-naleven van de WMCO
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Ondernemingskamer 14 april 2010, ARO 2010/63, JOR 2010/185 m.nt. Bartman, ROR 2010/10
(Meavita). Hetzelfde overweegt de Ondernemingskamer ten aanzien van het vereiste dat een
vereniging of stichting een onderneming (in de zin van de WOR) in stand moet houden.
Aangehaald in J.B. Hoyink, Fusiegedragsregels 2000 commentaar, Den Haag: SER 2001, p. 15.
J.B. Hoyink, Fusiegedragsregels 2000 commentaar, Den Haag: SER 2001, p. 15.
Hof van Justitie EU 3 maart 2011 C-235/10-239/10 (Landsbanki).
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gesanctioneerd met de vernietigbaarheid van de opzegging (art. 7 WMCO). De vraag
rijst of een deze sanctie ook geldt voor het niet-naleven van de meldings- en
raadplegingsverplichting door de curator. Sommige auteurs menen van niet en stellen
zich op het standpunt dat de wetgever vergeten is een uitzondering te maken voor de
77
failliete werkgever. Ik betwijfel dat. Het uitgangspunt van de WMCO bij failliete
ondernemingen is: van toepassing, tenzij daarop een uitzondering is gemaakt.
Wanneer de wetgever art. 7 WMCO had willen beperken tot solvente ondernemingen,
was er wel een uitzondering opgenomen. Bovendien volgt uit het eerder genoemde
arrest Landsbanki dat naleving van de WMCO in faillissementssituaties van belang
wordt geacht. Daarbij staat volgens het Hof van Justitie niet het voorkomen van
ontslagen voorop, maar heeft het overleg tot doel de gevolgen te verzachten dan wel
maatregelen te nemen. Het Hof van Justitie bevestigt hiermee het belang van naleving
van de WMCO in geval van faillissement. De sanctie van art. 7 WMCO draagt bij aan de
naleving. Naar mijn mening moeten curatoren dus in het vervolg oplettender zijn ten
aanzien van de naleving van de WMCO. Ik wijs er daarbij op dat de sanctie van art. 7
WMCO niet alleen geldt voor de raadpleging van vakbonden, maar ook voor het
adviesrecht van de OR. Overigens is de vraag of een vernietiging van de opzegging de
werknemers veel zal baten, nu de loongarantieregeling in duur beperkt is. Alleen bij
een goedgevulde boedel zal de vernietiging van de opzegging aantrekkelijk zijn voor
werknemers.
Om recht te doen aan het bijzondere karakter van de faillissementsprocedure lijkt
mij het wenselijk dat de periode van de raadpleging, wordt afgetrokken van de
78
maximale opzegtermijn van 6 weken (art. 40 FW). Als vakbonden geen behoefte
hebben aan raadpleging kan worden gewerkt met een standaardverklaring, zodat
de curator zonder al te veel vertraging door kan gaan met het opzeggen van de
arbeidsovereenkomsten.
6.7

Uitbreiding van de bevoegdheden van de
werknemersvertegenwoordigers in geval van insolventie?

6.7.1

Inleiding

Door het faillissement wordt de zeggenschap van de bestuurder overgedragen op de
curator. De curator wordt bestuurder in de zin van de WOR. De medezeggenschapsbevoegdheden worden na faillietverklaring onverkort uitgeoefend jegens de curator
en volgen dus de zeggenschap. Bij de uitoefening van de medezeggenschap zal wel
rekening worden gehouden met de wijze waarop de curator deze zeggenschap
uitoefent vanwege de taakstelling die het faillissementsrecht hem oplegt. In het geval
van surseance van betaling, blijft de bestuurder bevoegd en treedt dus ook geen
wijziging in de zeggenschap (en in de medezeggenschap) op. Ik blijf mij dan ook
beperken tot de failliete onderneming.
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Zie bijvoorbeeld: P.R.W. Schaink, Arbeidsovereenkomst en faillissement, Deventer: Kluwer 2012,
p. 28.
Zie J.C.A. Herstel en R.W.J.M. Schuurman, ‘Gewijzigd collectief ontslagrecht (ook) de curator op
scherp!’, TvI 2012, 22.
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Een wijziging van de volledige zeggenschap doordat een ander bestuurder wordt
van de onderneming, is een ingrijpende wijziging. Het is een ingrijpende wijziging
waarbij de or in het algemeen geen bevoegdheden heeft, althans dit wordt afgeleid uit
wetsgeschiedenis en jurisprudentie van de Hoge Raad. Zoals gezegd overtuigen
de argumenten van de minister, waar ook de Hoge Raad naar verwijst, mij niet. Het
aanvragen van het eigen faillissement valt onder de limitatieve opsomming van
art. 25 WOR, aangezien er sprake is van overdracht van zeggenschap en/of van een
belangrijke wijziging in de organisatie dan wel verdeling van bevoegdheden in de
onderneming.
De vraag is wel of een dergelijk volledig adviesrecht inclusief beroepsrecht
wenselijk is, gezien de bijzondere situatie waarin de onderneming verkeert en gezien
de belangen van andere betrokkenen, in het bijzonder schuldeisers. In deze paragraaf
analyseer ik daarom de bezwaren tegen een onverkort adviesrecht van de or. Hoe kan
bijvoorbeeld de vertragende werking van adviesrecht worden afgewogen tegen de
belangen van schuldeisers en schuldenaar bij een snelle uitspraak over het faillissement? En is er sprake van samenloop met de faillissementsrechtelijke procedure bij
de rechtbank? Verder onderzoek ik alternatieven voor het adviesrecht, waarbij ik
streef naar een balans tussen enerzijds het belang van de or bij inspraak over de
belangrijke wijziging van zeggenschap die plaatsvindt door faillietverklaring, en
anderzijds het belang van schuldeisers bij een zo snel mogelijke afwikkeling van de
boedel. Ook houd ik daarbij rekening met de beste aansluiting bij het besluitvormingstraject. Ten aanzien van de aanvraag van de faillietverklaring is het immers de
rechtbank die uiteindelijk afweegt of een faillietverklaring gerechtvaardigd is. Ligt het
dan niet meer voor de hand om de or een rol te geven in de procedure bij de
rechtbank?
6.7.2

Vertragende werking

Het faillissementsrecht is ingericht op het zo snel mogelijk afwikkelen van de boedel
ten behoeve van de schuldeisers. Ook de schuldenaar is gebaat bij een zo snel
79
mogelijke afwikkeling van de boedel. De vertragende werking van het adviesrecht
is daarom een argument om het adviesrecht van de or ten aanzien van het aanvragen
80
van faillissement af te wijzen. Ook de Rechtbank Den Bosch voerde dit aan als één
van de argumenten. Het adviesrecht kan inderdaad vertragend werken, maar Rood
wees op de omstandigheid dat tegenover de vertraging van medezeggenschap bij
herhaling is aangevoerd dat de implementatie van een besluit sneller verloopt als dit
81
is genomen met een bepaalde mate van inspraak. Het argument is bovendien niet
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Dit belang van de schuldenaar wordt beschermd door art. 6 EVRM (eerlijk proces). Onnodige
vertraging van het faillissement kan leiden tot schending van dit artikel. De vraag is of de belangen
van werknemers voldoende als een rechtvaardigingsgrond worden beschouwd. Zie meer over de
redelijke termijn van de faillissementsprocedure: B. Katan, ‘Overzichtsartikel: insolventierecht en
EVRM, TvI 2006, 20 en J.A. van Apeldoorn, ‘Mensenrechten en insolventie’, TvI 2002, p. 60-67.
Zie: M.G. Rood, ‘Over medezeggenschapsrechtelijke aspecten bij insolventie van de werkgever’, in:
I.P. Asscher-Vonk, Onderneming en werknemer, Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink 2001, p. 258.
M.G. Rood, ‘Over medezeggenschapsrechtelijke aspecten bij insolventie van de werkgever’, in:
I.P. Asscher-Vonk, Onderneming en werknemer, Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink 2001, p. 254.
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sterk, nu na faillietverklaring de adviesrechten van de or onverkort gelden, terwijl
vertraging na faillietverklaring tot extra boedelschulden leidt. Wel is het zo, dat bij
vertraging met betrekking tot de aanvraag lange tijd onzekerheid zal bestaan voor
schuldenaar en belanghebbenden.
Zowel bij aanvraag van faillissement als na faillietverklaring, mag van de or echter
verwacht worden dat hij snel adviseert en geen gebruik maakt van de (volledige)
82
opschortingstermijn. Het laatste kan de ondernemer eventueel ook afdwingen in
kort geding. Het besluit tot aanvragen van het faillissement moet ook worden voorgelegd aan de AV(A) in het kader van art. 2:107a BW en aan de RVC in een
structuurvennootschap op grond van art. 2:164/274 BW. Deze goedkeuringen worden
ook niet meteen gegeven. Zo geldt er een oproepingstermijn voor de AV(A).
Naast tijd kost medezeggenschap ook geld. Bij een complex besluit zal de or een
deskundige willen inschakelen, en wanneer hij gaat procederen moeten de kosten
voor rechtsbijstand door de ondernemer worden voldaan. Deze gelden worden vlak
voor de faillietverklaring aan de boedel onttrokken en komen op deze manier niet ten
goede aan de crediteuren van de schuldenaar. Kortom: de vertraging van medezeggenschap is bij de aanvraag een punt waar rekening mee moet worden gehouden,
maar wanneer het medezeggenschapstraject beperkt wordt tot een paar weken – in
die periode moeten ook AV(A) en RVC geraadpleegd worden – is er geen sprake van
onrechtvaardige vertraging. Het beroepsrecht kan mijns inziens wel tot onredelijke
bezwaren leiden; daarom zal ik later onderzoeken of een adviesrecht zonder beroep
een wenselijk alternatief is.
6.7.3

Samenloop van procedures

Een tweede praktisch bezwaar kan zijn, dat bij adviesplichtigheid twee verschillende
rechters over het besluit tot faillietverklaring moeten oordelen: de rechtbank bij
faillietverklaring en de Ondernemingskamer in een adviesprocedure. De toetsing van
deze procedures verschilt echter aanzienlijk van elkaar. Zoals eerder gezegd, toetst de
rechtbank ex art. 6 lid 3 FW slechts summierlijk of de schuldenaar in de toestand
83
verkeert dat hij is opgehouden met betalen. De Ondernemingskamer daarentegen
toetst marginaal of de ondernemer bij de afweging van alle belangen in redelijkheid
84
tot het besluit heeft kunnen komen. Dit is een procedure waarbij vooral de
processuele aspecten aan de orde komen.
Samenloop van art. 26 WOR met andere procedures doet zich vaker voor, bijvoorbeeld met enquêterecht, de WMCO en de Fusiegedragsregels. Gezien de bijzondere
toets van art. 26 WOR, is deze samenloop nooit problematisch. Wel is het van belang
dat rekening wordt gehouden met eventuele andere procedures. Zo zal de Ondernemingskamer zich in een art. 26 WOR-procedure terughoudend kunnen opstellen ten
aanzien van de vraag of de ondernemer daadwerkelijk is gestopt met betalen. Ook kan
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Vgl. W.P.J. Kroft, ‘De curator en de medezeggenschap van werknemers’, in: S.C.J.J. Kortmann e.a.,
De curator een octopus, Deventer: Tjeenk Willink, p. 61.
Zie ook: W.P.J. Kroft, ‘De curator en de medezeggenschap van werknemers’ in: S.C.J.J. Kortmann e.a.,
De curator een octopus, Deventer: Tjeenk Willink 1996, p. 53.
Zie ook: M.F. Broekman, ‘De ondernemingsraad en faillissement’, ArbeidsRecht 1999-4.
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de Rechtbank rekening houden met de omstandigheid dat nog een medezeggenschapsrechtelijke procedure aanhangig is.
Ondanks dat de samenloop, gezien de aard van de procedures, niet wenselijk is,
rijst de vraag of beroep bij de Ondernemingskamer wel zinvol is in geval van het
voornemen tot eigen aanvraag tot faillietverklaring. Het zal immers onmogelijk zijn
om voordat de Rechtbank uitspraak doet een procedure bij de Ondernemingskamer te
voeren. En nadat de uitspraak tot faillietverklaring is gebeurd, heeft beroep bij de
Ondernemingskamer weinig zin, omdat de Ondernemingskamer niet als voorziening
85
kan opleggen dat de faillietverklaring ongedaan wordt gemaakt. Het beroepsrecht is
daarmee illusoir.
6.7.4

Ongelijke behandeling van crediteuren

Een meer fundamenteel bezwaar is dat de medezeggenschap van werknemers de
paritas creditorum zou kunnen doorbreken doordat werknemers meer rechten
zouden hebben dan schuldeisers. Art. 3:277 BW spreekt echter alleen van een gelijk
recht op voldoening van hun schuld. De bevoegdheden op grond van de WOR geven
de werknemers geen financieel voordeel en doorbreken daarmee niet de paritas
creditorum.
6.8

Alternatieven

6.8.1

Inleiding

Zoals eerder gezegd, ben ik van mening dat het aanvragen van het eigen faillissement
strikt genomen onder de limitatieve opsomming van art. 25 WOR valt. Mijns inziens is
een rol voor de or ten aanzien van de eigen aanvraag ook wenselijk, gezien de
ingrijpende gevolgen die een faillietverklaring voor de onderneming en de werkgelegenheid heeft. Bovendien zou de or een rol kunnen spelen bij het signaleren van
misbruik van faillissement. Aan de andere kant kleeft er een aantal bezwaren aan een
onverkort adviesrecht inclusief beroepsrecht in het geval van insolventie. In het
algemeen komen deze bezwaren neer op de onverenigbaarheid van het faillissementsrecht en het medezeggenschapsrecht. Het medezeggenschapsrecht is geschreven voor ondernemingen die zich niet in een noodlijdende toestand bevinden.
Wanneer sprake is van insolventie spelen andere belangen een grote(re) rol en
komt de medezeggenschap onder druk te staan. In de volgende paragrafen heb ik
daarom een aantal alternatieve bevoegdheden voor de or onderzocht. Alternatieven
die recht doen aan het belang van werknemers op medezeggenschap wanneer
ingrijpende beslissingen worden (voor)genomen, maar die ook recht doen aan de
bijzondere procedure waarin de onderneming zich bevindt en met de belangen van
degenen die door het insolventierecht worden beschermd.
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Vgl. W.P.J. Kroft, ‘De curator en de medezeggenschap van werknemers’ in: S.C.J.J. Kortmann e.a., De
curator een octopus, Deventer: Tjeenk Willink 1996, p. 54.
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6.8.3

Informatierecht

Hierboven gaf ik al aan dat een specifiek informatierecht of een specifieke mededelingsplicht ten aanzien van een aangifte tot faillietverklaring (eigen aangifte of een
verzoek door schuldeisers) en een verzoek tot het verlenen surseance van betaling mij
wenselijk lijkt. Eerder is dit al voorgesteld door Bloemarts. Een informatierecht brengt
op geen enkele wijze vertraging of kosten met zich, en bovendien biedt het de or de
mogelijkheid gebruik te maken van bijvoorbeeld het verzetsrecht. Ook kan het de
vakbonden aansporen tot het indienen van een enquêteverzoek. In België bestaat een
dergelijke mededelingsplicht ook. Het informatierecht bij faillissement en surseance
van betaling kan worden toegevoegd aan de bepalingen van art. 31a-31e WOR waarin
specifieke informatieverplichtingen voor de ondernemer zijn opgenomen.
6.8.3

Hoorrecht

Een goed alternatief voor het adviesrecht is een hoorrecht voor de or bij de behande86
ling van het verzoek tot eigen aanvraag door de rechtbank. Op dit moment vindt een
zeer summiere toets plaats bij de aanvraag van het faillissement. Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat de regering zoveel mogelijk probeert te voorkomen dat de
uitspraak tot faillietverklaring wordt uitgesteld. Zo is ervoor gekozen geen verplichting tot horen van de schuldenaar op te leggen indien het faillissement wordt
aangevraagd door schuldeisers. “Eene verplichting tot oproeping zal tot onnoodige
vertraging aanleiding geven in notoire gevallen van insolventie, indien bijv. de
87
schuldenaar zich op verren afstand bevindt”, staat er in de wetsgeschiedenis.
Ook de positie van werknemers of andere maatschappelijke belangen worden in
het geheel niet betrokken bij de beslissing van de rechter om de ondernemer al dan
niet failliet te verklaren. Hoge personeelskosten zijn echter vaak een motief voor het
aanvragen van het eigen faillissement. Uit de in paragraaf 6.5.4 besproken jurisprudentie, blijkt dat de curator bij zijn handelen na faillietverklaring ook rekening moet
houden met maatschappelijke belangen. Naar mijn mening dient hetzelfde te gelden
voor de rechtbank bij de aanvraag tot faillietverklaring. Een goede manier om de
rechtbank op de hoogte te stellen van de maatschappelijke achtergrond van een in
betalingsmoeilijkheden verkerende onderneming, is de or oproepen en horen. Overigens kan de Rechtbank de or al oproepen en horen, maar zij zal daartoe niet snel
geneigd zijn in het geval van faillissement. Wanneer de or meent dat het belang van
de werknemers gehoord moet worden en dat er geen informatie en overleg heeft
plaatsgevonden in het voortraject, zou hij de rechtbank een brief kunnen sturen met
het verzoek te worden gehoord.
Een hoorrecht lijkt mij een gewenste ontwikkeling, maar dit leidt er wel toe dat de
toetsing door de Rechtbank zal moeten worden veranderd. De schuldenaar heeft nu
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Deze mogelijkheid is eerder opgeworpen door Loesberg. E. Loesberg, ‘Reactie op het artikel van
mr. M.F.H. Broekman in ArbeidsRecht 1999/4,21, ArbeidsRecht 1999, 44.
Art. 6 FW bepaalt dat de schuldenaar kan worden opgeroepen, maar de rechter is hiertoe niet
verplicht. S.C.J.J. Kortmann, N.E.D. Faber (red), Van der Feltz I. Geschiedenis van de Faillissementswet,
Zwolle: Tjeenk Willink 1994, p. 271.
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immers zelf geen hoorrecht. Binnen de huidige Faillissementswet lijkt mij een hoorrecht voor de or aldus een te zware wijziging, maar misschien kan dit worden
meegenomen bij een toekomstige wijziging van de insolventiewetgeving.
6.8.4

Adviesrecht zonder beroepsmogelijkheid

Een andere mogelijkheid is dat de or wel in de gelegenheid wordt gesteld advies uit te
brengen over het voorgenomen besluit tot eigen aanvraag van het faillissement
(eventueel ook surseance van betaling), maar dat hieraan geen beroepsrecht is
gekoppeld. Een dergelijk adviesrecht zonder beroepsrecht kent de WOR al voor het
(voorgenomen) besluit tot benoeming en ontslag van een bestuurder in de zin van de
WOR (art. 30 WOR). Op deze manier worden de schuldeisers niet benadeeld en wordt
het proces niet vertraagd. De or wordt wel in de gelegenheid gesteld zijn standpunt
over de insolventie in te nemen. Eventueel kan het advies van de or bij het verzoek
tot faillietverklaring worden gevoegd, zodat ook de Rechtbank op de hoogte wordt
gesteld van het standpunt van de or. Hieraan kan een onderzoeksverplichting voor de
88
Rechtbank worden gekoppeld, die in de literatuur wel is voorgesteld.
6.8.5

Beroep tegen handelingen curator?

De or kan ex art. 69 FW niet tegen handelingen van de curator opkomen. Deze
bevoegdheid staat alleen ter beschikking aan de schuldeisers, de commissie van
schuldeisers en de gefailleerde zelf. Het doel van deze bepaling is de curator onder
89
controle stellen van hen in wier belang hij is aangesteld. In navolging van Bloemarts
90
lijkt mij openstelling voor de or wenselijk. Gezien de jurisprudentie inzake Sigmacon II en de Leidsche wolspinnerij ligt een ruimer begrip van ‘belanghebbenden’ hier
voor de hand. Hierbij kan aansluiting worden gezocht bij art.10 FW.
6.8.6

Toekomstige ontwikkelingen en de rol van de or en vakbonden

In de faillissementsrechtelijke literatuur wordt veelvuldig bepleit een vorm van
informele reorganisatie mogelijk te maken. De meeste voorstelen worden gebaseerd
91
op de Engelse pre-pack. De minister heeft aangekondigd met een voorstel tot
herijking van het faillissementsrecht te komen waarbij een van de pijlers het
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Zie bijvoorbeeld M.F.H. Broekman, ‘De ondernemingsraad en faillissement’ ArbeidsRecht 1999-4
en W.P.J. Kroft ‘De curator en de medezeggenschap van werknemers’, in: De curator een octopus,
p. 60-61.
S.C.J.J. Kortmann, N.E.D. Faber (red), Van der Feltz II. Geschiedenis van de Faillissementswet, Zwolle:
Tjeenk Willink 1994, p. 9.
J.C.M.G. Bloemarts, ‘Werknemers en insolventie: een discussiebijdrage over wenselijk recht’, in:
A.M. Luttmer-Kat (red), Werknemers en insolventie van de werkgever: is de balans in evenwicht?
Deventer: Kluwer 2000, p. 73-80.
Zie bijvoorbeeld: H. Koster, ‘Herstructureringen bij insolventie: naar de pre pack, TvI 2013/7;
B. Wessels, ‘Scheme of arrangement: a viable European rescue strategy?, Ondernemingsrecht 2010,
154; R.D. Vriesendorp, R.M. Hermans en K.A.J. de Vries, ‘Herijking van het faillissementsrecht en
het informeel akkoord: gemiste kans of opportunity voor een Nederlandse scheme of arrangment’,
TvI 2013,12; K. Beke, P. Wolterman, ‘verslag seminar ‘De Nederlandse pre-pack – ready for take off?
11 april te Amsterdam’, TvI 2012, 31.
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versterken van het reorganiserend vermogen van ondernemingen zal zijn. Denkbaar
is dat hij ingaat op de wens van de praktijk en met een Nederlandse vorm van prepack. De pre-pack (pre-packaged insolvency) houdt in dat voorafgaand aan de
faillietverklaring een stille bewindvoerder wordt benoemd die de mogelijkheden
van een doorstart onderzoekt. Op het moment dat de faillietverklaring wordt uitgesproken, wordt de overname direct geeffectueerd. Sommige Nederlandse rechters
maken een pre-pack al mogelijk. Hierna ga ik kort in op de rol van werknemersvertegenwoordigers bij de pre-pack. Ik stel daarbij voorop dat medezeggenschap op
gespannen voet staat met de doeleinden van de pre-pack. Een pre-pack is het meest
succesvol indien dit zo snel mogelijk en in het geheim gebeurt. Beide aspecten
verhouden zich slecht tot medezeggenschap van werknemers. Aan de andere kant
heeft een pre-pack ingrijpende gevolgen voor de toekomst van de onderneming
waardoor betrokkenheid van de werknemers mijns inziens gerechtvaardigd is. Wanneer de minister inderdaad een pre-pack regeling in de Faillissementswet opneemt,
lijkt het mij wenselijk dat nagedacht wordt over de rol van de vakbonden en de OR.
Vroegtijdige raadpleging onder geheimhouding lijkt mij daarbij het meest geschikt.
Eventueel kan met de OR en vakbonden worden afgesproken dat zij in een vroegtijdig
stadium worden geraadpleegd en daarna niet meer. Een vergelijking met de
93
gefaseerde besluitvorming doet zich hier voor.
Onder het huidige recht moet er bij een pre-pack rekening worden gehouden met
de omstandigheid dat de WMCO nog moet worden nageleefd op het moment dat de
overname daadwerkelijk wordt geëffectueerd. Ook de or zal op grond van art. 25 lid 1
sub a WOR in de gelegenheid moeten worden gesteld advies uit te brengen. Het
aantrekken van de stille bewindvoerder op verzoek van de ondernemer, is mijns
inziens ook een adviesplichtig besluit op grond van art. 25 lid 1 sub n WOR. Het gaat
hier immers om een adviseur van de ondernemer die advies uitbrengt over een
94
besluit dat opgesomd staat in art. 25 WOR (sub a en mogelijk sub e).
6.9

Conclusie

In dit hoofdstuk onderzocht ik de positie van werknemersvertegenwoordigers in het
geval dat de ondernemer/werkgever in insolventie verkeert. Er zijn twee insolventieprocedures: het faillissement en de surseance van betaling. Wanneer een ondernemer failliet wordt verklaard, vinden aanzienlijke veranderingen in de
zeggenschapsverhoudingen plaats. De ondernemer verliest de zeggenschap over de
onderneming en deze zeggenschap wordt uitgeoefend door de curator. In het geval
van surseance van betaling is deze verandering minder ingrijpend, aangezien de
ondernemer bevoegd blijft maar onder toezicht komt van de bewindvoerder. Ik ben
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Brief van de Minister van Veiligheid en Justitie van 27 november 2012 inzake faillissementsfraude.
Overigens is het op basis van het huidige recht lastig om afspraken met de or te maken gezien de
omstandigheid dat art. 32 WOR het alleen mogelijk maakt de bevoegdheden van de or uit te
breiden. Naar mijn mening moet art. 32 WOR flexibeler kunnen worden toegepast indien het niet
gaat om het afzien van bevoegdheden maar om het anders of op een ander tijdstip uitoefenen.
Zie ook mijn eerdere bijdrage in ArbeidsRecht. I. Zaal, ‘Faillissement en doorstart: de positie van de
OR en vakbonden’, ArbeidsRecht 2013, 40.

257

6.9

De reikwijdte van medezeggenschap

dan ook vooral ingegaan op de situatie dat de ondernemer in staat van faillissement
verkeert. Omdat de zeggenschap wijzigt in geval van faillissement, rijst de vraag wat
de gevolgen zijn voor de medezeggenschap die de zeggenschap in beginsel volgt. Ik
heb daarbij gekeken naar de vraag of de aanvraag tot faillietverklaring adviesplichtig
is en wat er gebeurt met de bevoegdheden van de or nadat de ondernemer in staat
van faillissement is gesteld.
Het faillissement kan worden aangevraagd door schuldeisers, maar ook door de
ondernemer zelf. In beide gevallen heeft de or geen bevoegdheden. De aanvraag door
de schuldeisers is geen (voorgenomen) besluit van de ondernemer, en op grond van
jurisprudentie en wetsgeschiedenis is de heersende leer dat een eigen aangifte tot
faillietverklaring ook geen adviesplichtig besluit is. Dit is naar mijn mening niet
terecht. De door de minister in 1998 aangebrachte scheiding tussen faillissementsrecht en vennootschapsrecht enerzijds en medezeggenschapsrecht anderzijds is
mijns inziens geen overtuigend argument om de or zijn adviesrecht te onthouden.
In hoofdstuk 3 concludeerde ik immers aan de hand van jurisprudentie dat de
scheiding tussen vennootschapsrecht en medezeggenschapsrecht door de Ondernemingskamer is losgelaten. Hetzelfde zou mijns inziens moeten gelden voor het
insolventierecht.
Een adviesrecht voor de or ten aanzien van de eigen aanvraag van het faillissement
is bovendien niet in strijd met de paritas creditorum of leidt niet tot een ongewenste
samenloop met de procedure tot faillietverklaring bij de Rechtbank. Wel kan een
adviesrecht inclusief beroep bij de Ondernemingskamer een vertragende werking
hebben, die zich slecht verhoudt tot het belang van de schuldeisers (waaronder ook
de werknemers) bij een zo spoedige mogelijke afwikkeling van de boedel en die
boedelkosten met zich kan brengen. Dit geldt overigens ook voor medezeggenschap
jegens de curator, maar daarvoor geldt dat voortzetting van de onderneming dan
blijkbaar in het belang van de boedel is.
Het is ook de vraag of het beroepsrecht het beoogde effect heeft, nu de uitspraak
tot faillietverklaring zeer spoedig wordt gedaan en de Ondernemingskamer deze
rechterlijke uitspraak later niet ongedaan kan maken. Een onverkort adviesrecht ex
art. 25 WOR inclusief beroepsrecht ex art. 26 WOR, gaat mijns inziens dan ook te ver
in de specifieke situatie van faillissement. Het is wel wenselijk de rol van de or uit te
breiden ten aanzien van de faillietverklaring. De or kan het belang van het personeel
en het belang van de continuïteit van de onderneming voor het voetlicht brengen.
Bovendien rechtvaardigt een dergelijke ingrijpende beslissing een zorgvuldige
besluitvorming waarbij de or is betrokken. De or kan ten slotte ook een belangrijke rol
spelen bij de signalering van misbruik van faillissement. In paragraaf 6.8 heb ik
daarom een aantal alternatieven voor het adviesrecht onderzocht die tegemoetkomen aan de bijzondere aard van het faillissementsrecht en de daardoor beschermde
schuldeisers. Een adviesrecht zonder beroepsrecht, zoals dat van art. 30 WOR,
in samenhang met een informatierecht en de mogelijkheid beroep in te stellen
tegen handelingen van de curator, lijkt mij een wenselijke uitbreiding van de
bevoegdheden van de or. Deze bevoegdheden zijn een belangrijke aanvulling op de
verzet- en hogerberoepsmogelijkheid die de or op grond van de Faillissementswet ter
beschikking staan.
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Een hoorrecht voor de or bij de Rechtbank is ook onderzocht. Dit lijkt mij de meest
wenselijke oplossing, omdat de or dan ook rechtsreeks gehoord wordt door de
instantie die uiteindelijk het faillissement uitspreekt. Dit zou echter een te grote
inbreuk op het huidige systeem van de faillissementswet opleveren. Indien deze in
de toekomst nog eens gewijzigd zou worden, zou dit kunnen worden meegenomen.
Mogelijkheden die de or en de vakbonden op dit moment al hebben, zijn het
spreekrecht bij de NV, het indienen van verzet (art. 10 FW) en de enquêteprocedure.
Ten aanzien van de laatste procedure geldt, dat de vakbond ook ontvankelijk is indien
het personeel voor het indienen van het verzoek door de curator is ontslagen.
Na faillietverklaring wordt de curator gezien als bestuurder in de zin van de WOR. De
medezeggenschapsbevoegdheden van de or, kunnen onverkort worden uitgeoefend
jegens de curator. De medezeggenschap volgt dus de zeggenschap. Ook de vakbonden
kunnen hun bevoegdheden jegens de curator uitoefenen. Bij de uitoefening van de
bevoegdheden van de or en de vakbonden, moet wel rekening gehouden worden met
de omstandigheid dat de ondernemer in staat van faillissement verkeert. De curator
heeft op basis van de Faillissementswet een andere taakstelling dan de organen van
de ondernemer, die zich in het algemeen op het belang van de vennootschap en de
aan haar verbonden onderneming richten. Hij heeft volgens de faillissementswet
de primaire taak de boedel zo snel mogelijk af te wikkelen ten behoeve van de
schuldeisers. Weliswaar volgt uit jurisprudentie van de Hoge Raad dat het belang van
individuele schuldeisers soms moet wijken voor maatschappelijke belangen, zoals
werkgelegenheid, maar het belang van schuldeisers – waaronder ook werknemers –
zal toch altijd voorop staan. De zeggenschap die de curator uitoefent, wordt dus
ingevuld door het faillissementsrecht, en dit heeft ook gevolgen voor de medezeggenschap. Zo zal de Ondernemingskamer in een art. 26 WOR-procedure of enquêteprocedure rekening houden met de rol van de curator en de belangenafweging die hij
moet maken. Ook kan van werknemersvertegenwoordigers verwacht worden dat zij
sneller beslissen en minder gebruikmaken van deskundigen.
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De reikwijdte van medezeggenschap: spanningen,
beperkingen en mogelijkheden
7.1

Inleiding: ‘medezeggenschap volgt zeggenschap’

Dat werknemers medezeggenschap ten aanzien van de besluitvorming in de onderneming moeten hebben, is in Nederland een algemeen geaccepteerd gegeven. De
achtergrond van medezeggenschap is tweeërlei. Hij komt enerzijds voort uit de
gedachte dat werknemers in een democratische samenleving recht moeten hebben
om invloed uit de oefenen op besluiten die belangrijke gevolgen voor ze hebben. Dit is
de participatiegedachte, die zorgt voor een betere ontplooiing van werknemers in de
onderneming waarin zij werken. Anderzijds vindt medezeggenschap haar grondslag
in de gedachte dat invloed van werknemers goed is voor de onderneming. Besluiten
hebben meer draagvlak en kunnen sneller en eenvoudiger worden doorgevoerd
indien de werknemersvertegenwoordigers daarbij zijn betrokken. Gedurende de
geschiedenis van het medezeggenschapsrecht stond aanvankelijk het laatste doel
voorop. Later is de participatiegedachte hieraan toegevoegd. Beide doelstellingen zijn
terug te vinden in art. 2 WOR.
Medezeggenschap is tevens als fundamenteel recht verankerd in de Nederlandse
Grondwet en in de Europese regelgeving. De uitwerking van dit grondrecht is te
vinden in verschillende wetten. Er is niet één medezeggenschapswet, maar invloed
van werknemersvertegenwoordigers komt in allerlei wetten en allerlei rechtsgebieden voor. De belangrijkste wet die de medezeggenschap van werknemers regelt, is de
WOR, die werknemers informatie-, overleg-, advies- en instemmingsrechten verschaft. De WOR is van toepassing op iedere onderneming, ongeacht de rechtsvorm
waarin deze wordt gedreven en ongeacht de vraag of sprake is van een winstoogmerk.
Het begrip onderneming wordt gedefinieerd als een organisatie waarin krachtens
arbeidsovereenkomst of publiekrechtelijke aanstelling arbeid wordt verricht. De
onderneming wordt gedreven door de ondernemer (rechtspersoon of natuurlijk
persoon) die ten aanzien van de verplichtingen op grond van de WOR wordt
vertegenwoordigd door de bestuurder.
De bevoegdheden van de or op grond van de WOR zijn vrij ruim geformuleerd. Het
gaat om adviesrechten ten aanzien van financieel-organisatorische besluiten zoals
fusies, overnames, investeringen, leningen, reorganisaties en benoeming van bestuurders en instemmingsrechten ten aanzien van sociale besluiten. In beginsel moet het
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daarbij gaan om besluiten die worden (voor)genomen door het bestuur van die
onderneming aangaande de onderneming – de arbeidsorganisatie.
Bij de inrichting van de medezeggenschapsstructuur en de uitoefening van de
bevoegdheden, geldt als uitgangspunt ‘medezeggenschap volgt zeggenschap’. Zo
heeft de or slechts een advies- of instemmingsrecht indien de ondernemer een
besluit (voor)neemt. Met andere woorden: de rol van de or is reactief. Eerst een
(voorgenomen) besluit van de ondernemer, dan medezeggenschap. De or kan weliswaar zelf voorstellen doen aan de ondernemer, maar het overnemen van die voorstellen kan niet in rechte worden afgedwongen. De achtergrond hiervan is dat de
ondernemer beleidsvrijheid heeft, en dat de rechter noch de or op de stoel van de
ondernemer mag gaan zitten. De ondernemer neemt een besluit, en dit wordt
vervolgens ter advisering of instemming aan de or voorgelegd. Zo wordt recht gedaan
aan het fundamentele recht op medezeggenschap, zonder onevenredig inbreuk te
maken op de beleidsvrijheid van de ondernemer. Ook de inrichting van de medezeggenschapsstructuur is gebaseerd op het beginsel medezeggenschap volgt zeggenschap. Zo moet in concernverhoudingen de medezeggenschap aansluiten op de
organisatorische verhoudingen.
De rechtsvormonafhankelijkheid van de WOR is een goed uitgangspunt, zeker
gezien het doel om medezeggenschap zo breed mogelijk te verspreiden. In een aantal
gevallen sluit het begrippenapparaat echter niet aan bij de organisatiestructuur of
rechtsvorm waarin de onderneming is vormgegeven of de situatie waarin deze
verkeert. Voor de toepasselijkheid van de WOR maakt het niet uit of een besluit
wordt (voor)genomen door een kapitaalvennootschap of door een eenmanszaak.
Beide zijn immers ondernemers in de zin van de WOR. De wijze van besluitvorming
en de belanghebbenden (stakeholders) die daarbij zijn betrokken, verschillen echter
naar gelang het een eenmanszaak of een beursgenoteerde NV betreft. Zo hebben BV’s
en NV’s, in tegenstelling tot eenmanszaken en personenvennootschappen, aandeelhouders die als eigenaar van de vennootschap belangrijke bevoegdheden hebben. In
concernverhoudingen wordt de AV(A) gevormd door een moedervennootschap, die
de centrale leiding heeft over het concernbeleid. Het bestuur van de dochtervennootschappen zal in dat geval in belangrijke mate het concernbeleid uitvoeren.
Nu de medezeggenschap aansluit bij de zeggenschapsverhoudingen, heeft de
wijze waarop het concernbeleid doorwerkt in de onderneming van de dochtervennootschap ook consequenties voor de medezeggenschap. Ook specifieke omstandigheden, zoals insolventie of fusie, kunnen wijzigingen aanbrengen in de
zeggenschapsverhoudingen, die hun weerslag hebben op de positie van de or. In
deze dissertatie heb ik onderzocht in welke situaties het uitgangspunt ‘medezeggenschap volgt zeggenschap’ onder druk komt te staan door de wijze waarop de
zeggenschapsverhoudingen zijn vormgegeven. De situaties die ik heb onderzocht
zijn: kapitaalvennootschappen, fusies en overnames, concernverhoudingen, internationale (concern) verhoudingen en insolventie. Ik heb daarbij onderzocht in hoeverre
deze situaties leiden tot een beperking van de medezeggenschap en op welke wijze
dit gecompenseerd wordt door bijvoorbeeld specifieke medezeggenschapsbevoegdheden in andere wetten of oplossingen in jurisprudentie. Tevens ben ik ingegaan op
alternatieven die de werknemersvertegenwoordigers ter beschikking staan en heb ik
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aanbevelingen gedaan voor een wijziging van de medezeggenschapsbevoegdheden.
Hieronder volgen mijn belangrijkste conclusies.
7.2

Kapitaalvennootschappen

Door aan te sluiten bij het begrip onderneming – de arbeidsorganisatie – is de WOR
rechtsvormonafhankelijk. Voor de toepasselijkheid van de wet is niet van belang of de
ondernemer zijn onderneming in de rechtsvorm van een eenmanszaak of een
beursgenoteerde NV drijft. De zeggenschapsstructuur is echter in beide rechtsvormen
volstrekt anders. Bij een eenmanszaak is er één natuurlijke persoon die als ondernemer wordt aangemerkt, terwijl bij kapitaalvennootschappen de rechtspersoon de
onderneming in stand houdt. De besluiten worden in het laatste geval door de
organen van de rechtspersoon genomen. Het gaat daarbij niet alleen om besluiten
in de onderneming, waarop de WOR ziet, maar ook om vennootschapsrechtelijke
besluiten, zoals statutenwijziging, ontbinding, benoeming, ontslag en beloning van
bestuurders en winstbestemming. Deze besluiten vallen strikt genomen niet onder de
reikwijdte van art. 25 WOR, maar kunnen wel aanzienlijke gevolgen hebben voor de
onderneming waaraan de or is verbonden. Zo kunnen door een statutenwijziging of
omzetting de bevoegdheden van de or veranderen, en zal een ontbinding van de
vennootschap in veel gevallen leiden tot het einde van de onderneming.
Het gaat bovendien om besluiten die in het algemeen door de AV(A) worden
genomen, terwijl de WOR als uitgangspunt neemt dat de verplichtingen uit de WOR
worden nageleefd door de bestuurder in de zin van de WOR. Gaat het adviesrecht van
de or zo ver dat hieronder ook besluiten van de aandeelhoudersvergadering vallen?
Er is een spanning tussen het (ultieme) recht van aandeelhouders om de vennootschap naar eigen wens in te richten en over het voortbestaan daarvan te besluiten
enerzijds, en het recht van werknemers op medezeggenschap anderzijds.
Tijdens de parlementaire behandeling van de WOR 1998, heeft de minister zich op
het standpunt gesteld dat het vennootschapsrecht (en insolventierecht) en het
medezeggenschapsrecht voor werknemers strikt gescheiden zijn. Het betrof een
debat over de vraag of de or een adviesrecht over de winstbestemming zou moeten
krijgen. Een dergelijk strikte benadering zou betekenen dat er geen adviesrecht is
van de or over besluiten die de vennootschap betreffen. De Ondernemingskamer
heeft echter in haar jurisprudentie een ‘kunstgreep’ bedacht die de or toch een
adviesrecht geeft in geval van een besluit dat de vennootschappelijke organisatie
betreft. In de Intergas-beschikking overwoog de Ondernemingskamer dat een scheiding tussen het medezeggenschapsrecht en vennootschapsrecht als kunstmatig moet
worden beschouwd. Indien een besluit van een orgaan van de vennootschap rechtstreeks doorwerkt in de onderneming, de arbeidsorganisatie, dan is een dergelijk
besluit – in de Intergas-zaak ging het om een statutenwijziging – adviesplichtig.
Deze pragmatische benadering van de Ondernemingskamer doet recht aan het
belang van medezeggenschap, maar past daarmee nog niet in het systeem van de WOR.
Zo is onduidelijk wie in een dergelijk geval advies moet vragen. Is dat het bestuur (van
de onderneming) of het orgaan dat het besluit (voor)neemt, in veel gevallen de AV(A)?
Ondanks dat art. 25 WOR niet uitsluit dat het advies moet worden gevraagd door de
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AV(A) – het adviesrecht rust immers op de ondernemer en gesteld kan worden dat bij
besluiten die de vennootschap betreffen de AV(A) de ondernemer (BV) vertegenwoordigt – past een adviesrecht voor de or ten aanzien van aandeelhoudersbesluiten
slecht in het systeem van de WOR. Zo is het op de overlegvergadering de bestuurder die
namens de ondernemer het woord voert. Bovendien zijn de voorzieningen die de
Ondernemingskamer kan opleggen op grond van art. 26 lid 5 WOR niet passend in het
geval van een AV(A)-besluit. Het bestuur kan immers niet bewerkstelligen dat een
besluit tot statutenwijziging wordt ingetrokken: daarvoor is een nieuw besluit van de
AV(A) nodig. Of kan een voorziening ex art. 26 lid 5 WOR inhouden dat de AV(A) een
nieuw besluit moet nemen, hetgeen er op neerkomt dat de meerderheid van de
aandeelhouders op een bepaalde manier moet stemmen? Naar mijn mening niet. Dit
kan bijvoorbeeld wel in een enquêteprocedure, maar in dat geval moet sprake zijn van
wanbeleid, hetgeen een zwaardere toets is dan die van art. 26 WOR. Bovendien is in het
enquêterecht expliciet opgenomen welke voorzieningen jegens de AV(A) mogelijk zijn,
althans in ieder geval voor de definitieve voorzieningen. Een ander relevant verschil
met de enquêteprocedure is dat aandeelhouders zich in de laatste procedure kunnen
voegen en zelfstandig voorzieningen kunnen vorderen. Ik concludeer daarom dat de
voorzieningen van art. 26 WOR geen werking kunnen hebben jegens de aandeelhoudersvergadering. Omdat de besluiten niet kunnen worden aangetast door een voorziening van de Ondernemingskamer, mist het adviesrecht ten aanzien van
vennootschapsrechtelijke besluiten zijn werking.
Naast het algemene adviesrecht, heeft de or een aantal specifieke bevoegdheden
die zien op de vennootschapsrechtelijke besluitvorming, zowel in de WOR als in het
vennootschapsrecht. Zo heeft de or van een rechtspersoon ex art. 31a lid 2 WOR een
informatierecht ten aanzien van de jaarrekening. Daarnaast bepaalt art. 31d WOR dat
de or recht heeft op inzicht in de (hoogte van de) beloning van het bestuur en het
toezichthoudende orgaan van de rechtspersoon. Beide artikelen zijn, in afwijking van
de rest van de WOR, rechtsvormafhankelijk en hebben betrekking op besluiten die de
rechtspersoon en niet de onderneming aangaan. Art. 30 WOR heeft een enigszins
andere positie dan de informatierechten hierboven, nu deze bevoegdheid uitdrukkelijk ziet op de bestuurder in de onderneming, maar in veel gevallen is de bestuurder
van de onderneming tevens bestuurder van de rechtspersoon. Ook bij deze bevoegdheden spelen de hierboven weergegeven problemen bij de systematiek van de WOR
en aandeelhoudersbesluiten. Omdat het slechts om informatierechten en een adviesrecht zonder beroep gaat, spelen deze problemen in de praktijk minder.
Andere medezeggenschapsbevoegdheden ten aanzien van de vennootschapsrechtelijke besluitvorming zijn te vinden in Boek 2 BW. De rol van de or ten aanzien
van besluiten die de vennootschap betreffen, is tweesporig: op basis van de WOR en
op basis van Boek 2 BW. De vennootschapsrechtelijke medezeggenschap is in de
jaren 70 ontstaan. De achtergrond is dat werknemers als belangrijke stakeholder
invloed moeten kunnen uitoefenen op de samenstelling van de organen van de
vennootschap. Hiermee wordt inbreuk gemaakt op de bevoegdheden van aandeelhouders. Door de invoering van vennootschapsrechtelijke medezeggenschap, hebben werknemers – naast de verankering van hun belang in het vennootschappelijk
belang – ook formele bevoegdheden. Zo heeft de or van een grote (structuur)
vennootschap het recht commissarissen aan te bevelen, en wordt de or van een NV
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in de gelegenheid gesteld zijn standpunt aan de AV(A) kenbaar te maken over
benoeming en ontslag van bestuurders en commissarissen, beloning van bestuurders en belangrijke besluiten.
De werknemers hebben via het enquêterecht de mogelijkheid de besluitvorming
in de vennootschap aan de orde te stellen bij de Ondernemingskamer, indien zij van
mening zijn dat sprake is van gegronde redenen om te twijfelen aan juist beleid. Deze
bevoegdheden van werknemers sluiten nauw aan bij de wijze waarop de zeggenschap
is vormgegeven. Met andere woorden: ‘het beginsel ‘medezeggenschap volgt zeggenschap’ komt bij de medezeggenschap op grond van de WOR onder druk te staan,
maar niet bij de vennootschapsrechtelijke medezeggenschap. Zo creëert het spreekrecht een dialoog tussen or en AV(A), het orgaan dat ook bevoegd is de desbetreffende
besluiten te nemen.
Vennootschapsrechtelijke medezeggenschap sluit dus goed aan bij de zeggenschapsverhoudingen in de (kapitaal)vennootschap, maar ook hier doet zich een
spanning met de rechten van aandeelhouders voor. Iedere invloed van werknemers
betekent een beperking van de aandeelhoudersbevoegdheid. De medezeggenschapsregeling uit de structuurregeling beperkt bijvoorbeeld het recht van aandeelhouders
om de leden van de RVC te benoemen. In de jaren ’70 was de gedachte dat de factor
arbeid en de factor kapitaal gelijke bevoegdheden moesten hebben ten aanzien van de
samenstelling van de RVC. Ook in het enquêterecht is de gelijkheid tussen arbeid en
kapitaal terug te vinden, nu zowel de factor kapitaal (aandeelhouders) als de factor
arbeid (vakbonden) het recht hebben het beleid en de gang van zaken van de
vennootschap bij de Ondernemingskamer aan de orde te stellen.
In 2004 is de gelijkheid echter uit de structuurregeling verdwenen. Dit had als doel
de positie van aandeelhouders in de vennootschap verder te versterken. Weliswaar is
de positie van de or er bij de wijziging in 2004 niet op achteruit gegaan, maar door de
aanzienlijke versterking van de positie van aandeelhouders is de gelijkwaardigheid
tussen beide partijen verdwenen. Zes jaar geleden werd de positie van werknemers
door de invoering van de spreekrechten ten opzichte van de aandeelhoudersvergadering weer versterkt. Ook is een toenemende rol van de or in het enquêterecht waar te
nemen, waardoor in de praktijk herstel van het evenwicht tussen aandeelhouders en
werknemers plaatsvindt.
Zo nu en dan laait een discussie op over de vraag of de medezeggenschapsregeling in Boek 2 BW niet moet worden afgeschaft, zodat alle medezeggenschap van
de or in de WOR geregeld is. Mijns inziens staat het bestaansrecht van vennootschapsrechtelijke medezeggenschap niet ter discussie. Hierboven concludeerde ik al
dat vennootschapsrechtelijke medezeggenschap systematisch veel beter bij de
vennootschapsrechtelijke besluitvorming aansluit dan het adviesrecht van art. 25
WOR. Daar komt bij dat deze vorm van medezeggenschap een belangrijk onderdeel
is van het (stakeholder)systeem zelf. Het belang van werknemers is verankerd in
het vennootschappelijk belang dat bestuur en RVC bij de besluitvorming in acht
moeten nemen. Daarnaast hebben de werknemers specifieke bevoegdheden die
hun positie – als belangrijke stakeholder – versterken. Die medezeggenschapsbevoegdheden garanderen dat het belang van werknemers daadwerkelijk wordt meegenomen in de besluitvorming. De WOR en de vennootschapsrechtelijke
medezeggenschap zijn communicerende vaten. Bovendien vraag ik mij af of het
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afschaffen van de vennootschapsrechtelijke medezeggenschap door de wetgever
mogelijk is gezien art. 19 GW dat werknemers beschermt tegen intrekking van
medezeggenschap.
Eerder lijkt een uitbreiding van de vennootschapsrechtelijke medezeggenschapsbevoegdheden voor de hand te liggen, nu deze – zoals gezegd – goed aansluiten bij de
zeggenschapsstructuur. Ik heb voorgesteld de spreekrechten van de or uit te breiden
naar andere besluiten van de aandeelhoudersvergadering, zoals statutenwijziging,
ontbinding, winstbestemming en vaststelling van de jaarrekening. Van belang daarbij
is wel dat schending van het spreekrecht wordt gesanctioneerd met vernietigbaarheid, zoals ook het geval is bij schending van het spreekrecht van art. 2:161a/271a BW.
Ook uitbreiding van de spreekrechten naar de BV is wenselijk, aangezien er in dezen
geen enkele reden is onderscheid te maken tussen de BV en de NV.
Verder heb ik een wettelijk enquêterecht voor de or – naast dat van de vakbonden –
bepleit. Een combinatie van een spreekrecht aan de voorkant van de besluitvorming en
een mogelijkheid om het beleid repressief te laten toetsen indien er gegronde redenen
zijn voor twijfel, vormt een sluitend systeem van medezeggenschap. Deze bevoegdheden doen recht aan de zeggenschapsverhoudingen bij kapitaalvennootschappen,
zonder dat zij al te veel inbreuk maken op de bevoegdheden van aandeelhouders. Het
spreekrecht is immers slechts gericht op overleg en het enquêterecht kan alleen
worden gebruikt indien er sprake is van gegronde redenen om te twijfelen aan het
beleid. Wanneer de or via Boek 2 BW voldoende mogelijkheden heeft invloed uit te
oefenen op de besluiten van de aandeelhoudersvergadering, zijn ‘kunstgrepen’ van de
Ondernemingskamer niet meer nodig.
Naast de invloed via het adviesrecht van de WOR en de vennootschapsrechtelijke
medezeggenschap op grond van Boek 2 BW, staat de werknemersvertegenwoordigers
een aantal andere procedures ter beschikking die hen invloed kunnen verschaffen
op de vennootschapsrechtelijke besluitvorming. Het gaat daarbij om procedures die
niet specifiek voor werknemersvertegenwoordigers zijn geschreven, maar door
alle belanghebbenden kunnen worden gevoerd. Zo kan de or gebruikmaken van de
procedure ex art. 2:14-2:16 BW om een besluit van een orgaan van de rechtspersoon
te vernietigen, en is hij – onder omstandigheden – een belanghebbende in een
jaarrekeningprocedure. Hierboven merkte ik al op dat de or – ondanks dat
een wettelijke bevoegdheid daartoe ontbreekt – het enquêterecht kan gebruiken
door zich bijvoorbeeld te voegen als belanghebbende ex art. 282 RV, of met het
bestuur kan overeenkomen dat de enquêtebevoegdheid hem toekomt. Ook kan
worden gewezen op de mogelijkheid voor werknemers een aandeel in de (naamloze)
vennootschap te nemen. Op deze manier ontstaat het recht om het woord te voeren
over alle besluiten die tot de competentie van AV(A) behoren. Dit is vergelijkbaar met
het spreekrecht en heeft als bijkomende voordelen dat het ziet op alle besluiten van
de AV(A) en dat aan het hebben van een aandeel ook het stemrecht verbonden is.
7.3

Fusies en overnames

Rechtspersonen, in het bijzonder kapitaalvennootschappen, kunnen op drie manieren
fuseren: (i) door een activa/passiva-transactie, ook wel bedrijfsfusie genoemd, (i) door
een juridische fusie en (iii) door overdracht van een meerderheid van de aandelen, de
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zogenoemde aandelenfusie. Bij een bedrijfsfusie vindt alleen overdracht van de
onderneming en niet van de rechtspersoon plaats. Het besluit daartoe wordt door
het bestuur (voor)genomen. Met betrekking tot het adviesrecht van de or ex art. 25
lid 1 sub a en b WOR doet zich hier dus geen bijzonder probleem voor. Omdat
overdracht van de gehele onderneming zeer ingrijpend kan zijn voor de aandeelhouders van een kapitaalvennootschap – de rechtspersoon waarvan zij aandeelhouder zijn drijft immers geen onderneming meer – is voor de AV(A) van een NV
een goedkeuringsrecht in art. 2:107a BW opgenomen. Ten aanzien van dat goedkeuringsrecht heeft de or een spreekrecht. Ook hier sluit de medezeggenschap aan bij de
zeggenschap (het goedkeuringsrecht).
Voor de juridische fusie geldt hetzelfde. Het uiteindelijke besluit tot juridische
fusie wordt weliswaar door de AV(A) genomen, maar daar gaat een voorstel van het
bestuur aan vooraf. Het adviesrecht ex art. 25 WOR kan aan het voorstel worden
verbonden. De bevoegdheden van de or ten aanzien van de overdracht of overname
van de zeggenschap bij een bedrijfs- of juridische fusie vormen aldus geen probleem.
Wel kunnen zich medezeggenschapsrechtelijke problemen voordoen nadat de
onderneming/rechtspersoon is overgedragen; in dat geval heeft immers een wijziging
van de zeggenschap over de activiteiten van de onderneming plaatsgevonden. De
werknemers zijn in dienst getreden bij een andere ondernemer en de vraag is of de or
(van de vervreemder) na overgang nog bestaansrecht heeft.
Als het gaat om een overgang van onderneming in de zin van art. 7:662 e.v.,
bepaalt art. 6 van de Richtlijn dat de or blijft bestaan indien de onderneming na
overgang ‘als eenheid’ is blijven bestaan. Is dit niet het geval, dan moeten lidstaten
maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de werknemers die werden vertegenwoordigd voor de overgang, ook na de overgang vertegenwoordigd blijven. Deze
maatregelen ontbreken in de WOR, waardoor medezeggenschapsrechten voor werknemers na overgang van onderneming verloren gaan. In de Nederlandse jurisprudentie wordt weliswaar aangenomen dat de or van de verkrijger in dat geval ook het
personeel van de vervreemder vertegenwoordigt, maar dit is mijns inziens niet
richtlijnconform. De Nederlandse wetgever moet art. 6 van de Richtlijn overgang
van onderneming alsnog implementeren.
In tegenstelling tot de bedrijfs- en juridische fusie, worden bij een aandelenfusie
niet de onderneming, maar de aandelen in de rechtspersoon overgedragen of overgenomen. Hierdoor valt een dergelijke fusie strikt genomen niet onder het adviesrecht ex art. 25 WOR, dat spreekt over overdracht of overname van de onderneming.
De hierboven besproken ‘Intergas-leer’ zou daarbij een oplossing kunnen zijn: door
overdracht van de rechtspersoon wordt immers indirect de onderneming overgedragen. Bij de aandelenfusie speelt echter een bijkomend probleem. Het besluit tot fusie
wordt immers niet genomen door het bestuur en ook niet door een ander orgaan van
de rechtspersoon, maar door de individuele aandeelhouders. Behoudens medeondernemerschap, dat weliswaar niet uitgesloten is ten aanzien van een andere
aandeelhouder dan een moedervennootschap maar zich zelden zal voordoen, is aldus
geen sprake van een (voorgenomen) besluit van de ondernemer.
In het geval van een vriendelijke overname, lost dit zich in de praktijk op
doordat wordt aangesloten bij de positieve aanbeveling van het bestuur aan de
aandeelhouders. Het besluit tot overdracht van de aandelen wordt dan als het ware
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toegerekend aan het bestuur, aangezien het geven van een positieve aanbeveling
zelfstandig niet onder de limitatieve opsomming van art. 25 WOR valt. Bij een
onvriendelijke (vijandige) overname biedt deze ‘kunstgreep’ geen soelaas. Een positieve aanbeveling van het bestuur ontbreekt immers in dat geval. Bij een vijandige
overname is er dus in beginsel geen adviesrecht van de or. In dat geval kunnen de
vakorganisaties wel onverkort hun bevoegdheden op grond van de FGR uitoefenen.
De FGR bevatten een specifieke bepaling voor een vijandige overname. In dat geval
ontstaat een verplichting voor de overnemer om het bestuur van de doelwitvennootschap op de hoogte te stellen van de overname, zodat deze in de gelegenheid wordt
gesteld de betrokken vakbonden te raadplegen. Overigens is het de vraag of een
dergelijke bepaling houdbaar is indien het gaat om een openbaar bod dat onder de
Wft en het Bob valt, nu deze regelgeving het mogelijk maakt een rauwelijks bod te
doen. Onverkorte toepassing van art. 5 FGR zou deze mogelijkheid doorbreken,
hetgeen een inbreuk vormt op de rechten van beleggers, die door de genoemde
regelgeving worden beschermd. Een vergelijkbare bepaling in de WOR of benadering
in de jurisprudentie zou eenzelfde belangenconflict met zich brengen. Dat het – door
het effectenrecht beschermde – belang van aandeelhouders soms voorgaat op het
belang van werknemers op medezeggenschap blijkt bij het tijdstip van informatie of
advisering. Zo worden vakbonden ex art. 3 FGR later geïnformeerd over een op
handen zijnde fusie indien het een fusie betreft die onder een effectenrechtelijke
regeling – zoals de Wft – valt. Tijdens de parlementaire behandeling van de
implementatie van de Dertiende richtlijn, heeft de minister zich op het standpunt
gesteld dat in geval van een openbaar (vriendelijk) bod het adviesrecht van de or naar
achteren wordt geschoven. Dit is een substantieel andere benadering dan bij de
andere vormen van fusie, waarvan ik juist geconcludeerd had dat de or in een
vroegtijdig stadium – soms voor het sluiten van een intentieverklaring – geraadpleegd moet worden.
Kortom, de medezeggenschapsrechten van werknemers worden in het geval van
een openbaar bod – en dat geldt mijns inziens voor iedere beursovername – beperkt.
Enerzijds gebeurt dit door de wijze van besluitvorming en anderzijds door de
belangen van beleggers. De regelgeving inzake het openbaar bod creëert echter ook
nieuwe informatierechten, die specifiek zien op deze vorm van overname. In de
laatste paragraaf heb ik onderzocht of de regelgeving inzake voorwetenschap zich in
het algemeen verzet tegen medezeggenschap van werknemers in het geval van een
beursovername. Gezien de mogelijkheid tot het opleggen van geheimhouding, is dat
mijns inziens niet het geval. Ik heb daarbij wel opgemerkt dat de geheimhoudingsverplichting van de fusiegedragsregels alleen ziet op de bevoegdheden van art. 4 FGR
en niet op de mededeling van art. 3 FGR.
In het hoofdstuk fusies en overnames heb ik tevens aandacht besteed aan de
bijzondere mogelijkheid om (financiële) medezeggenschap te gebruiken als beschermingsconstructie in geval van een vijandige overname. Door het uitgeven van
aandelen aan werknemers in het kader van een werknemersparticipatieplan, kan
het aandeelhouderschap van de (ongewenste) overnemer worden verwaterd. Op
deze manier kan een overname worden voorkomen. Hierbij bestaat het risico dat de
Ondernemingskamer in een – door aandeelhouders geëntameerde – enquêteprocedure tot de conclusie komt dat sprake is van gegronde redenen om te twijfelen aan
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een juist beleid of wanbeleid vast te stellen. Dit omdat medezeggenschap van
werknemers wordt gebruikt voor een ander doel dan waarvoor dit bedoeld is (misbruik van bevoegdheid 3:13 BW). Voor de vraag of sprake is van misbruik is onder
meer van belang in hoeverre werknemers daadwerkelijk participeren en financieel
voordeel behalen en het doel van de regeling. Kan de vennootschap aannemelijk
maken dat reeds geruime tijd een wens bestond om werknemers financieel te laten
participeren in de vennootschap, dan zal minder snel sprake zijn van misbruik.
7.4

Concernverhoudingen

Ook in concernverhoudingen staat het uitgangspunt ‘medezeggenschap volgt zeggenschap’ onder druk. Het beleid wordt in concernverhoudingen veelal op een hoger
niveau ontwikkeld dan op het niveau waar de medezeggenschapsorganen zich
bevinden. Bij strategische beslissingen die moeten worden uitgevoerd door het
bestuur van de dochtervennootschap wordt het adviesrecht van de or gedegradeerd
tot inspraak ten aanzien van de uitvoering in plaats van wezenlijke invloed op alle
aspecten van de besluitvorming zoals de gedachte achter art. 25 WOR is. Bij direct
doorwerkende besluiten – die de moedervennootschap veelal uit hoofde van haar
aandeelhouderschap neemt – speelt hetzelfde. De uitholling van medezeggenschap in
concernverhoudingen wordt enigszins gecompenseerd door de verplichting concernmedezeggenschapsorganen in te stellen – die recht moeten doen aan de organisatiestructuur – en de in de jurisprudentie ontwikkelde leerstukken toerekening en
medeondernemerschap die in uitzonderlijke situaties, beschreven in de paragrafen
4.4.5 tot 4.4.10 ertoe leiden dat een (voorgenomen) besluit van de moedervennootschap toch moet worden voorgelegd aan de or van de dochtervennootschap. Hiermee
wordt meer recht gedaan aan de gedachte dat de medezeggenschap de zeggenschap
volgt.
De medezeggenschapsregelingen in Boek 2 BW bevatten een specifieke concernbepaling. Zowel in de structuurregeling als bij de spreekrechten worden de
bevoegdheden in concernverhoudingen uitgeoefend op het niveau van de moedervennootschap, zodat wordt aangesloten bij de zeggenschapsverhoudingen. Deze
bevoegdheden worden uitgeoefend door de ondernemingsraden van de dochtervennootschappen (afhankelijke maatschappijen), tenzij een cor is ingesteld. In het
laatste geval gaat de bevoegdheid over op de cor. Het enquêterecht kent geen
wettelijke mogelijkheid tot het indienen van een enquêteverzoek bij een moedervennootschap of andere concernmaatschappij, maar deze mogelijkheid is wel op
basis van jurisprudentie aanvaard.
7.5

Internationale (concern)verhoudingen

Ook in internationale verhoudingen lopen besluitvorming en medezeggenschap sterk
uiteen. In internationale concerns wordt veelal gebruik gemaakt van de zogenoemde
Nederland-constructie, ook indien de topleiding zich in Nederland bevindt, waardoor
de medezeggenschap van werknemers beperkt wordt tot de Nederlandse tak van het
concern en waardoor de strategische beslissingen die op het niveau van de topholding
worden genomen, buiten de invloed van werknemers vallen. Ten aanzien van rechten
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op informatie en consultatie wordt deze uitholling van medezeggenschap deels
gecompenseerd door de Europese regeling van de eor. Deels, omdat de invloed van
de eor niet te vergelijken is met de invloed die de Nederlandse or kan uitoefenen op
de besluitvorming in de Nederlandse onderneming. Verder kunnen de hierboven
genoemde leerstukken medeondernemerschap en toerekening in internationale concerns een rol spelen.
Hierboven constateerde ik dat bij nationale concerns de vennootschapsrechtelijke
medezeggenschap goed aansluit bij de zeggenschapsverhoudingen, maar dit geldt
niet voor internationale concerns. Door gebruik van de Nederland-constructie en de
daarbij horende vrijstellingen is de vennootschapsrechtelijke medezeggenschap
beperkt tot het Nederlandse gedeelte van het concern, maar op dit niveau worden
de strategische beslissingen in het algemeen niet genomen. De regeling met betrekking tot de spreekrechten is onduidelijk en behoeft mijns inziens verheldering.
Daarbij ligt naar mijn mening een minder vergaande beperking dan bij de structuurregeling voor de hand, nu de spreekrechten veel minder sterk ingrijpen in de
fundamentele bevoegdheden van de aandeelhouders(vergadering). De uitholling
van informatie- en consultatiebevoegdheden wordt enigszins gecompenseerd door
Europese regelgeving, maar dit geldt niet voor de vennootschapsrechtelijke medezeggenschap. Alleen indien de ondernemer ervoor kiest de onderneming te drijven in
een Europese rechtspersoon of kiest voor een Europese herstructurering gelden de
Europese richtlijnen en verordeningen op het gebied van vennootschapsrechtelijke
medezeggenschap. De regelingen beogen echter expliciet geen Europese vennootschapsrechtelijke medezeggenschap te creëren, maar zorgen ervoor dat de (nationale) medezeggenschapsbevoegdheden van werknemers niet verdwijnen door het
oprichten van een Europese rechtspersoon of het aangaan van een Europese herstructurering. Een doelstelling die overigens slechts gedeeltelijk wordt gehaald, blijkt
uit hoofdstuk 5. Ondanks dat een groot aantal lidstaten een vorm van vennootschapsrechtelijke medezeggenschap kent, lijkt mij een richtlijn met minimumvoorschriften
op het gebied van vennootschapsrechtelijke medezeggenschap (politiek) niet haalbaar, mede gezien de omstandigheid dat deze vorm van medezeggenschap zeer nauw
verbonden is met de nationale vennootschapsrechtelijke structuren. Bovendien is
vennootschapsrechtelijke medezeggenschap in een aantal landen zeer controversieel
en blijkt uit de richtlijnen inzake Europese rechtspersonen en Europese herstructureringen dat die medezeggenschap zeer problematisch is. Wel is denkbaar dat
vennootschapsrechtelijke medezeggenschap een onderdeel gaat worden van het
onderhandelingsproces met de bog in het kader van de oprichting van een eor. In
een concern met topholding in Nederland zou het bijvoorbeeld wenselijk zijn dat de
vennootschapsrechtelijke wordt uitgeoefend door de eor in plaats van de cor. Dan
wordt meteen tegemoetgekomen aan de bezwaren van legitimiteit die in dat geval
kunnen worden opgeworpen. De eor vertegenwoordigt immers niet alleen het
Nederlandse personeel, maar alle werknemers in de verschillende lidstaten.
De achtergrond van de beperkte rol van werknemers op de besluitvorming in
internationale concerns is het territorialiteits- en legitimiteitsbeginsel. Nederlandse
medezeggenschapswetgeving is beperkt tot het Nederlandse grondgebied en de
Nederlandse werknemers vertegenwoordigen niet dat deel van het personeel van
het internationale concern dat in het buitenland werkzaam is. Binnen de Europese
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Unie komt daarbij dat ondernemers vrijheid van vestiging genieten. Medezeggenschap, althans vennootschapsrechtelijke medezeggenschap, staat op gespannen voet
met deze fundamentele vrijheid, nu sterke vormen van medezeggenschap een
belemmering kunnen vormen om de onderneming in een bepaalde lidstaat te
vestigen. In paragraaf 5.9 heb ik geconcludeerd dat niet uitgesloten is dat het Hof
van Justitie zal oordelen dat het opleggen van Nederlandse medezeggenschap aan
buitenlandse rechtspersonen of het verbinden van voorwaarden aan een outbound
grensoverschrijdende omzetting of zetelverplaatsing, een buitenproportionele
inbreuk vormt op de vrijheid van vestiging. Hierdoor ontstaat een – mijns inziens
onredelijk – verschil tussen vormen van grensoverschrijdende mobiliteit die wel
geharmoniseerd zijn, zoals de grensoverschrijdende fusies en de oprichting van een
Europese rechtspersoon, en grensoverschrijdende herstructureringen die rechtstreeks
op basis van de vrijheid van vestiging geschieden. Door de grensoverschrijdende
herstructureringen te harmoniseren en daaraan een medezeggenschapsregeling te
koppelen, kan een balans worden gevonden tussen de fundamentele vrijheden
enerzijds en het recht op medezeggenschap anderzijds. Hierbij ligt mijns inziens
terecht de nadruk op het behoud van medezeggenschap en het voorkomen van
misbruik.
7.6

Insolventie

In hoofdstuk 6 ben ik ingegaan op de situatie dat de ondernemer in staat van
insolventie verkeert. Indien sprake is van faillissement of surseance van betaling
vindt een wijziging van de zeggenschap plaats. In het geval van faillissement wordt de
zeggenschap over de onderneming overgedragen aan de curator en in geval van
surseance van betaling heeft de ondernemer toestemming van de bewindvoerder
nodig. En de beslissing dat de ondernemer in staat van insolventie verkeert, wordt
genomen door de rechtbank en niet door de ondernemer zelf. De ondernemer kan
daartoe een verzoek doen, maar ook mogelijk is dat dit op verzoek van schuldeisers
geschiedt. De insolvente ondernemer valt onder het faillissementsrecht, waarvan de
belangrijkste doelstelling is om te zorgen voor een zo hoog mogelijke boedelopbrengst voor de crediteuren van de onderneming. Dit belang van crediteuren verhoudt zich moeizaam tot het belang van werknemersmedezeggenschap, dat
vertraging met zich meebrengt. Die vertraging kan ontstaan door de opschortingstermijn van art. 25 lid 6 WOR, en kan leiden tot extra kosten voor de boedel.
Ik heb een onderscheid gemaakt tussen de invloed voorafgaand aan de faillietverklaring en uitspraak tot surseance van betaling, en de periode die daarop volgt,
waarbij de bewindvoerder of de curator de zeggenschap over de onderneming (mede)
heeft overgenomen. Ten aanzien van de eerste fase concludeer ik dat de rol van de or
nihil is. Wanneer het gaat om een aanvraag door de schuldeisers is er geen enkele rol
voor de or. De schuldeisers kunnen niet worden beschouwd als ondernemer in de zin
van de WOR, en in tegenstelling tot andere landen is bij de procedure bij de Rechtbank
geen rol voor de werknemersvertegenwoordigers weggelegd, buiten de mogelijkheid
om in verzet te komen of in beroep te gaan tegen de uitspraak tot faillietverklaring.
Wanneer de ondernemer zelf het faillissement of de surseance van betaling aanvraagt, kan sprake zijn van een adviesplichtig (voorgenomen) besluit, in ieder geval
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als het faillissement betreft. De faillietverklaring leidt immers tot een belangrijke
wijziging in de organisatie van de onderneming (art. 25 lid 1 sub e WOR), nu de
onderneming na faillietverklaring wordt gedreven door de curator in plaats van
de ondernemer. Uit de wetsgeschiedenis en jurisprudentie van de Hoge Raad blijkt
echter dat het aanvragen van het eigen faillissement geen adviesplichtig besluit
betreft. Als reden geeft de minister hiervoor – net als bij de vennootschapsrechtelijke
besluitvorming – dat het medezeggenschapsrecht uit de WOR en het faillissementsrecht strikt gescheiden zijn. Bovendien is het, naar het oordeel van de minister, niet
wenselijk de or medeverantwoordelijk te maken voor een dergelijk ingrijpende
beslissing. Opvallend is dat de minister dus niet verwijst naar de doelstelling van
de faillissementprocedure en de belangen van crediteuren bij een zo snel mogelijke
afwikkeling van de boedel. De minister kiest voor een fundamenteel argument –
scheiding van rechtsgebieden – dat mijns inziens achterhaald is, zie hierover hetgeen
ik hierboven uiteenzette over de scheiding van vennootschapsrecht en medezeggenschapsrecht. Bovendien is de minister daarin ook niet consequent, omdat hij wel van
mening is dat na faillietverklaring de curator – als bestuurder in de zin van de WOR –
alle verplichtingen uit de WOR moet naleven. De stelling dat de or niet medeverantwoordelijk moet worden gemaakt miskent de positie van de or als adviserende, niet
medebeslissende, partij en de dubbele doelstelling van de or op grond van art. 2 WOR.
De stelling past bovendien niet bij de volwassen status die de or tegenwoordig heeft.
Vervolgens heb ik onderzocht of er andere formele gronden zouden zijn om de or niet
te betrekken bij de besluitvorming rondom de failissementaanvraag, zoals het doorbreken van de paritas creditorum en de samenloop van procedures. Mijn conclusie is
dat dit niet het geval is, maar dat onverkorte toepassing van het adviesrecht van de
WOR toch niet wenselijk is in verband met het belang van de crediteuren. Volledige
toepasselijkheid van het adviesrecht inclusief beroepsrecht zou te veel vertraging
opleveren en dat is ook niet in het belang van de werknemers. Ik heb daarom gezocht
naar alternatieven en ook hier weer getracht zoveel mogelijk aan te sluiten bij de
specifieke situatie waarin de failliete onderneming verkeert en de belangen van
andere belanghebbenden die in een dergelijk geval gelden. Mijn conclusie is dat het
wenselijk is een spreekrecht te koppelen aan art. 2:136/246 BW en de or te betrekken
in de rechterlijke procedure tot faillietverklaring, zoals in andere landen ook het geval
is. Een andere optie is een adviesrecht zonder beroepsrecht, vergelijkbaar met art. 30
WOR, maar het horen van de or door de rechter past beter bij de wijze waarop op de
besluitvorming wordt gereageerd. Als bijkomend voordeel geldt dat een hoorrecht
voor de or ten tijde van de behandeling van de eigen aanvraag een rol kan spelen bij
het vroegtijdig opmerken van oneigenlijk gebruik van het faillissementsrecht, waarvoor ook door de Europese wetgever aandacht is gevraagd. Een versterking van de
positie van de or bij het aanvragen van het faillissement past ten slotte goed bij de, na
jurisprudentie van de Hoge Raad ontstane, gedachte dat het faillissement niet slechts
tot doel heeft zoveel mogelijk uit te keren aan crediteuren, maar dat ook maatschappelijke belangen zoals werkgelegenheid een rol spelen. Hierbij kunnen overigens ook
de vakbonden een rol spelen, die na faillietverklaring of surseance van betaling
onverkort gebruik kunnen maken van de enquêtebevoegdheid. Het feit dat het
personeel is ontslagen door de curator doet niets af aan de ontvankelijkheid.
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Verkeert de onderneming eenmaal in staat van faillissement of surseance van
betaling, dan zijn de medezeggenschapsbevoegdheden op grond van de WOR onverkort van toepassing. In geval van surseance is de bestuurder nog steeds bevoegd,
weliswaar samen met de bewindvoerder, en in geval van faillissement moet de
curator als bestuurder in de zin van de WOR worden beschouwd. De specifieke
situatie van insolventie en de belangen van de crediteuren brengen wel mee dat van
de or kan worden verwacht dat hij bijvoorbeeld de opschortingstermijn niet gebruikt
en niet te veel kosten zal maken die de boedel belasten.
7.7

Eindconclusie

Hierboven beschreef ik een aantal situaties waarin het recht op medezeggenschap
voor werknemers niet goed aansluit op de wijze waarop de besluitvorming in die
situatie is vormgegeven, terwijl dit één van de belangrijke beginselen van het medezeggenschapsrecht is. Ik heb daarbij gekeken naar de bevoegdheden van de or op
basis van de WOR en naar een aantal specifieke bevoegdheden uit Boek 2 BW, de
Fusiegedragsregels en het Bob. Daarbij valt op dat de bijzondere bevoegdheden veel
beter aansluiten op de zeggenschapsverhoudingen dan de algemene bevoegdheden
op grond van de WOR, wat voortvloeit uit de aansluiting van de WOR bij het begrip
onderneming. Door verschillende ‘kunstgrepen’ in de jurisprudentie en praktijk,
worden zeggenschap en medezeggenschap toch veelal bij elkaar gebracht. Ik noem
de Intergas-leer, waardoor besluiten die de vennootschap betreffen toch adviesplichtig zijn, het aansluiten bij de positieve aanbeveling in het geval van een beursovername en de leerstukken toerekening, medeondernemerschap en vereenzelviging
in het geval dat een besluit wordt (voor)genomen door een andere ondernemer dan
de ondernemer aan wiens onderneming de or is verbonden.
De praktijk kan hiermee uit de voeten en om die reden is aanpassing van het
huidige systeem wellicht niet gewenst. Het blijven echter ‘kunstgrepen’ die niet goed
in het systeem passen en ertoe kunnen leiden dat de medezeggenschap niet het
gewenste effect heeft, omdat bijvoorbeeld de voorzieningen van de Ondernemingskamer geen werking hebben jegens de aandeelhoudersvergadering of omdat de
bepaalde besluiten – zoals winstbestemming – toch geheel buiten de invloed van
werknemersvertegenwoordigers vallen.
De bijzondere bevoegdheden in Boek 2 BW, de Fusiegedragsregels en het Bob zijn
geschreven voor specifieke rechtsvormen of specifieke situaties en sluiten d aardoor
beter aan op de zeggenschapsverhoudingen in de desbetreffende situaties. Daarbovenop staat de or en vakbonden nog een aantal andere – meer algemene – bevoegdheden ter beschikking, zoals de procedure ex art. 2:14-16 BW, het enquêterecht,
de jaarrekeningprocedure en de verzetprocedure in het geval van faillissement. Deze
procedures bieden werknemersvertegenwoordigers mogelijkheden om hun positie te
versterken. Niettemin blijven situaties bestaan waarin de rol van de werknemers
beperkt is, terwijl wel sprake is van ingrijpende gevolgen voor de onderneming. Ik
noem hier de situatie van overgang van de onderneming, een besluit tot winstbestemming, het aanvragen van het eigen faillissement, de vijandige overname van de
onderneming, het onderdeel uitmaken van een internationaal concern en een grensoverschrijdende omzetting. Daarom heb ik in de verschillende hoofdstukken een
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aantal aanbevelingen gedaan om de positie van werknemersvertegenwoordigers te
versterken. Met deze aanbevelingen heb ik zoveel mogelijk geprobeerd aan te sluiten
bij het beginsel ‘medezeggenschap volgt zeggenschap’ en rekening gehouden met de
belangen van andere stakeholders in de desbetreffende situatie.
Ik noem hier kort:
– de uitbreiding van de spreekrechten ten aanzien van andere besluiten die de
vennootschap betreffen, zoals statutenwijziging, winstbestemming, aanvraag
tot faillietverklaring en vaststelling van de jaarrekening en tevens uitbreiding
naar de BV;
– een wettelijk enquêterecht voor de or;
– de implementatie van art. 6 van de Richtlijn overgang van ondernemingen;
– een rol voor de or in de procedure tot faillietverklaring;
– het schrappen van de buitenlandclausule;
– het mogelijk maken dat werknemers van buitenlandse vestigingen zitting kunnen
hebben in de cor;
– het aandringen in Europa op het meenemen van vennootschapsrechtelijke medezeggenschap in de onderhandelingen met de bog ten behoeve van de oprichting
van een eor en harmonisatie van Europese herstructureringen;
– het aanpassen van het spreekrecht in internationale concernverhoudingen.
7.8

Slotwoorden: de nieuwe taakopvatting van de or

Het medezeggenschapsrecht is constant in beweging. Er wordt gediscussieerd over de
afschaffing van de ene regeling en vervolgens komen er weer nieuwe bevoegdheden
bij. Een moderne or houdt zich niet alleen bezig met reorganisaties, fusies, arbeidstijden en beloningssystemen, maar ook met statutenwijzigingen, koersgevoelige
beursovernames, benoeming en ontslag van bestuurders en commissarissen en
Europese herstructureringen. Naast een hoedster van het belang van de werknemers
en van de onderneming is de or ook een hoedster geworden van het vennootschappelijk belang, het concernbelang en het belang van het zo adequaat mogelijk verlopen
van een beursovername of boedelverdeling in geval van een faillissement. Volstond
voorheen een wettekst en commentaar van de WOR op het bureau van de or,
tegenwoordig dient menige or om optimaal en effectief gebruik te maken van zijn
bevoegdheden ook kennis te hebben van Boek 2 BW, verschillende Europese richtlijnen, de Wet op het financieel toezicht, het Bob en de Faillissementswet. De or
reageert niet alleen op voorgenomen besluit van de ondernemer, maar komt met
initiatieven en alternatieven, onderhandelt, neemt het woord op de AV(A)-vergadering en onderneemt juridische stappen, niet alleen op basis van de WOR, maar ook in
enquêtezaken, jaarrekeningprocedures en procedures ex art. 2:14-16 BW. Hij is niet
meer alleen een orgaan van de onderneming – de arbeidsorganisatie – maar ook van
de rechtspersoon, met alle rechten en plichten van dien. Sommige or-leden zijn
bovendien niet meer alleen lid van een ‘gewone’ or, maar tevens van een Gemor, gor,
cor, bog, eor of SE-or. Dit vraagt veel van de or en de personen die daarin zitting
hebben. Uit onderzoek blijkt dan ook dat van sommige bevoegdheden weinig gebruik
wordt gemaakt. Er is sprake van onderbenutting. Wat mij betreft is dat geen reden om
deze vormen van medezeggenschap dan maar af te schaffen. Zowel in Nederland als
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in Europa heeft medezeggenschap – in alle gedaanten – zich bewezen en bezit zij
voldoende draagvlak. Om het (fundamentele) recht op medezeggenschap zo goed
mogelijk tot uiting te laten komen, dient de or echter te professionaliseren. Niet door
professionele or-leden – de kracht van medezeggenschap is nu juist dat zij wordt
uitgeoefend door betrokken werknemers die doordrongen zijn van alles wat er op de
werkvloer gebeurt – maar wel door sterk in te zetten op scholing en daarin aandacht
te besteden aan alle vormen van medezeggenschap en alle procedures die de or ter
beschikking staan, ook de wegen die buiten de geijkte paden liggen. Op deze manier
kan de juridische invloed die de or nu al heeft worden omgezet in daadwerkelijke
invloed.
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Summary and conclusions

The scope of co-determination: tensions, limitations and
possibilities
8.1

Introduction: “co-determination follows decision-making”

It is a generally accepted fact in the Netherlands that employees must have a say in the
decision-making within the enterprise. That involvement is based on two pillars. On
the one hand employees must be able in a democratic society to influence decisions
that significantly affect them. That is the participation notion, which is aimed at a
better development of employees in the enterprise in which they work. Another pillar
of co-determination is the notion that a company benefits from its employees’
influence. Decisions are more broadly supported and can be implemented faster
and more easily if the employee representatives are involved in those decisions. In the
history of co-determination law, the latter objective initially came first. The participation notion was added at a later stage. Both objectives can be found in Section 2 of the
Wet op de ondernemingsraden (Works Councils Act).
Co-determination is also embedded as a fundamental right in the Dutch Constitution
and in European regulations. The implementation of that constitutional right can be
found in several Acts. There is not one single co-determination act; rather, the
influence of employee representatives can be found in a wide range of acts and areas
of the law. The main Act regulating employee co-determination is the Works Councils
Act, which gives employees the right to be informed, the right to be consulted, and the
right of consent. The Works Councils Act applies to all enterprises, irrespective of the
legal form in which they are conducted and irrespective of whether they have a profit
motive. The term “enterprise” is defined as an organisation in which work is performed
under employment contracts or on the grounds of an appointment under public law.
The enterprise is conducted by an entrepreneur (a legal entity or natural person),
represented by the managing director in respect of the obligations under the Works
Councils Act.
The works council’s powers under the Works Councils Act are fairly broadly formulated. They are rights to be consulted regarding financial and organisational decisions
such as mergers, acquisitions, investments, loans, reorganisations, the appointment of
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managing directors and the right of consent regarding social decisions. In principle,
decisions must be involved that are made or proposed by the management of the
enterprise regarding the enterprise – the labour organisation.
The basic principle in organising the co-determination structure and exercising the
powers is “co-determination follows decision-making”. For instance, the works
council has the right to be consulted or the right of consent only if the entrepreneur
makes or proposes a decision. In other words: the works council plays a reactive role.
A decision or proposal of the entrepreneur precedes co-determination. The works
council itself may make proposals to the entrepreneur, but the entrepreneur cannot
be force in court to follow those proposals. The reason for this is that the entrepreneur
has freedom of policy and neither a court nor the works council may step into the
entrepreneur’s shoes. The entrepreneur makes a decision and that decision is
then presented to the works council for its advice or consent. That does justice to
the fundamental co-determination right without disproportionately infringing on the
entrepreneur’s freedom of policy. The organisation of the co-determination structure
is also based on the “co-determination follows decision-making” principle. In intragroup relations, for instance, co-determination must be in keeping with the organisational relations.
It is a sound principle that the works council is not dependent on any specific legal
form, particularly in light of the objective of spreading co-determination as broadly as
possible. In a number of cases, however, the legal definitions used are not in keeping
with the organisational structure or legal form in which the enterprise is organised, or
with the situation that it is in. It makes no difference to the applicability of the Works
Councils Act whether a resolution is adopted or proposed by a company limited by
shares or by a one-man business, since they are both entrepreneurs within the
meaning of the Works Councils Act. However, the manner of decision-making and the
stakeholders involved at a one-man business differ from those at a listed public
limited liability company. Unlike one-man businesses and partnerships, private and
public limited liability companies have shareholders, for instance, who have special
powers as the owners of the company. In intragroup relations the general meeting of
shareholders consists of a parent company that has central control over the group
policy. In that case the management boards of the subsidiaries implement most of the
group policy.
Since co-determination is in keeping with the balance of control, the manner in
which the group policy affects the subsidiary’s enterprise also has an impact on
co-determination. Specific circumstances, such as insolvency or a merger, may also
change the balance of control, which has repercussions on the works council’s
position. In this dissertation I have investigated in what situations the manner in
which the balance of control is organised puts pressure on the “co-determination
follows decision-making” principle. The situations that I have investigated are
companies limited by shares, mergers and acquisitions, group relations, international
(group) relations and insolvency. I have investigated in that regard to what extent
those situations restrict co-determination and in what manner that is compensated
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by e.g. specific co-determination powers in other Acts or solutions in case law. I have
also addressed alternatives available to staff representatives and have made recommendations for changes in the co-determination powers. My main conclusions are
presented below.
8.2

Companies limited by shares

Since the concept underlying the Work Councils Act is “enterprise” (the labour
organisation), it is not dependent on any specific legal form. For the purposes of
the law it is irrelevant whether the entrepreneur runs his enterprise in the legal form
of a one-man business or as a listed public limited liability company. However, the
control structure is entirely different in these two legal forms. In a one-man business
one natural person is regarded as the entrepreneur, while in the case of a company
limited by shares the legal entity runs the enterprise. In the latter case the decisions
are made by the legal entity’s bodies. That applies not only to decisions within the
enterprise, which are regulated by the Works Councils Act, but also to decisions
under corporate law, such as amendments to the articles of association, winding up,
the appointment, removal from office and remuneration of managing directors, and
profit appropriation. Strictly speaking, those decisions do not fall within the scope of
Section 25 of the Works Councils Act, but they may nevertheless have serious
consequences for the enterprise with which the works council is affiliated. An
amendment to the articles of association or a change of the legal structure may affect
the works council’s powers, for instance, and winding up of the company will often
result in termination of the enterprise.
Moreover, these are decisions that are usually made by the general meeting of
shareholders, whereas the Works Councils Act is based on the assumption that the
obligations under the Works Councils Act are performed by the managing director
within the meaning of the Works Councils Act. Does the works council’s right to be
consulted extend to decisions of the shareholders’ meeting? The (ultimate) right of
shareholders to organise the company in accordance with their own wishes and to
decide on its continued existence is at odds with the employees’ co-determination
right.
During the parliamentary discussion of the amendments to the Works Councils Act in
1998, the Minister took the position that corporate law (and insolvency law) and
employees’ co-determination rights are strictly separate. The debate related to the
question whether works councils should be given the right to be consulted regarding
the profit appropriation. Such a strict approach would mean that the works council
does not have the right to be consulted regarding decisions related to the company.
However, the Enterprise Section has devised an “artifice” in its case law that
nevertheless gives works councils the right to be consulted in the event of a decision
related to the corporate organisation. In the Intergas judgment the Enterprise Section
ruled that a separation between co-determination law and corporate law must be
considered artificial. If a decision of a body of the company has a direct impact on the
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enterprise, such a decision (the Intergas case involved an amendments to the articles
of association) is a decision in which the works council’s advice must be sought.
This pragmatic approach of the Enterprise Section does justice to the interest of
co-determination, but is not necessarily in keeping with the system of the Works
Councils Act. It is unclear, for instance, who must request advice in such a case: the
company’s management board or the body that proposes or adopts the resolution, in
many cases the shareholders’ meeting? Although Section 25 of the Works Councils
Act does not preclude that the advice must be requested by the shareholders’ meeting
(since the entrepreneur must seek the works council’s advice and the shareholders’
meeting can be deemed to represent the entrepreneur (in the case of a private limited
liability company) in respect of resolutions concerning the company), the works
council’s right to be consulted in respect of shareholders’ resolutions is at odds with
the system of the Works Councils Act. At the consultation meeting, for instance, it is
the managing director who addresses the meeting on behalf of the entrepreneur.
Moreover, the measures that the Enterprise Section can impose under Section 26(5) of
the Works Councils Act are inappropriate in the case of shareholders’ resolution, since
the management board cannot have a resolution to amend the articles of association
withdrawn; that requires a new shareholders’ resolution. Or could a measure under
Section 26(5) of the Works Councils Act mean that the shareholders’ meeting must
adopt a new resolution, which would mean that the majority of the shareholders
must vote in a certain manner? In my opinion that is not the case. It is possible in
inquiry proceedings, for instance, but in that case mismanagement must be involved,
which is a stricter test than that under Section 26 of the Works Councils Act.
Moreover, the right to institute an inquiry expressly provides what measures can
be taken in relation to the shareholders’ meeting, in any event in respect of the final
arrangements. Another relevant difference with inquiry proceedings is that shareholders can join such proceedings and can independently claim remedies. My conclusion
is therefore that the measures under Section 26 of the Works Councils Act cannot be
effective in relation to the shareholders’ meeting. As the resolutions cannot be altered
by measures imposed by the Enterprise Section, the right to be consulted is ineffective
with regard to corporate law decisions.
In addition to the general right to be consulted, the works council also has a number
of specific powers related to corporate law decision-making, both under the Works
Councils Act and under corporate law. For instance, the works council of a legal entity
has the right to be informed with regard to the financial statements under Section
31a(2) of the Works Councils Act. Section 31d of the Works Councils Act furthermore
provides that the works council has the right to be informed of the remuneration (and
the amounts involved) of the legal entity’s management board and supervisory body.
Unlike the rest of the Works Councils Act, both of those sections are dependent on the
legal form and relate to resolutions that concern the legal entity, not the enterprise.
Section 30 of the Works Councils Act differs slightly from the rights to be informed
referred to above, since it relates expressly to the managing director of the enterprise,
but in many cases the managing director of the enterprise is also the managing
director of the legal entity. The problems described above regarding the system of the
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Works Councils Act and shareholders’ resolutions also apply to these powers. Since
only rights to be informed and a right to be consulted without appeal are involved,
these problems are not very relevant in practice.
Other co-determination powers regarding corporate law decision-making can be
found in Book 2 of the Civil Code. The works council’s role in respect of resolutions
concerning the company is twofold: under the Works Councils Act and under Book 2
of the Civil Code. Co-determination under corporate law arose in the 1970s. The
reason was that employees, as important stakeholders, must be able to influence the
composition of the company’s bodies. That influence detracts from the shareholders’
powers. The introduction of co-determination under corporate law gave employees
formal powers, as well as embedding their interest in the corporate interest. The
works council of a large (two-tier board) company has the right, for instance, to
recommend supervisory directors; the works council of a public limited liability
company is given the opportunity to inform the shareholders’ meeting of its views on
the appointment and removal from office of managing directors and supervisory
directors, the remuneration of managing directors and important decisions.
The right to institute an inquiry allows employees to request the Enterprise Section to
rule on the decision-making in the company if in their opinion there is valid reason to
doubt a correct policy. These powers of employees are closely in keeping with the
manner in which co-determination has been designed. In other words, co-determination under the Works Councils Act puts pressure on the principle of “co-determination follows decision-making”, but co-determination under corporate law does not.
The right to be heard, for instance, creates a dialogue between the works council and
the shareholders’ meeting, the body that is also authorised to adopt the resolutions in
question.
Co-determination under corporate law is therefore in keeping with the balance of
control in a company limited by shares, but also in this case potentially conflicts with
shareholders’ rights. Any influence of employees limits the shareholders’ powers. The
co-determination regime in the two-tier board regime, for instance, limits the
shareholders’ right to appoint the supervisory directors. In the 1970s the idea was
that the labour factor and the capital factor should have equal powers regarding the
composition of the supervisory board. The equality between labour and capital can
also be found in the right to institute an inquiry, since both the capital factor
(shareholders) and the labour factor (trade unions) have the right to request the
Enterprise Section to rule on the company’s policy and course of business.
In 2004, however, the equality was removed from the structure regime. The aim in
doing so was to further strengthen the position of shareholders in the company.
Although the works council’s position did not deteriorate as a result of the change in
2004, the significant strengthening of the shareholders’ position put an end to the
equality between the parties. Six years ago the position of employees was strengthened again in relation to the shareholders’ meeting by the introduction of the right
to be heard. The works council is also playing an increasingly important role with
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regard to the right to institute an inquiry, which is restoring the balance between
shareholders and employees in practice.
Debate occasionally flares up on the question whether the co-determination regime
in Book 2 of the Civil Code should be abolished, so that all the works council’s
co-determination rights are regulated under the Works Councils Act. In my opinion
the validity of co-determination under corporate law is not in dispute. I have already
concluded above that co-determination under corporate law is systematically much
better in keeping with decision-making under corporate law than the right to be
consulted under Section 25 of the Works Councils Act. Moreover, this form of
co-determination is an important aspect of the actual (stakeholder) system. The
interest of employees is embedded in the corporate interest that the management
board and the supervisory board must take into account in the decision-making
process. Employees furthermore have specific powers that strengthen their position
(as important stakeholders). Those co-determination powers guarantee that the
employees’ interest is actually taken into account in the decision-making process.
The Works Councils Act and co-determination under corporate law are communicating vessels. The question is also whether the legislature could even abolish
co-determination under corporate law, in light of Section 19 of the Constitution,
which protects employees against the withdrawal of co-determination.
An expansion of co-determination powers under corporate law would seem the more
obvious approach, since, as stated above, that would be in keeping with the balance of
control. I have proposed expanding the works council’s right to be heard to also
include other resolutions of the shareholders’ meeting, such as amendments to the
articles of association, winding up, profit appropriation and adoption of the financial
statements. In that case it is important that the sanction of annulment can be imposed
on violation of the right to be heard, as in the case of violation of the right to be heard
under Sections 2:161a/271a of the Civil Code. Expansion of the right to be heard to
include private limited liability companies is also desirable, since there is no reason
whatsoever in this regard to distinguish between private and public limited liability
companies.
I have also argued in favour of a statutory right for the works council to institute an
inquiry, in addition to the trade unions’ right to do so. A combination of the right to be
heard at the front of the decision-making process and the possibility of having the
policy repressively assessed if there are valid reasons for doubt constitutes a balanced
system of co-determination. These powers do justice to the balance of control at
companies limited by shares, without detracting too greatly from shareholders’
powers, since the right to be heard is aimed at consultation only, while the right to
institute an inquiry can be exercised only if there is valid reason to doubt the policy. If
Book 2 of the Civil Code offers the works council sufficient possibilities to influence
the decisions of the shareholders’ meeting, “artifices” of the Enterprise Section are no
longer necessary.
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In addition to the influence that can be exercised by means of the right to be heard
under the Works Councils Act and the corporate law co-determination under Book 2
of the Civil Code, a number of other proceedings are also available to staff representatives that allow them to influence corporate law decision-making. They are proceedings that were not drawn up specifically for staff representatives, but that may be
instituted by all the stakeholders. For instance, the works council can use the proceedings under Sections 2:14-2:16 of the Civil Code to annul a decision of a body of the
legal entity and in certain circumstances the works council is a stakeholder in financial
statements proceedings. As I have noted above, the works council can use the right to
institute an inquiry (although there is no statutory basis for that right) by joining a legal
action as an interested party under Section 282 of the Dutch Code of Civil Procedure, for
instance, or may agree with the management board that it has the right to institute an
inquiry. Attention can also be drawn to the possibility for employees to purchase
shares in a public limited liability company. That gives them the right to address the
shareholders’ meeting regarding all resolutions that fall within its competence. That
right is similar to the right to be heard and offers the additional advantages that it
applies to all decisions of the shareholders’ meeting and that voting rights are also
attached to share ownership.
8.3

Mergers and acquisitions

Legal entities, in particular companies limited by shares, can merge in three different
ways:
(i) by means of an assets/liabilities transaction, also known as a transfer of business;
(ii) by means of a legal merger; or
(iii) by transferring a majority of the shares, known as a transfer of shares.
In the case of a transfer of business only the enterprise is transferred, not the legal
entity. The resolution in question is proposed or adopted by the management board. It
therefore presents no specific problems with regard to the works council’s right to be
consulted under Section 25(1)(a) and (b). Because transfer of the entire enterprise can
have major consequences for the shareholders in a company limited by shares (since
the legal entity in which they are shareholders will then no longer conduct any
enterprise), Section 2:107a of the Civil Code gives the shareholders’ meeting of a
public limited liability company a right of consent. The works council has a right to be
heard in respect of that right of consent. Also in this regard co-determination is in
keeping with control (the right of consent).
The same applies to a legal merger. The ultimate decision to merge is made by the
shareholders’ meeting, but is preceded by a proposal from the management board.
The proposal may be made subject to the right to be consulted under Section 25 of the
Works Councils Act. The works council’s powers in respect of the transfer or acquisition of control in the case of a transfer of business transfer or a legal merger therefore
present no problems. However, problems under co-determination law may occur
once the enterprise or the legal entity has been transferred, because in that case the
control over the activities of the enterprise has changed. The employees have entered
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the employment of a different entrepreneur and the question is whether the works
council (of the transferring party) has any right of existence after the transfer.
In the case of a transfer of undertaking within the meaning of Sections 7:662 et seq. of
the Civil Code, Article 6 of the Directive on transfers of undertakings provides that the
works council continues to exist if the enterprise has continued to exist “as an entity”
after the transfer. If that is not the case, member states must take measures to ensure
that the employees who were represented before the transfer are still represented
also after the transfer. The Works Councils Act does not provide for such measures;
co-determination rights of employees are therefore lost after a transfer of the
enterprise. Although it is assumed in Dutch case law that the works council of the
acquiring party in that case also represents the employees of the transferring party,
that is not in accordance with the Directive in my opinion. Dutch legislature has yet to
implement Article 6 of the Directive.
Unlike in the case of a transfer of business or a legal merger, in case of a transfer of
share the shares in the legal entity are transferred and acquired, not the enterprise.
Strictly speaking, such a merger is therefore not subject to the right to be consulted
under Section 25 of the Works Councils Act, which refers to transfer or acquisition of
an enterprise. The “Intergas doctrine” addressed above might solve that problem:
when a legal entity is transferred, the enterprise is also indirectly transferred.
However, a transfer of shares presents an additional problem: the merger decision
is not made by the management board or by another body of the legal entity, but
rather by the individual shareholders. Except in the case of joint entrepreneurship,
which is rare, although not impossible in respect of a shareholder other than a parent
company, no resolution or proposal of the entrepreneur is therefore involved.
In the case of a friendly takeover this problem is solved in practice by following the
management board’s positive recommendation to the shareholders. The decision to
transfer the shares is then allocated, as it were, to the management board, since
giving a positive recommendation in itself does not come under the exhaustive list in
Section 25 of the Works Councils Act. In the event of an unfriendly (hostile) takeover,
this artifice is of no avail, since there is no positive recommendation from the
management board in that case. In the case of a hostile takeover the works council
therefore does not have the right to be consulted, in principle, but in that case the
trade unions can exercise all their powers under the Merger Code.
The Merger Code includes a specific provision on hostile takeovers. In such cases the
acquiring party must inform the target company’s management board of the acquisition, to enable it to consult the trade unions involved. It remains to be seen whether
such a provision is tenable in the event of a public bid that comes under the Financial
Supervision Act and the Public Takeover Bids (Financial Supervision Act) Decree, since
those regulations make it possible to make a bid without prior notice. Fully applying
Section 5 of the Merger Code would put an end to that possibility, which would be a
violation of the rights of investors, who are protected by those regulations. A similar
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provision in the Works Councils Act or a similar approach in case law would give rise
to the same conflict of interest. The fact that the employees’ interest in co-determination sometimes gives way to the shareholders’ interest (protected by securities law)
becomes apparent when information or advice is provided. Trade unions, for instance,
are informed under Section 3 of the Merger Code at a later stage about an imminent
merger if the merger comes under a securities law regime, such as the Financial
Supervision Act. During the parliamentary discussion of the implementation of the
Thirteenth Directive, the Minister took the position that in the case of a public
(friendly) bid the works council’s right to be consulted moves to the background. That
is a substantially different approach than in the other types of mergers, of which I had
in fact concluded that the works council must be consulted at an early stage,
sometimes before a letter of intent is signed.
In sum, employees’ co-determination rights are limited in the event of a public bid,
which in my opinion applies to any public takeover. This is due on the one hand to the
manner of decision-making and on the other hand to the investors’ interests.
However, the regulations on public bids also create new rights to be informed, which
relate specifically to this type of acquisition. In the final section I have investigated
whether the regulations on insider trading in general oppose co-determination of
employees in the event of a public takeover. That is not the case in my opinion, in light
of the possibility of imposing a duty of confidentiality. However, I have noted in that
regard that the duty of confidentiality under the Merger Code relates only to the
powers under Section 4 of the Merger Code, not to the statement under Section 3 of
the Merger Code.
In the chapter on mergers and acquisitions I have also paid attention to the special
possibility of using (financial) co-determination as an anti-takeover mechanism in the
event of a hostile bid. By issuing shares to employees in the context of an employee
participation scheme, the shareholding of the (hostile) acquiring party can be diluted.
That way an acquisition can be avoided. There is a risk that the Enterprise Section will
conclude in inquiry proceedings (possibly instituted by shareholders) that there are
valid reasons to doubt a correct policy or to issue a mismanagement ruling, on the
grounds that employee co-determination is being used for a purpose other than that
for which it is intended (abuse of power; Section 3:13 of the Civil Code). The question
whether abuse of power is involved depends on the extent to which employees
actually participate and obtain any financial gain, and on the purpose of the scheme. If
the company can prove that it had intended for some time already to allow employees
to financially participate in the company, abuse of power is less likely to be assumed.
8.4

Group relations

The principle of “co-determination follows decision-making” is also under pressure in
group relations. The policy is usually developed at a higher level in group relations
than at the level at which the co-determination bodies operate. When strategic
decisions must be implemented by the subsidiary’s management board, the works
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council’s right to be consulted is reduced to input regarding the implementation,
rather than essential influence over all the decision-making aspects, as intended in
Section 25 of the Works Councils Act. The same applies to decisions with an
immediate effect (which the parent company usually makes on the grounds of its
shareholding). The erosion of co-determination in group relations is compensated to
some extent by the obligation to set up group co-determination bodies (which must
do justice to the organisational structure) and the doctrines of attribution and joint
entrepreneurship developed in case law, which mean in exceptional situations,
described in sections 4.4.5 to 4.4.10, that a decision or proposal of the parent company
must nevertheless be presented to the subsidiary’s works council. This does more
justice to the notion that co-determination follows decision-making.
The co-determination regulations in Book 2 of the Civil Code include a specific group
provision. With regard to both the two-tier board regime and the right to be heard the
powers in group relations are exercised at the level of the parent company, which is in
keeping with the balance of control. Those powers are exercised by the works councils
of the subsidiaries (dependent companies), unless a central works council has been
set up. In the latter case the power passes to the central works council. The right to
institute an inquiry does not include a statutory possibility of filing an application for
an inquiry with a parent company or other group company, but that possibility is
assumed in case law.
8.5

International (group) relations

Decision-making and co-determination vary widely also in international relations.
International groups often use the so called Nederland-constructie (also if the senior
management is located in the Netherlands), which limits the employees’
co-determination to the Dutch branch of the group and places the strategic decisions made at the level of the top-level holding company beyond the employees’
influence. This erosion of co-determination is partly compensated by the European
Works Council regulations with regard to the right to be informed and consulted;
only partly, however, because the influence of a European Works Council cannot be
compared with that which a Dutch works council can exercise over the decisionmaking in the Dutch enterprise. The doctrines of joint entrepreneurship and
attribution addressed above can also play a part in international groups.
I have concluded above that co-determination under corporate law is in keeping with
the balance of control in Dutch groups, but this does not apply to international groups.
Because of the use of the Nederland-constructie and the related exemptions,
co-determination under corporate law is limited to the Dutch part of the group, but
that is usually not the level at which the strategic decisions are made. The regulations
regarding the right to be heard are unclear and should be clarified in my opinion. In
my opinion the limitation should thereby not be as drastic as in the two-tier board
regime, since the rights to be heard have much less impact on the fundamental
powers of the shareholders and the shareholders’ meeting. The erosion of the right to
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be informed and the right to be consulted is compensated to some extent by European
regulations, but that does not apply to co-determination under corporate law. The
European directives and regulations in the field of co-determination under corporate
law apply only if the entrepreneur opts to conduct his enterprise as a European legal
entity or opts for a European restructuring. However, the regulations are expressly not
intended to create European co-determination under corporate law, but rather to
protect employees’ (national) co-determination powers when a European legal entity
is incorporated or a European restructuring is implemented. That objective is realised
only partly, as demonstrated in Chapter 5. Although many member states provide for
a form of co-determination under corporate law, I do not believe that a directive with
minimum regulations in the field of co-determination under corporate law is
politically feasible, also since that form of co-determination is very closely linked to
national corporate law regimes. Moreover, co-determination under corporate law
is highly controversial in a number of member states and it is apparent from the
directives on European legal entities and European restructurings that such
co-determination is very problematic. It is conceivable, however, that corporate law
co-determination will become part of the negotiation process with the Special
Negotiating Body (SNB) in the context of setting up a European Works Council. In
the case of a group with a top-level holding company in the Netherlands it would be
desirable, for instance, that the powers under corporate law are exercised by the
European Works Council rather than by the central works council. That would also
accommodate the legitimacy objections that may be raised in that case, since a
European Works Council represents not only the Dutch employees, but all the
employees in the various member states.
The limited influence of employees on the decision-making in international groups is
due to the principles of territoriality and legitimacy. Dutch co-determination law is
limited to the Dutch territory and the Dutch employees do not represent the staff
members of the international group who work abroad. Moreover, entrepreneurs have
freedom of establishment within the European Union. Co-determination, or in any
event co-determination under corporate law, is at odds with that fundamental
freedom, since strong forms of co-determination may stand in the way of establishing
a enterprise in a specific member state. I have concluded in section 5.9 that it cannot
be precluded that the European Court of Justice will rule that imposing Dutch
co-determination on foreign legal entities or attaching conditions to an outbound
cross-border change of the legal structure or a transfer of the registered office will
disproportionally breach the freedom of establishment. This will give rise to a
difference (that is unreasonable in my opinion) between forms of cross-border
mobility that have been harmonised, such as cross-border mergers and the incorporation of a European legal entity, and cross-border restructurings that are directly based
on freedom of establishment. By harmonising cross-border restructurings and linking
them to a co-determination regime, it is possible to strike a balance between the
fundamental freedoms on the one hand and the co-determination right on the other
hand. In my opinion the emphasis is thereby rightly on preserving co-determination
and avoiding abuse.
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Insolvency

In Chapter 6 I have addressed the situation in which a entrepreneur is insolvent.
Insolvency or a suspension of payment gives rise to a change in control. In the event of
insolvency the control over the enterprise is transferred to the trustee; in the event of
a suspension of payment the entrepreneur requires the administrator’s permission.
Moreover, the decision that the entrepreneur is insolvent is made by a court, not by
the entrepreneur himself. The entrepreneur can file an insolvency petition, but that
can also be done at the request of creditors. The insolvent entrepreneur comes under
insolvency law, the main objective of which is to arrange for the highest possible
proceeds of the estate for the creditors of the enterprise. This interest of creditors is at
odds with the interest of employee co-determination, which gives rise to delays.
Those delays may be caused by the suspension period under Section 25(6) of the
Works Councils Act and may give rise to extra costs for the estate.
I have distinguished between the influence prior to the insolvency order or the
suspension of payment and the subsequent period, in which the administrator or
the trustee has taken over all or part of the control over the enterprise. With regard to
the first phase my conclusion is that the works council plays no part during that
phase. If creditors file an insolvency petition, the works council plays no part whatsoever. The creditors cannot be regarded as entrepreneurs within the meaning of the
Works Councils Act and, unlike in other countries, the employee representatives play
no part in the proceedings before the court, except for the possibility to file an
objection or appeal against the insolvency order. If the entrepreneur itself files an
insolvency petition or a petition for a suspension of payment, the decision or proposal
may be subject to a right to be consulted, in any event in the event of insolvency.
The insolvency order gives rise to a significant change in the organisation of the
enterprise (Section 25(1)(e) of the Works Councils Act), since the enterprise is run by
the trustee rather than the entrepreneur after the insolvency order. However, it is
apparent from legislative history and case law of the Dutch Supreme Court that a
petition in one’s own bankruptcy is not a decision that is subject to the right to be
consulted. The reason given by the Minister, as in the case of decision-making under
corporate law, is that co-determination rights under the Works Councils Act and
under insolvency law are strictly separate. Moreover, in the Minister’s opinion, it is
undesirable to make the works council jointly responsible for such a drastic decision.
It is remarkable that the Minister does not refer to the objective of insolvency
proceedings and the interests of creditors in the fastest possible liquidation of the
estate. The Minister opts for a fundamental argument (separate areas of the law) that
is out of date in my opinion; see my comments on this point regarding the separation
of corporate law and co-determination law. Moreover the Minister is inconsistent in
that regard, because he does believe that after the insolvency order the trustee, as a
managing director within the meaning of the Works Councils Act, must comply with
all the obligations under the Works Councils Act. The argument that a works council
should not be made jointly responsible fails to take into account the works council’s
position as a consulting party that does not take part in the decision-making, and the
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double purpose of works councils under Section 2 of the Works Councils Act. That
argument is also not in keeping with the adult status that the works council currently
has. I then investigated whether there are other formal grounds on which not to
involve the works council in the decision-making regarding the insolvency petition,
such as setting aside the paritas creditorum (equality of creditors). I concluded that
that is not the case, but that it is nevertheless not desirable to fully apply the works
council’s right to be consulted, in light of the creditors’ interests. Full application of
the right to be consulted, including the right of appeal, would cause too much delay,
which is also not in the employees’ interest. I therefore went in search of alternatives,
which I again attempted to base on the specific situation that the insolvent company
is in and on the interests of other stakeholders in such a case. My conclusion is that it
is desirable to link a right to be heard to Sections 2:136/246 of the Civil Code and
to involve the works council in the judicial insolvency proceedings, as is also the case
in other countries. Another option is a right to be heard without a right of appeal,
similar to Section 30 of the Works Councils Act, but having the works council heard in
court is more in keeping with the manner of response to the decision-making. An
additional advantage is that a right of the works council to be heard during the hearing
of its own petition can play a part in the early identification of improper use of
insolvency law, to which European legislature has also drawn attention. Finally, a
stronger position of the works council in filing an insolvency petition is also in keeping
with the notion, arising from case law of the Dutch Supreme Court, that the objective
in an insolvency is not only to arrange for the highest possible payment to creditors;
social interests such as employment also play a part. Trade unions can also play a role
in this regard, since they can fully exercise their power to institute an inquiry after the
insolvency order or suspension of payment. The fact that employees have been
dismissed by the trustee does not detract from the cause of action.
Once a enterprise has been declared insolvent or has been granted a suspension of
payment, the co-determination rights under the Works Councils Act apply in full. In
the event of a suspension of payment the managing director is still authorised, albeit
together with the administrator, and in the event of insolvency the trustee must be
regarded as a managing director within the meaning of the Works Councils Act. The
specific situation of insolvency and the creditors’ interests do mean, however, that
the works council can be expected, for instance, not to use the suspension period and
not to incur too many costs chargeable to the estate.
8.7

Final conclusion

I have described a number of situations above in which the co-determination right
of employees is not in keeping with the manner in which the decision-making is
organised in that situation, even though that is one of the main principles of
co-determination law. I have reviewed the works council’s powers under the Works
Councils Act and a number of specific powers under Book 2 of the Civil Code, the
Merger Code and the Public Takeover Bids (Financial Supervision Act) Decree. That
review has specifically shown that the special powers are much better in keeping
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with the balance of control than the general powers under the Works Councils Act,
which is due to the fact that the Works Councils Act is based on the enterprise concept.
As a result of various “artifices” in case law and in practice, decision-making and
co-determination are often lumped together. I refer to the Intergas doctrine, as a result
of which advice must be sought on decisions that relate to the company, the link
to the positive recommendation in the event of a takeover, and the doctrines of
attribution, joint entrepreneurship and identification if a decision is made or proposed by an entrepreneur other than the entrepreneur to whose enterprise the works
council is linked. This is practicable, and it may therefore not be desirable to change
the current system. However, they remain artifices that are not truly in keeping with
the system and may mean that co-determination does not have the desired effect, for
instance because the measures taken by the Enterprise Section have no effect in
relation to the shareholders’ meeting or because certain decisions, such as profit
appropriation, fall entirely outside the employee representatives’ sphere of influence.
The special powers under Book 2 of the Civil Code, the Merger Code and the Public
Takeover Bids (Financial Supervision Act) Decree were introduced for specific legal
forms or specific situations, and are therefore better in keeping with the control ratios
in the situations in question. Moreover, the works council and the trade unions have a
number of other, more general powers at their disposal, such as proceedings under
Sections 2:14-16 of the Civil Code, the right to institute an inquiry, the financial
statements proceedings and the objection proceedings in the case of insolvency.
Those proceedings offer employee representatives means of strengthening their
position. There will nevertheless always be situations in which the employees play
a limited role, despite the drastic consequences for the enterprise. To name a few
examples: a transfer of business, a profit appropriation decision, a petition in the
company’s own insolvency, a hostile takeover of the enterprise, forming part of an
international group, and a cross-border change of the legal structure. I have therefore
made a number of recommendations in the various chapters to strengthen the
position of employee representatives. I have attempted in making those recommendations to base them to the extent possible on the principle of “co-determination
follows decision-making” and have taken into account the interests of other stakeholders in the situation in question.
To name a few examples:
– the expansion of the right to be heard to include other decisions that relate to the
company, such as an amendments to the articles of association, profit appropriation, an insolvency petition and adoption of the financial statements, as well as an
expansion to include private limited liability companies;
– a statutory right for the works council to institute an inquiry;
– implementation of Article 6 of the Directive on transfers of undertakings;
– a role for the works council in insolvency proceedings;
– the abolition of the foreign country clause;
– allowing employees of foreign branches to have a seat on the central works
council;
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– insistence within Europe on inclusion of co-determination under corporate law in
the negotiations with the SNB in order to set up a European Works Council and
harmonise European restructurings; and
– amendment of the right to be heard in international group relationships.
8.8

On a final note: the new conception of the works council’s
responsibilities

Co-determination law is in a constant state of flux. Debate on the abolition of one rule
is followed by the addition of new powers. A modern-day works council is involved
not only in reorganisations, mergers, working hours and remuneration systems, but
also in amendments to the articles of association, price-sensitive public takeovers, the
appointment and removal from office of managing directors and supervisory directors, and European restructurings. In addition to protecting the interests of employees
and of the enterprise, the works council has also become a guardian of the corporate
law interest, the group interest and the interest in a public takeover or the division of
an estate taking place as smoothly as possible in the event of insolvency. Whereas the
legislative text of and comments on the Works Councils Act sufficed in the past, many
works councils must nowadays also have knowledge of Book 2 of the Civil Code,
various European Directives, the Financial Supervision Act, the Public Takeover Bids
(Financial Supervision Act) Decree and the Insolvency Act in order to optimally and
effectively exercise their powers. Works councils not only respond to proposed
decisions of the entrepreneur, but also present initiatives and alternatives, negotiate,
address the shareholders’ meeting and take legal steps, not only under the Works
Councils Act, but also in inquiry cases, financial statements proceedings and proceedings under Sections 2:14-16 BW of the Civil Code. They are no longer only bodies of
the enterprise (the industrial organisation), but also of the legal entity, with all the
rights and obligations that entails. Moreover, some works council members are no
longer only members of the “ordinary” works council, but also of a joint works council,
group works council, central works council, SNB, European works council or SE
(European Company) works council. That demands great efforts of the works council
and its members. An investigation has indeed shown that some powers are put to little
use. Their potential is underutilised. In my opinion that is no reason to simply
abolish these forms of co-determination. Both in the Netherlands and in Europe
co-determination, in all its guises, has proven its worth and has sufficient support.
But to give full play to the (fundamental) right of co-determination, works councils
must professionalise. Not by engaging professional works council members (the
strength of co-determination lies in the involvement of committed employees who
are thoroughly familiar with the situation on the shop floor), but by focusing on
training in which attention is paid to all forms of co-determination and all the
procedures available to the works council, including approaches off the beaten track.
That way the legal influence that the works council already has can be converted into
actual influence.

291

LIJST VAN GERAADPLEEGDE LITERATUUR

A
M.P. Achterberg, De juridische definitie van het economische verschijnsel concern,
Deventer: Kluwer 1989.
W. Aerts, ‘U bent ontslagen, kan ik nog iets voor u doen?’, TvI 2006, 41.
W.M.G. Allertz, Grensoverschrijdende organisatieontwikkelingen en medezeggenschap.
Besluitvorming in internationaliserende ondernemingen, Assen: Van Gorcum 2002.
F. Ambtenbrink, H.H.B. Vedder, Recht van de Europese Unie, Den Haag: BJU 2008.
J.A. Van Apeldoorn, ‘Mensenrechten en insolventie’, TvI 2002, 6, p. 60-67.
T.M.C. Arons, ‘Is er na het verwachte oordeel in de Cartesio-zaak nog behoefte aan een
veertiende vennootschapsrichtlijn? Een mogelijke afronding van het vennootschapsrecht? TvOB 2008-4, p. 90-97.
Asser/Maeijer, Van Solinge & Nieuwe Weme 2-II* 2009.
B
J. Barneveld, ‘PCM & private equity – over de rol van het vennootschappelijke belang
bij vermogensonttrekkingen’, WPNR 2009-6791.
S.M. Bartman, ‘Van vennootschap naar onderneming, een onderbroken traject?’, TVVS
1985-7, p. 185-187.
S.M. Bartman, ‘De Heuga-beschikking; een doorbraak van medezeggenschap in
concernverband’, ArbeidsRecht 1994, 20.
S.M. Bartman, ‘werkgeversverplichtingen onder de art. 403-verklaring’, ArbeidsRecht
2002, 35.
S.M. Bartman, ‘Moeder Corus kan dochter Hoogovens niet dwingen aluminiumdivisie
te verkopen’, Ondernemingsrecht 2003, 16.

293

Lijst van geraadpleegde literatuur

S.M. Bartman, M. Holtzer, ‘Enquêterecht voorzichtig onder het mes’, Ondernemingsrecht 2010, 14.
S.M. Bartman, A.F.M. Dorresteijn, Van het concern, Deventer: Kluwer 2013.
W. Bellingwout, ‘Cartesio: mijlpaal en doorbraak na Daily Mail’, Weekblad Fiscaal Recht
2009-6800, p. 217-227.
K. Beke, P. Wolterman, ‘verslag seminar ‘De Nederlandse pre-pack – ready for take off?
11 april te Amsterdam’, TvI 2012, 31.
R.M. Beltzer, R.H. van het Kaar, Werknemersparticipatie in drievoud. De som en de delen,
Den Haag, Sdu 2001.
R.M. Beltzer, Overgang van onderneming in de private en publieke sector, Deventer:
Kluwer 2008.
R.M. Beltzer, I. Zaal, ‘Medezeggenschap na overgang van onderneming’, Ondernemingsrecht 2009, 97.
J.A.M. Ten Berg, ‘Aandelen in de bv-nieuwe stijl: stemrecht en stortingsplicht,
Ondernemingsrecht 2007, 106.
J. de Bie Leuveling Tjeenk, ‘Formele aspecten enquêterecht naar aanleiding van de
ASMI-beschikking van de Hoge Raad’, in: M. Holtzer, A.F.J.A. Leijten, D.J. Oranje,
Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2011-2012, p. 320-322.
J.W.A. Biemans en S-J. Spanjaard, ‘Verslag van het Ondernemingsrecht-congres: Moet
het wetsvoorstel aanpassing structuurregeling worden doorgezet?’, Ondernemingsrecht 2003-11, p. 398-406.
E.O. Bijkerk, ‘Het spreekrecht van de OR nader belicht’, V&O, 2011-2.
M.A. de Blécourt, J.J.M. Lamers (red) e.a., ‘Is medezeggenschap bestand tegen internationale aansturing?’, in: L.C.J. Sprengers, G.W. Van der Voet (red), De toekomst van
medezeggenschap. Aanbevelingen aan de wetgever. Reeks Vereniging voor Arbeidsrecht
nr. 37, Deventer: Kluwer 2009.
J.C.M.G. Bloemarts, ‘Onvriendelijke overnemingen; de positie van vakbeweging en
ondernemingsraad’, De NV 1988 66/2.
J.C.M.G. Bloemarts, ‘Werknemers en insolventie: een discussiebijdrage over wenselijk
recht’, in: A.M. Luttmer-Kat, Werknemers en insolventie van de werkgever: is de balans
in evenwicht? Deventer: Kluwer 2000.

294

Lijst van geraadpleegde literatuur

E.S. de Bock, ‘Arbeidsrechtelijke kanttekeningen bij de PCM-beschikking’, ArbeidsRecht 2011/15.
P. Borst, Medezeggenschap der arbeiders in de onderneming. Met betrekking tot
economische aangelegenheden. Calvinistische Juristenvereniging 1951.
P. Borst, ‘Marginale toetsing in het publiek- en privaatrecht’, WPNR 1962-4737.
W. Bosse, ‘Functioneert de sub-holding als schild tegen de invloed van Nederlandse
werknemers?’, TVVS 1984-8.
C.A. Boukema, Geschillenregeling en het recht van enquête, Deventer: Kluwer 1988.
M. Brink, ‘Over Gucci en de Ondernemingskamer’, WPNR 1999-6362, p. 465-567.
M.F.H. Broekman, ‘De ondernemingsraad en faillissement’, ArbeidsRecht 1999-4,
p. 8-10.
M.C.T. Burgers, ‘Wet Harrewijn; (hoe) werkt het in de praktijk?’, ArbeidsRecht 2008, 20.
P.H. Burger, L.C.J. Sprengers, ‘Behoud van medezeggenschap bij overgang van
onderneming’ TAP 2009/special 2.
D.C. Buijs, ‘De Europese vennootschap, een Brussels virus voor het nationale medezeggenschapsrecht’, Ondernemingsrecht 2001, p. 181-183.
C
J.L.P. Cahen, ‘De invloed van de belangenverbreding op het handelen van de aandeelhouders’, in: Honderd jaar rechtsleven, Nederlandse Juristen-Vereniging 1870-1970,
Zwolle: Tjeenk Willink 1970, p. 71-84.
M. Chébti, ‘Volgt medezeggenschap de formele of feitelijke zeggenschap in de
onderneming?, BB 2008, 69.
K. Cools, P.G.F.A. Geerts, M.J. Kroeze, A.C.W. Pijls, Het recht van enquête. Een empirisch
onderzoek. 2009.
A. Crépin, ‘Ondernemingsraad en vennootschap’, TVVS 1982, 8.
D
A. Doorman, ‘Het verplicht openbaar bod’, in: M.P. Nieuwe Weme, Handboek openbaar
bod, Deventer: Kluwer 2008.
P.J. Dortmond, ‘Het telescoopsysteem bij de benoeming van commissarissen volgens
het nieuwe structuurregiem’, Ondernemingsrecht 2004-13, p. 478-481.

295

Lijst van geraadpleegde literatuur

P.J. Dortmond, ‘Rechten van stemrechtloze aandelen in de invoeringswet flexibilisering BV-recht’, Ondernemingsrecht 2010, 108.
R.A.A. Duk, ‘Beloning van bestuurders en enquêterecht’, SMA 2003-11/12.
R.A.A. Duk, ‘Onvriendelijke overname en ondernemingsraad’, in: A-T-D opstellen
aangeboden aan prof. mr. P. van Schilfgaarde, Deventer: Kluwer 2000.
B. van Duren-Kloppert, ‘Enquêterecht en medezeggenschap: tijd voor Doornroosje
om te ontwaken’, ArbeidsRecht 2004, 36.
E
L.J. van Eeghen, ‘Verkenning van belangen bij doorstart na faillissement. Een relatief
machtsvacuüm’, TVVS 1996-4.
H. van Ees et al, Verliest de medezeggenschap aansluiting? Onderzoek naar de medezeggenschapsstructuren in hedendaagse ondernemingen’, Den Haag: ministerie van
Sociale Zaken 2007.
S.E. Eisma, ‘Verzet Nederlands effectenrecht zich tegen voorinformatie aan vakorganisaties?’, WPNR 2001-6459.
F
G. Forst, ‘Beteiligung der Arbeitnehmer in der Vorrats-SE. Zugleicht besprechung des
Beschlusses des OLG Düsseldorf v. 30.3.2009 –I-3 WX 248/08, RDA 2010-5.
G
W.F. de Gaay Fortman, De onderneming in het arbeidsrecht, Amsterdam: H.J. Paris 1936.
P.G.F.A. Geerts, Enkele formele aspecten van het enquêterecht, Deventer: Kluwer 2004.
P.G.F.A. Geerts, ‘Kroniek enquêterecht 2005’, in: M. Holtzer, A.F.J.A. Leijten &
D.J. Oranje, Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2005-2006,
Deventer: Kluwer 2006.
P.G.F.A. Geerts De concernenquête na HR 4 februari 2005 (Landis), Ondernemingsrecht,
2006, 145.
B. Geersing, ‘Enkele kanttekeningen bij de gewijzigde Wet op de ondernemingsraden’,
TVVS 1980-2.
Y. van Gemerden, ‘De medezeggenschap in 2005: three easy pieces?’, in: M. Holtzer,
A.F.J.A. Leijten & D.J. Oranje, Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation
2005-2006, Deventer: Kluwer 2006.

296

Lijst van geraadpleegde literatuur

M. Genova, ‘Verrassing, we zijn failliet!’, Praktijkblad ondernemingsraad 2013-5,
p. 12-15.
M.J. van Ginneken, L. Timmerman, ‘De betekenis van het evenredigheidsbeginsel voor
het ondernemingsrecht’, Ondernemingsrecht 2011, 123.
J.R. Glasz, ‘Structuurregeling kan ook zonder coöptatie’, Ondernemingsrecht 2000-11.
F.B.J. Grapperhaus, ‘Medezeggenschap, onderneming en evenwicht’, Ondernemingsrecht 2009, 31.
C. de Groot, ‘Enkele aspecten van het adviesrecht van een ondernemingsraad die is
ingesteld door een (concernverbonden) rechtspersoon’, SMA 1991-12.
H
G.J.J. Heerma van Voss, ‘De ondernemingsovereenkomst, een bijzondere overeenkomst’, in: E. Lutjens (red), De Le(e)nigheid van het Sociaal Recht. Een uitgave ter
gelegenheid van het afscheid van prof. mr. L.H. van den Heuvel, Amsterdam: Vrije
Universiteit, p. 363-388.
A. van Hees, ‘Het doel van de faillissement en de taak van de curator’, TvI 2004, 45.
R.B. van Hees, ‘Het Cartesio-arrest en re-incorporatie binnen de Europese Unie’, V&O
2009-1, p. 5-9.
C.M. van der Heijden, Insolventie en rechtspersoon, Deventer: Kluwer 1996.
P.F. van der Heijden, J. van der Hulst, or-lid en rechtspositie, Alphen aan de Rijn:
Samsom 1995.
J.C.A. Herstel en R.W.J.M. Schuurman, ‘Gewijzigd collectief ontslagrecht (ook) de
curator op scherp!’, TvI 2012, 22.
J.B.S. Hijink, ‘Grensoverschrijdende verplaatsingen van vennootschappen na cartesio:
enige juridische, fiscale en beleidsmatige overpeinzingen’, Ondernemingsrecht 2010, 77.
M. Holtzer, naschrift bij A.F.M. Dorresteijn, ‘Geen toerekening maar ‘mede-ondernemer’ reactie, SR 1999-10.
M. Holtzer, ‘De enquêteprocedure en de behartiging van collectieve werknemersbelangen’, SMA 2001-5.
M. Holtzer, ‘Rechtspraakoverzicht enquêterecht 2000 en 2001’, in: G. van Solinge,
M. Holtzer, Geschriften vanwege de vereniging Corporate Litigation, Deventer: Kluwer
2002.

297

Lijst van geraadpleegde literatuur

M. Holtzer, ‘De or en de nieuwe structuurregeling: over belangrijke besluiten, beloning van bestuurders en de or-commissaris’, ArbeidsRecht 2004-12.
M. Holtzer, ‘or moet terughoudend blijven bij topinkomens’, FD 9 augustus 2006.
M. Holtzer, ‘Misbruik van medezeggenschapsrecht’, in: R.M. Beltzer e.a., De onderneming in beweging, Den Haag: Sdu 2006, p. 25-41.
M. Holtzer brief d.d. 17 augustus 2007 inzake SER-advies evenwichtig ondernemingsbestuur. Gepubliceerd onder SER-advies 4 2008/01A.
M. Holtzer, ‘Onderbenutting van rechten door werknemers?’, Ondernemingsrecht
2009-15.
M. Holtzer, ‘De verhouding van het Nederlandse medezeggenschaps- en collectieveactierecht tot het Europese verkeer’, Ondernemingsrecht 2009, 34.
M. Holtzer, ‘Het spreekrecht van de ondernemingsraad van de naamloze vennootschap bij belangrijke besluiten’, Ondernemingsrecht 2010, 114.
M. Holtzer, ‘De Raad van commissarissen in het medezeggenschapsrecht’, in: K.M. van
Hassel en M.P. Nieuwe Weme (red), Willem’s wegen. Opstellen aangeboden aan prof. mr.
J.H.M. Willems, Deventer: Kluwer 2010.
M. Holtzer, ‘De structuurregeling en de one tier board’, in: M.J. Kroeze e.a., Bestuur en
toezicht, Deventer: Kluwer 2013.
H.J.M.N. Honée, Concernrecht en medezeggenschapsregelingen, Deventer: Kluwer 1981.
H.J.M.N. Honée, M.I. Zeldenrust-Visch, Contacten tussen commissarissen en ondernemingsraad, Deventer: Kluwer 1986.
Ph.A.N. Houwing, W.L. Haardt, Vennootschapsrecht en medezeggenschap. Advies van de
Vereniging “Handelsrecht”, Zwolle: N.V. Uitgeversmaatschappij W.E.J. Tjeenk Willink
1950.
L.G.H.J. Houwing, ‘Toezicht op zorgondernemingen’, NJB 2005, 24.
L.G.H.J. Houwing, ‘Naschrift: cliëntenraden en enquêterecht’, NJB 2006, 30.
J.B. Hoyink, Fusiegedragsregels 2000 commentaar, Den Haag: SER 2001.
K. Huibregtse, ‘Heeft de Wet Harrewijn wel invloed op topinkomens?’, V&O 2007-7/8.
J.B. Huizink, ‘Vennootschapsrecht en medezeggenschap’, TVVS 1985-4.

298

Lijst van geraadpleegde literatuur

J.B. Huizink, ‘or en statutenwijziging’, TVVS 1987-1.
J.B. Huizink, Een adequaat vehikel? Gedachten over de onderneming in het recht,
Deventer: Kluwer 2001.
I
P. Ingelse ‘Mede-ondernemen en concernenquête’, TAO 2012-1.
F.J.P. van den Ingh, ‘Enige kanttekeningen bij Hof Amsterdam 27 juli 1989, rolnr. 381/
86 KG (PUEM) I’, WPNR 1990-5958, p. 278-280.
F.J.P. van den Ingh, ‘Enige kanttekeningen bij Hof Amsterdam 27 juli 1989 (PUEM) II
slot’, WPNR 1990-5959, p. 297-298.
F.J.P. van den Ingh, ‘Aandelenoverdracht en art. 25 WOR’, WPNR 1994-6124.
F.J.P. van den Ingh, ‘Requiem voor de structuurregeling’, Ondernemingsrecht 2001-8.
J
A.T.J.M. Jacobs, ‘Misbruik van faillissement om werknemers tekort te doen’, SMA 2002,
p. 361-364.
J.T. de Jonge, ‘VALE: grensoverschrijdende omzetting in het verlengde van Cartesio’,
V&O 2012-10.
J.M. de Jongh, ‘Redelijkheid en billijkheid en het evenredigheidsbeginsel, in het
bijzonder in de verhouding van aandeelhouders tot het bestuur’, Ondernemingsrecht
2011, 124.
E.P.M. Joosen, Overdracht van ondernemingen uit faillissement, Deventer: W.E.J. Tjeenk
Willink 1998.
K
R.H. van het Kaar, Medezeggenschap bij Fusie en Ontvlechting, Diss. 1993.
R.H. van het Kaar, Ondernemingsraad en vertrouwenscommissaris, Den Haag: Sdu 1995.
R.H. van het Kaar, ‘Faillissementsrecht en misbruik van bevoegdheid’, ArbeidsRecht
1996-8, p. 9-11.
R.H. van het Kaar, ‘Corporate governance: implicaties voor werknemers en hun
vertegenwoordigers’, SR 1998-11.
R.H. van het Kaar, ‘Het SER-advies inzake de structuurregeling: winst voor (groot)
aandeelhouders verlies voor werknemers’, SR 2001-3.

299

Lijst van geraadpleegde literatuur

R.H. van het Kaar, ‘Het SER-advies over de structuurregeling: de ondernemingsraad
heeft recht op zijn ‘njet’’, Ondernemingsrecht 2001-8.
R.H. van het Kaar, ‘De Europese vennootschap en de medezeggenschap’, SR 2003-6,
p. 181-187.
R.H. van het Kaar, ‘Kroniek medezeggenschapsrecht 2003’, SR 2004, 9.
R.H. van het Kaar, ‘Insolventie en arbeid’, TvI 2004, 48.
R.H. van het Kaar, ‘Enquêtebevoegdheid (Boek 2 BW) toegekend aan ondernemingsraad stichting’, SR 2005, 40.
R.H. van het Kaar, ‘Kroniek medezeggenschap 2004’, SR 2005, 43.
R.H. van het Kaar, E. Smit, Vier scenario’s voor de toekomst van medezeggenschap. Een
onderzoek in opdracht van het ministerie van SZW, juli 2006.
R.H. van het Kaar, ‘Ondernemingsraad voert enquêteprocedure’, TRA 2009-7, p. 23-25.
R.H. van het Kaar, I. Zaal, Employee participation, in: D.F.M.M. Zaman e.a., The
European Private Company (SPE). A critical analysis of the EU draft statute, AntwerpOxford-Portland: Intersentia 2009, p. 159-173.
R.H. van het Kaar, ‘Voortbestaan van medezeggenschap bij overgang onderneming’,
TRA 2010-11.
R.H. van het Kaar, ‘Hoge Raad laat oordeel dat sprake is van medeondernemerschap in
stand.’ TRA 2012, 39.
R.H. van het Kaar, ‘Adviesrecht over wijziging vennootschappelijke structuur binnen
concern’ TRA 2013, 61.
H.L. Kaemingk, ‘Aandeelhouderswaarde als ondernemingsstrategie’, in: P.J. van der
Korst, R. Abma & G.T.M.J. Raaijmakers (red), Handboek onderneming en aandeelhouder,
Deventer: Kluwer 2012.
B.C.L. Kanen, ‘De structuurregeling en het adviesrecht’, ArbeidsRecht 2012, 25.
B. Katan, ‘Overzichtsartikel: insolventierecht en EVRM, TvI 2006, 20.
G.N.H. Kemperink, ‘De doelmatigheid en de houdbaarheid van de structuurregeling in
de 21e eeuw, in: L. Timmerman e.a., L. Timmerman e.a., De werknemer in het
ondernemingsrecht, Deventer: Kluwer 2004, p. 55-79.

300

Lijst van geraadpleegde literatuur

G.N.H. Kemperink, Fusies, overnames en medezeggenschapsrechten, Deventer: Kluwer
2000.
G.N.H. Kemperink, ‘Enige opmerkingen over de vertrouwensbreuk tussen AVA en RVC
bij structuurvennootschappen en de rol van de rechter daarin’, Ondernemingsrecht
2004-15.
H.H. Kersten, ‘De onafhankelijke toezichthouder’, Ondernemingsrecht 2004-4,
p. 129-136.
H. Kierstein, Niederlassungsfreiheit contra Unternehmensmitbestimmung.-Zur möglichkeit der Anwendung nationaler Regeln der Unternehmensmitbestimmung auf Auflandgesellschaften mit Verwaltungssitz in Deutschland, Diss. 2006.
R. Kingma, ‘De weging van vennootschappelijke medezeggenschap binnen de EU:
geen appels met peren vergelijken, ArbeidsRecht 2013, 22.
A.G.H. Klaassen, Bevoegdheden van de AVA, Deventer: Kluwer 2007.
A.G.H. Klaassen, ‘Goed bestuur in de Wet cliëntenrechten zorg’, Tijdschrift voor
gezondheidszorg 2011-5.
H.M. Kleinhenz, ‘Die grenzüberschreitende Verschmelzung und beteiligung deutscher Unternehmen nacht umsetzung die Richtlinie 2005/56 diss. 2008.
H.J. de Kluiver, ‘Effecten, beurs en beschermingsmaatregelen’ in: S.E. Eisma (e.a),
Leerboek effectenrecht Nijmegen: Ars Aequi Libri 2002.
R. Knegt e.a., Faillissement en selectief ontslag, een onderzoek naar ‘oneigenlijk gebruik’
van de Faillissementswet, Amsterdam: HSI 1996.
B.F.M. Knüppe, “De doorstart en de Richtlijnen 77/187/EEG en 98/50/EEG” in:
A.M. Luttmer-Kat (red.), Werknemers en insolventie van de werkgever: Is de balans in
evenwicht? Insolad Jaarboek 1999, Deventer: Kluwer 2000.
M. Koelemeijer, Redelijkheid en billijkheid in kapitaalvennootschappen, Deventer:
Kluwer 1999.
F. Koning, ‘Interface Heuga. Van ondernemingsraad naar ondernemersraad?’, De NV
1994-72.
F. Koning, ‘De Europese ondernemingsraad, de COR en de structuurregeling’, De NV
1995-5.

301

Lijst van geraadpleegde literatuur

S.C.J.J. Kortmann, ‘De curator, de bewindvoerder en de organen van de
vennootschap en onderneming’, in: D.H. Beukenhorst e.a., Het faillissement in de tijd
van Molengraaff en nu. Preadvies van de Vereeniging ‘Handelsrecht’ 1993, Zwolle: W.E.J.
Tjeenk Willink 1993.
S.C.J.J. Kortmann, N.E.D. Faber (red), Van der Feltz I. Geschiedenis van de Faillissementswet, Zwolle: Tjeenk Willink 1994.
S.C.J.J. Kortmann, N.E.D. Faber (red), Van der Feltz II. Geschiedenis van de Faillissementswet, Zwolle: Tjeenk Willink 1994.
H. Koster, ‘Herstructureringen bij insolventie: naar de pre pack, TvI 2013, 7.
M.J. Kroeze, ‘Onafhankelijkheid van commissarissen’, Ondernemingsrecht 2005-8.
M.J. Kroeze, M.A. Verbrugh, ‘Rechterlijke bemiddeling bij Stork is OK’, NJB 2007, 422.
W.P.J. Kroft, ‘De curator en de medezeggenschap van werknemers’ in: S.C.J.J. Kortmann
e.a., De curator een octopus, Deventer: Tjeenk Willink 1996.
L
F.G. Laagland, ‘Het compromis van artikel 16 Tiende Richtlijn. Werknemers- medezeggenschap bij een grensoverschrijdende juridische fusie, ArA, 2010-3, p. 95-102.
F.G. Laagland, ‘Kroniek medezeggenschapsrecht 2011, in: M. Holtzer, A.F.J.A. Leijten,
D.J. Oranje, Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2011-2012, Deventer:
Kluwer 2012.
F.G. Laagland, ‘Artikel 16 Tiende Richtlijn binnen het Nederlandse vennootschapsrecht. Vennootschappelijke medezeggenschap bij een grensoverschrijdende juridische fusie’, ARBAC oktober 2012.
F.G. Laagland, De rol van Nederlandse werknemers(vertegenwoordigers) bij een grensoverschrijdende juridische fusie, Deventer: Kluwer 2013.
A.F.J.A. Leijten, M.P. Nieuwe Weme, ‘Het wetsvoorstel aanpassing enquêterecht’, in:
M. Holtzer, A.F.J.A. Leijten, D.J. Oranje, Geschriften vanwege de Vereniging Corporate
Litigation 2011-2012, Deventer: Kluwer 2012.
M.L. Lennarts, J. Roest, Europees vennootschapsrecht: waar staan we en waar moeten
we naartoe?, in: M.L Lennarts e.a., Europa! Europa?. De invloed van het Europese
vennootschaps- en effectenrecht nu en in de toekomst. Preadvies van de Vereeniging
Handelsrecht, Deventer: Kluwer 2012.

302

Lijst van geraadpleegde literatuur

R.J.J. Lijdsman en E.J.W.M. Manders, ‘Beursgang en statuten, Dossier 1999-38.
E. Loesberg, ‘Reactie op het artikel van mr. M.F.H. Broekman in ArbeidsRecht 1999/4,
21’, ArbeidsRecht 1999, 44.
H. Luijk, ‘Vragen van semantiek en systematiek in verband met de Wet op de
ondernemingsraden’, De NV 1970-3.
A.P.K. Luttikhuis, Corporate Recovery de weg naar effectief insolventierecht, Diss. 2007.
M
J.J.M. Maeijer, Het belangenconflict in de Naamloze vennootschap (oratie Nijmegen
1964).
J.M.M. Maeijer, ‘Het belangenconflict in de onderneming-vennootschap: rechtsmiddelen en jurisprudentie’, in: J.M.M. Maeijer e.a., Ondernemingsraad en vennootschap,
Deventer: Kluwer 1982.
J.M.M. Maeijer, 25 jaren belangenconflict in de Naamloze Vennootschap, Zwolle: Tjeenk
Willink 1989.
J.M.M. Maeijer, ‘Medezeggenschap in concernverhoudingen’, De NV 1989-67.
H. van Meerten, Iets over de vestiging van vennootschappen (concept) SSRNid1494907.
J.M.M. van Mierlo, ‘Medezeggenschap en de spanning tussen WOR en ondernemingsrecht’, Deventer: Kluwer 2013.
J.J.M. van Mierlo, ‘Enige aspecten van samenloop van enquêterecht en insolventierecht, Ondernemingsrecht 2005, 138.
J.J.M. van Mierlo, ‘Corporate governance en insolventie’, in: N.E.D. Faber e.a., De
bewindvoerder een octopus, Serie onderneming en recht deel 44, Deventer: Kluwer
2008.
W.A. van Mourik, ‘Toezicht op zorgondernemingen. Reactie op L.G.H.J. Houwing’,
NJB 2006, 30, p. 1699-1700
N
M.P. Nieuwe Weme, ‘De juridische definitie van het verschijnsel onderneming in
sociaal-rechtelijke zin’, De NV 1998-1.
M.P. Nieuwe Weme (red), Handboek openbaar bod, Deventer: Kluwer 2008.

303

Lijst van geraadpleegde literatuur

R.G.J. Nowak, ‘Het wetsvoorstel spreekrecht or bij belangrijke AV-besluiten’, Ondernemingsrecht 2009, 59.
C.W.P. van Ommeren, D.J.W.M. Kemperink, ‘Het spreekrecht van de ondernemingsraad’, ArbeidsRecht 2011-5.
W.J. Oostwouder, ‘Reactie op ‘Adviesrecht or over winstbestemming juridisch
onmogelijk?’, TVVS 1997-10.
O
H.P.J. Ophof, ‘Reactie op “Artikel 2:8 BW binnen faillissement”’, TVVS 1993-5, p. 138.
H.P.J. Ophof, ‘Enige algemene beschouwingen over “doorstart”’, TVVS 1997-7.
P
S. Perrick, V.K. Chang, Tipverbod en preventieve maatregelen, in: R.D. Doorenbos, S.C.J.J.
Kortmann, M.P. Nieuwe Weme, Marktmisbruik, Deventer: Kluwer 2006.
J.R. Popma, I. Zaal, ‘Faillissementfraude en de rol van de OR’, OR informatie 2006-4.
R
S.H. de Ranitz, ‘Crediteurenbelang versus “andere belangen” . De taak van de curator
nader bezien’, in: S.C.J.J. Kortmann e.a., De curator een octopus, Deventer: Tjeenk
Willink 1996.
E.R. Roelofs, ‘Shelf-SEs and Employee Participation’, European Company Law 2010(7)3, p. 121-127.
H.L.J. Roelvink, ‘Het verslag van het congres “De curator een octopus”, verzorgd door
P.M. Veder’, TvI 1997, p. 18 e.v.
J. Roest, Medezeggenschap van werknemers bij financieel-economische besluiten. Met
enige beschouwingen naar Duits recht, Deventer: Kluwer 1996.
J. Roest, ‘Grensoverschrijdende fusie en vennootschapsrechtelijke medezeggenschap’,
WPNR 2007, 6721, p. 708-714.
T. Rønsfeldt, E. Werlauff, Merger as a Method of Establishment: on Cross-border
Mergers, Transfer of Domicile and Division, Directly Applicable under the EC Treaty’s
Freedom of Establishment’, in: European Company Law 2006-3.
M.G. Rood, ‘Vijf jaar beroepsrecht voor ondernemingsraden; een voorlopige balans’,
TVVS 1985-1, p. 1-8.

304

Lijst van geraadpleegde literatuur

M.G. Rood, ‘De werknemer als commissaris van een structuurvennootschap’, in: Tot
vermaak van Slagter, feestbundel aangeboden aan prof. mr. W.J. Slagter ter gelegenheid
van zijn 65e verjaardag, Deventer: Kluwer 1988.
M.G. Rood, ‘Artt. 12 en 35a lid 1 onder g WOR. Goede trouw tussen ondernemer en de
OR’, TVVS 1988-2.
M.G. Rood, ‘Invoering holdingstructuur jo convenant over (extra) rechten COR. Besluit
niet kennelijk onredelijk, TVVS 1983, p. 50.
M.G. Rood, Annotatie bij Ondernemingskamer 15 februari 1990, TVVS 1990-4.
M.G. Rood, ‘Over toerekenen en de WOR’, TVVS 1995, 140.
M.G. Rood, ‘Adviesrecht over winstbestemming juridisch mogelijk?’, TVVS 1997-8.
M.G. Rood, ‘Rechtspraak ondernemingsrecht: intentieverklaring adviesplichtig
besluit’, Ondernemingsrecht 1999-1, p. 23-25.
M.G. Rood, ‘Het wonder voorbij? (SER-advies over de structuurregeling)’, R.M. Themis
2001, 195.
M.G. Rood, ‘Over medezeggenschapsrechtelijke aspecten bij insolventie van de werkgever’, in: I.P. Asscher-Vonk, Onderneming en werknemer, Deventer: W.E.J. Tjeenk
Willink 2001.
S
P. Sanders, ‘Op weg naar ondernemingsrecht’, in: I.J. Dutilh e.a., Met eerbiedigende
werking. Opstellen aangeboden aan prof. mr. L.J. Hijmans van den Bergh, Deventer:
Kluwer 1971.
P.R.W. Schaink, Arbeidsovereenkomst en faillissement, Deventer: Kluwer 2012.
P. van Schilfgaarde, J.W. Winter, J.B. Wezeman, Van de BV en de NV, Deventer: Kluwer
2013.
N.P.B. Schmeitz, B. Bassyouni, ‘Medezeggenschap na overgang van onderneming’,
Arbeid Integraal, 2009-3.
J.D.M. Schoonbrood, R. Bosveld, ‘Richtlijn betreffende grensoverschrijdende fusies van
kapitaalvennootschappen definitief in werking getreden’ Ondernemingsrecht 2006, 5.
H.K. Schrama, ‘Aandeelhouders en het vennootschappelijk belang’, V&O 2012-6.

305

Lijst van geraadpleegde literatuur

G.H.A. Schut, “Het wonder van Den Haag”, in: S. Faber, W.F. de Gaay Fortman, E.J.H.
Schrage, Uit het recht. Rechtsgeleerde opstellen aangeboden aan P.J. Verdam, Deventer:
Kluwer 1971.
J.N. Schutte-Veenstra, ‘Afstel EG-richtlijn betreffende grensoverschrijdende zetelverplaatsing’, Ondernemingsrecht 2008-3.
W.J. Slagter, ‘Twee kanttekeningen bij enkele kanttekeningen inzake de WOR’, TVVS
1980-2.
W.J. Slagter, ‘Inspraak door zelfstandig overleg’, in: M. Mulder, W.J. Slagter, De
zelfstandige ondernemingsraad groot en klein, Leiden/Antwerpen: H.E. Stenfert Kroese
B.V. Wetenschappelijke en educatieve uitgevers 1982.
W.J. Slagter, ‘Toekomstige ontwikkelingen in de wetgeving’ in: P. van Schilfgaarde e.a.,
Geschillen in de onderneming, Deventer: Kluwer 1984.
W.J. Slagter, ‘Aansprakelijkheid van dochters, van de moeder en van bestuurders,
medezeggenschap en kapitaalbescherming’, TVVS 1987-3.
W.J. Slagter, Compendium Ondernemingsrecht,achtste druk, Deventer: Kluwer 2005.
J.M. van Slooten, ‘De teloorgang van een vakbondsrecht’, Ondernemingsrecht 2007,
241.
E.M. Soerjatin, ‘Kroniek enquêterecht 2004’, in: G. van Solinge, M. Holtzer & A.F.J.A.
Leijten, Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2004-2005, Deventer:
Kluwer 2005.
G. van Solinge, ‘Minder macht, meer medezeggenschap’, in: L. Timmerman e.a., De
werknemer in het ondernemingsrecht, Deventer: Kluwer 2004.
G. van Solinge, ‘Het collectief ontslag van de commissarissen van een structuurvennootschap’, in: M.S. Houwerzijl, S.S.M. Peters (red), Exit: onderneming, werknemer en
het einde van de dienstbetrekking. Liber amicorum voor Irene Asscher-Vonk, Deventer:
Kluwer 2009.
D.F. Spoormans, De toegang van de werknemer tot het enquêterecht, Groningen 20072008. Te vinden op: http://www.ser.nl/~/media/Files/Internet/Educatie/Scriptieprijs/
Scriptie_volledig_DSpoormans.ashx.
L.C.J. Sprengers, ‘Verkoop aluminiumactiviteiten Nederlandse dochteronderneming’,
SR 2003-7/8, p. 239-240.

306

Lijst van geraadpleegde literatuur

L.C.J. Sprengers, ‘Ondernemingsraad en toezichthouders’, in: L. Timmerman (e.a.), De
werknemer in het ondernemingsrecht, Deventer: Kluwer 2004.
L.C.J. Sprengers, ‘Statutenwijziging niet adviesplichtig’, SR 2004, 39.
L.C.J. Sprengers, ‘Medezeggenschapsstructuur en politiek primaat. Twee onderwerpen uit de WMW nader belicht’, SMA 2005-5.
L.C.J. Sprengers, ‘Ondernemingsraad en activistische aandeelhouders’, TRA, 2010-2.
L.C.J. Sprengers, ‘Annotatie bij Ktr. Tiel 15 juli 2009, LJN BJ4325, JAR 2009/212’ TRA
2009, 90.
L.C.J. Sprengers, ‘Vereenzelvigen met Duk’, in: S.F. Sagel (red.) Vrienden door Duk en
Dun, Deventer: Kluwer 2011.
L.C.J. Sprengers, ‘Medezeggenschapsrecht juli 2010-juli 2011: van Novio tot Organon,
TRA 2011-101.
L.C.J. Sprengers, ‘Adviesrecht en intentieverklaring tot fusie’, TRA 2011, 72.
S. Sthele, ‘Keine Unternehmensmitbestimmung in zuziehende EU-Scheinauslandsgesellschaften’, Jura heft 2009-1, p. 8-18.
B.T.M. Steins Bisschop, ‘Rumoer in de polder. De blijvende actualiteit van het poldermodel’, TvOB 2006-6.
P. Storm, ‘Cross-border Mergers, the Rule of Reason and Employee Participation’,
European Company Law 2006-3.
P. Strebel, ‘Aandeelhouders als commissaris’, FD 15 april 2009.
T
M. Tabaksblat, ‘De rol van aandeelhouders in beursgenoteerde ondernemingen na
drie jaar Nederlandse corporate governance code; enkele observaties’, Ondernemingsrecht 2006, 192.
L. Timmerman, ‘Repliek aan mr. B. Geersing, TVVS 1980-5.
L. Timmerman, Over multinationale ondernemingen en medezeggenschap van werknemers, Deventer: Kluwer 1988.
L. Timmerman, ‘De medezeggenschap van de Europese vennootschap; een eerste
verkenning vanuit Nederlands gezichtspunt’, Ondernemingsrecht 2001-7.

307

Lijst van geraadpleegde literatuur

L. Timmerman, Gedragsrecht, belangenpluralisme en vereenvoudiging van het vennootschapsrecht. Wat moet dwingend blijven in het vennootschapsrecht van de toekomst?,
Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar in het ondernemingsrecht aan de Universiteit van Leiden 2004.
L. Timmerman, ‘Waarom dient de structuurregeling in de een of andere vorm te
worden gehandhaafd, in: L. Timmerman e.a., De werknemer in het ondernemingsrecht,
Deventer: Kluwer 2004, p. 1-7.
L. Timmerman, ‘Grondslagen van geldend ondernemingsrecht’, Ondernemingsrecht
2009, 2.
M.M. Tuijtel, ‘De Corus-zaak en het verzoek aan de Ondernemingskamer bij wijze
wege van onmiddellijke voorziening de COR buiten spel te zetten’, Ondernemingsrecht
2004, 55.
U
C.Æ. Uniken Venema, ‘De medezeggenschap van werknemers ingeval van fusie door
openbare biedingen op aandelen’, in: Van vennootschappelijk belang. Opstellen aangeboden aan prof. mr. J.J.M. Maeijer, Zwolle: Tjeenk Willink 1988.
C. Æ. Uniken Venema, ‘De Fusiecode en misbruik van voorwetenschap’, in: R.A.A. Duk
e.a. De onderneming in het arbeidsrecht in de 21e eeuw. Liber Amicorum voor prof. mr. F.
Koning, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2000.
V
R.T.L. Vaessen, ‘Het einde van certificering in zicht? De invloed van de introductie van
stemrechtloze aandelen op deze vertrouwde rechtsfiguur’, Tijdschrift voor vennootschaps- en rechtspersonenrecht, 2012-4, p. 108-115.
M. van der Veen, ‘Wat maakt een intentieverklaring adviesplichtig?, V&O 2011-7/8,
p. 150-153.
W.J.M. van Veen, ‘Sobi-Hurks II: Opnieuw een doorbraak in de doorbraak van
aansprakelijkheid? De eerste schrede van schuld- naar risicoaansprakelijkheid’, TvI
2002, p. 180 e.v.
F.J.H.M. van der Ven, Bedrijfsleven en democratie, Leiden: H.E. Stenfert Kroese N.V 1955.
M.A. Verbrugh, L. Timmerman, ‘Het Nederlands enquêterecht in een internationaliserend vennootschapsrecht’, Ondernemingsrecht 2009, 35.
M.A. Verbrugh, ‘Grensoverschrijdende omzetting na het Vale-arrest en de positie van
werknemers’, TAO 2013-2, p. 23-32.

308

Lijst van geraadpleegde literatuur

L.G. Verburg, Nedlin, de WOR en het SER-besluit Fusiegedragsregels, ArbeidsRecht
1998, 23.
L.G. Verburg, S. Jansen, ‘De fusiegedragsregels 2000 in werking’, ArbeidsRecht 2001-11.
L.G. Verburg, De OK, de medezeggenschap en het jaar 2000, Arbeidsrecht 2001, 23.
L.G. Verburg, Het territoir van de (Nederlandse) ondernemingsraad in het internationale
bedrijfsleven, Diss. 2007.
L.G. Verburg, ‘De Europese ondernemingsraad: driemaal in de rechtszaal gesignaleerd!’, ArA 2007/2.
L.G. Verburg, ‘De herschikking van de EOR-Richtlijn’, TRA 2009-5.
L.G. Verburg, ‘De Ondernemingskamer, de medezeggenschap en de periode 2009 tot
en met 2011, ArbeidsRecht 2012-8.
F.M.J. Verstijlen, De faillissementscurator. Een rechtsvergelijkend onderzoek naar de taak,
bevoegdheden en persoonlijke aansprakelijkheid van de faillissementscurator. Deventer:
Tjeenk Willink 1998.
F.M.J. Verstijlen, ‘Van misbruik van faillissements- en rechtspersonenrecht, TvI 2002,
p. 57-59.
M.J. van Vliet, ‘Positie bestuurder bij adviesaanvraag OR’, TVVS 1982-11.
G.J. Vossestein, Modernization of European Company Law and Corporate Governance.
Some considerations on its Legal Limits. Alphen aan de Rijn: Kluwer Law International
2010.
G.J. Vossestein ‘Grensoverschrijdende zetelverplaatsing en omzetting van vennootschappen’, NTER 2009-5.
G.J. Vossestein, ‘Cross-Border Transfer of Seat and Conversion of Companies under the
EC Treaty Provisions on Freedom of Establishment. Some considerations on the Court
of Justice’s Cartesio Judgement’, European Company Law, 2009-6.
A. Voûte, Aandelen voor werknemers. Motivatie door participatie, Deventer: Kluwer 1991.
R.D. Vriesendorp, R.M. Hermans en K.A.J. de Vries, ‘Herijking van het faillissementsrecht en het informeel akkoord: gemiste kans of opportunity voor een Nederlandse
scheme of arrangment’, TvI 2013, 12.

309

Lijst van geraadpleegde literatuur

W
S. Weiss, H.T. Wöhlert, ‘Societas Europaea – Der Siegezug des deutschen mitbestimmungsrechts in Europa?’, NZG 2006, p. 121 e.v.
B. Wessels, Insolventierecht, Bestuur en beheer na faillietverklaring (Deel IV), Deventer:
Kluwer 2010.
B. Wessels, ‘Scheme of arrangement: a viable European rescue strategy?, Ondernemingsrecht 2010, 154.
J.B. Wezeman, ‘Fraude en misbruik van NV’s en BV’s, Ondernemingsrecht 2006, 83.
J.H.M. Willems, ‘De richtlijn overgang van onderneming en oneigenlijke faillissementen en surseances’, SR 2000-7/8.
J.H.M. Willems, ‘Insolventierecht en enquêterecht: over convergerende en conflicterende rechtsgebieden’, TvI 2004, 53.
P.A.M. Witteveen, ‘Kroniek medezeggenschap 2006’, in: M. Holtzer, A.F.J.A. Leijten,
D.J. Oranje, Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2004-2005, Deventer:
Kluwer 2007.
P.A.M. Witteveen, M.P. Nieuwe Weme, ‘Medezeggenschap en openbare biedingen: een
paar apart’, in: M.P. Nieuwe Weme, Handboek openbaar bod, Deventer: Kluwer 2008.
P.A.M. Witteveen, ‘De SER, de medezeggenschap en evenwichtig ondernemingsbestuur’, Ondernemingsrecht 2008, 64.
P.A.M. Witteveen, P.T. Sick, E. Unger, L.I. Hofstee, ‘Ondernemingsraad en enquêterecht’,
in: L.C.J. Sprengers, G.W. van der Voet, De toekomst van medezeggenschap. Aanbevelingen aan de wetgever, Deventer: Kluwer 2009, p. 119-131.
P.A.M. Witteveen, P.Th. Sick en L.C.J. Sprengers, ‘Positie van werknemers versus andere
stakeholders’, in: De toekomst van medezeggenschap. Aanbevelingen aan de wetgever,
Deventer: Kluwer 2009.
P.A.M. Witteveen, P.Th. Sick, ‘Medezeggenschap en openbaar bod’, ArbeidsRecht, 2010, 3.
S.J. Witteveen, ‘Het wetsvoorstel inzake de uitbreiding van het enquêterecht’, TVVS
1993.
A. Wolf, ‘Enkele wettelijke bepalingen bezien in het licht van het stemrechtloze
aandeel, TvOB 2011-6, p. 139-145.
E. Wolters, J. Cremers, ‘De Europese vennootschap (SE) in Nederland. Kansen en
risico’s voor medezeggenschap’, Zeggenschap juni 2010, p. 42-44.

310

Lijst van geraadpleegde literatuur

Z
I. Zaal, ‘De or en het enquêterecht; van SKON tot AHAM’, ArA 2009-01.
I. Zaal, ‘Medezeggenschap na overgang van onderneming: behoud van eenheid is
geen synoniem voor identiteitsbehoud. Hof van Justitie EG 29 juli 2010, C-151/09
(UGT-FSP)’, ArA 2010-3.
I. Zaal, ‘De cliëntenraad en het enquêterecht’, TRA 2010, 103.
I. Zaal, ‘Besluit tot omzetting stichting in BV is kennelijk onredelijk’, TRA 2012, 20.
I. Zaal, ‘Ondernemingskamer is bevoegd kennis te nemen van een geschil jegens een
buitenlandse (mede)ondernemer’, TRA 2013, 39.
I. Zaal, ‘Geen richtlijnconforme uitleg van art. 6 Richtlijn overgang van ondernemingen’, TRA 2013, 8.
I. Zaal, ‘Faillissement en doorstart: de positie van de OR en vakbonden’, ArbeidsRecht
2013, 40.

311

JURISPRUDENTIELIJST

Hof van Justitie EG
Hof van Justitie EG 20 februari 1979, C-120/78.
Hof van Justitie EG 27 september 1986, zaak 81/87 (Daily Mail and general trust).
Hof van Justitie EG 20 september 1988, C-302/86.
Hof van Justitie EG 30 november 1995, C-55/94 (Gebhard).
Hof van Justitie EG 9 maart 1999, C-212-97, JOR 1999/117 (Centros).
Hof van Justitie EG 13 april 2000 C-251/98 (Baars).
Hof van Justitie EG 29 maart 2001, JAR 2001/83 (Bofrost).
Hof van Justitie EG 15 januari 2002, C-439/99 (Commissie/Italië).
Hof van Justitie EG 5 november 2002, C-208/00, JOR 2004/3 (Überseering).
Hof van Justitie EG 30 september 2003, NJ 2004, 394, JOR 2003/249 (Inspire Art).
Hof van Justitie EG 13 januari 2004, NJ 2004, 533, JAR 2004/191, ROR 2004/20 (Kühne
& Nagel).
Hof van Justitie EG, 22 november 2005, NJ 2006, 336, JOR 2006, 49 m.nt. Kristen
(Realdanmark).
Hof van Justitie EG 13 december 2005 C-411/03, JOR 2006/33 (Sevic).
Hof van Justitie EG 12 september 2006, C-196/04, NJ 2007, 186 (Cadbury Schweppes).
Hof van Justitie EG 23 oktober 2007, NJ 2008,49 (Volkswagen).
Hof van Justitie EG 11 december 2007, NJ 2008, 149, JAR 2008/20 (Viking).
Hof van Justitie EG 18 december 2007, NJ 2008, 150, JAR 2008/21 (Laval).
Hof van Justitie EG 16 december 2008, C-2010/06 NJ 2009, 202, JOR 2009/35
(Cartesio).
Hof van Justitie EU
Hof van Justitie EU 29 juli 2010, NJ 2010, 620, JAR 2010/217, ROR 2010/19, RO 2010/64,
RAR 2010/147 (UGT-FSP).
Hof van Justitie EU 3 maart 2011 C-235/10-239/10 (Landsbanki).
Hof van Justitie EU 12 juli 2012 C-378/10, NJ 2012, 581, JOR 2012/285 (Vale).
Hoge Raad
Hoge Raad 30 juni 1944, NJ 1944, 465 (Wennex).
Hoge Raad 1 april 1949, NJ 1949, 465 (Doetinchemse IJzergieterij).
Hoge Raad 13 november 1959, NJ 1960, 472.
Hoge Raad 19 februari 1960, NJ 1960, 473.
Hoge Raad 16 april 1982, NJ 1982, 644.

313

Jurisprudentielijst

Hoge Raad 11 juli 1984, NJ 1985, 212 m.nt. Maeijer (Howson Algraphy I).
Hoge Raad 26 oktober 1985, NJ 1985, 375 (Sjardin/Sjartec).
Hoge Raad 21 oktober 1988, NJ 1988, 697 (Johnny Hoes).
Hoge Raad 10 januari 1990, NJ 1990, 466 (OGEM).
Hoge Raad 9 juli 1990, NJ 1991, 51 (Sluis).
Hoge Raad 26 januari 1994, NJ 1994, 545, JAR 1994, 32, ROR 1994/1 (Heuga).
Hoge Raad 24 februari 1995, NJ 1996, 472 (Sigmacon II).
Hoge Raad 19 april 1996, NJ 1996, 727, JOR 1996/48 (Maclou).
Hoge Raad 31 mei 1996, NJ 1996, 694 (Lampe).
Hoge Raad 7 oktober 1998 NJ 1998, 778, JAR 1998/251, ROR 2000/4 (NS reizigers).
Hoge Raad 6 juni 2001, NJ 2001, 477, JAR 2001/128, JOR 2001/148, ROR 2001/20 (YVC
IJsselwerf).
Hoge Raad 29 juni 2001, JOR 2001, 169 (FNV Vermaat).
Hoge Raad 19 oktober 2001, NJ 2002, 92, JOR 2002/5 (Skygate).
Hoge Raad 26 oktober 2001, NJ 2002, 94, JOR 2001/2 (Juno).
Hoge Raad 21 december 2001, NJ 2005, 96 (Sobi/Hurks c.s.).
Hoge Raad 1 februari 2002, NJ 2002, 225, JOR 2002/30 (De Vries/Robbé).
Hoge Raad 21 februari 2003, NJ 2003, 181, ARO 2003/39, JOR 2003/58 (VIBA II).
Hoge Raad 18 april 2003, NJ 2003, 286 m.nt. Maeijer, ARO 2003/80, JOR 2003/110,
(Rodamco North America NV).
Hoge Raad 19 december 2003, NJ 2004, 293 (Mobell/Interplan).
Hoge Raad 28 mei 2004, NJ 2004, 6 JOR 2004/216 (De Boek/Van Gorp).
Hoge Raad 4 februari 2005, NJ 2005, 127, JOR 2005/58 (Landis).
Hoge Raad 13 mei 2005, NJ 2005, 298, ARO 2005/79, JOR 2005/147 (Zeelandia).
Hoge Raad 30 maart 2007, NJ 2007, 293, JOR 2005/279 (ATR Leasing).
Hoge Raad 13 juli 2007, NJ 2007, 434, ARO 2007, 120, JOR 2007/178, RO 2007/69 (ABN
AMRO).
Hoge Raad 14 maart 2008, NJ 2008, 176, ROR 2008/12, JAR 2008/112, JOR 2008/94, RO
2008, 31 (Cendris BSC).
Hoge Raad 26 juni 2009, NJ 2011, 210 ARO 2009/107, JOR 2009/193, RO 2009/54 (KPN
Qwest).
Hoge Raad 16 april 2010, ARO 2010/65, JOR 2010/223, ROR 2010/12 (AHAM III).
Hoge Raad 17 december 2010, NJ 2011, 213, JOR 2011/42 (KPN Qwest V).
Hoge Raad 25 februari 2011, NJ 2011, 335 ARO 2011/141, JOR 2011/15 (Marigot).
Hoge Raad 3 februari 2012, ARO 2012/23, JAR 2012/71, ROR 2012/6 (VLM).
Hoge Raad 23 maart 2012, NJ 2012, 393, ARO 2012/48, JOR 2012/141 (E-traction).
Hoge Raad 29 maart 2013, JOR 2013/166 (Chinese Walls).
Ondernemingskamer
Ondernemingskamer 21 juni 1979, NJ 1980, 71 (Batco).
Ondernemingskamer 10 december 1981, NJ 1983, 24 (Ford).
Ondernemingskamer 25 juni 1981, NJ 1982, 248.
Ondernemingskamer 25 februari 1982, NJ 1983, 27.
Ondernemingskamer 7 juli 1982, NJ 1983, 35 (Enka).
Ondernemingskamer 23 juni 1983, NJ 1984, 571 (Hyster).

314

Jurisprudentielijst

Ondernemingskamer 17 november 1983, NJ 1984, 742.
Ondernemingskamer 30 augustus 1984, NJ 1984, 475 (AMFAS).
Ondernemingskamer 16 oktober 1986, ROR 1986/26 (Ziekenfonds Amsterdam en
Omstreken).
Ondernemingskamer 2 april 1987, NJ 1988, 382 (Shell Research).
Ondernemingskamer 16 april 1987, NJ 1988, 183 (Stolk).
Ondernemingskamer 26 november 1987, NJ 1989, 271, ROR 1987/32 (IKON) m.nt. Van
der Heijden.
Ondernemingskamer 7 juli 1988, NJ 1989, 845 (Fluke) m.nt. Maeijer.
Ondernemingskamer 16 februari 1989, NJ 1990, 693 (Douwe Egberts).
Ondernemingskamer 11 januari 1990, SR 1990-3.
Ondernemingskamer 10 mei 1990, NJ 1992, 126 (HSA).
Ondernemingskamer 24 januari 1991, NJ 1991, 224 (Sluis).
Ondernemingskamer 28 november 1991, NJ 1992, 201 (Batco).
Ondernemingskamer 24 september 1992, NJ 1993, 29 ROR 1993/9 (Nedloyd).
Ondernemingskamer 15 oktober 1992, NJ 1993, 210 (Heuga).
Ondernemingskamer 10 december 1992, NJ 1993, 447 (Goliath/Knight).
Ondernemingskamer 14 januari 1993, NJ 1993, 460 (Zinkwit).
Ondernemingskamer 10 maart 1994, NJ 1995, 374, ROR 1994/18 (Nering Bogel).
Ondernemingskamer 17 maart 1994, NJ 1995, 408 (Janssen Pers).
Ondernemingskamer 21 november 1996, NJ 1998, 502.
Ondernemingskamer 23 oktober 1997, NJ 1998, 612, ROR 1997/21, JAR 1997/244
(Nedlin).
Ondernemingskamer 26 maart 1998, JAR 1998/110.
Ondernemingskamer 2 april 1998, NJ 1998, 751.
Ondernemingskamer 18 februari 1999, ROR 1999/8.
Ondernemingskamer 15 april 1999, ROR 1999/19.
Ondernemingskamer 15 april 1999, JAR 1999/101, JOR 2000/1 (Noest Beheer).
Ondernemingskamer 27 mei 1999, JOR 1999,121 (Gucci).
Ondernemingskamer 24 juni 1999, JAR 1999/192.
Ondernemingskamer 30 december 1999, JOR 2000/97.
Ondernemingskamer 23 maart 2000, JAR 2000/81(Verenigde Tankrederij Holding BV).
Ondernemingskamer 13 juli 2000, JOR 2000/174 (EBS I) m. nt. Van het Kaar, ROR 2001,15.
Ondernemingskamer 9 november 2000, JOR 2000/242 (YVC IJsselwerf).
Ondernemingskamer 1 maart 2001, JOR 2001/131.
Ondernemingskamer 16 oktober 2001, JOR 2001/251 (RNA).
Ondernemingskamer 10 januari 2002, ARO 2002/18, JOR 2002/27 (VIBA I).
Ondernemingskamer 5 juli 2002, ARO 2002/95.
Ondernemingskamer 25 oktober 2002, JOR 2002/217 m.nt. Brink (Laurus).
Ondernemingskamer 13 februari 2003 ARO 2003,45, JAR 2003,164, JOR 2003/88 (FNV
Ledenservice I).
Ondernemingskamer 13 maart 2003, ARO 2003, 47, JOR 2003/85 (Corus).
Ondernemingskamer 3 juli 2003, ARO 2003/123, JAR 2003/207, ROR 2003,26 (GOR
sector gevangeniswezen).
Ondernemingskamer 1 augustus 2003, ARO 2003/132, JOR 2003/2057 (VIBA III).

315

Jurisprudentielijst

Ondernemingskamer 30 oktober 2003, JOR 2003/10.
Ondernemingskamer 30 december 2003, ARO 2004/18, JAR 2004/45, ROR 2004,13
(Intergas).
Ondernemingskamer 23 januari 2004, ARO 2004/33, JAR 2004/47 (KG Holding).
Ondernemingskamer 15 april 2004, ARO 2004/63, ROR 2004/34, JOR 2004/165 (VNU
Publitec).
Ondernemingskamer 28 april 2004, ARO 2004, 72, JAR 2004/47, JOR 2004/234 (FNV
Ledenservice II).
Ondernemingskamer 18 mei 2004, ARO 2004/74, JOR 2004/195 (Esteves).
Ondernemingskamer 16 juli 2004, ARO 2004/96, JOR 2004/230 (Citadel).
Ondernemingskamer 2 september 2004, ARO 2004/107, JOR 2004/21, (Getronics).
Ondernemingskamer 6 januari 2005, ARO 2005/7, JOR 2005/6 (Ahold).
Ondernemingskamer 1 maart 2005, ARO 2005/36, JOR 2005/87, JAR 2005/109, ROR
2005/3 (Stichting Kinderopvang Nederland).
Ondernemingskamer 5 juli 2005 ARO 2005/134, JAR 2005/217, ROR 2005/23 (RIAGG
Amersfoort).
Ondernemingskamer 5 augustus 2005, ARO 2005/167, JOR 2005/241 (VIBA IV).
Ondernemingskamer 5 oktober 2005, ARO 2005/186, JOR 2005/96, ROR 2005/18 (Smit
Transformatoren).
Ondernemingskamer 20 oktober 2005, ARO 2005/191, JAR 2005/283 (Security Services Holding).
Ondernemingskamer 17 januari 2007, ARO 2007, 21, JOR 2007/42, RO 2007, 27 (Stork).
Ondernemingskamer 12 maart 2007, ARO 2007/64, JAR 2007/108, ROR 2007/20, RO
2007/45 (Bolsius).
Ondernemingskamer 8 januari 2008, JAR 2008/51.
Ondernemingskamer 9 januari 2008, ARO 2008/35, JAR 2008/52, RO 2008/22 (Packard
Bell).
Ondernemingskamer 10 januari 2008, ARO 2008, 20 JOR 2008/39, RO 2008/18 (PCM I).
Ondernemingskamer 17 januari 2008, ARO 2008, 36, ROR 2007/44 (Honeywell).
Ondernemingskamer 20 mei 2008, ARO 2008/106, JOR 2008/158, RO 2008/51 (ASMI).
Gerechtshof Arnhem 15 juli 2008, JAR 2008/314, ROR 2009/15.
Ondernemingskamer 5 augustus 2008, ARO 2008/134, RO 2008, 79 (or Sijthoff Planetarium/Sijthoff Planetarium BV).
Ondernemingskamer 8 september 2008, ARO 2008/159, JOR 2009/127 (E-traction).
Ondernemingskamer 22 september 2008, ARO 2008/156, JOR 2009/36, RO 2008/81
(Friesland Vlees).
Ondernemingskamer 10 december 2008, ARO 2009/1, JAR 2009/14, RO 2009/19, ROR
2009/4, RAR 2009/32 (AHAM I).
Ondernemingskamer 13 mei 2009, ARO 2009/99, JAR 2009/ 162, ROR 2009/34, RAR
2009/110 (UWV).
Ondernemingskamer 13 november 2009, ARO, 2009/178, ROR 2010/2 (Stichting
Kinderopvang Barendrecht).
Ondernemingskamer 12 januari 2010, ARO 2010/24, JOR 2010/61, JAR 2010/50, ROR
2010/6 (AHAM II).

316

Jurisprudentielijst

Ondernemingskamer 4 februari 2010, ARO 2011/173, ROR 2011/26, RO 2012/9,
JOR 2010/88 (Stichting Wonen, Welzijn Zorg).
Ondernemingskamer 14 april 2010, ARO 2010/63, JOR 2010/185 m.nt. Bartman,
ROR 2010/10 (Meavita).
Ondernemingskamer 15 april 2010, ARO 2010/64, RO 2010/60, ROR 2010/11 (PVT
Seerden Industriële verpakkingen).
Ondernemingskamer 21 april 2010, ARO 2010/81, JAR 2010/120, JOR 2010/186 (Stichting Maliebaan).
Ondernemingskamer 29 april 2010, JOR 2010/187, RO 2010/49 (Zorgcentrum Betuwe).
Ondernemingskamer 20 mei 2010, ARO 2010/90, JOR 2010/188, RO 2010/59 (Sherpa).
Ondernemingskamer 27 augustus 2010, ARO 2010/136, ROR 2010/39, JAR 2010/269
(CAS).
Ondernemingskamer 5 oktober 2010, ARO 2005/186, JOR 2005/296, JAR 2005/266
(Smit Transformatoren).
Ondernemingskamer 14 oktober 2010, ARO 2010/166, JAR 2010/309, ROR 2011/6,
RO 2011/11 (VLM).
Ondernemingskamer 20 januari 2011, ARO 2011/47, JAR 2011/69, RO 2011/34
(Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie te Utrecht).
Ondernemingskamer 10 mei 2011, JAR 2011/167, RO 2011/50, JIN 2011/441 (Novio).
Ondernemingskamer 10 november 2011, ARO 2011/173, JAR 2012/8, RO 2012/9
(Stichting Kinderopvang Noord-West Nederland).
Ondernemingskamer 21 december 2012, ARO 2013/22, JAR 2013/67, ROR 2012/33, RO
2013/23 (VLM).
Ondernemingskamer 20 februari 2013, ARO 2013, 63, JAR 2013/120, RO 2013/43
(Schenker Rail).
Gerechtshoven
Hof ’s-Gravenhage 24 april 1981, NJ 1983, 5.
Hof ’s- Gravenhage 2 maart 1983, NJ 1984, 658.
Hof Amsterdam 27 juli 1989, NJ 1990, 734, ROR 1989/30 (PUEM).
Hof ’s-Gravenhage 10 januari 1996, NJ 1997, 75, JOR 1996/16 (Ammerlaan)
Hof Amsterdam 20 mei 1999, JAR 1999/146.
Hof ’s-Hertogenbosch 30 juni 2006, JAR 2006/186, ROR 2006/24 (Dumeco Weert).
Hof ’s-Gravenhage 28 november 2006, ROR 2007/10, JOR 2007/8, RO 2008/31 (Cendris
BSC).
Hof Arnhem 15 juli 2008, JAR 2008/314.
Rechtbank
Rechtbank ’s-Hertogenbosch 9 april 1980, NJ 1980, 546.
Rechtbank Groningen 24 april 1981, NJ 1982, 249.
Rechtbank Zutphen 12 juli 1984, NJ 1985, 565
Rechtbank Roermond 4 februari 1986, NJ 1987, 93.
Rechtbank Rotterdam 4 november 1994, JAR 1994/248.
Rechtbank ’s-Gravenhage 14 mei 2003, JOR 2003/215 (Info opleiders).

317

Jurisprudentielijst

Rechtbank Arnhem (voorzieningenrechter) 21 juli 2004, JIN 2004/27.
Rechtbank ’s-Hertogenbosch, 22 februari 2005, JOR 2005/109.
Rechtbank ’s-Hertogenbosch 22 mei 2005, JOR 2005/109.
Rechtbank Amsterdam 28 februari 2007, JOR 2008/18.
Rechtbank Leeuwarden 10 december 2008, JAR 2009/33, ROR 2009/19, RAR 2009/34
(Wout van Veen advocaten).
President Rechtbank
President Rechtbank Haarlem 27 april 1981, NJ 1981, 452 (Van Gelder).
Pres. Rb. Arnhem, 28 december 1987, KG 1988, 37 (Amstelland).
President Rechtbank Haarlem 19 februari 1988, KG 1988, 133.
President Rechtbank Assen 17 december 1993, KG 1994/90 (BHE).
Rechtbank Rotterdam 4 november 1994, JAR 1994/248.
President Rechtbank Zwolle 30 januari 1995, JAR 1995/47.
President Rechtbank Arnhem 4 mei 1995, KG 1995, 247.
Rechtbank Amsterdam 19 november 1997, JOR 1998/24.
Rechtbank Amsterdam 19 november 1997, JOR 1998/ 24 (Verzinkerij Johan Vis & Co).
Rechtbank Arnhem 20 juli 2005, JOR 2005/262.
Voorzieningenrechter Rechtbank
Voorzieningenrechter Rechtbank Amsterdam 11 maart 2011, JOR 2011/141 m.nt. L.G.
Verburg, JAR 2011/84, RO 2011/42 (Organon).
Kantonrechter
Kantonrechter ’s-Gravenhage 5 januari 2006, nr. 539467/05-52752.
Kantonrechter Rotterdam 23 april 2007, JAR 2007/152 (ADM Europoort).
Kantonrechter Apeldoorn 20 juni 2008, JAR 2008/172, ROR 2008/16, RO 2008/62
(Wegener).
Kantonrechter Tiel 15 juli 2009, JOR 2009/283, JOR 2009/38, JAR 2009/212, ROR 2009/
40 (De Unie).
Kantonrechter Utrecht 4 maart 2011, JAR 2011/252.
Kantonrechter Rotterdam 30 maart 2011, JAR 2011/233, RO 2011/68 (Hefgroep).
Kantonrechter Arnhem 22 september 2011, ROR 2011/24, JIN 2011/820 (Helianthos).
Kantonrechter Utrecht 29 augustus 2012, JAR 2012/267, ROR 2012/25, RO 2012/67
(Novio).
Geschillencommissie Fusiegedragsregels
Geschillencommissie Fusiegedragsregels 26 maart 1998, JAR 1998/110.
Geschillencommissie 15 maart 2007, PBO-blad 23 maart 2007.
Geschillencommissie 12 maart 2008, PBO-blad 21 maart 2008 nr. 24.
Geschillencommissie 26 september 2008, PBO-blad 3 oktober 2008 nr. 82.
Geschillencommissie Fusiegedragsregels 7 januari 2008, JOR 2008/32 (ABN AMRO/de
Unie).
Geschillencommissie Fusiegedragsregels 22 oktober 2009 PBO-blad van 30 oktober
2009 nr. 70.

318

Jurisprudentielijst

Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Minister van Sociale Zaken 4 juli 1974, nr. 21336 SMA 1974 p. 50.
Minister van Sociale Zaken van 30 juni 1980, nr. 20351, Kantonrechter 2 januari 1993,
ROR 1992/1.
Minister van Sociale Zaken 3 september 1987, ROR 1987/23.
Raad van State
Raad van State, Afdeling rechtspraak 25 juli 1989, ROR 1989/21.
Sociaal Economische Raad
Sociaal economische raad 21 september 1990, ROR 1991/1.
Sociaal economische raad 21 december 1990, ROR 1991/4 (Europees Octrooibureau).
College voor beroep in het bedrijfsleven
College van Beroep voor het bedrijfsleven 21 januari 1992, ROR 1992-2 (The American
School of the Hague).
Oberlandesgericht
OLG Düsseldorf v. 30.3.2009 –I-3 WX 248/08, RDA 2010-5.

319

TREFWOORDENREGISTER

A
Aandelenfusie
Aanbevolen commissaris
Achterbanoverleg
Adviesrecht
– Faillietverklaring
– Na faillietverklaring
– Overname (doelwitvennootschap)
– Surseance van betaling
– Tijdstip advies
– Vennootschapsrechtelijke besluiten
– Vriendelijke overname
– Vijandige overname
Afhankelijke maatschappij
B
Bedrijfsfusie
– Adviesplichtigheid
– Tijdstip adviesaanvraag
Beleidsvrijheid
– In concernverhoudingen
Besluiten
– Die de vennootschap betreffen
Bestuurder
– In de zin van de WOR
– Benoeming
– Beloning
– Ontslag
Beroep tegen handeling curator (69 FW)
Beschermingsconstructies
Bewindvoerder
Bijzondere onderhandelingsgroep EOR

3.4.
2.2.4, 2.6.3.
3.5.2, 3.5.3.3.
2.4, 3.3.1, 3.4.6, 4.3.2.3, 6.3,
6.8.4, 7.2-7.8
6.3, 6.7.1, 6.8.4, 6.9, 7.6.
6.5, 7.6.
3.4.6.2, 7.3.
6.3, 7.6.
3.3.2, 3.3.6, 3.4.6.3, 3.8.7.3.
2.4, 7.2.
3.4.6.2, 7.3.
3.4.6.2, 3.4.7.2, 7.3.
4.2.2, 4.5.1, 5.3.3.

3.1-3.3, 3.8, 7.3.
3.3.1.
3.3.2
4.3.2.2, 7.1.
4.3.2.2
2.4.1, 2.4.2, 7.2.
2.3.6.
2.4.2.2, 2.5.1, 2.6.8.2, 7.2.
2.5.3, 2.6.5, 7.2.
2.5.1, 2.6.6.2, 2.6.8.2, 4.3.2.2,
7.2.
6.8.5.
3.4.6.2, 3.6, 7.3.
6.1, 6.5.2.
5.7.3, 7.5.

321

Trefwoordenregister

Bijzondere onderhandelingsgroep SE

5.8.3. , 5.8.7.1, 5.8.8.2,
5.8.8.3, 7.5.

C
Centrale ondernemingsraad
Communautaire onderneming/groep
Commissarissen
– Benoeming
– Ontslag
– Aanbevolen commissaris
– Taak
– Onafhankelijkheid
Concern
– Medezeggenschap
Concernbelang
Corporate Governance Code
Curator
– Belangenafweging

4.4.4.1-4.4.4.4, 4.6, 7.4.
4.2.4, 5.7.3.
2.3.7, 2.6.2.
2.6.2.
2.6.2
2.2.4, 2.6.3.
2.6.3.
2.6.3.
4.1, 4.2, 4.6
4.3- 4.6, 7.4.
4.3.2.4, 4.6, 7.4.
2.6.3.
6.5.2.
6.5.4.

D
Dochtermaatschappij

4.2.2.

E
Enquêterecht
– Belanghebbende
– Beschermingsconstructies
– Concernverhoudingen
– Faillissement
– Ondernemingsovereenkomst
– OR
– PVT
– Rechtspersoon
– Vakbond
– Voorzieningen
Europese coöperatieve vennootschap
Europese herstructureringen
Europese medezeggenschap
Europese ondernemingsraad
Europese vennootschap
– Dochter-SE
– Omzetting
– Plank-SE

2.2.4, 2.6.6
2.6.7.5.
3.6.3.
4.5.3, 4.6.
6.6.2-6.6.4.
2.6.7.6, 4.5.3
2.6.6.2, 2.6.7, 7.2.
2.6.6.2, 2.6.7.
2.6.7.3
2.6.7.4
2.6.7.5.
5.7.1, 5.8.1., 5.8.2
5.8, 7.5.
5.7, 7.5.
5.7.1, 7.5.
5.7.1., 5.8.1., 5.8.2.
5.8.7.4.
5.8.7.4.
5.8.7.5.

322

Trefwoordenregister

F
Faillissement
– Bevoegdheden Ondernemingsraad
– Bevoegdheden vakbond
Financiële participatie
Flex BV
Fusie
Fusiegedragsregels
– Tijdstip raadpleging vakbonden
– Verhouding tot de WOR
– Bij een failliete vennootschap

6.1, 6.2.2.
6.3-6.5, 7.6.
6.6.
3.6, 7.3.
4.3.2.2, 4.3.2.4, 4.4.8.
3.1-3.8, 7.3.
3.3.5, 3.3.6, 3.3.7, 3.4.7, 7.3.
3.3.6.
3.3.7.
6.6.5.

G
Geheimhouding
Gelaagde besluitvorming
Gemeenschappelijke ondernemingsraad
Grensoverschrijdende fusie
Grensoverschrijdende omzetting
Grensoverschrijdende zetelverplaatsing
Groepsmaatschappij BW
Groepsondernemingsraad
Groep WEOR

3.5.2.
4.3.2.3.
4.4.4.1-4.4.4.4.
5.7.1, 5.8.5.
5.9.2, 5.9.3, 5.9.4, 7.5.
5.9.2, 5.9.3, 7.5.
4.2.2.
4.4.4.1-4.4.4.4, 4.6.
4.2.4.

H
hoogste aantal-doctrine
Hoorrecht faillissement

5.8.4, 5.8.5, 5.8.7.6.
6.8.3, 7.6.

I
Informatie
– Bij faillissement
– In concernverhoudingen
– Jaarrekening
In een groep verbonden ondernemers
Instructierecht
Intentieverklaring
Intergas-leer

6.4.3, 6.8.2.
4.4.2, 4.4.3.
2.6.5, 4.4.3.
4.2.3.1.
4.3.2.2.
3.3.2.
2.4.2.2, 2.4.2.3, 7.2.

J
Jaarrekening
– Informatierecht or
– Na faillietverklaring
Juridische fusie
– Adviesplichtigheid
– Tijdstip adviesaanvraag

2.6.5, 4.4.3, 7.2
2.5.2, 4.4.3
6.5.3
3.3.
3.3.1, 7.3.
3.3.2, 7.3.

323

Trefwoordenregister

K
Koersgevoelige informatie

3.5.2.

M
Medeondernemerschap
Medezeggenschapsstructuur
Misbruik van faillissement
Moederonderneming (WEOR)
Moedervennootschap

3.4.6.2, 4.4.7, 7.4.
4.4.4.1, 4.4.4.2
6.4.2
4.2.4
4.6.2, 4.3.

N
Nederland-constructie
Nietigheid/vernietigbaarheid besluit

5.3.5, 7.5.
2.6.4, 2.6.8, 7.2.

O
Oligarchische clausules
Omzetting
Ondernemer
Onderneming
Onderneming in de zin van de WOR
Onderneming als eenheid
Ondernemingsovereenkomst
Ondernemingsraad
– Dubbele taakstelling
– Orgaan van de vennootschap
– Overgang van onderneming
Ontslagbescherming OR-leden
Openbaar bod
Opvolgingsbesluiten
Orgaan
Overleg
– Bij faillissement
Overlegvergadering
– Aanwezigheid commissarissen
– In concernverhoudingen
Overdracht van zeggenschap
Overgang van onderneming
Overwegende zeggenschap
P
Paritas creditorum
Pre-pack
Prioriteitsaandelen

324

3.4.3.2.
2.4.2.2.
2.4.2.3
2.3.1, 2.3.3, 7.1, 7.2.
2.3.1.
3.7, 7.4.
2.2.4, 2.5.4 , 2.6.7.6, 3.3.3,
4.4.4.4, 4.6
2.2.3, 2.6.7.9, 4.3.2.5.
2.3.4.
3.7.
6.5.6.
3.4.3.3, 3.4.8, 7.3.
4.3.2.
2.3.4.
6.4.3, 6.5.3.
2.3.7.
4.4.2.
3.4.2-3.4.5.
3.7, 7.3.
4.2.3.1.

6.7.4.
6.8.6.
3.4.3.2.

Trefwoordenregister

R
Rechtstreeks werkende besluiten
Redelijkheid & billijkheid
Referentievoorschriften EOR
Referentievoorschriften SE
Richtlijnconforme interpretatie

4.3.3.
2.3.5.
5.7.3.
5.8.4, 5.8.7.2,
3.7.6.

S
Samenstel van ondernemingen
SE
– Dochter SE
– Omzetting
– Plank-SE
SPE
Spreekrecht
– concernverhoudingen
– faillissement
– internationale concernverhoudingen
Stakeholdersmodel
Statutenwijziging
Stemrechtloze aandelen
Steunverbod
Stichting administratiekantoor
Structuurregeling
– Adviesrecht or
– Aanbevelingsrechten OR
– Concernverhoudingen
– Internationale verhoudingen
– Monistisch systeem
– Verzwakt regime
– Vrijstelling
– Vrijwillige toepassing
Surseance van betaling

4.2.5.
5.7.1., 5.8.1., 5.8.2.
5.8.7.4
5.8.7.4
5.8.7.5
5.8.6, 5.8.7.7
2.6.4, 2.6.5, 3.3.4, 7.2.
4.5.2.
6.4.1.
5.4.3.
2.2.1, 2.7.
2.4.2.1., 2.4.2.2, 2.6.5, 7.2.
3.4.3.2.
3.6.2.
3.6.2.
2.6.2, 7.2.
2.4.2.2
2.6.2.
4.5.1.
5.4.2.
2.6.2.2
5.3.3.
5.3.3.
2.5.4.
6.1, 6.2.3.

T
Toerekening
Transnationale kwestie

3.4.6.2, 4.4.6, 7.4.
5.7.4.

V
Vennootschap
Vennootschappelijk belang
– In concernverhoudingen
Vennootschapsrechtelijke medezeggenschap
Vereenzelviging
Verzet (faillissement)
Voorkeursrecht aandeelhouders

2.3.2.
2.2.2, 2.2.3.
4.3.2.2.
2.2.4, 7.2.
4.4.7, 7.4.
6.4.2
3.6.2

325

Trefwoordenregister

Voorwetenschap
Vrijheid van vestiging

3.5.3
5.9.2

W
Wet melding collectief ontslag
Winstbestemming

6.6.6.
2.4.2.1, 2.6.5.

Z
Zetelverplaatsing

2.4.2.1, 7.5.

326

