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HOOFDSTUK 2

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 onder-
nemer, 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 onderne-
ming betreffen, maar ook belangrijke besluiten die de vennootschap – de rechts-
persoon – 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
onderneming), maar door de algemene vergadering (AV(A))1, die bestaat uit aandeel-
houders. 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 besluitenwelke
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 deWOR, gaat het bij het laatste
om medezeggenschap die juist uitdrukkelijk gekoppeld is aan bepaalde rechtsvor-
men. Ik ga in op de vraag of deze vennootschapsrechtelijke medezeggenschap beter
aansluit bij de zeggenschapsverhoudingen in kapitaalvennootschappen dan demede-
zeggenschap 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 Gover-
nance Code omschrijft dit model als volgt: “De Code gaat uit van het in Nederland
gehanteerde uitgangspunt dat de vennootschap een lange termijn samenwerkings-
verband 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, aan-
deelhouders 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
de SER2, het kabinet en in jurisprudentie als uitgangspunt genomen.3 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 waardemaxima-
lisatie voor aandeelhouders. In de praktijk is het onderscheid tussen deze twee
vormen van corporate governance overigens niet zo scherp.4

2 SER-advies 08/01, p. 23.
3 Zie bijvoorbeeld: Hoge Raad 13 juli 2007, NJ 2007, 434, ARO 2007/120, JOR 2007/178, RO 2007/69

(ABNAMRO) 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.

4 Zie hierover: M.J. van Ginneken, L. Timmerman, ‘De betekenis van het evenredigheidsbeginsel voor
het ondernemingsrecht’, Ondernemingsrecht 2011, 123.
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Zoals gezegd gaat het stakeholdersmodel uit van belangenpluralisme. Timmer-
man onderscheidt in zijn oratie twee manieren waarop pluraliteit van belangen kan
doorwerken in het vennootschapsrecht. De eerstemethode 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
dient te houden.5 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 bevoegd-
heden 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 gehou-
den worden met hun belang bij de besluitvorming. Bovendien hebben de medezeg-
genschapsbevoegdheden 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 takenmoet
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
IJzergieterij.6 De woorden ‘en de aan haar verbonden onderneming’ zijn toegevoegd
om aan te geven dat ook het belang van werknemers bij de besluitvorming moet
worden betrokken.7

Wat precies onder het vennootschappelijk belang moet worden verstaan is niet
duidelijk.8 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
oog op het door haar te bereiken doel.9 De andere stroming ziet het vennootschappelijk
belang als een resultante van de belangen van de verschillende betrokkenen, zoals

5 L. Timmerman, ‘Grondslagen van geldend ondernemingsrecht’, Ondernemingsrecht 2009, 2. Dit
artikel betreft de uitgeschreven versie van zijn oratie.

6 Hoge Raad 1 april 1949, NJ 1949, 465 (Doetinchemse IJzergieterij).
7 Kamerstukken II, 1969-1970, 10751, nr. 3, p.12.
8 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.
9 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.
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aandeelhouders, werknemers, afnemers en crediteuren; de zogenoemde participan-
tenopvatting.10 Van der Grinten introduceerde deze stroming.11 Steins Bisschop ziet het
vennootschappelijk belang als een ‘vector’ waarbij zowel gewicht als richting van de
betrokken belangen overwogenmoet worden, maarwaarbij ook als uitgangspunt geldt
dat geen van de deelbelangen doorslaggevend geacht kan worden.12 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
kan worden gezien van de belangen van de bij de vennootschap betrokkenen.13 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
van aandeelhouders en werknemers.14 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 vennoot-
schappelijk 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
binnen de vennootschap tot gelding brengen.15 Een interessante vraag is of ook de
AV(A) of een individuele (groot)aandeelhouder zich moet richten naar het vennoot-
schappelijk belang. In de literatuur en jurisprudentie is hierover het volgende gezegd:
in 1944 heeft de Hoge Raad in het Wennex-arrest vooropgesteld dat de aandeel-
houder zich bij het uitoefenen van zijn stemrecht alleen hoeft te richten op het eigen
belang en dus niet gebonden is aan het belang van de vennootschap.16 Later voegde de
Hoge Raad hieraan toe dat het een aandeelhouder in beginsel vrij staat dat recht op
zodanige wijze uit te oefenen als hij dienstig oordeelt.17 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

10 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.

11 Van der Heijden/Van der Grinten,Handboek voor de naamloze en besloten vennootschap 1992, p. 406-
407.

12 B.M.T. Steins Bisschop, ‘Rumoer in de polder. De blijvende actualiteit van het poldermodel’, TvOB
2006-6, p. 213.

13 M.J. van Ginneken, L. Timmerman, ‘De betekenis van het evenredigheidsbeginsel voor het
ondernemingsrecht’, Ondernemingsrecht 2011, 123.

14 P. van Schilfgaarde, J.W. Winter, J.B. Wezeman, Van de BV en de NV, Deventer: Kluwer 2013, p. 27.
15 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.

16 Hoge Raad 30 juni 1944, NJ 1944, 465 (Wennex). Zie ook: Hoge Raad 13 november 1959, NJ 1960,
472 (Melchers).

17 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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nastreven.18 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
EVRM volgt.19 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 bevoegd-
heden moet de AV(A) zich rekenschap geven van het vennootschappelijk belang.20

Van Schilfgaarde, Winter enWezeman stellen dat de normvan 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
gewichtige rol speelt.21

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
vennootschap en de met haar verbonden onderneming.’22 De ministers van Sociale
Zaken en van Justitie nemen dit ook als uitgangspunt bij de behandeling van het
wetsvoorstel inzake de spreekrechten voor de or.23 Het handelen van aandeelhouders
wordt wel begrensd door de redelijkheid en billijkheid van art. 2:8 BW.24 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
afwegen tegen zijn eigen belang en dat laatste desnoods moet ontzien.25 Naar het
oordeel van Slagter handelen aandeelhouders in strijd met art. 2:8 BW wanneer zij
verstandig ondernemersbeleid dwarsbomen.26 Koelemeijer is van mening dat een

18 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.

19 J.M. de Jongh, ‘Redelijkheid en billijkheid en het evenredigheidsbeginsel, in het bijzonder in de
verhouding van aandeelhouders tot het bestuur’, Ondernemingsrecht 2011, 124.

20 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.

21 P. van Schilfgaarde, J.W. Winter, J.B. Wezeman, Van de BV en de NV, Deventer: Kluwer 2013, p. 28.
22 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.
23 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

24 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).

25 J.M.M. Maeijer, Het belangenconflict in de Naamloze Vennootschap, Deventer-Antwerpen: N.V.
Uitgeversmaatschappij ÆE. Kluwer 1964, p. 17.

26 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
belangen van de overige aandeelhouders en de belangen van de vennootschap.27 De
president van de Rechtbank Assen oordeelde in 1994 dat de aandeelhouders zich niet
door eigenbelang mogen laten leiden ten detrimente van de vennootschap.28 Barne-
veld 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
mag spelen.29

Er lijkt sprake te zijn van een verschuiving in het denken over aandeelhouders en
het vennootschappelijk belang. Zo oordeelde de Ondernemingskamer in de RNA-
beschikking dat een beschermingsmaatregel gerechtvaardigd is indien in redelijkheid
valt te betwijfelen dat de aandeelhouder bij de uitoefening van zijn bevoegdheden
het vennootschappelijk belang meeweegt.30 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
ook het vennootschappelijk belang dient te betrekken.31 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 houdenmet 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 verte-
genwoordigen vanwerknemers. Bij deze taak kunnen zij zich dan ook volledig richten
op het belang van de werknemers.32 Voor de or geldt dat hij een dubbele taakstelling

27 M. Koelemeijer, Redelijkheid en billijkheid in kapitaalvennootschappen, Deventer: Kluwer 1999,
p. 104.

28 President Rechtbank Assen 17 december 1993, KG 1994, 90 (BHE).
29 J. Barneveld, ‘PCM & private equity – over de rol van het vennootschappelijke belang bij vermo-

gensonttrekkingen’, WPNR 2009-6791.
30 Ondernemingskamer 16 oktober 2001, JOR 2001/251 (RNA).
31 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 Onderne-
mingskamer dit niet bedoeld kan hebben. Zie bijvoorbeeld: H.L. Kaemingk, ‘Aandeelhouders-
waarde 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.

32 Overigens betekent dit niet dat de vakbonden, bijvoorbeeld bij het uitoefenen van het enquête-
recht, 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
de onderneming als geheel ‘verenigen’ met het dienen van het werknemersbelang.33

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
van Boek 2 BW.34 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 normvan 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 ven-
nootschapsrecht. De medezeggenschap van werknemers heeft een tweesporige ont-
wikkeling ondergaan.35 Enerzijds is er medezeggenschap in de onderneming op grond
van de WOR en anderzijds is er vennootschapsrechtelijke medezeggenschap in Boek 2
BW. De laatstgenoemde vormvanmedezeggenschap 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 begonmet een
onderzoek van de door de Minister van Justitie ingestelde Commissie Ondernemings-
recht (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 gedifferenti-
eerd en was beter geschoold en ontwikkeld. De eenzijdige inrichting van de onderne-
ming, waarbij kapitaalverschaffers alle zeggenschap hadden, diende volgens de

33 L.G. Verburg, Het territoir van de (Nederlandse) ondernemingsraad in het internationale bedrijfsleven,
Diss. 2007, p. 63.

34 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.

35 Zie Kamerstukken II, 1975-1976, 13954, nr. 3, p. 22, waarin de minister opmerkt dat een eventuele
deelname vanwerknemers in het topbestuur van de vennootschap enmedezeggenschap 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 medezeggen-
schap.36 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 kandidaat-
commissaris. 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 (maatschap-
pelijke) wens aandeelhouders meer zeggenschap te geven. Sindsdien benoemt de
aandeelhoudersvergadering de commissarissen en heeft de or een algemeen aanbeve-
lingsrecht ten aanzien van alle commissarissen en een versterkt aanbevelingsrecht ten
aanzien van een derde van de commissarissen. Naast de (versterkte) aanbevelings-
rechten voorziet de structuurregeling in indirectemedezeggenschap 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 Onderne-
mingskamer 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)besluitenwaarover 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) bevoegd-
heden ontlenen aan de statuten en/of een ondernemingsovereenkomst in de zin
van art. 32 WOR. Een voorbeeld daarvan is het vrijwillig toepassen van het (ver-
zwakte) structuurregime. De aanbevelingsrechten van de or worden dan in de
statuten opgenomen en in de praktijk ook vaak in een ondernemingsovereenkomst
(convenant).

36 De andere twee wetten waren de Wet op de jaarrekening en de wijziging van de Wet op de
ondernemingsraden.
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De vennootschapsrechtelijke medezeggenschap onderscheidt zich van de onder-
nemingsrechtelijke 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 rich-
ten 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 vennootschaps-
rechtelijke medezeggenschap in zekere zin inbreuk maakt op de rechten van aandeel-
houders 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
art. 2:140/250 en art. 2:107a en 2:344 BW37) – 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
van de samenwerkenden.”38 Van Schilfgaarde, Winter en Wezeman kiezen voor de
definitie: “organisatorisch verband, gericht op duurzame deelneming aan het eco-
nomische verkeer.”39 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 per-
sonen 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).

In de WOR is ook een definitie van het begrip onderneming te vinden.40 Art. 1 lid 1
sub c WOR omschrijft onderneming als: “elk in de maatschappij als zelfstandige
eenheid optredend organisatorisch verband waarin krachtens arbeidsovereenkomst

37 Ten aanzien van het begrip onderneming in art. 2:344 BW wordt aangesloten bij het begrip onder-
neming 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.

38 Asser/Maeijer, Van Solinge & Nieuwe Weme 2-II* 2009, nr. 19.
39 P. van Schilfgaarde, J.W. Winter, J.B. Wezeman, Van de BV en de NV, Deventer: Kluwer 2013, p. 20.
40 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.”41 Dezelfde definitie is te vinden in de SER-fusiegedrags-
regels.42 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
eigen naam werkzaam te zijn.43 Hiervan is bijvoorbeeld sprake wanneer de onderne-
ming 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 enquête-
recht 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
van deWOR en is dus geenwinstoogmerk vereist.44 Met de toevoeging van het begrip
onderneming in art. 2:140/250 BW wordt ook verwezen naar de werknemers en niet
naar een winstoogmerk.45

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
gezien.46 Van der Ven voegt hieraan toe dat de aanduiding onderneming in technisch-
organisatorische zin betrekking heeft op de interne verhoudingen en de onderneming
in commercieel-organisatorische zin ziet op de externe betrekkingen van de
onderneming.47

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 reik-
wijdte te geven aan de WOR. Volgens Luijk speelde tevens mee dat de naam
ondernemingsraad al bestond, toen men een breder toepassingsgebied voor de WOR
bedacht.48 Volgens Honée hebben ook de politieke ontwikkelingen rond het jaar 1976

41 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.

42 J.B.H. Hoyink, Fusiegedragsregels 2000 commentaar, Den Haag: SER 2000, p. 15.
43 Kamerstukken II, 1969-1970, 10335, nr. 3, p. 15. Zie ook: Hoge Raad 21 oktober 1988, NJ 1988, 697

(Johnny Hoes).
44 Kamerstukken II, 1991-1992, 22400, nr. 3, p. 11.
45 Vgl. M.P. Nieuwe Weme, ‘De juridische definitie van het verschijnsel onderneming in sociaal-

rechtelijke zin’, De NV 1998-1.
46 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.

47 F.J.H.M. van der Ven, Bedrijfsleven en democratie, Leiden: H.E. Stenfert Kroese N.V 1955, p. 191.
48 H. Luijk, ‘Vragen van semantiek en systematiek in verband met deWet 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
het vennootschapsrecht.49

Van de verschillende (invullingen van de) begrippen ondernemingmoet het begrip
ondernemer (1 lid 1 sub d WOR) worden onderscheiden. Dit is de natuurlijke- of
rechtspersoon die de onderneming in stand houdt.50 Dit kunnen één of meer natuur-
lijke personen zijn, wanneer de onderneming wordt gedreven in een personenven-
nootschap of eenmanszaak, of een rechtspersoon. De onderneming is voor extern
optreden altijd afhankelijk van een of meer ondernemers, nu zij geen zelfstandig
rechtssubject is.51 In deze dissertatie beperk ik mij tot ondernemingen die in stand
worden gehouden door rechtspersonen in de rechtsvormvan de BV en de NV, ook wel
met het begrip vennootschap aan te duiden.52 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 personenvennoot-
schappen 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
door de eigen statuten en overeenkomsten.53 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 overeen-
komst 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 beslissingsmecha-
nismen die vervat zijn in eigen regels, waaraan ook de aandeelhouders gebonden
zijn.54 De aandeelhouders zijn onderdeel van de AV(A). Daarnaast kunnen er andere

49 H.J.M.N. Honée, Concernrecht en medezeggenschapsregelingen, Deventer: Kluwer 1981, p. 82.
50 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.

51 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.

52 De term vennootschap wordt ook gebruikt voor de contractuele (personen)vennootschappen, zoals
de V.O.F., de maatschap en de CV.

53 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.

54 P. van Schilfgaarde, J.W. Winter, J.B. Wezeman, Van de BV en de NV, Deventer: Kluwer 2013, p. 19.

Kapitaalvennootschappen 2.3.2

17



vergadergerechtigden zijn, zoals pandhouders, certificaathouders en/of vruchtge-
bruikers, 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 commissa-
rissen, statutenwijziging, ontbinding en juridische fusie, behoren tot de competentie
van de aandeelhoudersvergadering.55 Het beleid van de vennootschap wordt bepaald
door het bestuur en de RVC houdt hier toezicht op.56

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 ven-
nootschapsrecht – 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 vennoot-
schap 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 onderne-
mingsraad 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
NV en de onderneming niet met elkaar vereenzelvigd kunnen worden.57 De
Commissie-Verdam stelde in de jaren 70 dat onderneming en vennootschap welis-
waar 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

55 Zie meer over de bevoegdheden van de AV(A), A.G.H. Klaassen, Bevoegdheden van de AVA,Deventer:
Kluwer 2007.

56 Hoge Raad 13 juli 2007, NJ 2007, 434, ARO 2007, 120, JOR 2007/178, RO 2007/69 (ABN AMRO).
57 Ph.A.N. Houwing,W.L. Haardt, Vennootschapsrecht enmedezeggenschap, adviezen uitgebracht aan de

Vereniging Handelsrecht, Zwolle: Tjeenk Willink 1950.
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vermeden dat de invloed van de or zich uitstrekt tot kwesties die de vennoot-
schapsrechtelijke organisatie betreffen.58 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
tot een ‘wapen in de strijd om verworven posities’.59 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
de andere naam op de sociaal-economische inhoud.60 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 intro-
ductie van de structuurvennootschap in wezen een stuk ondernemingsrecht (in
de zin van medezeggenschapsrechten voor werknemers) hebben geïntroduceerd
in het vennootschapsrecht.61 De Jongh spreekt over de vervlechting van het vennoot-
schaps- en ondernemingsrecht door de invoering van de structuurregeling.62 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 aandeel-
houdersvergadering 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 failliet-
verklaring. Minister Melkert overwoog: “het kabinet heeft geprobeerd een vrij
consequente lijn te trekken bij het onderscheid wat in het vennootschapsrecht is
geregeld en wat als bevoegdheid aan de ondernemingsraad toekomt.”63 Deze strikte
scheiding wordt door jurisprudentie van de Ondernemingskamer doorbroken. In de

58 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.

59 S.M. Bartman, ‘Van vennootschap naar onderneming, een onderbroken traject?’, TVVS 1985/7,
p. 185-187.

60 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.

61 Asser/Maeijer/Van Solinge & Nieuwe Weme 2-IIa NV en BV 2013 nr. 22.
62 J.M. de Jongh, ‘Redelijkheid en billijkheid en het evenredigheidsbeginsel, in het bijzonder in de

verhouding van aandeelhouders tot het bestuur’, Ondernemingsrecht 2011, 124.
63 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 onder-
neming en vennootschap als kunstmatig gekenschetst moet worden. Dit sluit ook aan
bij het systeem van de WOR, waarin in sommige bepalingen zelfs expliciet wordt
verwezen naar de vennootschap (zie bijvoorbeeld art. 31a WOR).64 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 onderne-
ming betreffen.

Het is ook nooit een fundamentele keuze geweest van de wetgever om vennoot-
schap en onderneming te scheiden. De keuze voor het begrip onderneming was juist
pragmatisch van aard. Het sloot mooi aan bij de reeds bekende term ondernemings-
raad 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 vennoot-
schap 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 onder-
scheiden zijn. Daaropvolgende vragen zijn of de or als een orgaan van de vennoot-
schap (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 enWezeman 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
aangelegenheden is bekleed”.65 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
rechtspersoon tot uiting te brengen.66 Op grond van beide definities lijkt door-
slaggevend 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 vennoot-
schap. Zulke bevoegdheden heeft de or, nu hij commissarissen kan aanbevelen en in
de gelegenheid moet worden gesteld zijn standpunt te bepalen ten aanzien van

64 Het gaat daarbij wel om een informatierecht, dat naar zijn aard minder ver ingrijpt in de
vennootschapsrechtelijke verhoudingen dan een adviesrecht.

65 P. van Schilfgaarde, J.W. Winter, J.B.Wezeman Van de BV en de NV, Deventer: Kluwer 2013, p. 24 en
305.

66 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 spreek-
recht 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
kan een orgaan van de vennootschap zijn.67

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 daaromvanmening dat de or zowel aan de onderneming als
aan de vennootschap is verbonden.68 Sanders ziet de or, naast de AV(A), het bestuur en
de RVC, als het vierde orgaan van een kapitaalvennootschap.69 Maeijer70 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 Schilf-
gaarde, 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
van de vennootschap.71 Een voorbeeld van dat naar elkaar toe groeien van vennoot-
schap en onderneming is de structuurregeling.72 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).

67 M.L. Lennarts, T&C Ondernemingsrecht Effectenrecht Zesde druk, algemene bepalingen aant. 2.
68 W.J. Slagter, Compendium Ondernemingsrecht Achtste druk, Deventer: Kluwer 2005; W.J. Slagter,

‘Aansprakelijkheid van dochters, van de moeder en van bestuurders, medezeggenschap en kapi-
taalbescherming’, TVVS 1987-3, p. 60; W.J. Slagter, ‘Twee kanttekeningen bij enkele kanttekenin-
gen inzake de WOR’, TVVS 1980-2, p. 35.

69 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.

70 J.M.M. Maeijer, ‘Het belangenconflict in de onderneming-vennootschap: rechtsmiddelen en
jurisprudentie’, in: Ondernemingsraad en vennootschap, Deventer: Kluwer 1982.

71 P. van Schilfgaarde, J.W. Winter, J.B. Wezeman Van de BV en de NV, Deventer: Kluwer 2013, p. 26
72 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 dewerkingssfeer 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
wetsgeschiedenis volgt dat hiermee voor een ruime kring van personen is gekozen.73

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
reikwijdte van art. 2:8 BW valt.74. 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
betrokkenen niet geheel voorbij kunnen gaan aan de belangen van werknemers.75

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
(bestuur) en or beheerst.76 De Ondernemingskamer overwoog dat een beroep van de
ondernemer op het verlopen van de opschortingstermijn in strijd is met de redelijk-
heid en billijkheid. Maeijer vindt dit een zwakke redenering. Ondernemer en or
moeten zich naar zijn mening jegens elkaar gedragen overeenkomstig de redelijkheid
en billijkheid, maar dit is niet uit het toenmalige art. 2:7 BW af te leiden.77 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 onder-
nemer 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
ondernemingsraden die zijn ingesteld bij natuurlijke personen.78 Van der Heijden
onderschrijft juist het standpunt van de Ondernemingskamer.79 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

73 Kamerstukken II, 17725, nr. 1-3, p. 56 en nr. 7, p. 15.
74 Huizink, GS rechtspersonen, art. 2:8 aantekening 6 en in zijn navolging. M.L. Lennarts, T&C

Ondernemingsrecht Effectenrecht, art. 8 BW aant. 2, P. van Schilfgaarde, J.W. Winter, J.B. Wezeman,
Van de BV en de NV, Deventer: Kluwer 2013, p. 271. M.G. Rood, ‘Artt. 12 en 35a lid 1 onder g WOR.
Goede trouw tussen ondernemer en de OR’, TVVS 1988, p. 54, H.P.J. Ophof, ‘Reactie op ‘Artikel 2:8
BW binnen faillissement’, TVVS 1993-5, p. 138.

75 J.M. de Jongh, ‘Redelijkheid en billijkheid en het evenredigheidsbeginsel, in het bijzonder in de
verhouding van aandeelhouders tot het bestuur’, Ondernemingsrecht 2011, 124.

76 Rechtbank Rotterdam 4 november 2011, JAR 1994/248, Ondernemingskamer 26 november 1987,
NJ 1989, 271, ROR 1987/32 (IKON) m.nt. Van der Heijden.

77 Zie zijn annotatie bij de hierboven aangehaalde IKON-beschikking, ROR 1987/32.
78 C. de Groot, ‘Enkele aspecten van het adviesrecht van een ondernemingsraad die is ingesteld door

een (concernverbonden) rechtspersoon’, SMA 1991-12, p. 746.
79 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 gerecht-
vaardigd. Het moet uiteraard wel altijd gaan om een aangelegenheid in het kader van
de vennootschapsrechtelijke besluitvorming, bijvoorbeeld omdat het een besluit is
dat wordt genomen door het bestuur van de vennootschap.80

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 enquêteproce-
dure, 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
bijvoorbeeld de chef van een filiaal van een grote winkelketen.81 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
WOR is.82

80 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
BWaangenomen 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.

81 Zie ook: Rood/Verburg,Wet op de ondernemingsraden, art. 1, p. 45, Van het Kaar, GS Rechtspersonen,
art. 1 WOR aant. 3.

82 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
hand van de feitelijke situatie in de onderneming.83 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 onder-
nemer 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 verant-
woordelijk 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
bestuurders van de ondernemer verward met de bestuurders van de onderneming.84

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 vennoot-
schap aanwezig is. Sinds de Wet bestuur en toezicht is ingevoerd, geldt de verplich-
ting 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

83 Minister van Sociale Zaken 24 oktober 1975, nr. 107636, Rechtspraak Medezeggenschapsrecht 1971-
1981 nr. 19.

84 Rood/Verburg, Wet op de ondernemingsraden, art. 24 lid 2, p. 265.
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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 ormet de bestuurder (art. 24 lid 2WOR). Uit (gedateerde)
onderzoeken van Honée en Van het Kaar blijkt dat bij ongeveer 20% van de onder-
nemingen dit artikel niet wordt nageleefd.85 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
bestuursleden nooit aanwezig waren bij de overlegvergadering.86 Omdat de or dit
argument voor het eerst aanvoerde in zijn beroepsschrift, werd dit door de Onderne-
mingskamer 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
genomen op straffe van kennelijke onredelijkheid van het genomen besluit.87 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
besluitvorming.88 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 onder-
nemer er onvoldoende aan heeft gedaan de RVC aan tafel te krijgen, door bijvoor-
beeld 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

85 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.

86 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.

87 M.G. Rood, Annotatie bij Ondernemingskamer 15 februari 1990, TVVS 1990-4, p. 102-103.
88 Ondernemingskamer 6 oktober 2006, JAR 2006/303 (Philips Lighting Weert) en Ondernemings-

kamer 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 Ondernemings-
kamer 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 overleg-
vergadering kan worden gevoerd, dan ook blijk van een te beperkte opvatting van zijn taak in het
kader van de Wet op de ondernemingsraden.”
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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
aanwezig zijn bij de overlegvergadering zodat dit als gewoon wordt ervaren.90 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
elkaar overleggen.91 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 dewijzewaarop de overlegvergadering
wordt gehouden en wie daarbij aanwezig zijn.92

89 Ondernemingskamer 5 juli 2005, ARO 2005/134, JAR 2005/217, ROR 2005/23 (RIAGG Amersfoort).
90 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.

91 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.

92 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 vertrou-
wenscommissaris, Den Haag: Sdu 1995.
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2.4 Vennootschapsrechtelijke besluiten en het adviesrecht van de or

2.4.1 Inleiding

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, benoe-
ming, bezoldiging en ontslag van bestuurders en commissarissen, ontbinding, omzet-
ting, 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 struc-
tuur 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 echterwel aanzienlijke gevolgen hebben voor de (organisatie van de) onderne-
ming. 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 kunnenworden
gedaan. Een zetelverplaatsing, ten slotte, kan een verplaatsing van de onderneming
met zich brengen. Kortom: een besluit ten aanzien van de vennootschap kan ‘door-
werken’ 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 jurispru-
dentie heeft betrekking op verschillende besluiten die de vennootschap betreffen,
maar ik behandel ze hieronder gezamenlijk omdat de problematiek gemeenschap-
pelijk 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
inhuren van meer deskundigen.93 De Kamerleden Zeil en Keja dienden in hetzelfde
wetgevingstraject een amendement dat voorzag in een adviesrecht ten aanzien van
‘de verplaatsing van de zetel van de onderneming’.94 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
van de or.95 In de parlementaire behandeling van dit amendement wijst de minister
de indieners erop dat een onderneming geen zetel, maar een vestigingsplaats heeft en
dat de verplaatsing daarvan ex art. 25 lid 1 sub f reeds adviesplichtig is.96 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
(bijvoorbeeld sub e) uitkomst kan bieden.97

In 1998 neemtminister Melkert van Sociale Zaken enWerkgelegenheid eenmeer
fundamenteel standpunt in over de relatie tussen de vennootschapsrechtelijke
besluitvorming en het adviesrecht van de or. Dit naar aanleiding van een amende-
ment van Kamerleden Schimmel en Middel waarin zij voorstelden de limitatieve
opsomming van art. 25 lid 1 WOR uit te breiden met het besluit tot winstbestem-
ming.98 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 vennoot-
schapsrechtelijke complicaties.99 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
gebruik zal worden gemaakt van de inhuur van deskundigen.100 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

93 Kamerstukken II, 1977-1978, 13954, nr. 110, p. 2.
94 Kamerstukken II, 1977-1978, 13954, nr. 153.
95 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.101 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. 26WOR ertoe kan leiden dat dewinstbestemming 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
meestal niet bedreigd door een (eenmalige) onjuiste winstbestemming.102 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 enquêtepro-
cedure.103 In oktober 2012 is door de invoering van de Wet flexibilisering van het
BV-recht de regeling omtrent winstbestemming ingrijpend gewijzigd. De belang-
rijkste 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
raakt.104 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 kapitaal-
organisatie.105 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 vertegen-
woordigers’, 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 bijvoor-
beeld 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 onderne-
ming in de zin van de WOR.106 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 vennootschapsrecht-
elijke besluitvorming en het adviesrecht. De Ondernemingskamer overweegt dat de
scheiding tussen vennootschap en onderneming voor de toepasselijkheid van het
adviesrecht van de or kunstmatig is.107 Een besluit tot wijziging van de statuten
kan adviesplichtig zijn wanneer het leidt tot een besluit binnen de onderneming.108

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
besluit adviesplichtig ex art. 25 lid 1 sub e WOR. 109 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
niet gewezen Intergas-beschikking.110 Dat bevoegdheden ten aanzien van het perso-
neelsbeleid een belangrijke rol spelen bij de vraag of een statutenwijziging advies-
plichtig is, blijkt ook uit de beschikking over het Ziekenfonds Amsterdam en
Omstreken. Door een statutenwijziging bij deze ondernemer was niet meer uitslui-
tend de directie bevoegd te beslissen over personeelsbeleid, maar ook het algemeen
bestuur. Volgens de Ondernemingskamer is daarom sprake van een belangrijke
wijziging in de verdeling van de bevoegdheden (art. 25 lid 1 sub e WOR).111

Van doorwerking in de onderneming kan ook sprake zijn als het vennootschaps-
rechtelijke 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 goed-
keuring van directiebesluiten, ook betreffende onderwerpen die betrekking hebben
op (personen werkzaam in de) afhankelijke maatschappijen terwijl aan de or belang-
rijke 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;
die herverdeling werkt ook door in de onderneming.” (Cursief IZ).112 In cassatie wordt
aangevoerd dat de bezwaar- en aanbevelingsrechten geen belang zijn dat art. 25WOR
dient te waarborgen en dat de or vennootschapsrechtelijke procedures had moeten
gebruiken. Deze cassatiemiddelen worden door de Hoge Raad verworpen.113 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
art. 2:154/264 lid 4 en 5 BW).114 Naar het oordeel van Kanen is het bestuursvoorstel tot
statutenwijziging adviesplichtig en niet het uiteindelijke AV(A)-besluit. Dit vloeit ook
voort uit de wetsgeschiedenis.115 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 statutenwijzi-
ging wel belangrijke bevoegdheden verliest. Naar mijn mening is een statutenwijzi-
ging 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 totstandkomings-
voorwaarden voor ogen had, zoals quorumvereisten.116

Het hoeft niet te gaan om een daadwerkelijk verlies van bepaalde bevoegdheden;
ook de omstandigheid dat de or ten aanzien van bepaalde onderwerpen zijn advies-
recht 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 HogeRaad26 januari 1994,NJ1994, 545, JAR 1994/32,ROR 1994/1 (Heuga).Het belang vandeHeuga-
beschikking 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.117 De Onderne-
mingskamer overweegt dat de or een aantal adviesrechten verliest, omdat de onder-
nemer 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 Onderne-
mingskamer ten aanzien van het adviesrecht inzake statutenwijziging niet onbegrij-
pelijk zijn. Het cassatieberoep zelf wordt verworpen op grond van artikel 81 RO.118

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
van het bestuur.119 Als dit tevens gevolgen heeft voor het bestuur van de onderne-
ming – 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 eenmonistisch
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
systeem.120

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
Stichting Kinderopvang Noord-West Nederland in een BV.121 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 vennoot-
schapsrechtelijke besluit tot omzetting adviesplichtig is. De omzetting van een
stichting in een BV is immers ingrijpend. De juridische constructie van de onderne-
ming 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. 24WOR aanpassing na invoering van deWet bestuur & toezicht. Vooralsnog

is er nog geen voorstel daartoe.
121 Ondernemingskamer 10 november 2011, ARO 2011/173, JAR 2012/8, RO 2012/9 (Stichting Kinder-

opvang 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
van de onderneming.122 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
vennootschapsrechtelijk besluit adviesplichtig is.123 Andere besluiten, zoals zetelver-
plaatsing en vermindering of vermeerdering van het aandelenkapitaal, zijn nog niet
aan de orde geweest in de jurisprudentie van de Ondernemingskamer. De Onderne-
mingskamer 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 omstandighe-
den adviesplichtig zijn. Het onderscheid tussen vennootschap en onderneming is
naar het oordeel van de Ondernemingskamer kunstmatig voorzover het het advies-
recht 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 rechts-
personen 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 aande-
len gehouden door een moedervennootschap die als medeondernemer kon worden
beschouwd. Een medezeggenschapszaak waarin een besluit van een ‘gewone aan-
deelhoudersvergadering’ (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 Onderne-
mingskamer 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
bij de uitvoering van de bepalingen van de WOR wordt betrokken”.124 Volgens Van
Vliet had de Ondernemingskamer de vraag ook kunnen beantwoorden door te stellen
“dat in het stelsel van deWOR 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
uit de organisatie van de ondernemer”.125 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
besluiten de or om advies moeten vragen.”126 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
sprake is van (enkelvoudige) toerekening.127 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
(rechtspersoon) bevoegd is.128 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, ‘Vereenzelvigenmet 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.129

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 aandeelhouders-
besluiten 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 vennootschaps-
rechtelijke 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 onder-
nemer 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 Onderne-
mingskamer 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
en het ontslag van een bestuurder in de zin van de WOR.130 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 advies-
recht wordt volgens de regering zekergesteld dat de or de besluitvorming met
betrekking tot de benoeming en het ontslag enigszins kan beïnvloeden.131 Ten aanzien
van het ontslag geldt dat een vrijwillig ontslag niet aan het adviesrecht van de or is
onderworpen.132 Het aanbieden van een beëindigingsovereenkomst aan een bestuur-
der 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 opwie 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 NVmoet 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
WOR, nu aan dit artikel geen beroepsrecht is gekoppeld.133 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 Onderne-
mingskamer kan beoordelen of een bepaalde persoon geschikt is voor de bestuur-
dersfunctie. Het gaat hier immers om een ander soort ondernemingsbeslissingen dan
die van art. 25WOR. 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
moet worden gevraagd.134 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
onrechte niet om advies ex art. 30WOR is verzocht.135 In tegenstelling tot art. 26WOR
kent art. 36WOR 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 vennootschaps-
rechtelijke 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.136 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
van topinkomens door middel van transparantie tegengaan.137 De openbaarheid van
de inkomensontwikkeling moet volgens de indieners van het initiatiefwetsvoorstel
niet alleen in het vennootschapsrecht, maar ook in de WOR geregeld worden.138

Art. 31d WOR voorziet in een informatierecht ten aanzien van de hoogte en de inhoud
van arbeidsvoorwaardelijke regelingen per functiegroep.139 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
WOR, maar dit is later gewijzigd.140 De parlementaire geschiedenis geeft geen moti-
vering 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
BW.141 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 jaar-
stukken 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.

2.5.3 De reikwijdte van medezeggenschap

38



De vraag is of de or via deWet Harrewijn daadwerkelijk invloed kan uitoefenen op
de hoogte van de beloning. De or ontvangt informatie, maar art. 31d WOR voorziet
niet in een dialoog tussen AV(A) en or.142 Holtzer wijst erop dat de informatie
verkregen op grond van art. 31d WOR gebruikt kan worden als een wapen bij de
uitoefening van advies- en instemmingsbevoegdheden.143 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
worden toegekend, mits dit niet inhoudelijk is geregeld in een cao.144 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
hierover meer in paragraaf 2.6.7.6).145 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) medezeggenschapsrechte-
lijke wetten, zoals deWOR, is er een rol voor or en vakbonden op basis van Boek 2 BW.
De structuurregeling, het enquêterecht en de spreekrechten bevatten medezeggen-
schapsbevoegdheden ten aanzien van de vennootschapsrechtelijke besluitvorming.

142 Vgl. K. Huibregtse, ‘Heeft de Wet Harrewijn wel invloed op topinkomens?’, V&O 2007-7/8 p. 143-
145; 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 medezeggen-
schap 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 kunnenworden gebruikt. Het gaat daarbij
om de procedure ex art. 2:14-16 BW en de jaarrekeningprocedure. Al deze bevoegd-
heden 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
samenstelling van het toezichthoudende orgaan.146 Bij de structuurregeling van 1970
stond gelijkheid van de factoren kapitaal en arbeid voorop.147 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
2004 is, na jarenlange maatschappelijke discussie,148 de structuurregeling aanzienlijk
gewijzigd, waarbij deze gelijkheid is verdwenen.149

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
100werknemers werkzaam zijn (art. 2:153/263 BW).150 Voor sommige vennootschap-
pen 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 goed-
keuringsrecht 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.151

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 structuur-
vennootschappen 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
door te drukken.152 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
benoemingen geldt een versterkt aanbevelingsrecht voor de or.153 Het versterkte
aanbevelingsrecht houdt in dat de or het recht heeft een kandidaat op de voordracht
te plaatsen (art. 2:158/268 lid 5 BW).154 De RVC kan tegen een dergelijke voordracht
bezwaarmaken 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 Onderne-
mingskamer 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 aanbevelings-
recht 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 structuur-
regeling)’, 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 afgewezenmet
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
kandidaat-commissaris.155 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 wetswijzi-
ging van 2004 vervallen, omdat de minister veelvuldig procederen over de benoe-
ming van kandidaten wilde voorkomen. Het versterkte aanbevelingsrecht
compenseert dit verlies naar het oordeel van de minister voldoende.156 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
en corrigerend.157 Holtzer sluit zich aan bij dit standpunt.158 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
versterkte aanbevelingsrecht”.159 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 benoe-
mingsrecht 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,
op grond van art. 2:15 lid 1 sub a jo 2:8 BW het besluit kan laten vernietigen.160 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 Transforma-
toren 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
aanbevolen kandidaat te benoemen.161 Naar het oordeel van de Ondernemings-
kamer 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
hun bevoegdheden op basis van de structuurregeling.162

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 Onderne-
mingskamer. 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
gang van zaken of over het gevoerde beleid en het toezicht daarop.163 De bevoegdheid
van de or ten aanzien van het collectieve ontslag beperkt zich tot een standpuntbepa-
lingsrecht. 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
art. 2:15 lid 1 sub a BW.164 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 Asscher-
Vonk, 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 vertrou-
wensbreuk 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.165 Dit is een
belangrijk verschil met het standpuntbepalingsrecht ten aanzien van het ontslag
van een commissaris in een niet-structuurvennootschap dat geen sanctie op niet-
naleving 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 deminister 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
aansporen gebruik te maken van het enquêterecht.166 Deze mogelijkheden recht-
vaardigen naar mijn mening niet een ongelijkwaardige benadering. De aandeel-
houders kunnen immers ook gebruikmaken van het individuele ontslagrecht en het
enquêterecht. Het advies- en beroepsrecht van art. 26 WOR heeft bovendien geen
betrekking op het functioneren van de commissarissen.167 Holtzer stelt in zijn advies
aan de SER voor het collectieve ontslagrecht voor de AV(A) in te trekken zodat de
ongelijkwaardigheid op dit punt teniet wordt gedaan.168

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 com-
missaris wordt in een dergelijk geval gedragen door personen die bestuursverant-
woordelijkheid dragen.169 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
monistische systeem (art. 2:164a/274a BW).170 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 dienstbe-
trekking. 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
bestuurder anders is dan die van commissaris.171

2.6.3 De aanbevolen commissaris

De door de or aanbevolen commissaris kan niet worden beschouwd als een werk-
nemersvertegenwoordiger. Iedere commissaris is onafhankelijk en handelt zonder
last of ruggespraak. De onafhankelijkheid van commissarissen blijkt uit de taakopvat-
ting van art. 2:140/250 BW. Hierin is bepaald dat de RVC zich richt op het vennoot-
schappelijke 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 particu-
lier belang ook.172 Vooral in concernverhoudingen staat deze onafhankelijkheid nog
wel eens ter discussie (zie daarover paragraaf 4.3.2.4). De onafhankelijke taakuit-
oefening van art. 2:140/250 lid 2 BW zegt niets over de onafhankelijkheid van de
individuele commissaris zelf.173 Dat een dergelijke onafhankelijkheid wel verwacht
wordt, blijkt uit de incompatabiliteitenregeling van art. 2:160/270 BW.174 Commissa-
rissen kunnen niet zijn: (i) personen in dienst van de vennootschap, (ii) personen die
in dienst zijn van een afhankelijke maatschappij, (iii) vakbondsbestuurders.175 Uit
deze bepaling volgt dat elke commissaris die of als werknemer of als vertegenwoor-
diger van de werknemers bij de onderneming is betrokken, uitgesloten is van de
functie van commissaris.176 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 com-
missarissen een schijn van vertegenwoordiging, die niet verenigbaar is met de
onafhankelijkheid van de commissarissen.177 Ervaringen in Duitsland met werkne-
merscommissarissen 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 niet-
structuurvennootschappen. 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 vennoot-
schappen, 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 instemdenmet 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
binnen de vennootschap waarbij ze toezichthouder waren.178

De functie van commissaris is niet onverenigbaarmet (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) minder-
heidsbelang lid is van een RVC, maar de Ondernemingskamer overwoog dat deze
stelling niet als juist kanworden beschouwd. Zo’n situatie komt veelvuldig voor, en er
zijn geen aanwijzingen dat een aldus samengestelde raad niet naar behoren zou zijn
samengesteld.179 In een specifiek geval kan het optreden van een groot-aandeel-
houder 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 aandeel-
houders zich slecht verhoudt tot de onafhankelijkheid van de commissaris.180 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
nemen.181

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
besluitvorming in de vennootschap wordt dus vergroot.182 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 minderheidsaandeel-
houders. P. Strebel, ‘Aandeelhouders als commissaris’, FD 15 april 2009.

181 Een vergelijkbaar voorstel is gedaan door Kersten. Zie: H.H. Kersten, ‘De onafhankelijke toezicht-
houder’, 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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2.6.4 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
structuurvennootschap,183 de bezoldiging van bestuurders (art. 2:135 lid 2 BW)184 en de
benoeming en het ontslag van commissarissen (art. 2:144a BWen 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 niet-
beursgenoteerde NV’s en andere besluiten dan het bezoldigingsbeleid.185

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
en Kemperink eens dat het hier ook kan gaan om een vrijwillig ingestelde or.186 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
creëren.187 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 spreek-
recht 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 deWOR past. Het is een standpuntbepalingsrecht geworden, zoals ook al
bestond ten aanzien van het collectieve ontslag van commissarissen van structuur-
vennootschappen (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

183 Het spreekrecht ziet immers slechts op aandeelhoudersbesluiten, en bij structuurvennootschap-
pen 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, 2008-
2009, 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’, Arbeids-
Recht 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
toelichting in het algemeen dertig dagen voorafgaand aan de oproeping zal zijn.188

Vervolgens kan de vertegenwoordiger van de or dit standpunt op de algemene
vergadering toelichten.189 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) spreek-
recht voor de or willen creëren. Als de or dit wil, kan hij een aandeel in de vennoot-
schap 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 aandeel-
houders voorafgaand aan de vergadering een volmacht kunnen verlenen. Daarnaast
zijn aandeelhouders niet gehouden zich te richten naar het belang van de vennoot-
schap en de aan haar verbonden onderneming.190 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
geïnspireerd.191 Het verschil tussen deze bepalingen is mijns inziens niet te recht-
vaardigen192 en leidt er – samenmet het ontbreken van een motiveringsverplichting –

toe dat het spreekrecht vooral symbolisch van aard is.193 Daarbij komt dat de toege-
voegde 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
benoeming van bestuurders op grond van art. 30 WOR194 en op basis van de mede-
zeggenschapsregeling 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 meer-
waarde van het spreekrecht is volgens de ministers dat de dialoog met de or wordt
aangegaan en dat er op die manier meer draagvlak voor de besluitvorming komt.195

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’, Onderne-

mingsrecht 2009, 59. Nowak stelt overigens dat vernietiging wegens strijdigheid met de redelijk-
heid 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. 30WOR 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. Hier-
boven 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 besluitvor-
ming, waardoor recht wordt gedaan aan het beginsel ‘medezeggenschap volgt zeg-
genschap’. 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 medezeggen-
schap. 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 bevoegd-
heden 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 advies-
recht 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 deWOR 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 parle-
mentaire 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. 31aWOR een informatierecht ten
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aanzien van de vaststelling van de jaarrekening.196 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 verantwoor-
ding – 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 dezewijze wordt de or een volledige gesprekspartner van de AV(A).
Tijdens de parlementaire geschiedenis is ook gevraagd om uitbreiding van de spreek-
rechten 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 gevallenwordt
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
doen.197 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 naam-
loze 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
beursgenoteerd zijn.”198

Een uitbreiding van het spreekrecht heeft mijns inziens alleen zin indien deze
bevoegdheid verder wordt aangekleed en meer tanden krijgt. De werkgroep mede-
zeggenschap 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 ormaakt zijn standpunt
kenbaar en (iv) het voorstellende orgaan is verplicht gemotiveerd aan te geven op
welkewijze het wel of geen rekening heeft gehoudenmet het standpunt van de or.199 Ik
vind dit een goed voorstel. Een motiveringsverplichting, zonder beroepsmogelijkheid,
vormt een goede balans tussen de belangen van de aandeelhouders om onbegrensd

196 Kamerstukken II, 2009-2010 31877, nr. 5, p. 12.
197 Kamerstukken II, 2009-2010, 31877, nr. 5, p. 3.
198 Kamerstukken II, 2009-2010, 31877, nr. 5, p. 6.
199 P.A.M.Witteveen, P.T. Sick en L.C.J. Sprengers, ‘Positie vanwerknemers versus andere stakeholders’,

in: L.C.J. Sprengers, G.W. van der Voet, De toekomst van medezeggenschap. Aanbevelingen aan de
wetgever. Deventer: Kluwer 2009, p. 56.
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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
zaken en vaststelling bij wie de verantwoordelijkheid voor het wanbeleid berust.200

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
buiten vergadering.201

Een enquêteverzoek wordt door een enquêtegerechtigde ingediend bij de Onder-
nemingskamer. Enquêtegerechtigden zijn aandeelhouders die een bepaald percen-
tage of bedrag aan aandelen vertegenwoordigen, de advocaat-generaal en vakbonden.
Sinds 1 januari 2013 kunnen ook de rechtspersoon202 en de curator een enquêtever-
zoek 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 vertegenwoordi-
gende instantie kan worden opgekomen tegen ernstige beleidsfouten op sociaal of
economisch gebied die zijn belangen bedreigen.”203 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 Onderne-
mingskamer 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 enquête-
recht kan namens de rechtspersoon worden ingediend door het bestuur en de RVC (of niet-
uitvoerende 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
verantwoord ondernemingsbestuur.204 Het handelen van de aandeelhoudersvergade-
ring kan ook onderwerp van een enquête zijn.205 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 commis-
sarissen 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 vernieti-
ging. 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 sociaal-
economische onderwerpen aan de orde stellen, maar alle aspecten van het beleid van
de rechtspersoon.206 Hierna ga ik in op enkele procedures waarin werknemersverte-
genwoordigers 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 Onderne-
mingskamer indiende, omdat de enquêtebevoegdheid bij ondernemingsovereen-
komst was toegekend. Dit processuele aspect komt later nog aan de orde;
hieronder bespreek ik alleen de reikwijdte van de invloed die werknemersvertegen-
woordigers 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 zaak-
AHAM.207 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

204 Hoge Raad 10 januari 1990, NJ 1990, 466 (OGEM).
205 Zie bijvoorbeeld: Hoge Raad 9 juli 1990, NJ 1991, 51 (Sluis).
206 Zie: Ondernemingskamer 10 januari 2008, ARO 2008/20 JOR 2008/39, RO 2008/18 (PCM I) r.o. 3.28.
207 Ondernemingskamer 10 december 2008, ARO 2009/1, JOR 2009/38, JAR 2009/14, ROR 2009/4,

RO 2009/19, (AHAM).
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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 onderne-
ming. 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 vanmiskenning 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
en eerdere jurisprudentie inzake het ontslag van een bestuurder.208 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 dewijze waarop het besluit tot stand is gekomen en niet op de gronden
waarop het ontslag gegeven wordt.209 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 nogmogelijk, mits deze vennootschapsrechtelijk van aard is. Hij wijst daarbij
op een ontslag wegens het niet opvolgen van een instructie van de aandeelhouders-
vergadering die in strijd is met het belang van de vennootschap.210 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 open-
staan – 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
gewezen arrest inzake Sjardin/Sjartec.211 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
AHAM zich nog in de “wilsvormende fase” bevond.212 Als ik de conclusie van de
A-G goed begrijp, is er in deze fase meer ruimte voor een materiële toets danwanneer
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 Ondernemings-
kamer vervolgens juist veel waarde aan de vrijheid van aandeelhouders bij de
uitoefening van hun ontslagbevoegdheid.213 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 fasewordt 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
de zaken Stichting Kinderopvang Nederland (SKON)214 en Smit Transformatoren215,
beide ook geïnitieerd door een or die de enquêtebevoegdheid bij ondernemingsover-
eenkomst 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 ondernemingsovereen-
komst 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, ‘Enquête-
bevoegdheid (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 betrok-
ken.216 Uit de enquêtebeschikking inzake Getronics217 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 onderne-
mingsbestuur 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 afvloeiingsrege-
ling) 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 afspra-
ken zijn gemaakt” De ondernemer moet dus toetsen of een volledige uitkering van
een afvloeiingsregeling niet in strijd is met elementaire beginselen van goed onderne-
mingsbestuur.” Deze overweging uit Getronics geldt volgens Holtzer tevens voor
andere beloningsvormen, zoals winstuitkeringen en participatieplannen.218 Volgens
Van der Stege zal in een door vakbonden te initiëren enquêteprocedure het belo-
ningsbeleid als disproportioneel aangemerkt moeten worden, indien er sprake is van
het op onjuiste wijze aanwenden van ondernemingsmiddelen dat gevaren voor de
continuïteit met zich brengt.219 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
goed ondernemerschap.220 In de PCM-zaak boekten de vakverenigingen echter een
succes. Zij stelden in deze enquêteprocedure onder meer een managementparticipa-
tieregeling 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 managementparticipatie-
regeling 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 Onder-

nemingskamer 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 lopenmet de belangen van PCM, een overheersende
rol te laten spelen.221 De Ondernemingskamer noemt het managementparticipatie-
plan expliciet als een onderdeel waarover het onderzoek zich dient uit te strekken.222

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
veelvuldig aan de kaak worden gesteld.223 Ook de wijze waarop werknemers aan-
kijken 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, advocaat-
generaal en vennootschap de or te raadplegen alvorens zij een verzoek bij de Onderne-
mingskamer indienen, (iii) op informele wijze andere enquêtegerechtigden – zoals de
vakbond of advocaat-generaal – aanzetten tot het entameren van een enquêteproce-
dure, (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 enquêtege-
rechtigde 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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2.6.7.2 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
het enquêterecht moeten vallen.224 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
de WOR.225 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 tussenwerkgevers
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 enquêtegerech-
tigde 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
discussie staat zijn ontslagen, ontvankelijk.226

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 ver-
bonden 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).

Kapitaalvennootschappen 2.6.7

57



raadpleegt of alleen de raad die die zij daartoe het meest geschikt acht.227 Sinds
1 januari 2013 kan ook de rechtspersoon zelf een enquêteverzoek indienen.228 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
de RVC) het belang van dewerknemers moet betrekken bij zijn afwegingen.229 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 verzoekmoet
gebeuren. Door de or te informeren over de enquêteprocedure kan deze zich beraden
of hij zich wil voegen,230 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 aan-
zetten gebruik te maken van hun bevoegdheid.231 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 danwel 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 entamerenwanneer zij geen of onvoldoende
leden hebben bij de onderneming van de rechtspersoon.232 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 aanpas-

sing enquêterecht, waarin hij zich op het standpunt stelt dat de or geen wettelijk enquêterecht
toegekend krijgt. (Concept)wetsvoorstel aanpassing enquêterecht, toelichting p. 3. Eerder: Kamer-
stukken 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. Spoor-
mans 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.233 Bij een vermoeden van onjuist beleid
zonder dat daar direct werknemersbelangen bij gemoeid zijn, zal de vakbond wellicht
minder snel geneigd zijn gebruik te maken van haar enquêterecht.234

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,
zoals de werknemers van de vennootschap.235 In het uiteindelijke wetsvoorstel heeft
deminister 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 ingediendwaarin 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 parlemen-
taire behandeling van dit onderdeel verwijs ik naar het proefschrift van Geerts.236

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
daarvan in publiek diskrediet (dreigen te) brengen”.237 Ook dit is een zware toets,
waardoor het aanzetten van de advocaat-generaal tot het indienen van een enquê-
teprocedure 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 enquête-
recht 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
zelfstandige uitoefening van de taken van de or.238

233 Dit deed zich op een later tijdstip in de ABNAMRO-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. SER-

advies 1988/14, p. 38.
238 B. van Duren-Kloppert, ‘Enquêterecht en medezeggenschap: tijd voor Doornroosje om te ont-

waken’, 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 kanworden 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
verschijnen.239 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
enquêteprocedure.240

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
het onderzoek.241 De or zou in zijn tegenverzoek bijvoorbeeld het sociale beleid van
de rechtspersoon aan de orde kunnen stellen of verzoeken het enquêteonderzoek
zich ook te laten uitstrekken over een andere concernmaatschappij242 (zie hierover
meer in paragraaf 4.5.3).243 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 ).244 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 voorzie-
ningen 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
doen, nu zij een zelfstandig (tegen)verzoek doen.245 Brink stelt in zijn noot bij de
Laurus-beschikking dat een verzoek om voorlopige voorzieningen door een belang-
hebbende alleen kan worden toegewezen als de oorspronkelijke verzoekers ook een
verzoek om voorlopige voorzieningen hebben ingediend.246 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 voorzie-
ningen 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 over-
wogen: “Op de enquêteprocedure zijn de bepalingen van toepassing van de verzoek-
schriftprocedure 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 betrek-
king 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 dewet alleen de indieners van deze verzoeken noemt bij de mogelijkheid
tot het doen van het verzoek om een onmiddellijke voorziening is onvoldoende grond
voor een wetsuitleg in andere zin.”247 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
om het stemrecht ten aanzien van bepaalde besluiten uit te oefenen.248 Andere
onmiddellijke voorzieningenwaarom 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.249 Anders dan de definitieve voorzieningen zijn de onmiddellijke voorzie-
ningen 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 interpreta-
tie 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
als voor de onmiddellijke voorzieningen.250 Volgens Brink is een belanghebbende niet
bevoegd tot het verzoeken van definitieve voorzieningen, nu art. 282 RV niet van
toepassing is in de tweede procedure.251 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
bepaling kan het enquêterecht toekomen aan bijvoorbeeld een or, pvt of eor.252

Inmiddels is vijf keer een enquête verzocht door een medezeggenschapsorgaan,
nadat hem de bevoegdheid bij overeenkomst was toegekend.253 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: Onderne-
mingskamer 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-Seer-
den waarin het wederom een (voorgenomen) ontslag van een bestuurder betrof.254

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 proce-
dures 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 vertegen-
woordigingsbeperking. 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 dewerknemers 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
in casu een grootaandeelhouder een beroep kan doen op een tegenstrijdig belang.255

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
enquêteprocedure, waarin het vennootschappelijke belang nu juist centraal staat.”256

Ook in de zaak-Smit Transformatorenwerd geen tegenstrijdig belang aangenomen,
omdat het initiatief tot het sluiten van de overeenkomst bij de or lag. Met Josephus Jitta
ben ik dan ook vanmening dat er weinig redenen zijn voor de or of PVTom zich zorgen
te maken over tegenstrijdig belang.257 In de zaak-Smit Transformatoren werd de
ondernemingsovereenkomst tevens getoetst aan statutaire voorschriften, en ook in
dat geval kwam de Ondernemingskamer tot de conclusie dat de overeenkomst rechts-
geldig 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 ondernemings-
overeenkomst 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
ondernemer de overeenkomst met de or sluit.258 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 doormiddel 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 ver-
want.259 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
reeds een andere procedure loopt.260 De Ondernemingskamer zal niet snel aannemen
dat een verzoeker onvoldoende belang heeft.261 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 mis-
bruik van recht. In dat geval hadden verzoeksters naar oordeel van de Onderne-
mingskamer geen ander doel dan belanghebbenden in een andere procedure van zich
af te schudden.262

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 behande-
ling nemen.263 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 bevoegd-
heidsverdeling, 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 niet-
ontvankelijk 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 eenWOR-procedure – in casu art. 30WOR – en voerde de
rechtspersoon aan dat het enquêteverzoek te laat was ingediend. Ook in deze zaak
werd de or toegelaten tot de enquêteprocedure.264 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 enquêteproce-
dure 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
voorkomen.265

2.6.7.7 Medezeggenschap is onderdeel van het geschil

Medezeggenschapsrechtelijke geschillen kunnen aan de orde komen in een enquê-
teprocedure, blijkt uit jurisprudentie van de Ondernemingskamer. Zo droeg schen-
ding 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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Batco266, Ford267 en PCM.268 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
de werknemers frustreerde.269 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 medezeg-
genschapsorganen. Ook hier waren de adviesrechten van de medezeggenschaps-
organen geschonden. De or voegde zich in deze zaak als belanghebbende (zie
paragraaf 2.6.7.5).270 In beide gevallen kwam de Ondernemingskamer tot de con-
clusie 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 medezeggenschapsrech-
telijk 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 Onderne-
mingskamer 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 Onderne-
mingskamer 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.

266 Ondernemingskamer 21 juni 1979, NJ 1980/71 (Batco).
267 Ondernemingskamer 10 december 1981, NJ 1983/24 (Ford).
268 Ondernemingskamer 10 januari 2008, ARO 2008, 20 JOR 2008/39, RO 2008/18 (PCM I).
269 Ondernemingskamer 29 april 2010, JOR 2010/187, RO 2010/49 (Zorgcentrum Betuwe).
270 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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2.6.7.8 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 uit-
strekt. De or heeft bovendien steedsmeer 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
bedrijfsbezetting waren niet bevorderlijk geweest voor een open overleg.271

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
kan inzetten wanneer sprake is van een impasse in het overleg met de or.272 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
weinigmogelijkheden 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
is of dit mogelijk is. In de zaak-Corus273 verzochten de verzoekers de Ondernemings-
kamer als onmiddellijke voorziening de cor te verplichten de ondernemer te kennen
te geven dat hij niet gehouden is de opschortingstermijn van art. 25 lid 6WOR in acht
te nemen; een voorziening die niet op basis van deWOR gevorderd kanworden.274 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
uitoefenen van het adviesrecht geen sprake van een besluit in de zin van dit artikel.275

Van het Kaar sluit zich hierbij aan.276 Tuijtel richt zich in haar bespreking van dit aspect
van de beschikking van de Ondernemingskamer vooral op de vraag of het afstand
doen van de opschortingstermijn voor toewijzing vatbaar is.277 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 aangelegen-
heden die de vennootschap en de aan haar verbonden onderneming betreffen. Naast
de opschortingstermijn van art. 26WOR zou bijvoorbeeld kunnenworden 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 argumentenwaren 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 bevoegd-
heden 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 mogelijkhe-
den, 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 onmiddel-

lijke voorziening de COR buiten spel te zetten’, Ondernemingsrecht 2004, 55.
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heroverwogen.278 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
advies heeft geleid.279 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
uitgebreid aan de orde gekomen.280 De minister maakt hierin de keuze de or geen
wettelijk enquêterecht toe te kennen, ondanks dat dit door vrijwel iedereen die op het
consultatiewetsvoorstel heeft gereageerd, is voorgesteld.281 Een amendement om de
or alsnog het enquêterecht toe te kennen, heeft geen meerderheid in de Tweede
Kamer gehaald.282 Hierna zal ik de verschillende argumenten voor en tegen een
wettelijk enquêterecht voor de or bespreken.283

i) Het ontbreken van procesbevoegdheid
De or is rechtspersoon noch natuurlijk persoon en komt daarom geen procesbe-
voegdheid 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 proce-
deren 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
verklaard in een verzoek tot voorlopig getuigenverhoor.284 Ten slotte wordt in het
enquêterecht reeds procesbevoegdheid voor de or aanvaard als hij zich als belang-
hebbende voegt in een door een andere partij geëntameerde enquêteprocedure.

278 Zie bijvoorbeeld: B. van Duren-Kloppert, ‘Enquêterecht en medezeggenschap: tijd voor Doorn-
roosje om te ontwaken’, ArbeidsRecht 2004, 36; S.M. Bartman, M. Holtzer, ‘Enquêterecht voor-
zichtig 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) ondernemings-
raad 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. 361-
374. 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 kanworden veroordeeld. In het wetsvoorstel lijkt dit een van
de belangrijkste argumenten te zijn om geen wettelijk enquêterecht aan de or toe te
kennen.285 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.
Deze vrees wordt gedeeld door onder meer De Bijl Nachenius286 en Verburg,287 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 gebruik-
maakt 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
reageren op de gemaakte bezwaren.288 De or kan in deze fase niet volstaan met vage
bezwaren, maar moet, op straffe van niet-ontvankelijkheid, goed gemotiveerd uit-
eenzetten waarom naar zijn mening sprake is van gegronde redenen om te twijfelen
aan een juist beleid.289 Deze voorfase is daarmee naar mijn mening een belangrijke
filter tegen lichtvaardig gebruik.290 Als extrawaarborg kanworden opgenomen dat de
or zijn bezwaren ook aan de (betrokken) vakorganisaties kenbaar maakt.291 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 ondernemings-
overeenkomst is reeds een aantal keer aangevoerd dat de or misbruik maakte van zijn
bevoegdheid.292 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 werknemers-
belang, 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 Trans-

formatoren). 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
kostenveroordeling in het enquêterecht slechts een enkele keer is uitgesproken.293

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 instem-
ming verzoekt van een raad van werknemers.294 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
reageren op het voorstel van de or, aansprakelijkheid aanvaarden voor de kosten.295

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 geënta-
meerde 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
kunnen leiden dat het gebruik van het enquêterecht onaantrekkelijk wordt.296 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/rechts-
persoon 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
sprake is van een dringende reden voor ontslag.297 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 dewetgeving’ 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
tussen werkgever en werknemer.298 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 cliënten-
raad (waarover later meer). Naar het oordeel van de minister is een dergelijke
oplossing niet mogelijk, omdat de kostenveroordeling in het enquêterecht een waar-
borg tegen lichtvaardig gebruik is. Deze waarborg zou wegvallen wanneer kosten-
veroordeling van de or wordt uitgesloten. Ook zou de or onder druk kunnen worden
gezet door andere enquêtegerechtigden, zodat die het risico van kostenveroordeling
kunnen vermijden.299

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 ondernemingsbe-
stuur’ 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 ‘machts-
conflicten’ bij grote vennootschappen. Sinds 2005 heeft het kabinet daarom ver-
schillende 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 medezeggen-
schaporganen 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 aandeel-
houders(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 aandeelhouders-
vergadering, 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
is van een patstelling in de vennootschap,300 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
enquêterecht een goed middel.301 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
gebruik kan maken van zijn bevoegdheden.302 De hierboven besproken zaak-Sherpa
is een goed voorbeeld van zo’n geschil waarin de schending van medezeggenschaps-
bevoegdheden 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
in de zaak-Howson Algraphy.303

Naar het oordeel van Verburg past het toekennen van een zelfstandige enquêtebe-
voegdheid aan de or wel bij de vertegenwoordigende taak, maar niet bij de overleg-
taak.304 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 enquêtebevoegd-
heid goed past bij de overlegtaak van de or.305 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
als bewaker van het vennootschappelijk belang.306

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
or in het algemeen versterkt.307

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 vergade-
ringen 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 ingetrok-
kenwetsvoorstel inzake de maatschappelijke ondernemingenwerd een enquêterecht
aan de belangenvertegenwoordiging toegekend.308 Een aantal van de door de Minister
van Justitie aangevoerde bezwaren bij de behandeling van het voorontwerp aanpas-
sing 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
kennen,309 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 enquête-
recht is overigens dat niet altijd duidelijk was welk orgaan bevoegd was een enquête
te entameren. Bovendien vond de minister het wenselijk dat de cliëntenraad onaf-
hankelijk van de zorgaanbieder gebruik kan maken van de mogelijkheid een onder-
zoek te entameren.310 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
WOR.311 Het uitgangspunt van het wetsvoorstel inzake de maatschappelijke onderne-
ming was ook dat de kosten voor de enquêteprocedure door de rechtspersoon zouden
worden gedragen.312 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,
indien de zorginstelling dit aanvoert.313 Volgens Klaassen blijkt ook niet uit de twee
door cliëntenraden ingestelde enquêteprocedures dat daar lichtvaardig gebruik van
wordt gemaakt.314

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 zorgonder-
nemingen. 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
cliëntenraden te heroverwegen.315 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 cliën-
tenraden en stelt dat de belangen van werknemers door de vakbonden kunnen
worden vertegenwoordigd, terwijl een andere vertegenwoordiger voor cliënten van
zorginstellingen ontbreekt.316 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
medezeggenschapsorganen deze bevoegdheid wel toekomen.317 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
enquêterecht – vindt deze argumentatie daarom niet meer houdbaar.318 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
geval is.319 Uit onderzoek blijkt dat in de periode 1971-2007 vakbonden 15 keer
gebruik hebben gemaakt van het enquêterecht, waarvan de meeste verzoeken in de
beginjaren van het enquêterecht plaatsvonden.320 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
kennis van de procedure.321 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 enquête-
procedure 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 Kamerstukken II, 2010-2011, 32887, nr. 4, p. 1.
316 Kamerstukken II, 2011-2012, 32887, nr. 4, p. 2.
317 M. Holtzer, ‘Onderbenutting van rechten door werknemers?’, Ondernemingsrecht 2009, 147.
318 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
belang heeft bij deze overnamegevechten.322 Naar aanleiding van deze woorden stelt
Van Slooten terecht de vraag of de vakbonden wel de enige werknemersvertegen-
woordigers moeten zijn aan wie het enquêterecht moet toekomen.323 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 enquêtebe-
voegdheid vooral gebruiken in gevallen van grootschalige reorganisaties, waarbij de
werkgelegenheid in het geding is.324 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 kun-
nen 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
art. 26 WOR als de enquêtebevoegdheid kunnen gebruiken.325 Voor de minister is dit
een belangrijke reden geweest het enquêterecht niet aan de or toe te kennen.326 De
commissie vennootschapsrecht spreekt van “een dubbele rechtsgang die leidt tot een
dubbele belasting van de rechtspersoon”.327 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
van besluiten en gedragingen met een bepaald beleidsdoel.328 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
ondernemer.329 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 26WOR zich vooral
tot het bestuur richt. Bovendienwordt 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
resultaat of niet mogelijk is.330 Duk heeft aan de hand van de PCM-beschikking laten
zien dat een beroep op art. 26WOR niet tot hetzelfde resultaat leidt als een enquête.331

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.
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Uit jurisprudentie volgt dat de Ondernemingskamer niet snel aanneemt dat sprake
is van ongewenste samenloop. In de zaak-Smit Transformatoren verwerpt de Onderne-
mingskamer 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 enquête-
recht aanzienlijk verschilt van de andere procedures waarin de cliëntenraad bevoegd
is.332 Daarbij moet wel worden opgemerkt dat de procedures die een cliëntenraad ter
beschikking staan niet te vergelijken zijn met de beroepsprocedure bij de Onderne-
mingskamer. 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
overvallen. Dit verweer wordt overigens door de Ondernemingskamer verworpen.333

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
van elkaar moeten worden gezien.334

Wanneer zich daadwerkelijk een geval van samenloop voordoet, ben ik – net als
Holtzer – van mening dat de Ondernemingskamer beide procedures op elkaar moet
afstemmen.335 Denkbaar is bijvoorbeeld dat de Ondernemingskamer de or niet-
ontvankelijk verklaart in een enquêteprocedure wanneer het gaat om een enkel
besluit en hiertegen beroep bij de Ondernemingskamer openstaat.336 Dit heeft zij al
eerder gedaan bij samenloop van art. 26 WOR met een door een vakbond geënta-
meerde enquêteprocedure. In YVC IJsselwerf schortte de Ondernemingskamer bij-
voorbeeld de beroepsprocedure op in afwachting van de uitkomst van de
enquêteprocedure.337 Een expliciete wetsbepaling hieromtrent is daarom niet nood-
zakelijk. Geerts wijst erop dat er vaker sprake is van samenloop van het enquêterecht
met andere procedures. Zo kunnen aandeelhouders gebruikmaken van de geschillen-
regeling, maar kan een geschil tussen aandeelhouders onderling ook onderwerp van
een enquêteprocedure zijn.338

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, ´Onderne-

mingsraad 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
leiden tot reputatieschade aan de onderneming.339 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 medezeggenschaps-
rechtelijke procedures. Ook bij deze procedures kan de or de media zoeken. Ik wijs
daarbij bijvoorbeeld op de Organon-zaak, die voor veel publiciteit heeft gezorgd.340 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
met het belang van de onderneming.341

viii) Aantasting van het investeringsklimaat
Gesteld wordt wel dat een wettelijk enquêterecht voor de or het investeringsklimaat
kan aantasten.342 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
bij ondernemingsovereenkomst te verkrijgen.343 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 vennoot-
schapsrechtelijke 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 tegenargumen-
ten, zoals afhankelijkheid van de ondernemer en het ontbreken van procesbevoegd-
heid, 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
het recht op (vak)verenigingsvrijheid (art. 8 GW) wordt erkend.344

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 redelijk-
heid en billijkheid en (c) een reglement. Een belanghebbende is iemand die in zijn of
haar eigen belang wordt geschaad door het besluit.345 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 ontvanke-
lijk 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 rechts-
persoon 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.346 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 stand-
punt.347 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
de rechtbank, dezelfde status toekomen.348 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 vernieti-
ging van het besluit van de Raad van Toezicht wenst te bewerkstelligen. Derhalve
moet worden aangenomen dat de vernietigingsvordering van de or niet reeds zal
afstuiten op niet-ontvankelijkheid wegens het ontbreken van procesbevoegdheid.”349

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
een “bij de organisatie van de rechtspersoon betrokkene” is’.350

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
vernietigbaarheid ex art. 2:15 lid 1 sub a WOR is.351

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 Hof ’s-Gravenhage 24 april 1981, NJ 1983, 5.
347 Hof ’s-Gravenhage 2 maart 1983, NJ 1984, 658.
348 Rechtbank Roermond 4 februari 1986, NJ 1987, 93.
349 President Rechtbank Haarlem 19 februari 1988, KG 1988, 133.
350 Rechtbank Rotterdam 4 november 1994, JAR 1994/248.
351 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 jaarrekening-
procedure, kan hij zich als belanghebbende voegen in een enquêteprocedure en kan
hij een verzoek doen tot voorlopig getuigenverhoor.352 Ook Van der Heijden353 en
Slagter354 zijn demening 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
hierna).355 Ook Maeijer is deze mening toegedaan. Hij stelt: “Voorts wil ik benadruk-
ken 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 BWmet het
doel geen voeding te geven aan de gedachte dat men geen acht zou behoeven te slaan
op de belangen van werknemers.356

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
betoogd.357 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
via art. 11 jo 13 Boek 2 BW (nu 2:14-16 BW) blokkeert.358 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. 284-
285.

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 medezeggen-
schapsrechten van Boek 2 BW en bovenwettelijke afspraken inzake vennootschaps-
rechtelijke medezeggenschap, met dien verstande dat dit voor de spreekrechten in de
wet is uitgesloten. Het ligt naar mijnmening 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 vennoot-
schapsrechtelijke 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 vernietig-
baar (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 BWof 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
een beroep op zodanige schending.”359 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,
zoals individuele bestuurders.360 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
vernietigbaar is op grond van 2:15 lid 1 sub b WOR.361 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 beleids-
vrijheid 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
billijkheid) als tot kennelijke onredelijkheid in de zin van art. 26 lid 5 WOR.362

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 Onderne-
mingskamer 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
voorziening ex art. 26 WOR dus afhankelijk van een handeling van de ondernemer.363

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
verzoeken en bijvoorbeeld geen verklaring van recht of bevel tot nakoming.364

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
voorziening van de Ondernemingskamer rechten van derden kan aantasten.365 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 kanworden 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 derden-
bescherming 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 BWgaat 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 gewijzigdeWet
op de ondernemingsraden’, TVVS 1980-2, L. Timmerman, ‘Repliek aanmr. 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 5WOR
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 Ondernemings-
kamer. 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
medezeggenschapsrechten van de ondernemingsraad.366

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 ‘ondernemings-
raad en vennootschap’ in 1981 is hierover uitgebreid gediscussieerd. Maeijer stelde
daar dat het beleid van de or slechts marginaal kanworden 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 werknemersvertegen-
woordigers en de andere taken van de or. In het eerste geval zal de or zich vooral op
het werknemersbelang richten en in de tweede plaats ook op andere belangen.367 Alle
auteurs lijken in ieder geval de mening toegedaan dat terughoudendheid moet
worden betracht bij de toetsing van het handelen van de or in vennootschapsrechte-
lijke 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 BWworden 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 vennoot-
schapsrechtelijke 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 standpuntbepalings-
recht getoetst worden aan art. 2:14/15 BW. De or heeft een rol in het vennootschaps-
recht 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 Onderne-
mingskamer 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 belanghebben-
den kunnen zijn in een dergelijke procedure. Het gaat hier wel om een weerlegbaar
vermoeden. Wanneer de gedaagde bewijst dat betrokkene(n) geen nadeel ondervin-
den van de jaarstukken zijn ze geen belanghebbenden. Voor de or heeft de Onderne-
mingskamer 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 rechts-
persoonlijkheid 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 jaarreke-
ningprocedure 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 aange-
bracht, 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
gefingeerde cijfers, ingrijpen in de gegevens.368 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 enquêteproce-
dure, bepaalde de Ondernemingskamer in de Zinkwit-beschikking.369

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 bevoegd-
heden die de or en vakbonden toekomen ten aanzien van deze besluitvorming. De
medezeggenschap ten aanzien van vennootschapsrechtelijke besluiten, zoals statu-
tenwijziging, 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. 31eWOR (vaststelling van de jaarrekening) en
‘kunstgrepen’ van de Ondernemingskamer; hierdoor vallen besluiten die de vennoot-
schap 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 spreek-
rechten. 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 rechtsvormonafhanke-
lijk. 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 vanmedezeggenschap. 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 arbeids-
organisatie – betreffen. Daar komt bij dat het hier gaat om besluiten die in het

369 Ondernemingskamer 14 januari 1993, NJ 1993, 460 (Zinkwit).
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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 advies-
recht heeft ten aanzien van besluiten die de vennootschapsrechtelijke organisatie
betreffen. De Ondernemingskamer heeft echter in de Intergas-beschikking over-
wogen 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 begrippen-
apparaat 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 zeggen-
schap 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 aandeel-
houders 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 begrippen-
apparaat 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 bevoegd-
heden op grond van de WOR heeft de or sinds de jaren ’70 medezeggenschapsbe-
voegdheden op grond van Boek 2 BW. Het gaat daarbij om de informatie- en
aanbevelingsrechten op grond van de structuurregeling en de spreekrechten. Daar-
naast vervult de or een rol in het enquêterecht. De vennootschapsrechtelijke mede-
zeggenschap 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 bevoegd-
heden 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 evenmakkelijk zal zijn deze twee te
scheiden, nu zij nauw met elkaar verbonden zijn. Ik heb daartoe verschillende voor-
stellen 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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