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HOOFDSTUK 4

Medezeggenschap in
concernverhoudingen

4.1 Inleiding

Het uitgangspunt van de WOR is dat één ondernemer één onderneming in stand
houdt waaraan één or is verbonden. In de praktijk zijn veel ondernemingen echter
aan groepen verbonden waarin één ondernemer (de moedervennootschap) de
centrale leiding uitoefent. In dat geval wordt de strategie op het hoogste niveau
vastgesteld en via rechtstreeks werkende besluiten of via uitvoeringsbesluiten van de
dochtervennootschappen doorgevoerd in de verschillende concernmaatschappijen.
Het beleid en de eventuele uitvoering daarvan zal in belangrijke mate worden
ingekleurd door het concernbelang.

De zeggenschap over het gehele concernwordt dus op het hoogste niveau door de
moedervennootschap uitgeoefend, terwijl de medezeggenschap veelal lager in het
concern, bij de dochtervennootschappen, wordt uitgeoefend. Het uitgangspunt
‘medezeggenschap volgt zeggenschap’ is binnen concernverhoudingen daarom pro-
blematisch. In dit hoofdstuk analyseer ik dit probleem en bespreek ik een aantal
oplossingen uit de wetgeving, jurisprudentie en de praktijk. Ik ga in op de medezeg-
genschap op grond van de WOR, maar ook de medezeggenschap van Boek 2 BW.
Ik begin dit hoofdstuk met een bespreking van de verschillende concernbegrippen in
de WOR.

4.2 Concernbegrippen

4.2.1 Inleiding

Een concern is een samenstelling van verschillende rechtspersonen en/of personen-
vennootschappen. Het concern bestaat uit juridisch zelfstandige entiteiten die een
gemeenschappelijk financieel, economisch en sociaal beleid hebben. Er zijn verschil-
lende motieven om concernverhoudingen aan te gaan, bijvoorbeeld schaalvoordelen,
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voordelen bij financiering en kredietverlening en beperking van de aansprakelijkheid.1

Het begrip concern komt in de Nederlandse wetgeving niet voor.2 Wel zijn er ver-
schillende bepalingen te vinden die naar concernverhoudingen verwijzen. In de
volgende paragrafen zal ik de begrippen uit deze bepalingen, voorzover van belang
voor de medezeggenschap, behandelen.

4.2.2 De concernbegrippen in Boek 2 BW

Art. 2:24a van Boek 2 BW definieert het begrip dochtermaatschappij. De definitie in dit
artikel wordt ook wel aangeduid met het juridische groepsbegrip, nu het begrip
dochtermaatschappij met formele vereisten wordt ingevuld. Een rechtspersoon is een
dochtermaatschappij van een andere rechtspersoon wanneer deze laatste rechts-
persoon direct of indirect (i) meer dan de helft van de stemrechten kan uitoefenen of
(ii) meer dan de helft van de bestuurders of commissarissen kan benoemen of
ontslaan.3 De achtergrond van deze criteria is dat wanneer iemand meer dan de helft
van de stemrechten kan uitoefenen of de helft van de leden van de organen kan
benoemen of ontslaan, hij zijn wil ten aanzien van het beleid van de vennootschap
kan doorzetten.4 Het gaat om het kunnen uitoefenen van deze bevoegdheden; of dit
daadwerkelijk geschiedt, is niet relevant voor de vraag of een andere rechtspersoon
dochtervennootschap is. Bij het juridische groepsbegrip wordt onder meer aange-
sloten in het kapitaal- en vermogensbeschermingsrecht.5

Voor het tweede groepsbegrip ex art. 2:24b van Boek 2 BW is het wel relevant of
de moedermaatschappij feitelijk zeggenschap uitoefent, omdat dit een economisch
groepsbegrip is. Dit artikel definieert een groep als een economische eenheid
waarin rechtspersonen en vennootschappen organisatorisch met elkaar verbonden
zijn. De rechtspersonen en vennootschappen die met elkaar in een dergelijke groep
zijn verbonden, worden door de wetgever aangeduid met het begrip groepsmaat-
schappij. Van een groep ex art. 2:24b BW is in het algemeen sprake indien
vennootschappen onder centrale leiding staan en deze leiding daadwerkelijk wordt

1 Zie voor een uitgebreid overzicht van de motieven voor concernvorming : S.M. Bartman,
A.F.M. Dorresteijn, Van het concern, Deventer: Kluwer 2013, p. 12-20 en Asser/Maeijer, Van Solinge
& Nieuwe Weme 2-II* 2009 nr. 815.

2 Het Nederlandse recht kent, in tegenstelling tot bijvoorbeeld het Duitse, ook geen specifiek
concernrecht. Zie ook: Asser/Maeijer, Van Solinge & Nieuwe Weme 2-II* 2009 nr. 813.

3 Art. 2:24a BW is ingevoerd ter implementatie van de zevende richtlijn inzake de geconsolideerde
jaarrekening. Voor deze wetswijziging was voor het begrip dochtermaatschappij doorslaggevend
het hebben van een meerderheid van de aandelen. Dit is gewijzigd in het uitoefenen van
stemrechten of het benoemen en ontslaan van bestuurders en commissarissen. Kamerstukken II,
1986-1987, 19813, nr. 3, p. 9.

4 Kamerstukken II, 19813, nr. 3, p. 9.
5 Zie bijvoorbeeld: art. 2:98d/207d lid 1 BW over de inkoop van aandelen.
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uitgeoefend.6 Het groepsbegrip van art. 2:24b BW wordt bijvoorbeeld gebruikt in
het jaarrekeningenrecht.7 Een dochtermaatschappij ex art. 2:24a BW zal in veel
gevallen ook een groepsmaatschappij in de zin van art. 2:24b BW zijn, maar de
begrippen overlappen elkaar niet geheel. Een dochtermaatschappij die alleen
gebruikt wordt als beleggingsinstelling, zal bijvoorbeeld geen onderdeel uitmaken
van de economische eenheid van de groep en is daarom geen groepsmaatschappij
ex art. 2:24b BW.

Het derde concernbegrip in Boek 2 BW is te vinden in de bepalingen over de
structuurregeling. Deze regeling sluit niet aan bij de groepsbegrippen van art. 2:24a
en 2:24b BW, maar kent een eigen begrip: de afhankelijke maatschappij. Dit begrip
is net als art. 2:24a een door formele vereisten ingevuld begrip maar kent
andere criteria dan het dochterbegrip.8 Art. 2:152/262 BW gaat niet uit van een
zeggenschapsvereiste maar van een kapitaalvereiste. Doorslaggevend is of een andere
rechtspersoon ten minste de helft van het kapitaal verschaft. Volgens de memorie van
toelichting kan een moedermaatschappij met 50% van het kapitaal voldoende invloed
uitoefenen.9 Niet in alle bepalingen van de structuurregelingen wordt aangesloten bij
het begrip afhankelijke maatschappij, in de vrijstellingsregeling van art. 2:153/263 lid 3
sub b BW wordt bijvoorbeeld weer aangesloten bij het begrip groepsmaatschappij.

Met de invoering van de spreekrechten in juli 2010 is een nieuwe vorm van
vennootschapsrechtelijke medezeggenschap gecreëerd. Aansluiting bij de concern-
bepalingen uit de structuurregeling had hier mijns inziens voor de hand gelegen
(zeker voor de concernmedezeggenschap), nu de spreekrechten geïnspireerd zijn op
het spreekrecht uit art. 2:161a/271a BW. Art. 2:135 lid 3 bepaalt echter het volgende :
“voor de toepassing van lid 2 wordt onder de ondernemingsraad mede verstaan de
ondernemingsraad van de onderneming van een dochtermaatschappij mits de werk-
nemers in dienst van de vennootschap en de groepsmaatschappijen in meerderheid
binnen Nederland werkzaam zijn.” De wetgever combineert hier het formele groeps-
begrip van art. 2:24a BW voor het bepalen welke or bevoegd is met het economische
groepsbegrip van art. 2:24b BW voor de reikwijdte van de bepaling.

6 Zie S.M. Bartman, A.F.M. Dorresteijn, Van het concern, Deventer: Kluwer 2013, p. 3l. In de literatuur
worden verschillende invullingen aan het begrip centrale leiding gegeven. Zie hiervoor onder
meer: Asser/Maeijer, Van Solinge & Nieuwe Weme 2-II* 2009 nr. 607 volgens wie sprake is van
centrale leiding wanneer er een gemeenschappelijke strategie wordt gevoerd en op basis hiervan
plannenworden gemaakt voor het coördineren en controleren van de onderliggende groepsmaat-
schappijen. Achterberg omschrijft centrale leiding als de uitoefening van een zodanige bestuurlijke
invloed vanuit de top van het concern dat een gemeenschappelijke strategie wordt gevoerd en,
mede met het oog daarop, het beleid van de groepsmaatschappijen wordt gecoördineerd M.P. van
Achterberg, De juridische definitie van het economische verschijnsel concern, Deventer: Kluwer 1989.
p. 82. Timmerman onderscheidt drie elementen van centrale leiding: (i) de concernleiding stelt
een strategie vast die waaruit de globale lange termijn-doelstellingen van het concern kunnen
worden vastgesteld (ii) op deze strategie wordt een concrete planning ontwikkeld, welke een
taakverdeling tussen de dochtervennootschappen bevat en (ii) er is sprake van controle op de
uitvoering van de strategie en planning L. Timmerman, Over multinationale ondernemingen en
medezeggenschap van werknemers, Deventer: Kluwer 1989, p. 54.

7 Zie voor een uitgebreid overzicht van de wetsartikelen die teruggrijpen op art. 2:24b BW: Asser/
Maeijer, Van Solinge & Nieuwe Weme 2-II* 2009 nr. 815.

8 Volgens de SER is het niet wenselijk voor de toepassing van de structuurregeling te kiezen voor het
(economische) groepsbegrip omdat dit te veel rechtsonzekerheid met zich zal brengen. SER-advies
84/06 p. 77.

9 Kamerstukken II, 1969-1970, 10752, nr. 3, p. 14.
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4.2.3 Concernbegrippen WOR

4.2.3.1 Art. 33 WOR

Art. 33 lid 3 WOR spreekt over “in een groep verbonden ondernemers”. Dit begrip
wordt niet nader gedefinieerd. Aanvankelijk beschreef de regering het begrip als:
“een groep van naar de rechtsvorm zelfstandige ondernemingen, zoals naamloze en
besloten vennootschappen, die door kapitaaldeelneming of anderszins met elkaar zijn
verbonden en waarvan het centrale beleid in de top wordt bepaald.”10 Later is
besloten het begrip niet nader te definiëren om verwarring te voorkomen.11 In het
algemeen zal sprake zijn van groepsverbondenheid indien een vennootschap over-
wegende zeggenschap kan uitoefenen over een andere vennootschap. Bij kapitaal-
vennootschappen zal deze overwegende zeggenschap in beginsel worden
uitgeoefend door kapitaaldeelneming. Tot 2008 is onduidelijk geweest op welke
wijze art. 33 lid 3 WOR moest worden ingevuld en of hierbij aansluiting kon worden
gezocht bij art. 2:24a, 2:24b BW of de bepalingen uit de structuurregeling.12

In de zaak Cendris BSC is door de Hoge Raad duidelijkheid verschaft. Het ging in
deze zaak om een joint venture (Cendris BSC) waarvan de ene partij (TNT) 51% van de
aandelen in bezit had en de andere partij (Essent) 49%. In de statuten van Cendris BSC
is bepaald dat aandeelhoudersbesluiten slechts genomen kunnen worden met
tweederde van de meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Beide partners kunnen
ieder twee commissarissen benoemen welke uit hun midden een voorzitter kiezen.
Besluiten van de raad van commissarissen dienen met volstrekte meerderheid van
stemmen te worden genomen in een vergadering waarin alle commissarissen aan-
wezig of vertegenwoordigd zijn. In geschil was of Cendris BSC tot de groep van TNT
behoorde en als zodanig in de cor vertegenwoordigd diende te worden. De kanton-
rechter vond van wel,13 maar deze beschikking is in hoger beroep vernietigd. Het hof
stelde voorop dat een deelneming van meer dan 50% in het geplaatste kapitaal in het
algemeen tot groepsverbondenheid zal leiden, nu immers in dat geval zeggenschap in
het algemeen of althans in belangrijke mate door de meerderheidsaandeelhouder
naar eigen inzicht kan worden bepaald. In het geval van Cendris BSC was echter geen
sprake van overwegende zeggenschap, nu besluiten slechts met twee derde meer-
derheid konden worden genomen in een vergadering waarin het gehele geplaatste
kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd is, beide partners twee commissarissen
konden benoemen, alsmede dat besluiten binnen de raad van commissarissen slechts
met twee derde meerderheid kondenworden genomen.14 Het hof acht hiermee mede
van belang of – op grond van de statuten – de vennootschap met een meerderheids-
belang daadwerkelijk besluiten kan doordrukken. In cassatie voert de cor van TNT aan
dat het hof met deze overweging een onjuiste maatstaf heeft aangelegd. Volgens de

10 Kamerstukken II, 1975-1976, 13954, nr. 3, p. 25.
11 Kamerstukken II, 1976-1977, 13954, nr. 6, p. 17.
12 Zo was Honée vanmening dat moest worden aangesloten bij de begrippen in de structuurregeling.

H.J.M.N. Honée, Concernrecht en medezeggenschapsregeling, Deventer: Kluwer 1981, p. 96 en 97.
13 Kantonrechter ’s-Gravenhage 5 januari 2006, nr. 539467/05-52752.
14 Hof ’s-Gravenhage 28 november 2006, JOR 2007/8, ROR 2007/10, RO 2008/31 (Cendris BSC).
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cor heeft het hof het criterium ‘overwegende zeggenschap’ verkeerd toegepast door
geen aansluiting te zoeken bij het juridische groepsbegrip van art. 2:24a BW dan wel
het economische groepsbegrip van art. 2:24b BW. Het hof heeft naar oordeel van de
Hoge Raad geen onjuiste uitleg gegeven van het begrip in een groep verbonden
ondernemers.

Met een beroep op de wetsgeschiedenis overweegt de Hoge Raad dat het hof geen
aansluiting hoeft te zoeken bij de groepsbegrippen van art. 2:24a en 2:24 BW, nu de
wetgever een definitie bewust achterwege heeft gelaten. Het begrip in een groep
verbonden ondernemers is dus een eigen begrip dat losstaat van art. 2:24a en 2:24b
BW.15 De Hoge Raad kiest in navolging van het hof voor een medezeggenschaps-
rechtelijke benadering van art. 33 lid 3 WOR. Deze medezeggenschapsrechtelijke
benadering is vooral formeel ingevuld, nu zowel hof als Hoge Raad voor overwegende
zeggenschap een meerderheidsbelang voorop stellen. In tegenstelling tot art. 2:24a
BW spelen statutaire voorschriften ook een rol. Wanneer in de statuten een
gekwalificeerde meerderheid wordt geëist en het kunnen uitoefenen van de helft
van de stemrechten niet kan leiden tot het daadwerkelijk kunnen doordrukken van
besluiten, is geen sprake van overwegende zeggenschap. Het criterium van art. 33
lid 3 WOR laat hiermee ruimte voor correctie waarbij zowel feitelijke als formele
aspecten een rol kunnen spelen. Bartman en Dorresteijn formuleren dit als volgt: “het
gaat bij dit begrip dus om potentiële zeggenschap als weerlegbaar vermoeden van
aanwezigheid van een economische concernverhouding”.16

4.2.3.2 Overige concernbegrippen in de WOR

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

15 Hoge Raad 14 maart 2008, NJ 2008, 176, ROR 2008, 12, JAR 2008/112, JOR 2008/94, RO 2008, 31,
(Cendris BSC).

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

4.2.4 Groepsbegrip WEOR

DeWEOR is de volgende wet waarin een groepsbegrip is opgenomen. Ondanks dat de
richtlijn spreekt van concern heeft de Nederlandse wetgever, net als in Boek 2 BW
en de WOR, gekozen voor het begrip groep. Het begrip groep van de WEOR heeft
geen betrekking op de vraag wanneer een rechtspersoon zeggenschap heeft over
een andere rechtspersoon. Het geeft slechts met getalscriteria aan in welke gevallen
ondernemingen in een groep zijn verbonden. Het begrip moederonderneming17 van
art. 2 WEOR geeft wel aan wanneer er sprake is van het uitoefenen van zeggenschap
over een andere onderneming. Dit artikel luidt als volgt:

In deze wet wordt onder moederonderneming verstaan: de onderneming die binnen een commu-
nautaire groep direct of indirect een overheersende zeggenschap kan uitoefenen op een andere
onderneming en die zelf geen onderneming is waarover door een andere onderneming direct of
indirect een overheersende zeggenschap wordt uitgeoefend. Een onderneming wordt, tenzij het
tegendeel blijkt, vermoed moederonderneming te zijn, indien zij:

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

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

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

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

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

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

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

4.2.6 Grote variëteit aan begrippen

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

18 J.B. Hoyink, Fusiegedragsregels 2000 commentaar, Den Haag: SER 2001, p. 21.
19 Ook De Blécourt en Lamers stellen voor dat de WOR aansluiting zoekt bij het concernbegrip uit de

WEOR: ‘M.A. de Blécourt, J.J.M. Lamers (red) e.a., ‘Is medezeggenschap bestand tegen internatio-
nale aansturing?’, in: L.C.J. Sprengers, G.W. van der Voet (red), De toekomst van medezeggenschap.
Aanbevelingen aan de wetgever. Reeks Vereniging voor Arbeidsrecht nr. 37, Deventer: Kluwer 2009,
p. 27. Zie anders Verburg. Hij is van mening dat het groepsbegrip in de WOR moet aansluiten bij
art. 2:24b, nu dit van belang is voor de informatieverplichting van art. 31 en 31a. L.G. Verburg, Het
territoir van de (Nederlandse) ondernemingsraad in het internationale bedrijfsleven, Diss. 2007, p.106.
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het groepsbegrip in art. 31a WOR moet mijns inziens niet aangepast worden, omdat
aansluiting op dat punt bij het jaarrekeningenrecht meer voor de hand ligt. Het in lijn
brengen van de FGRmet deWOR is tevens aan te bevelen, nu dit reeds is gebeurd met
andere begrippen uit de FGR.

In het vervolg zal ik het algemene begrip concern gebruiken. De vennootschappen
in het concern zal ik aanduiden metmoedervennootschap en dochtervennootschappen,
daarbij niet specifiek verwijzend naar het juridisch gedefinieerde begrip in art. 2:24a
BW. Voor het gemak ga ik – tenzij anders wordt vermeld – uit van een 100%
deelneming van een moedervennootschap in een dochtervennootschap die tevens
een economische entiteit vormen. Hiermee valt mijn begrip concern binnen alle
hierboven besproken definities.

4.3 Medezeggenschap in concernverhoudingen: de WOR

4.3.1 Inleiding

DeWOR heeft als uitgangspunt dat één ondernemer één onderneming in stand houdt
en dat daaraan één or is verbonden. De ondernemer is degene die het beleid bepaalt,
concrete beslissingen neemt en – vertegenwoordigd door de bestuurder – de
verplichtingen op grond van de WOR naleeft. In concernverhoudingen kan niet
worden uitgegaan van deze eenvoudige situatie. In concernverhoudingen wordt de
(feitelijke) zeggenschap vaak namelijk niet (alleen) uitgeoefend door de eigen onder-
nemer, maar ook door de moedervennootschap en eventuele andere concernmaat-
schappijen. Nu de or alleen bevoegdheden heeft jegens de eigen ondernemer kan het
beginsel ‘medezeggenschap volgt zeggenschap’ problematisch zijn.

Hieronder bespreek ik verschillende problemen met betrekking tot medezeggen-
schap in concernverhoudingen. Ik maak daarbij een onderscheid tussen twee ver-
schillende soorten (voorgenomen) besluiten: opvolgingsbesluiten en rechtstreeks
werkende besluiten. Deze onderverdeling is geïnspireerd op een onderverdeling die
Ingelse eerder maakte.20 De eerste categorie betreft besluiten waarbij de strategische
beslissing door de moedervennootschap wordt voorgenomen, maar die daadwerke-
lijk uitgevoerd moeten worden door de dochtervennootschap. Een voorbeeld is het
strategische besluit van een verzekeringsconcern om voortaan alleen nog maar
levensverzekeringen en geen zaaksverzekeringen te sluiten, wat ertoe leidt dat de
dochtervennootschap aanzienlijk moet inkrimpen. De invloed van de moederven-
nootschap bestaat in dit geval uit de uitoefening van de centrale leiding.

De tweede categorie besluiten betreft (voorgenomen) besluiten die alleen door de
moedervennootschap zelf kunnen worden genomen, maar rechtstreeks doorwerken
in de onderneming van de dochtervennootschap. Het gaat hier niet om besluiten die
het bestuur van de moedervennootschap neemt ter uitoefening van de centrale
leiding, maar om besluiten die de moedervennootschap neemt uit hoofde van haar
aandeelhouderschap. Ook besluiten die de moedervennootschap neemt namens het
gehele concern, zoals het afsluiten van een concernkrediet, behoren tot de laatste

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

4.3.2 Opvolgingsbesluiten

4.3.2.1 Inleiding

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

4.3.2.2 De beleidsvrijheid van (het bestuur van) de dochteronderneming

Aangezien de medezeggenschap nauw verbonden behoort te zijn met de zeggen-
schap, is het belangrijk eerst te onderzoeken wat de reikwijdte is van de beleidsvrij-
heid van het bestuur van de dochtervennootschap. Een kenmerk van een concern is
dat een gemeenschappelijk beleid wordt gevoerd. Hiervoor is noodzakelijk dat het
bestuur van de verschillende vennootschappen op elkaar is afgestemd.21 Hierbij rijst
de vraag in hoeverre het bestuur van de dochter ruimte heeft haar eigen beleid te
maken en beslissingen te nemen. Is het bestuur van de dochtervennootschap ver-
plicht instructies van de moedervennootschap op te volgen? En welke rol speelt het
vennootschappelijk belang van de dochtervennootschap ten opzichte van het con-
cernbelang? Ik behandel hieronder eerst de vennootschapsrechtelijke aspecten en ga
daarna in op de medezeggenschapsrechtelijke jurisprudentie.

Tot 1 oktober 2012 gold als uitgangspunt dat het bestuur geen (concrete)
instructies van de algemene vergadering hoeft op te volgen.22 Wel konden de statuten
algemene aanwijzingen bevatten. De AV(A) kon het gewenste beleid uiteraard wel
doordrukken via de ontslagbevoegdheid.23 Er werd dan ook wel gesteld dat de AV(A)

21 M.P. Achterberg, De juridische definitie van het economische verschijnsel concern, Deventer: Kluwer
1989.

22 Hoge Raad 21 januari 1955, NJ 1959, 43 (Forumbank), Hoge Raad 13 juni 2007, JOR 2007/178, Hoge
Raad 9 juli 2010, JOR 2010/228 (ASMI).

23 Een ontslag wegens het niet opvolgen van een door de AV(A) verstrekte instructie is rechtsgeldig
en niet zonder meer kennelijk onredelijk. Hoge Raad 4 december 1992, NJ 1993, 271.
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geen instructierecht, maar wel instructiemacht heeft. Dit beginsel van autonomie van
het bestuur was ook het uitgangspunt in concernvennootschappen, al werd wel
aangenomen dat het bestuur van de dochtervennootschap niet eenvoudig instructies
van de moedervennootschap naast zich neer kan leggen. De Ondernemingskamer
overwoog in de Hyster-beschikking dat in de verhouding tussen een moeder- en
dochtervennootschap de moedervennootschap aan de dochtervennootschap richt-
lijnen en aanwijzingen kan geven. Hieraan kan de dochtervennootschap zich door
haar afhankelijkheid van de moedermaatschappij moeilijk onttrekken, maar dit laat
de eigen rechten en plichten van de dochtervennootschap onverlet.24

Het eigen vennootschappelijk belang van de dochtervennootschap vormt het
uitgangspunt van het handelen van bestuur en RVC. Het bestuur dient een eigen
belangenafweging te maken. Het concernbelang speelt daarbij een rol maar is niet
doorslaggevend.25 Indien een bestuurder alleen afgaat op het concernbelang loopt hij
het risico aansprakelijk te worden gesteld.26 In de zaak-Amstelland overwoog de
President Rechtbank Arnhem dat dochtervennootschappen zich niet kunnen ont-
trekken aan een hoofdelijk aansprakelijkheidsstelling ten behoeve van de concernfi-
nanciering indien aan drie vereisten is voldaan: (i) er moet sprake zijn van juridische
en financiële verwevenheid, (ii) de dochtervennootschappen moeten gebaat zijn bij
de financiële kruisverbanden en (iii) de instructie behoeft niet te worden uitgevoerd
indien het voortbestaan van de dochter in gevaar komt.27 In de zaak-Sobi Hurks
overwoog de Hoge Raad het volgende: “het onderdeel neemt terecht tot uitgangspunt
dat, tenzij de statuten van de dochtermaatschappij daaromtrent een andersluidende
regeling bevatten, het bestuur van de moedervennootschap niet de bevoegdheid
heeft bindende instructies te geven aan het bestuur van de dochtermaatschappij.”28

De Hoge Raad maakte daarbij geen onderscheid tussen concrete en algemene
instructies die in de statuten kunnen worden opgenomen. In de praktijk blijkt dit
onderscheid ook lastig te maken.29 In de jurisprudentie lijkt veel meer te worden
uitgegaan van een inhoudelijke beoordeling dan van het onderscheid tussen concrete
en algemene instructies.30

Het hierboven beschreven uitgangspunt geldt nog steeds voor de NV, maar NV’s
zullen zelden gebruikt worden als dochtervennootschap.31 Om aan de wens van
de praktijk te voldoen om instructies aan het bestuur van de dochtervennootschap
te geven, is in de Wet flexibilisering van het BV-recht sinds 1 oktober 2012 het

24 Ondernemingskamer 23 juni 1983, NJ 1984, 571 (Hyster).
25 Ondernemingskamer 21 juni 1979, NJ 1980, 71 (Batco) en Ondernemingskamer 7 juli 1982,

NJ 1983, 35 (Enka).
26 Hoge Raad 26 oktober 2001, NJ 2002,94, JOR 2001/2 (Juno).
27 Pres. Rb. Arnhem, 28 december 1987, KG 1988, 37 (Amstelland).
28 Hoge Raad 21 december 2001, NJ 2005, 96 (Sobi/Hurks c.s.). Zie hierover meer in Asser/Maeijer,

Van Solinge & Nieuwe Weme 2-II* 2009 nr. 831 en W.J.M. van Veen, ‘Sobi-Hurks II: Opnieuw een
doorbraak in de doorbraak van aansprakelijkheid? De eerste schrede van schuld- naar risico-
aansprakelijkheid’, TvI 2002, p. 180 e.v.

29 De expertgroep de-Kluiver overwoog dat de tekst van art. 2:239 lid 4 niet aansluit bij de praktijk en
dat een oplossing daarvoor zou kunnen zijn dat het onderscheid tussen algemene en concrete
instructies wordt verlaten. Rapport herziening BV-recht. Rapport p. 34.

30 Kamerstukken II, 2006-2007, 31058, nr. 3, p. 90.
31 Dit is alleen denkbaar bij ondernemingen die verplicht in de rechtsvorm van een NV moeten

worden gedreven (rechtsvormdwang), zoals bijvoorbeeld de verzekeringsonderneming.

4.3.2 De reikwijdte van medezeggenschap

144



onderscheid tussen algemene en concrete instructies vervallen.32 Art. 2:239 lid 4 BW
bepaalt sindsdien dat de statuten kunnen bepalen dat het bestuur zichmoet gedragen
naar de aanwijzingen van een ander orgaan van de vennootschap. Het bestuur is in
beginsel verplicht deze aanwijzingen op te volgen, tenzij het belang van de vennoot-
schap zich daar tegen verzet. In concernverhoudingen betekent dit dat de moeder-
vennootschap – indien de statuten dit bepalen – instructies kan geven aan de
dochtervennootschap. Deze hoeven echter niet nageleefd te worden indien het
vennootschappelijk belang van de dochtervennootschap zich daartegen verzet. Het
belang van de dochtervennootschap blijft dus uiteindelijk centraal staan en vormt de
toets voor de instructies van de moedervennootschap.33 Zoals gezegd, zal het
vennootschappelijk belang van de dochtervennootschap wel in belangrijke mate
worden ingekleurd door het concernbelang. Hierop kom ik in paragraaf 4.3.2.4 terug.

4.3.2.3 Gelaagde besluitvorming en het adviesrecht van de or

Nu ik uiteengezet heb in hoeverre de moedervennootschap instructies kan geven aan
het bestuur, ga ik in op het adviesrecht bij opvolgingsbesluiten. Ik ga er daarbij van uit
dat er op het hoogste niveau geen or is ingesteld, wat in de praktijk ook meestal het
geval is. Ik kom later terug op de situatie dat een cor is ingesteld bij de moeder-
vennootschap. Op het niveau van de dochtervennootschap is veelal wel een or
ingesteld. Het adviesrecht van deze or beperkt zich tot het uitvoeringsbesluit van
het bestuur van de dochtervennootschap. Het is echter de vraag of dit in overeen-
stemming is met het beginsel dat het adviesrecht van de or van wezenlijke invloed is
op alle aspecten van het besluit. De Ondernemingskamer overwoog in de zaak-Nering
Bögel het volgende: “Het enkele feit dat bij de ondernemer een sterk voornemen
bestaat het voorgenomen besluit zoals het voor advies aan de or wordt voorgelegd,
ook te nemen, brengt op zichzelf beschouwd niet mee dat het advies te laat wordt
gevraagd en dat dit niet meer van invloed kan zijn op de besluitvorming.”34 Uit deze
jurisprudentie volgt dat voor de vraag of een advies van de or van wezenlijke invloed
is geen rol speelt of de ondernemer aan wiens onderneming de or verbonden is
daadwerkelijk zelf de achterliggende beleidsoverwegingen heeft ontwikkeld, of dat
het slechts om een uitvoering van een op hoger niveau bedacht besluit gaat. Dit heeft
als gevolg dat een or van een dochtermaatschappij minder medezeggenschap
heeft over alle aspecten van een besluit dan wanneer hij aan een onderneming die
niet tot een concern behoort, is verbonden. Met andere woorden: de medezeggen-
schap volgt niet de zeggenschap. Verburg wijst erop dat uit de jurisprudentie van
de OK volgt dat (de bestuurder van) de dochtermaatschappij wel de besluitvorming
van de concernmaatschappij bij zijn adviesaanvraag mag betrekken.35 Dit leidt
naar mijn mening echter niet tot een versterking van de positie van de or van de

32 Kamerstukken II, 2006-2007, 31058, nr. 3, p. 90.
33 Kamerstukken II, 2006-2007, 31058, nr. 3, p. 90.
34 Ondernemingskamer 10 maart 1994, NJ 1995, 374, ROR 1994/18 (Nering Bögel).
35 L.G. Verburg, Het territoir van de (Nederlandse) ondernemingsraad in het internationale bedrijfsleven,

Diss. 2007, p. 396.
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dochtermaatschappij, omdat de besluitvorming van de moedermaatschappij in
beginsel niet in rechte kan worden getoetst.36

4.3.2.4 Concernbelang vs. belang van de onderneming

Het is denkbaar dat het bestuur van de dochtervennootschap bij de motivering
van een (voorgenomen) besluit verwijst naar het belang van het concern als geheel.
In deze paragraaf analyseer ik welke rol het concernbelang speelt in de advies- en
beroepsprocedure van art. 25 en 26 WOR. Kan de ondernemer volstaan met de
motivering dat het besluit van hogerhand is opgelegd? Welke rol speelt het concern-
belang in de marginale toets van art. 26 WOR? En dient de or bij de uitoefening van
zijn adviesrecht zich ook rekenschap te geven van het concernbelang?

Voorop staat dat de ondernemer bij de besluitvorming rekening mag houden met
het concernbelang. Zo oordeelde de Ondernemingskamer in 1981 dat bij de vraag of
een ondernemer bij afweging van de betrokken belangen in redelijkheid tot het
besluit had kunnen komen er niet aan kan worden voorbijgegaan dat ondernemer
onderdeel uitmaakt van een groep.37 In een latere beschikking ten aanzien van een
afslankingsoperatie binnen het geheel van vestigingen, overwoog de Ondernemings-
kamer dat het bij de besluitvorming over het totaal van de vestigingen gaat.38 Dat het
concernbelang meegewogen moet worden in de besluitvorming, betekent echter niet
dat dit belang in alle gevallen doorslaggevend moet zijn, overwoog de Onderne-
mingskamer een jaar later.39 Het concernbelang legt wel gewicht in de schaal maar
niet per definitie het doorslaggevende, blijkt uit de beschikking inzake Nering Bögel.40

In de zaak Nedlin overwoog de Ondernemingskamer dat de omstandigheid dat op
holdingniveau een strategie is bepaald, niet betekent dat het op ondernemingsniveau
uitvoeren van deze strategie door middel van een voorgenomen (opvolgings)besluit
per definitie als redelijk handelen van de leiding beschouwd moet worden. De
ondernemer dient bij de besluitvorming zelfstandig de betrokken belangen te wegen
op redelijke wijze. In de onderhavige zaak had de ondernemer onvoldoende het
concernbelang afgewogen tegen het vennootschappelijk belang van de dochterven-
nootschap, mede omdat geen alternatievenwaren onderzocht.41 Ook in de Fluke-zaak
heeft de ondernemer onvoldoende inzicht gegeven in de afweging van de belangen
die in aanmerking moetenworden genomen.42 Het belang van de werknemers van de
dochtervennootschap is daarbij één van de af te wegen belangen.43 Dit blijkt ook

36 Later kom ik terug op de in de jurisprudentie ontwikkelde leerstukken toerekening en medeon-
dernemerschap die het wel mogelijk maken dat de moedervennootschap in rechte wordt
betrokken.

37 Ondernemingskamer 19 februari 1981, NJ 1982, 244 m.nt. Ma.
38 Ondernemingskamer 4 februari 1982, NJ 1983, 23 m.nt. Ma.
39 Ondernemingskamer 11maart 1982, NJ 1983, 30. In dit geval moest het belang van de werknemers

bij één van de vestigingen wel wijken voor het concernbelang.
40 Ondernemingskamer 10 maart 1995, NJ 1995, 374, ROR 1994/18, (Nering Bögel).
41 Ondernemingskamer 23 oktober 1997, NJ 1998, 612, JAR 1997/244, ROR 1997/21 (Nedlin).
42 Ondernemingskamer 7 juli 1988, NJ 1989, 845 (Fluke) m.nt. Ma.
43 Zie ook de noot van Maeijer bij Fluke NJ 1989, 845.
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uit de tweede Batco-zaak waarin de Ondernemingskamer niet aannemelijk achtte dat
de ondernemer de belangen van de werknemers onvoldoende had meegewogen.44

Uit de hierboven besproken jurisprudentie haal ik drie lijnen: (i) het bestuur van
de dochtermaatschappij mag en moet in sommige gevallen rekening houden met het
concernbelang, (ii) dit concernbelang legt een belangrijk gewicht in de schaal maar
hoeft niet in alle gevallen doorslaggevend te zijn en (iii) de ondernemer moet er in
ieder geval – bij de motivering van het besluit – rekenschap van geven dat hij de
verschillende belangen, waaronder het werknemersbelang, tegen elkaar heeft afge-
wogen. De ondernemer kan dus niet volstaan met de stelling dat de moedermaat-
schappij de opdracht heeft gegeven het besluit op deze wijze te nemen. In 2013 heeft
de Ondernemingskamer deze lijn in de jurisprudentie uit de jaren ’80 en ’90 bevestigd
in de zaak WINL.45 Deze benadering in de jurisprudentie op grond van art. 26 WOR
sluit nauw aan bij de hierboven besproken vennootschapsrechtelijke rechtspraak
inzake autonomie van concernmaatschappijen.

Een interessante vraag is welk gevolg de invoering van de wetgeving inzake de
flex-BV zal hebben voor de medezeggenschap in concernverhoudingen. De wets-
wijziging heeft het immers mogelijk gemaakt dat statutair zal worden bepaald dat het
bestuur van de dochtervennootschap verplicht is instructies van de moedervennoot-
schap op te volgen, tenzij het vennootschappelijk belang zich hiertegen verzet. Er is
immers minder ruimte voor een zelfstandige belangenafweging door de dochter-
maatschappij indien de statuten een ruime instructieplicht voor de AV(A) bevatten.
De zeggenschap is in dat geval minder en dat zal zijn weerslag hebben op de
medezeggenschap die aan de zeggenschap is gekoppeld. Het bestuur van de doch-
tervennootschap zal, bij de motivering van het besluit, de or wel inzagemoeten geven
in de afweging van het concernbelang ten opzichte van het vennootschappelijk
belang. Het is ook denkbaar dat bij concerns waarin dergelijke statutaire bepalingen
zijn opgenomen eerder sprake is van toerekening of medeondernemerschap (zie
hierovermeer in paragraaf 4.4.8). Een statutenwijziging waarinwordt opgenomen dat
het bestuur bepaalde instructies van een ander orgaan moet opvolgen, kan naar mijn
mening adviesplichtig zijnwanneer het ook leidt tot eenwijziging in de verdeling van
de bevoegdheden binnen de onderneming.

4.3.2.5 De or en het concernbelang

Uit het voorgaande volgt dat de bestuurder van de onderneming het concernbelang
in belangrijke mate mag laten meewegen in de besluitvorming en het daaraan
gekoppelde adviestraject. Een daarmee samenhangende vraag is wat de rol van de
or is ten aanzien van het concernbelang. Moet de or zich ook rekenschap geven van de
omstandigheid dat een onderneming onderdeel is van een groter geheel van ven-
nootschappen? Voor de or gelden weliswaar geen procedurevoorschriften, maar de
wijze waarop hij zich opstelt kan een rol spelen bij de vraag of een beroep ex art. 26
WORwordt gehonoreerd. In hoofdstuk 4 wees ik er verder op dat het gedrag van de or

44 Ondernemingskamer 28 november 1991, NJ 1992, 201 (Batco).
45 Ondernemingskamer 9 juli 2013, JAR 2013/223 (WINL).
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(weliswaar terughoudend) kan worden getoetst in een enquêteprocedure of een
procedure ex art. 2:14-16 BW. De hierboven gestelde vraag is in dit kader dus relevant.

De or heeft op grond van art. 2 WOR een dubbele taakstelling. Hij behartigt
enerzijds het belang van het personeel, maar richt zich anderzijds op het belang van
de onderneming. Voor de vraag wat de reikwijdte is van medezeggenschap in
concernverhoudingen is van belang of die tweede taak zo moet worden uitgelegd
dat dit alleen gaat alleen gaat om de onderneming waaraan hij is verbonden of ook
om andere ondernemingen binnen het concern. Uit de jurisprudentie lijkt het laatste
te volgen. In de HIG-beschikking oordeelde de Ondernemingskamer dat het voor de
hand ligt dat de or de strategische concernbelangen in zijn advies meeneemt. Nu
de ondernemer in zijn adviesaanvraag had aangegeven dat het (voorgenomen) besluit
vooral samenhing met strategische (concernrechtelijke) overwegingen, had de or dit
in zijn advies moeten betrekken.46 De or zal in zijn advies moeten ingaan op de
motivering van de ondernemer en daarbij dus ook het concernbelang moeten
betrekken. Doet hij dat niet, dan loopt hij het risico dat zijn beroep bij de Onderne-
mingskamer strandt. In de zaak-Nering Bögel overweegt de Ondernemingskamer het
volgende: “Uiteraard brengt het feit dat wordt meegewogen dat het gaat om
concernbeleid mee, dat de argumenten van de or om een besluit niet te nemen wel
het nodige gewicht moeten hebben.”47 Uit deze overweging kan worden afgeleid dat
de or met zwaarder geschut moet komen als sprake is van een voorgenomen besluit
binnen concernverhoudingen, dan als het gaat om een enkelvoudige vennootschap
die geen onderdeel uitmaakt van een concern.48 Het enkele argument dat het besluit
niet in het belang is van de onderneming waaraan de or is verbonden, zal in het
algemeen niet genoeg zijn. De vraag is of van een lokale or wel strategische
concernoverwegingen verwacht mogen worden. Naar mijn mening is dit in het
huidige tijdsbestek inderdaad van een or te verwachten. De or is een steeds grotere
rol gaan spelen binnen de strategische en vennootschapsrechtelijke verhoudingen en
daarbij past een ruimere taakstelling.

4.3.3 Rechtstreeks werkende besluiten

Sommige (strategische) beslissingen die de moedervennootschap neemt, vereisen
geen uitwerking op het niveau van de dochtervennootschap, maar werken recht-
streeks door in de onderneming van die dochtervennootschap. Het gaat daarbij in de
eerste plaats om besluiten die de moedervennootschap neemt uit hoofde van haar
aandeelhouderschap. Een voorbeeld is een besluit tot wijziging van de statuten van de
dochtervennootschap, waardoor het doel van de dochtervennootschap gewijzigd
wordt. Een ander voorbeeld is het besluit tot overdracht van alle aandelen, zodat
de dochtervennootschap (en indirect de aan haar verbonden onderneming) wordt
overgedragen aan een derde. Zie over de rol van de or ten aanzien van aandeelhou-
dersbesluiten ook hoofdstuk 2.

46 Ondernemingskamer 21 januari 1982, NJ 1983, 31 (HIG) m.nt. Ma. Zie ook S.M. Bartman,
A.F.M Dorresteijn, Van het concern, Deventer: Kluwer 2013, p. 201.

47 Ondernemingskamer 10 maart 1994, ROR 1994/18 (Nering Bögel).
48 L.G. Verburg, ‘Nedlin, de WOR en het SER-besluit Fusiegedragsregels’, ArbeidsRecht 1998, 23.
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In de tweede plaats kan worden gedacht aan besluiten die de moedervennoot-
schap voor het hele concern neemt, zoals concernfinanciering of overeenkomsten
met distributeurs en leveranciers. Deze besluiten hebben rechtstreeks gevolgen voor
de onderneming van de dochtervennootschap, zonder dat zij op dat niveau nog een
concreet besluit vergen. In deze situatie is het dus vooral de vraag of de or wel een
adviesrecht heeft en niet wanneer en of het nog van wezenlijke invloed is zoals bij
uitvoeringsbesluiten het geval is. Indien de dochtervennootschap geen besluit hoeft
te nemen is er immers geen zeggenschap (op dat niveau) en dus ook geen medezeg-
genschap. Ingelse wijst er echter terecht op dat er ook bij rechtstreeks werkende
besluiten een rol kan zijn voor het bestuur van de dochtervennootschap.49 Het gaat
dan vaak om een advies of een aanbeveling aan de moedervennootschap (als
aandeelhouder). Een voorbeeld daarvan is de in het vorige hoofdstuk besproken
positieve aanbeveling van het bestuur aan de aandeelhouder om de aandelen te
verkopen. Soms worden deze aanbevelingen of adviezen onder het adviesrecht
gebracht. Het gaat dan echter slechts om een adviesrecht inzake die aanbeveling of
dat advies en niet om een adviesrecht ten aanzien van het (voorgenomen) besluit.
Ook hier is dus geen sprake van wezenlijke invloed op alle aspecten van het besluit.

4.4 Oplossingen in wet en jurisprudentie

4.4.1 Inleiding

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

4.4.2 Informatie en overleg

De WOR houdt in verschillende bepalingen rekening met de omstandigheid dat een
onderneming onderdeel is van een concern. Zo moet de ondernemer op grond van
art. 31 lid 1 sub dWOR de or aan het begin van iedere zittingsperiode informeren over
de groep waarin hij verbonden is. Eventueel zou de or ook op grond van art. 31 WOR
informatie kunnen vragen over (het beleid van) de moedervennootschap. Mijns
inziens zal het bestuur van de dochtervennootschap zich niet snel kunnen ver-
schuilen achter de omstandigheid dat het informatie over een andere onderneming
betreft. Hierbij kan een vergelijking worden gemaakt met de informatie over de

49 P. Ingelse, Mede-ondernemen en concernenquête, TAO 2012-1, p. 28.

Medezeggenschap in concernverhoudingen 4.4.2

149



overnemer of fusiepartner die ik in het vorige hoofdstuk heb besproken (paragraaf
3.3.1)

Op grond van art. 24 lid 3 WOR dienen de bestuurders van de moedervennoot-
schap aanwezig te zijn bij het halfjaarlijkse overleg tussen or en het bestuur van de
dochtermaatschappij waaraan de or is verbonden.50 Deze verschijningsverplichting
vervalt echter indien binnen het concern meer dan vijf ondernemingsraden zijn
ingesteld. Ook bij overlegvergaderingen in verband met advies- of instemmings-
plichtige besluiten dient de concernleiding aanwezig te zijn. De uitzondering van
art. 24 lid 3 WOR geldt in dat geval niet.51 Door de verschijningsverplichting
van art. 24 WOR wordt de or in de gelegenheid gesteld rechtstreeks in overleg te
treden met de moedervennootschap en haar vragen te stellen. Er is echter niet
bepaald dat (het bestuur van) de moedervennootschap de door de or gevraagde
informatie zelf moet verstrekken. De informatieverstrekking zal altijd via de doch-
tervennootschap gaan.

4.4.3 Art. 31a WOR

Art. 31a WOR bepaalt dat de ondernemer de or gegevens verstrekt over werkzaam-
heden en resultaten van de onderneming. Indien de onderneming in stand wordt
gehouden door een jaarrekeningplichtige onderneming, moeten op grond van het
tweede lid van dit artikel de jaarrekening, het jaarverslag en de overige gegevens aan
de or verstrekt worden. In concernverhoudingen biedt Titel 9 van Boek 2 BW de
mogelijkheid de jaarrekening te consolideren, indien aan bepaalde eisen wordt
voldaan. Dit houdt in dat de moedervennootschap een jaarrekening opstelt waarin
tevens de resultaten van de verschillende dochtervennootschappen zijn verwerkt. De
dochtervennootschappen zijn vervolgens vrijgesteld van de jaarrekeningplicht, wat
inhoudt dat zij kunnen volstaan met een summiere (vereenvoudigde) jaarrekening:
de zogenoemde 2:403-vrijstelling. Tevens gelden de regels inzake het jaarverslag, de
overige gegevens en het accountantonderzoek niet. Het consolideren van de jaar-
rekening in concernverhoudingen kan gevolgen hebben voor de aan de vennootschap
verbonden onderneming. Zo is één van de voorwaarden voor de 403-verklaring dat de
moedervennootschap aansprakelijkheid aanvaardt voor de schulden van de
dochtervennootschappen.52

50 De moedervennootschap is in dit kader de ondernemer die ten minste de helft van het aantal
aandelen in de ondernemer houdt. De verschijningsplicht van het bestuur van de moedervennoot-
schap komt in de plaats van die van de commissarissen.

51 In art. 25 lid 4 WOR wordt namelijk alleen naar art. 24 lid 2 WOR en niet naar art. 24 lid 3 WOR
verwezen. Zie ook: H.J.M.N. Honée, Concernrecht en medezeggenschapsregelingen, Deventer:
Kluwer 1981, p. 134, S.M. Bartman, A.F.M. Dorresteijn, Van het concern, Deventer: Kluwer 2013,
p. 179.

52 Het afgeven van een dergelijke art. 403-verklaring betreft een adviesplichtig besluit. Het intrekken
van de 403-verklaring is dit in het algemeen niet, tenzij hierover toezeggingen zijn gedaan aan de
or van de dochtervennootschappen. Zie: Ondernemingskamer 13 juli 2000, JOR 2000/174 m. nt.
RvK, ROR 2001,15 (EBS I). Ook kan de (C)or het intrekken van de 403-verklaring aan de orde stellen
in een procedure ex art. 2:14-16 BW. Zie: Rechtbank Arnhem (voorzieningenrechter) 21 juli 2004,
JIN 2004/27. Zie hierover ook: L.G. Verburg, De OK, de medezeggenschap en het jaar 2000,
Arbeidsrecht 2001, 23. R.H. van het Kaar, ‘Kroniek medezeggenschap 2004’, SR 2005, 43,
S.M. Bartman, ‘werkgeversverplichtingen onder de art. 403-verklaring’, ArbeidsRecht 2002, 35.
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Vrijgestelde ondernemers hoeven slechts de vereenvoudigde jaarrekening te
overleggen aan de or (art. 31a lid 3 WOR). Nu deze jaarrekening zeer summier is,
dient daarnaast de geconsolideerde jaarrekening van de moedermaatschappij voor-
gelegd te worden. Ook moeten gegevens worden verstrekt waaruit de or kan
opmaken wat de bijdrage van de groepsmaatschappij aan het totale resultaat is
geweest. Deze gegevens zullen niet in alle gevallen het gebrek aan een afzonderlijke
jaarrekening compenseren. Hierdoor zullen ondernemingsraden van vrijgestelde
groepsmaatschappijen minder informatie krijgen dan ondernemingsraden van jaar-
rekeningplichtige ondernemingsraden (art. 31a lid 2 WOR).53 Voordat het jaarreke-
ningenrecht was aangepast aan de vierde EG-richtlijn, waren groepsmaatschappijen
verplicht alleen voor de informatie aan de or jaarstukken op te maken die voldeden
aan het Besluit verstrekking financiële informatie aan ondernemingsraden. Dit besluit
is in 1985 vervallen. In 1989 heeft de minister bij zijn adviesaanvraag inzake knel-
punten van de Wet op de ondernemingsraden de SER verzocht te adviseren of
herinvoering van deze verplichting wenselijk is. De SER kon niet tot een unaniem
advies komen en het verschil tussen jaarrekeningplichtige en vrijgestelde onderne-
mingen is blijven bestaan. In de zaak-ADM Europoort is door de Kantonrechter
Rotterdam dit verschil echter teniet gedaan.54

De kantonrechter overwoog het volgende:

“Geoordeeld wordt dat artikel 31a WOR een vergaande informatieverplichting aan de Ondernemer
oplegt. Nakoming van deze verplichting is onontbeerlijk om aan de bedoeling van de WOR te
kunnen voldoen. Uit artikel 31a WOR volgt dat de or recht heeft op jaarrekening en jaarverslag.
Als er sprake is van consolidatie dient de Ondernemer zodanige informatie te verschaffen dat
de wederwaardigheden van de onderneming voor de or navolgbaar zijn. Dit betekent dat van de
Ondernemer mag worden gevergd de hiervoor vermelde gegevens te verschaffen. Immers, op deze
wijze wordt informatie verstrekt als ware de verslaggeving niet geconsolideerd. Dit geldt temeer nu
gebleken is dat sprake is van een groot aantal vennootschappen die opgenomen zijn in de
geconsolideerde verslaggeving. Deze vennootschappen hebben geen COR of GOR, althans dit
is gesteld noch gebleken. De or dient inzicht te hebben in de bijdrage van de onderneming aan
het gezamenlijk resultaat van deze vennootschappen, temeer nu het totaaloverzicht niet door een
dergelijke overkoepelende ondernemingsraad of andere overlegvorm kanworden beoordeeld. (….)
De ondernemer dient deze gegevens (overigens in de Nederlandse taal) met toelichting schriftelijk
aan de or te verschaffen. Een reguliere jaarrekening van en jaarverslag van een niet geconsolideerde
vennootschap kan als voorbeeld strekken. Het kan niet zo zijn dat een or van een geconsolideerde
vennootschap qua informatie op achterstand wordt gezet van een vennootschap die dat niet is en
waarbij de or de jaarrekening en het jaarverslag ontvangt.”

Uit dit citaat blijkt dat de kantonrechter de achterstand van vrijgestelde dochter-
maatschappijen niet toelaatbaar acht. De ondernemer dient volgens hem daarom alle
informatie te verschaffen die hij zou moeten verschaffen wanneer de jaarrekening
niet geconsolideerd zou zijn. Hij geeft zelfs aan dat een jaarrekening van een niet-
vrijgestelde onderneming als voorbeeld kan dienen. Deze interpretatie van art. 31a

53 Zie ook: J. Roest, Medezeggenschap van werknemers bij financieel-economische besluiten. Met enige
beschouwingen naar Duits recht, Diss. 1996, p. 101.

54 Kantonrechter Rotterdam 23 april 2007, JAR 2007/152 (ADM Europoort).
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WOR komt erop neer dat de ondernemer een afzonderlijke jaarrekening dient op te
stellen om aan zijn financiële informatieplicht te voldoen. De groepsmaatschappij
heeft op deze wijze eigenlijk weer dezelfde verplichtingen als voor 1985. Dit heeft tot
gevolg dat de voordelen die Boek 2 BW biedt voor vrijgestelde ondernemingen, met
uitzondering van de vereisten ten aanzien van openbaarmaking en accountants-
onderzoek, minder aantrekkelijk zijn door het zware informatierecht van onderne-
mingsraden op grond van de Wet op de ondernemingsraden. De Kantonrechter
Rotterdam acht het belang van de or bij voldoende inzicht in de resultaten van de
onderneming belangrijker dan de voordelen voor de vennootschapsorganen om de
beperkte jaarstukken op te stellen. De kantonrechter maakt niet geheel duidelijk of
de zware informatieplicht op alle vrijgestelde ondernemingen rust of alleen op de
vrijgestelde ondernemingen van een concern waarin geen cor is ingesteld, zoals in
casu het geval was.

4.4.4 Concernmedezeggenschapsorganen

4.4.4.1 Cor, gor en gemor

De WOR biedt sinds 1971 de mogelijkheid de medezeggenschapsstructuur aan te
passen aan de concernstructuur door het instellen van concernmedezeggenschaps-
organen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de groepsondernemingsraad (gor), de centrale
ondernemingsraad (cor) of de gemeenschappelijke or (gemor). De cor en gor
zijn overkoepelende ondernemingsraden. Ze brengen hiërarchie aan in de medezeg-
genschapsstructuur, deze organen worden boven de afzonderlijke ondernemings-
raden geplaatst en hebben bevoegdheden aangaande gemeenschappelijke
aangelegenheden (zie hierna wat daaronder wordt verstaan). De cor en gor worden
samengesteld uit vertegenwoordigers van de onderliggende ondernemingsraden
(art. 35 WOR). Ook is het mogelijk in het reglement van de cor op te nemen dat
ondernemingen die geen or hebben ingesteld een afgevaardigde sturen naar de gor of
cor. Een gemeenschappelijke or (gemor) kan in de eerste plaats een oplossing zijn
voor de situatie dat één ondernemer of een groep van ondernemers meerdere
ondernemingen in stand houdt of houden die zo sterk met elkaar verbonden zijn
dat instelling van afzonderlijke ondernemingsradenweinig zin heeft, omdat hetzij de
omvang hetzij de werkzaamheden die deze ondernemingsraden zouden kunnen
verrichten te gering zijn.55

In de tweede plaats kan een gemeenschappelijke or worden ingesteld voor twee of
meer ondernemingen die afzonderlijk niet, maar gezamenlijk wel aan het getalscri-
terium van art. 2 WOR voldoen.56 Het instellen van een gemeenschappelijke or leidt
ertoe dat de afzonderlijke ondernemingen daarna voor de medezeggenschap als één
onderneming worden gezien. Ik richt me hierna vooral op de gedecentraliseerde
medezeggenschap met een cor en/of gor. Het instellen van een cor of een gor leidt

55 Beschikking Minister van Sociale Zaken 4 juli 1974, nr. 21336 SMA 1974, p. 50.
56 Beschikking Minister van Sociale Zaken van 30 juni 1980, nr. 20351, Kantonrechter 2 januari 1993,

ROR 1992/1.
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ertoe dat de medezeggenschapsstructuur wordt aangepast aan de zeggenschaps-
structuur, zodat de medezeggenschap de zeggenschap volgt. Hierna bespreek ik in
welke gevallen een cor of een gor moet worden ingesteld en wat de bevoegdheden
van deze concernorganen zijn. Ik sluit deze paragraaf af met een antwoord op de
vraag of deWOR het mogelijk maakt dat de verschillende medezeggenschapsorganen
binnen een concern een eigen competentieverdeling overeen kunnen komen.

4.4.4.2 Bevorderlijk voor de goede toepassing van de WOR

Voor alle concernmedezeggenschapsorganen geldt dat de ondernemer of groep van
ondernemers verplicht is deze in te stellen indien dit bevorderlijk is voor de goede
toepassing van de wet.57 Uit de jurisprudentie volgen twee belangrijke lijnen: (i)
de uitoefening van medezeggenschap dient daar plaats te vinden waar in overwe-
gende mate zeggenschap over de onderneming(en) bestaat en zij dus het meest
doelmatig is (medezeggenschap volgt zeggenschap) en (ii) de medezeggenschap
moet zo dicht mogelijk bij het werkmilieu van de betrokken werknemers worden
uitgeoefend.58 De medezeggenschapsstructuur moet zodanig worden ingericht dat de
medezeggenschap wordt gewaarborgd.59

De inrichting van de medezeggenschapsstructuur is een onderwerp dat in de
praktijk veelvuldig tot vragen leidt, maar nog weinig in jurisprudentie aan de orde is
geweest. In 2011 is een geschil tussen de Hefgroep en haar cor aan de Kantonrechter
Rotterdam voorgelegd. In deze zaak wilde de ondernemer, vooruitlopend op een
reorganisatie, een gemeenschappelijke or instellen. De cor wilde echter vasthouden
aan de bestaande gedecentraliseerde structuur met afzonderlijke ondernemings-
raden en een cor. De kantonrechter concludeerde dat voor een aanpassing van de
medezeggenschapsstructuur nog geen aanleiding bestaat, omdat onder meer nog
geen gemeenschappelijk personeelsbeleid wordt gevoerd en de onderdelen nog
voldoende autonoom van elkaar opereren. De praktische bezwaren die de onder-
nemer opwierp, zoals hoge kosten van het instandhouden van de afzonderlijke
ondernemingsraden, konden de ondernemer ook niet baten.60

Deze uitspraak illustreert dat de ondernemer pas kan overgaan tot een wijziging
van de medezeggenschapsstructuur, nadat de zeggenschapstructuur is gewijzigd.
Hiermee doet de kantonrechter recht aan het aan de WOR ten grondslag liggende
algemene beginsel van ‘medezeggenschap volgt zeggenschap’. Een andere benade-
ring zou er immers toe leiden dat de ondernemingsraden geen invloed kunnen
uitoefenen op de wijzigingen in de organisatie die zullenworden doorgevoerd. Indien
een cor of gor wordt ingesteld, wordt binnen het concern een ondernemer aange-
wezen die jegens dit medezeggenschapsorgaan als ondernemer zal optreden, bijvoor-
beeld een vertegenwoordiger van de moedervennootschap.61 Hierbij is het niet van
belang dat deze ondernemer geen onderneming in de zin van deWOR in stand houdt.

57 Aanvankelijk was de instelling van een cor of gor niet verplicht. Zie Kamerstukken II, 1969-1970,
10335, nr. 3, p. 25.

58 Zie bijvoorbeeld: Kantonrechter Rotterdam 30 maar 2011, JAR 2011/233, RO 2011/68 (Hefgroep).
59 Zie: Kantonrechter Arnhem 22 september 2011, ROR 2011/24, JIN 2011/820 (Helianthos).
60 Kantonrechter Rotterdam 30 maar 2011, JAR 2011/233, RO 2011/68 (Hefgroep).
61 S.M. Bartman, A.F.M. Dorresteijn, Van het concern, Deventer: Kluwer 2013, p. 177.
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4.4.4.3 Competentieverdeling

Wanneer meerdere medezeggenschapsorganen binnen een concern zijn inge-
steld, kunnen zich competentievraagstukken voordoen. Art. 35 WOR bepaalt dat
aangelegenheden van gemeenschappelijk belang worden afgedaan door de cor of
de gor.62 Uit de wetsgeschiedenis en de jurisprudentie volgt dat sprake is van een
aangelegenheid van gemeenschappelijk belang indien: (i) sprake is van concernbeleid
of (ii) het een onderwerp betreft dat in alle ondernemingen, of in ieder geval een
meerderheid daarvan, gelijke afdoening vereist.63 In het eerste geval moet worden
gekeken naar de inhoud van het besluit, terwijl in het tweede geval meer wordt
gekeken naar wie beslist.64 Zo overwoog de Ondernemingskamer dat een besluit tot
extra openstelling van een aantal postkantoren een aangelegenheid betreft die gelijke
afdoening vereist.65 Van concernbeleid is bijvoorbeeld sprake indien de sluiting of
verkoop van één vestiging onderdeel is van een algehele (concernbrede) reorganisa-
tie.66 Ook wanneer een besluit eerst uitgeprobeerd wordt op een minderheid van de
ondernemingen in de groep met de bedoeling het op basis van die ervaringen later op
alle ondernemingen toe te passen, is sprake van een aangelegenheid van gemeen-
schappelijk belang.67

Indien sprake is van een (voorgenomen) besluit dat een aangelegenheid van
gemeenschappelijk belang betreft, gaan alle bevoegdheden van de afzonderlijke
ondernemingsraden over op de cor of gor (art. 35 lid 2 WOR). De bevoegdheid van
de cor of gor is namelijk een exclusieve bevoegdheid. Wanneer het gaat om bijvoor-
beeld een besluit inzake reorganisatie of fusie met grote personele gevolgen bij één of
meerdere ondernemingen, kan een behandeling door de cor of gor onbevredigend
zijn. Dit omdat de vertegenwoordigers van de getroffen onderneming(en) in de cor of
gor een minderheid vormen. In een dergelijk geval wordt er wel voor gekozen het
principebesluit voor te leggen aan de cor of gor en de uitwerking van dit besluit aan de
afzonderlijke ondernemingsraden. De vraag is of dit past binnen het systeem van

62 Daarnaast hebben de cor en de gor eigen bevoegdheden. Bij wetswijziging in 1998 is een einde
gemaakt aan de discussie hierover. Kamerstukken II, 1995-1996, 24615, nr. 3, p. 15. Als voorbeeld
van een besluit waarbij geen sprake is van een basisbevoegdheid van een afzonderlijke or noemt
het kabinet het (voorgenomen) besluit van de moedervennootschap om duurzaam samen te gaan
werken met een ander concern. Voor de discussie hierover in de literatuur verwijs ik o.m. naar:
H.J.M.N. Honée, Concernrecht en medezeggenschapsregelingen, Deventer: Kluwer 1981 p. 164-165,
M.G. Rood, ‘Over de verhouding WOR-vennootschapsrecht’, TVVS 1993, 129.

63 Het uitgangspunt van WOR 1970 was dat een aangelegenheid voor alle ondernemingen moest
gelden Kamerstukken II, 1969-1970, 10335, nr. 3, p. 25 in 1979 is dit genuanceerd in die zin dat ook
in geval een onderwerp ziet op een meerderheid van de ondernemingen sprake is van een
aangelegenheid van gemeenschappelijk belang. Kamerstukken II, 1975-1976, 13954, nr. 1-3, p. 52.
Zie: Ondernemingskamer 25 juni 1981, NJ 1982, 248.

64 Zie ook: S.M. Bartman, A.F.M. Dorresteijn, Van het concern, Deventer: Kluwer 2013, p. 185.
65 Ondernemingskamer 11 januari 1990, SR 1990-3, p. 92.
66 Ondernemingskamer 30 augustus 1984, NJ 1984, 475 (AMFAS). Zie ook: President Rechtbank

Haarlem 27 april 1981, NJ 1981, 452 (Van Gelder). Zie voor andere voorbeelden van concernbeleid:
Ondernemingskamer 25 juni 1981, NJ 1981, 248; Hoge Raad 7 oktober 1998 NJ 1998, 778, JAR 1998/
251, ROR 2000/4 (NS reizigers).

67 Ondernemingskamer 3 juli 2003, ARO 2003/123, JAR 2003/207, ROR 2003,26 (GOR sector
gevangeniswezen).
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art. 35 WOR. Gesteld kan immers worden dat niet alleen de bevoegdheid tot advise-
ring over het voorgenomen besluit zelf, maar ook het adviesrecht over de uitvoering
daarvan over gaat op de cor. Lange tijd heeft de Ondernemingskamer deze strikte
benadering gehanteerd.68 Na de beschikking inzake NS Reizigers is echter duidelijk
geworden dat Ondernemingskamer en Hoge Raad van oordeel zijn dat het ‘opknip-
pen’ van het besluit in een principe- en een uitvoeringsbesluit niet in strijd is met het
systeemvan de wet.69 Bartman en Dorresteijnwijzen erop dat de concernondernemer
niet verplicht is een (voorgenomen) besluit te splitsen in een principebesluit en een
uitvoeringsbesluit, tenzij het principebesluit zodanige ruimte laat dat de uitvoering
leidt tot nieuwe adviesplichtige besluiten als bedoeld in art. 25 lid 1WOR.70 Naar mijn
mening doet het opsplitsen in principe- en uitvoeringsbesluit wel het meeste recht
aan de medezeggenschap van de werknemers.

Uit jurisprudentie volgt dat de afzonderlijke ondernemingsraden zelfstandig de
bevoegdheid beh ouden om deskundigen te raadplegen.71 Juist bij competentievraag-
stukken kan het nuttig zijn voor de or een deskundige, zoals een advocaat, in te huren.

4.4.4.4 Competentieafspraken tussen concernmedezeggenschapsorganen (?)

Uit de vorige paragraaf blijkt dat niet altijd duidelijk is welk medezeggenschapsorgaan
bevoegd is over een bepaald (voorgenomen) besluit te adviseren. Het kan daarom
wenselijk zijn dat de verschillende medezeggenschapsorganen afspraken maken,
zodat onduidelijkheid wordt weggenomen. De vraag is of dergelijke afspraken rechts-
geldig kunnen worden gemaakt. Op grond van art. 32 WOR kunnen immers de
bevoegdheden van een or alleen worden uitgebreid en niet worden beperkt. Indien
bijvoorbeeld op basis van art. 35 WOR een bevoegdheid aan de cor toekomt omdat
sprake is van een gemeenschappelijke aangelegenheid, kan dit orgaan geen afstand
doen van deze bevoegdheid bij overeenkomst op grond waarvan het adviesrecht aan
de afzonderlijke ondernemingsraden toekomt. De praktijk vraagt wel om een derge-
lijke flexibiliteit.

In 2003 adviseerde de SER meer flexibiliteit mogelijk te maken tussen de diverse
medezeggenschapsorganen binnen een concern. Dit door de mogelijkheid te creëren
dat een van de organen zijn bevoegdheid opgeeft ten behoeve van andere (onder-
liggende) medezeggenschapsorganen. Het ingetrokken voorstel van de Wet mede-
zeggenschap werknemers bood een soortgelijke mogelijkheid.72 In het
kabinetsstandpunt medezeggenschap 2009 geeft de minister aan dat het kabinet
positief staat tegenover een, door de AOM-commissie van de SER voorgestelde,73

68 Ondernemingskamer 25 juni 1981, NJ 1982, 248, Ondernemingskamer 10 mei 1990, NJ 1992, 126
HSA). Zie ook de noot van Maeijer bij Rechtbank Groningen 24 april 1981, NJ 1982, 249.

69 Hoge Raad 7 oktober 1998 NJ 1998, 778, JAR 1998/251, ROR 2000/4 (NS reizigers).
70 S.M. Bartman, A.F.M. Dorresteijn, Van het concern, Deventer: Kluwer 2013, p. 184.
71 Hof ’s-Hertogenbosch 30 juni 2006, JAR 2006/186, ROR 2006/24 (Dumeco Weert). Deze kosten

moeten dan worden vergoed door de dochtermaatschappij die de ondernemer in de zin van de
WOR is.

72 Zie hierover ook L.C.J. Sprengers, ‘Medezeggenschapsstructuur en politiek primaat. Twee onder-
werpen uit de WMW nader belicht’, SMA 2005-5, p. 221-222.

73 Commissie Arbeid Onderneming en Medezeggenschap notitie consultatief overleg medezeggen-
schap van 21 september 2009 AOM/948.
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wijziging van art. 35WOR in die zin dat het mogelijk wordt de bevoegdheidsverdeling
tussen verschillende medezeggenschaporganen flexibel te regelen. De minister
plaatst daarbij wel de kanttekening dat dat versnippering van bevoegdheden moet
worden vermeden.74 In 2011 laat de minister echter in een brief aan de Tweede Kamer
weten geen uitvoering te geven aan het kabinetsstandpunt, met uitzondering van het
onderdeel over scholing.75

Uit jurisprudentie van de Ondernemingskamer lijkt te volgen dat dergelijke
afspraken tussen concernorganen ook onder huidig recht mogelijk zijn. In de CAS-
beschikking die geen betrekking had op concernverhoudingen, maar op afspraken
tussen een or en een tor in een overnamesituatie deelde de Ondernemingskamer het
standpunt van de ondernemer dat de bevoegdheden van de or overgegaan zijn op de
tor. De Ondernemingskamer overwoog daarbij het volgende: “het is te begrijpen dat
de ondernemingsraad zich ongelukkig voelt met het feit dat zijn bevoegdheden zijn
overgegaan naar de tor waarin hij een minderheidspositie bekleedt, maar dit doet
aan het een en ander niet af. De ondernemingsraad heeft, na afweging van de
argumenten voor en tegen, gekozen voor deelname in de tor, met de daarbij
behorende medezeggenschap over SSC Archief, maar evenzeer voor het prijsgeven
van de eigen medezeggenschapsrechten.”76 De vraag is hoe deze uitspraak zich
verhoudt tot art. 32 WOR op grond waarvan het immers niet mogelijk is bevoegd-
heden prijs te geven.77 Naar mijn mening moet bij de toepassing van art. 32 WOR een
onderscheid worden gemaakt tussen het volledig wegcontracteren van bevoegd-
heden en het verschuiven van bevoegdheden naar andere medezeggenschapsorga-
nen, zoals de cor, gor of de tor. In het laatste geval worden de bevoegdheden immers
nog steeds uitgeoefend door een orgaan dat de werknemers vertegenwoordigt. De
CAS-beschikking past binnen deze lijn. Hierbij geldt wel dat nodig is dat het mede-
zeggenschapsorgaan dat zijn bevoegdheden afstaat zich realiseert wat de consequen-
ties ervan zijn, iets wat de Ondernemingskamer ook meeneemt in haar beslissing. De
ondernemer dient zich naar mijn mening ervan te verzekeren dat dit bewustzijn bij
het medezeggenschapsorgaan bestaat.

4.4.5 In de jurisprudentie ontwikkelde instrumenten

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

74 Kabinetsstandpunt medezeggenschap 2009 p. 9. Kamerstukken II, 2009-2010, 29818, nr. 32.
75 Kamerstukken II 2011-2012, 29818, nr. 35.
76 Ondernemingskamer 27 augustus 2010, ARO 2010/136, ROR 2010/39, JAR 2010/269 (CAS).
77 Zie hierover ook: L.G. Verburg, ‘De Ondernemingskamer, de medezeggenschap en de periode 2009

tot en met 2011, ArbeidsRecht 2012-8.
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De WOR-1970 bepaalde in art. 25 lid 1: “De ondernemer stelt, tenzij zwaar-
wichtige belangen van hemzelf danwel de onderneming zich daartegen verzetten, de
ondernemingsraad in de gelegenheid aan hem advies uit te brengen over een door
hem of door een andere bij de onderneming betrokken persoon te nemen besluiten
(..)” Het adviesrecht beperkte zich toentertijd aldus niet tot besluiten die door de
ondernemer zelf werden genomen, maar strekte zich ook uit over besluiten van
andere bij de onderneming betrokkenen. In 1979 is deze zinsnede weer uit de wet
verdwenen, omdat die in de praktijk onduidelijk bleek. Bij de wijziging ging de
regering er wel van uit dat iedere bij de onderneming betrokken persoon die een
besluit neemt als bedoeld in art. 25 WOR lid 1 dit doet namens de ondernemer. De
regering geeft hiermee aan dat ruimte bestaat een besluit van een ander dan de
formele ondernemer te beschouwen als een besluit van de ondernemer. Dit is
inmiddels ook in jurisprudentie van de Ondernemingskamer en Hoge Raad aan-
vaard.78 Deze jurisprudentie bespreek ik hierna.

4.4.6 Toerekening

Het eerste leerstuk betreft toerekening. Toerekening houdt in dat een besluit van een
ander dan de ondernemer – voor de toepasselijkheid van de WOR – als een besluit
van de ondernemer wordt beschouwd. In concernverhoudingen betekent dit dat een
besluit van de moedervennootschap als een besluit van de dochtermaatschappij –
waaraan de ondernemingsraad is verbonden – wordt beschouwd. De dochterven-
nootschap dient in dat geval advies te vragen aan haar or. Het leerstuk is in de
jurisprudentie ontwikkeld. De eerste zaak waarin toerekening van een besluit van een
aandeelhouder/moedervennootschap aan een dochtervennootschap aan de orde
was79 betreft de beschikking-Howson Algraphy.80 In deze zaak stelde de Onderne-
mingskamer voorop dat een besluit tot bedrijfsfusie een besluit van het bestuur van
de dochtervennootschap is. Het besluit van demoedermaatschappij betrof slechts een
aanwijzing en voor toerekening was geen plaats.81 Dit uitgangspunt is in overeen-
stemming met de gedachte dat de dochtermaatschappij een autonome zelfstandige
rechtspersoon is. Toerekening maakt inbreuk op deze autonomie82 en moet zeer
terughoudend worden gebruikt. In latere jurisprudentie is een aantal uitzonderingen
op de Howson Algraphy-leer aanvaard.

In de zaak Shell Research heeft de Ondernemingskamer voor de eerste keer een
besluit van een concernmaatschappij toegerekend aan de ondernemer aan wiens

78 Door deze jurisprudentie vindt Koning het jammer dat de zinsnede uit de WOR van 1970 is
geschrapt. F. Koning, ‘Interface Heuga. Van ondernemingsraad naar ondernemersraad?’, De
NV 1994-72, p. 161.

79 Eerder werd wel al een besluit van de Raad van commissarissen toegerekend aan het bestuur.
Ondernemingskamer 19 februari 1981, NJ 1982, 245.

80 Hoge Raad 11 juli 1984, NJ 1985,212 m.nt. Maeijer (Howson Algraphy I).
81 Zie de conclusie van de A-G hieromtrent. Ook: M. Holtzer, naschrift bij A.F.M. Dorresteijn, ‘Geen

toerekening maar ‘mede-ondernemer’ reactie, SR 1999-10, p. 257. S.M. Bartman, A.F.M. Dorresteijn,
Van het concern, Deventer: Kluwer 2013, p. 188.

82 L. Timmerman, Over multinationale ondernemingen en medezeggenschap van werknemers, Deven-
ter: Kluwer 1988 p. 73.
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onderneming de or verbonden was.83 Shell Research hield twee laboratoria in stand,
waarvan aan één een or verbonden was. Om de research te coördineren was verder
Shell International Research Maatschappij (SIRM) ingesteld. Deze laatste vennoot-
schap besloot tot een budgetreductie welke tot aanzienlijke personele gevolgen bij
het laboratorium in Rijswijk leidde. De Ondernemingskamer rekende het besluit tot
budgetreductie toe aan Shell Research. Van groot belang daarbij was dat een bestuur-
der van Shell Research als commissaris van SIRM grote invloed had op de besluitvor-
ming en dat de bestuurder in de zin van de WOR van het laboratorium ook bij het
besluit op hoger niveau was betrokken. Met andere woorden: via een personele unie
was het bestuur van de onderneming waaraan de or verbonden was, betrokken
geraakt bij de besluitvorming.84 Medewerking van het bestuur op het niveau van
besluitvorming lijkt daarmee een vereiste te zijn.

Dit blijkt ook uit de HSA-beschikking, waarin de Ondernemingskamer overwoog
dat het besluit van een moedermaatschappij adviesplichtig is bij de dochtermaat-
schappij (HSA) nu het besluit mede door de bestuurder van HSAwerd voorgenomen.85

Ingelse stelt in dit kader dat toerekening zich met name zal voordoen wanneer de
dochter door enige vorm van betrokkenheid zelf verantwoordelijkheid voor het
besluit draagt.86

Zonder medewerking van het bestuur van de onderneming waaraan de or is
verbonden, is toerekening ook lastig voor te stellen. In het geval van toerekening is
het immers het bestuur van de (dochter)onderneming zelf dat advies vraagt en de
daaraan gekoppelde informatie- en motiveringsverplichtingen moet vervullen. Zon-
der zelf betrokken te zijn, zal het heel lastig zijn aan deze verplichtingen te voldoen.

Uit de VNU Publitec-beschikking volgt vervolgens nog dat het (voorgenomen)
besluit betrekking moet hebben op de (Nederlandse) onderneming en rechtstreeks
verband moet houden met een adviesplichtig besluit bij de dochteronderneming.87

Het besluit moet ingrijpen in de dochtervennootschap en aldaar (sociale) gevolgen
hebben, wil voor toerekening plaats zijn.88 In de zaak-Honeywell – waarin de
uitbreiding van de productiecapaciteit in Tsjechië centraal stond – was hiervan naar
het oordeel van de Ondernemingskamer geen sprake. Het besluit greep niet recht-
streeks in bij de onderneming waaraan de or was verbonden.89 In de literatuur wordt

83 Ondernemingskamer 2 april 1987, NJ 1988, 382 (Shell Research).
84 Ook in de uitspraak van kantonrechter Utrecht 4 maart 2011 leidde het bestaan van een personele

unie tot de conclusie dat het (voorgenomen) besluit moest worden toegerekend. Overigens
betekende dat in dit geval niet dat de or ook het adviesrecht kon uitoefenen, nu het voorgenomen
besluit onder het primaat van de politiek viel. Kantonrechter Utrecht 4 maart, JAR 2011/252. Vgl.
L.G. Verburg, Het territoir van de (Nederlandse) ondernemingsraad in het internationale bedrijfsleven,
Diss. 2007, p. 180.

85 Ondernemingskamer 10 mei 1990, NJ 1992, 126 (HSA).
86 P. Ingelse, ‘Mede-ondernemen en concernenquête’, TAO 2012-1, p. 31.
87 Ondernemingskamer 15 april 2004, ARO 2004/63, ROR 2004/34, JOR 2004/165 (VNU Publitec). Uit

deze uitspraak valt overigens niet af te leiden of bestuurders van VNU Publitec – of haar
rechtsvoorgangers – betrokken zijn geweest bij de besluitvorming bij de moedervennootschap,
zodat niet geheel duidelijk is of aan beide vereisten moet worden voldaan.

88 In deze zaak toetst de Ondernemingskamer overigens niet aan de elementen uit Shell Research. Zie
ook: S.M. Bartman, A.F.M. Dorresteijn, Van het concern, Deventer: Kluwer 2013, p. 190.

89 Ondernemingskamer 17 januari 2008, ARO 2008, 36, ROR 2007.44 (Honeywell).
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er op gewezen dat vereist is dat de dochtervennootschap het besluit zelf heeft kunnen
nemen.90 Verburg stelt verder dat voor toerekening altijd sprake moet zijn van
hiërarchie tussen degene die het besluit neemt en de ondernemer in de zin van de
WOR. Daarom zou toerekening in de overheidssector niet mogelijk zijn.91 Dit leek
aanvankelijk ook uit jurisprudentie te volgen, maar in 2011 achtte de Kantonrechter
Utrecht toerekening in de publieke sector wel mogelijk.92

4.4.7 Medeondernemerschap en vereenzelviging

Het tweede in de jurisprudentie ontwikkelde leerstuk is medeondernemerschap. Van
medeondernemerschap is sprake indien een ander dan de ondernemer (bijvoorbeeld
de moedermaatschappij) een adviesplichtig besluit neemt dat zodanig ingrijpt in een
andere onderneming dat die andere vennootschap voor de toepassing van deWOR als
medeondernemer dient te worden beschouwd. Een belangrijk verschil tussen toe-
rekening en medeondernemerschap is dat in het geval van toerekening de onder-
nemer aan wiens onderneming de or is verbonden het advies dient te vragen, terwijl
bij medeondernemerschap degene die het besluit neemt (de moedermaatschappij
zelf, naast de ondernemer) verplicht wordt de WOR na te leven en zelfstandig in
rechte kanworden betrokken.93 Uit een uitspraak van de Kantonrechter Utrecht volgt
dat de or de mogelijkheid heeft alleen de medeondernemer in rechte te betrekken.
Deze heeft een zelfstandige verplichting tot naleving van de WOR, onafhankelijk van
de eigen ondernemer.94

Aanvankelijk werd medeondernemerschap vooral toegepast in de publieke sector.
De Ondernemingskamer introduceerde het leerstuk in de beschikking inzake de
Kamers van Koophandel door te overwegen dat de or van de Kamer van Koophandel
adviesrecht heeft ten aanzien van een besluit van de Staat, nu ‘deze daarmee recht-
streeks in de onderneming(en) van de samen te voegen Kamers van Koophandel heeft
ingegrepen. Met het oog op de toepassing van de WOR moet de staat daarom in
zoverre ten minste als medeondernemer worden aangemerkt.’95

90 S.M. Bartman, A.F.M. Dorresteijn, Van het concern, Deventer: Kluwer 2013, p. 188. J. Roest, Mede-
zeggenschap van werknemers bij financieel-economische besluiten. Met enige beschouwingen naar
Duits recht, Kluwer: Deventer 1996, p. 49.

91 Ondernemingskamer 18 februari 1999, ROR 1999/8.
92 Kantonrechter Utrecht 4 maart 2011, JAR 2011/252.
93 Verburg hanteert een ander verschil tussen toerekening en medeondernemerschap. Zijns inziens

is bij toerekening de vraag of er adviesrecht is en zo ja op welk moment. Medeondernemerschap
komt in beeld wanneer indien de or vreest dat het resultaat van het adviestraject weinig zoden aan
de dijk zal zetten, tenzij een derde rechtsreeks bij dat besluit kan worden betrokken. L.G. Verburg,
Het territoir van de (Nederlandse) ondernemingsraad in het internationale bedrijfsleven, Diss. 2007,
p. 137.

94 Kantonrechter Utrecht 29 augustus 2012, JAR 2012/267, ROR 2012/25, RO 2012/67 (Novio). Wel-
iswaar betrof het in deze zaak een art. 36 WOR-procedure, maar naar mijn mening dient hetzelfde
te gelden voor de beroepsprocedure ex art. 26 WOR. Zie meer over deze uitspraak in paragraaf
4.2.6.

95 Ondernemingskamer 2 april 1998, NJ 1998/751.
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De zaak PUEM van negen jaar eerder kan volgens mij echter beschouwd wor-
den als de eerste zaak waarin het leerstuk medeondernemerschap werd toegepast.96

In deze zaak ging het om een besluit van de provincie Utrecht die 99,6 % van de
aandelen in PUEM bezat en tevens invloed had op de samenstelling van de organen
van PUEM. Het Hof Amsterdam overwoog: “Zij die krachtens hun rechtspositie in de
vennootschap het in hun macht hebben de in art. 25 lid 1 bedoelde besluiten te
nemen, zullen alvorens te besluiten het advies van de or dienen te vragen. Het betoog
dat tot de conclusie zou leiden dat de belangrijkste methode waarmee fusies en
overnames tot stand komen, namelijk overdracht van aandelen door degene die de
meerderheid van aandelen houdt, niet zou vallen onder het begrip overdracht van de
zeggenschap over de onderneming kan niet worden aanvaard.” 97 Het hof paste in
deze zaak het leerstuk medeondernemerschap echter (niet consequent) toe nu het in
het dictum slechts PUEM veroordeelde advies te vragen. Van den Ingh heeft deze
discrepantie ook opgemerkt en overweegt dat de zin “zij die krachtens hun rechts-
positie in de vennootschap het in hun macht hebben de in art. 25 lid 1 bedoelde
besluiten te nemen, zullen alvorens te besluiten het advies van de ondernemingsraad
dienen te vragen” slordig is geformuleerd en de Ondernemingskamer terecht de
vennootschap heeft opgedragen binnen bepaalde termijn advies te vragen.98 Ik deel
deze mening niet, nu de casus van PUEM zich niet leent voor toerekening. De
hierboven besproken vereisten voor toerekening deden zich namelijk niet voor in
het geval van PUEM. PUEM had op geen enkele wijze meegewerkt aan de besluit-
vorming99 en kon het besluit niet zelf nemen en dus ook niet intrekken.

Ook in de zaak-Heuga kwam de Hoge Raad tot de conclusie dat de moeder-
vennootschap in een art. 26 WOR-procedure kon worden betrokken. In deze zaak
stond een beslissing van de AV(A) van moedervennootschap Interface Heuga tot
afschaffing van het vrijwillige structuurregime centraal. De enige or binnen het
concern, verbonden aan Heuga Nederland, claimt adviesrecht over dit (voorgenomen)
besluit. Het belang van de or bij dit besluit is aanzienlijk nu hij op grond van het
vrijwillige (toenmalige) structuurregime aanbevelingsrechten en bezwaarrechten
uitoefent. De Hoge Raad overweegt:

“Vooropgesteld dat Heuga Holding destijds tegelijkertijd 100% aandeelhoudster en statutair direc-
teur van Heuga Nederland was en als zodanig binnen de onderneming van Heuga Nederland grote
zeggenschap had en dat voorts de statutaire bepalingen waarvan de wijziging in casu wordt
aangevochten, hierop neerkwamen dat bij Heuga Holding ten behoeve van de medewerkers van
Heuga Nederland in de zin van art. 2:262 e.v. BW een (overigens verlicht) structuurregime gold,
derhalve gehandeld werd volgens een stelsel dat van rechtstreeks en onmiddellijk belang was voor

96 Hof Amsterdam 27 juli 1989, NJ 1990, 734, ROR 1989/30 (PUEM). Zie over deze uitspraak ook:
F.J.P. van den Ingh, ‘Enige kanttekeningen bij Hof Amsterdam 27 juli 1989, rolnr. 381/86 KG (PUEM)I’,
WPNR 1990-5958, p. 278-280 en F.J.P. van den Ingh, ‘Enige kanttekeningen bij Hof Amsterdam
27 juli 1989 (PUEM) II, slot’, WPNR 1990-5959, p. 297-298.

97 R.o. 4.7.
98 F.J.P. van den Ingh, ‘Enige kanttekeningen bij Hof Amsterdam 27 juli 1989 (PUEM) (Slot II), WPNR

1990-5959, p. 298.
99 Volgens Van den Ingh was echter niet goed denkbaar dat de provincie Utrecht niet bij het besluit

betrokken was geweest. F.J.P. van den Ingh, ‘Enige kanttekeningen bij Hof Amsterdam 27 juli 1989
(PUEM) (Slot II), WPNR 1990-5959, p. 297.
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de organisatie en het beleid in de onderneming van Heuga Nederland, moet voor de toepassing van
de artikelen 25 en 26 van de WOR Heuga Holding, inmiddels genaamd Interface Heuga, geacht
worden in de zin van art. 1 lid 1 letter d van deWOR, de onderneming van Heuga Nederland destijds
in zoverre mede in stand te hebben gehouden, hetgeen betekent dat zij ten tijde van het inleidend
verzoekschrift te dier zake te zamen met Heuga Nederland als ‘ondernemer’ in rechte kon worden
betrokken.”

De Hoge Raad vervolgt met “het oordeel dat herverdeling van de bevoegdheden
binnen Interface Heuga doorwerkt in de onderneming van Heuga Nederland,
hetgeen inhoudt dat Interface Heuga in zoverre vereenzelvigd kan worden met
Heuga Nederland geeft dan ook geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting en kan
als verweven met waarderingen van feitelijke aard voor het overige in cassatie niet
op juistheid worden getoetst.”100 Voor een dergelijke vereenzelviging of medeon-
dernemerschap (de Hoge Raad past beide leerstukken toe) is plaats indien de
moedervennootschap grote zeggenschap uitoefent en het besluit van rechtstreeks
en onmiddellijk belang is voor de onderneming van de dochtervennootschap.

In de beschikking inzake Grenscorrecties Den Haag is het leerstuk medeonder-
nemerschap vervolgens verder aangescherpt. Naar het oordeel van de Hoge Raad is
rechtstreeks ingrijpen onvoldoende om een medeonderneming aan te nemen. Toch is
vereist dat die ander ten opzichte van de desbetreffende onderneming een positie
inneemt die hem stelselmatig een zodanige invloed op de besluitvorming binnen
de onderneming verschaft dat gezegd kanworden dat de ondernemingmede door die
ander in stand wordt gehouden. Daarvan was in de verhouding tussen provincie en
gemeenten geen sprake. Ook de omstandigheid dat het in het geding zijnde besluit
vanwege zijn aard buiten de sfeer van de organen van de gemeente valt, verzet zich
naar het oordeel van de Hoge Raad tegenmedeondernemerschap. In zijn noot bij deze
uitspraak schrijft Van het Kaar dat de Hoge Raad gebroken heeft met de benadering in
PUEM. Deze laatste uitspraak laat ruimte voormedeondernemerschap in gevallen van
incidentele uitoefening van zeggenschap, terwijl volgens Van het Kaar de Hoge Raad
in de beschikking inzake grenscorrecties Den Haag als vereiste stelt dat sprake moet
zijn van een frequente en intensieve bemoeienis.101 Ingelse wijst er echter op dat het
woord stelselmatig geen bijvoeglijk naamwoord van invloed is maar een bijwoord bij
verschaffen. Hij leidt hieruit af dat de invloed niet stelselmatig hoeft worden uit-
geoefend. Voldoende is dat stelselmatig de mogelijkheid bestaat die uit te oefenen.102

Op grond van deze benadering – die ik onderschrijf – kan een moedervennootschap
die stelselmatig invloed kan uitoefenen en dat in een incidenteel geval ook doet ten
aanzien van dat incidentele (voorgenomen) besluit als medeondernemer worden
aangemerkt.

Een dergelijke benadering past bij het karakter van het adviesrecht dat betrekking
heeft op incidentele besluiten en niet op structureel beleid. Uit andere beschikkingen
van de Ondernemingskamer, zoals Packard Bell103 en Novio104 blijkt ook dat de

100 Hoge Raad 26 januari 1994, NJ 1994, 545, JAR 1994, 32, ROR 1994/1 (Heuga)
101 Annotatie bij: Hoge Raad 26 januari 2000, JOR 2000/55 (Grenscorrecties Den Haag).
102 P. Ingelse, ‘Mede-ondernemen en concernenquête’, TAO 2012-1.
103 Ondernemingskamer 9 januari 2008, ARO 2008/35, JAR 2008/52, RO 2008/22 (Packard Bell).
104 Ondernemingskamer 10 mei 2011, JAR 2011/167, RO 2011/50, Jin 2011/441 (Novio).
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Ondernemingskamer vooral kijkt naar de invloed die wordt uitgeoefend op het
specifieke (voorgenomen) besluit dat ter discussie staat. In VLM werd zelfs meege-
nomen dat nadat het besluit dat aan de ordewas zou zijn uitgevoerd de vennootschap
stelselmatig afhankelijk zou worden van de moedervennootschap.105 In cassatie heeft
de ondernemer vervolgens gesteld dat de gevolgen van het nieuwe bedrijfsmodel niet
ten grondslag kunnen worden gelegd aan het oordeel dat VLM België al bij de
besluitvorming medeondernemer was. Advocaat- generaal Timmerman adviseert
tot verwerping van dit middel, aangezien de Ondernemingskamer dit aspect slechts
in aanmerking heeft genomen en niet doorslaggevend heeft geacht. Het is volgens
hem niet onbegrijpelijk dat de Ondernemingskamer de gevolgen van de besluiten in
ogenschouw heeft genomen om het karakter van de besluitvorming te duiden. Het
cassatieberoep wordt verworpen op grond van art. 81 RO.106

Uit twee beschikkingen inzake de ontvlechting van FNV-Ledenservice volgt dat
het feit dat de Ondernemingskamer in een geschil concludeert dat geen plaats is voor
medeondernemerschap niet betekent dat in een andere zaak tussen dezelfde partijen
geen medeondernemerschap kan worden aangenomen.107 Ook hier blijkt dat de
zeggenschap ten aanzien van het (voorgenomen) besluit dat ter discussie staat
doorslaggevend is. De aard van het besluit speelt ook een belangrijke rol.

Naast stelselmatig invloed kunnen uitoefenen, moet het (voorgenomen) besluit van
de moedervennootschap rechtstreeks ingrijpen in de onderneming van de dochter-
vennootschap. Zo slaagde het beroep op medeondernemerschap in Packard Bell niet
omdat de or niet aannemelijk had gemaakt dat enig relevant belang van Packard Bell
werd getroffen door het besluit of dat anderszins een rechtstreeks effect voor de
onderneming in Nederland optreedt.108 Bij Leaf Holland werd een besluit tot samen-
werking van een Finse enDeense vennootschap uit het concern niet beschouwd als een
besluit dat rechtstreeks ingrijpt in de Nederlandse onderneming, ook al was de
onderneming in Sneek ook één van de gegadigden om de productie van de Finse
onderneming over te nemen.109

De derde voorwaarde die de Hoge Raad in grenscorrecties Den Haag stelt aan
medeondernemerschap, is dat het besluit moet vallen binnen de sfeer van de organen
van de dochtervennootschap. In deze zaak betrof het een aangelegenheid waarvan de
besluitvorming op het niveau van de provincie en niet van de gemeente (waaraan
de or was verbonden) lag. Naar het oordeel van Maeijer is dit een algemene
voorwaarde die niet alleen in de publieke sector geldt.110 In de uitspraken in de
private sector komt deze voorwaarde echter geen enkele keer aan de orde. Naar mijn
mening speelt dit vereiste ook vooral in de publieke sector, in het bijzonder in de
verhouding tussen verschillende overheidslagen die op basis van de wet een eigen

105 Ondernemingskamer 14 oktober 2010, ARO 2010/166, ROR 2011/6, JAR 2010/309 (VLM).
106 Hoge Raad 3 februari 2012, ARO 2012/23, JAR 2012/71 (VLM).
107 Ondernemingskamer 13 februari 2003 ARO 2003,45, JAR 2003,164, JOR 2003/88 (FNV Leden-

service I), Ondernemingskamer 28 april 2004, ARO 2004, 72, JAR 2004/47, JOR 2004/234 (FNV
Ledenservice II).

108 Ondernemingskamer 9 januari 2008, JAR 2008/52, ARO 2008/35, RO 2008/22 (Packard Bell).
109 Ondernemingskamer 8 juni 2006, ARO 2006/112, JOR 2006/213, JAR 2006, 169 (Leaf Holland).
110 Zie zijn noot onder NJ 2000, 295.
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takenpakket hebben. Wanneer een moedervennootschap de meerderheid van de
aandelen houdt, staat mijns inziens niet (snel) ter discussie dat een besluit binnen de
rechtssfeer van de organen van de vennootschap valt, zeker niet indien het gaat om
een aandeelhoudersbesluit. De moedervennootschap handelt in dat geval immers als
een orgaan van de dochtervennootschap. Dit is in de overheidssector wezenlijk
anders.

In de beschikking betreffende Heuga wordt ook het instrument van vereenzelvi-
ging genoemd.111 Net als Ingelse112, Verburg113 en Sprengers114 ben ik van oordeel
dat – naast het leerstuk medeondernemerschap – voor een zelfstandige functie van
vereenzelviging in het gemeenschapsrecht geen plaats is. Uit de jurisprudentie volgt
dat voor vereenzelviging dezelfde voorwaarden gelden als voor medeondernemer-
schap. Het leerstuk vereenzelviging gaat echter veel verder: de identiteit tussen
verschillende rechtspersonen wordt dan immers weggedacht. Uit vennootschaps-
rechtelijke jurisprudentie ter zake, volgt dat het leerstuk vereenzelviging alleen als
ultimum remedium kan worden gebruikt. Nu met medeondernemerschap hetzelfde
kan worden bereikt, wordt niet toegekomen aan vereenzelviging.

4.4.8 De flexibele BV en toerekening en medeondernemerschap

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

4.4.9 Toerekening of medeondernemerschap?

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

111 Ondernemingskamer 15 oktober 1992, NJ 1993, 210, Hoge Raad 26 januari 1994, NJ 1994, 545,
JAR 1994, 32, ROR 1994/1 (Heuga)

112 P. Ingelse, ‘Mede-ondernemer en concernenquête’, TAO, 2012-1, p. 31.
113 L.G. Verburg, Het territoir van de (Nederlandse) ondernemingsraad in het internationale bedrijfsleven,

Diss. 2007, p. 197.
114 L.C.J. Sprengers, ‘Vereenzelvigen met Duk’, in: S.F. Sagel (red.) Vrienden door Duk en Dun, Deventer:

Kluwer 2011.
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naast elkaar gebruikt.115 Het belangrijkste verschil tussen beide leerstukken heeft
betrekking op de vraag wie in rechte kan worden betrokken. In het geval van
toerekening kan alleen de eigen ondernemer in rechte worden betrokken; bij
medeondernemerschap ook de moedervennootschap. Daarom zal een besluit alleen
toegerekend kunnen worden indien het bestuur van de dochtervennootschap bij de
besluitvorming is betrokken en daarvoor medeverantwoordelijkheid draagt. Verburg
stelt, kort gezegd, dat bij toerekening het adviesrecht zelf in het geding is, terwijl bij
medeondernemerschap er geen discussie hoeft te zijn over de vraag of er een
adviesrecht is.116 Ingelse geeft aan dat bij de vraag of de moeder medeondernemer
is, niet ter discussie staat of deze het betrokken besluit heeft genomen. Toereke-
ningsvragen komen in zijn visie pas aan de orde indien een besluit duidelijk door de
één is genomen, maar ook aan een ander, de dochter, kan worden toegerekend.117

Over de aan het begin van dit hoofdstuk besproken situaties kan worden gesteld
dat bij een rechtstreeks werkend besluit het leerstuk van medeondernemerschap het
meest voor de hand ligt. Nu het bestuur van de dochtervennootschap daarbij in
beginsel niet betrokken is, kan het besluit niet worden toegerekend. Voor instruc-
tiebesluiten geldt dat deze toegerekend zouden kunnenworden als deze rechtstreeks
ingrijpen in de onderneming van de dochtervennootschap en het bestuur daarbij is
betrokken. Onder omstandigheden zou de moedervennootschap in dat geval ook
als medeondernemer in rechte kunnen worden betrokken.

4.4.10 De reikwijdte van de leerstukken

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

115 Zie bijvoorbeeld: Ondernemingskamer 9 januari 2008, ARO 2008/35, JAR 2008/52, RO 2008/22
(Packard Bell); Hoge Raad 26 januari 1994, NJ 1994, 545, JAR 1994, 32, ROR 1994/1 (Heuga).

116 L.G. Verburg, Het territoir van de (Nederlandse) ondernemingsraad in het internationale bedrijfsleven,
Diss. 2007, p. 382 en 383. Zie ook paragraaf 5.3. en 5.4.

117 P. Ingelse, ‘Mede-ondernemer en concernenquête’, TAO 2012-1, p. 31.
118 Kantonrechter Utrecht 29 augustus 2012, JAR 2012/267, ROR 2012/25, RO 2012/67 (Novio).
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een art. 36 WOR-procedure. De nadruk moet worden gelegd op de vraag of naleving
afhangt van degene die in rechte wordt betrokken. In dat kader is de conclusie dat
Hermes als medeondernemer moet worden beschouwd begrijpelijk, nu die na over-
gang van de onderneming de or van Novio in stand moet houden. Naar het oordeel
van de kantonrechter kan echter ook moedervennootschap Connexxion in rechte
worden betrokken. Dit terwijl uit de uitspraak niet blijkt op welke wijze zij zou
kunnen bijdragen aan het in stand houden van de or van Novio. Het enkele feit dat
Connexxion in een eerdere uitspraak als medeondernemer is aangemerkt, lijkt mij
daarvoor onvoldoende.119

In 2013 is voor het eerst het leerstuk van toerekening toegepast ten aanzien van
het instemmingsrecht. In de zaak-BToverwoog het Hof Amsterdam dat het feit dat het
besluit is genomen door de moedervennootschap niet aan een instemmingsrecht in
de weg staat, nu het besluit kan worden toegerekend aan de ondernemer.120

De vraag of een buitenlandse ondernemer als medeondernemer kan worden
beschouwd, dan wel of een besluit van een buitenlandse ondernemer kan worden
toeger ekend, zal in het volgende hoofdstuk aan de orde komen (zie paragraaf 5.3.2)

4.5 De vennootschapsrechtelijke medezeggenschap

4.5.1 De structuurregeling

Onverkorte toepassing van de structuurregeling in concernverhoudingen is bezwaar-
lijk. De structuurregeling doorbreekt immers de vennootschapsrechtelijke bevoegd-
heidsverdeling – en dit terwijl deze er juist in concernverhoudingen voor zorgt dat de
moedervennootschap de eenheid van het concern kan bewaken. Ook valt onverkorte
toepassing van de structuurregeling lastig te rijmen met de oorspronkelijke achter-
grond ervan: het instellen van onafhankelijk toezicht bij grote BV’s en NV’s. De reden
hiervoor is dat in deze vennootschappen de aandeelhouders te veel op afstand staan.

Het uitgangspunt is dat bij grote vennootschappen sprake is van separation of
ownership and control. Binnen concerns zal de aandeelhouder (moedervennootschap)
zich in het algemeen echter juist intensief bemoeien met het beleid van de vennoot-
schap.121 Daarom is in de structuurregeling een vrijstelling opgenomen voor afhanke-
lijke maatschappijen van structuurvennootschappen (art. 2:153/263 lid 3 sub a BW).
De achtergrond van deze bepaling is dat de structuurregeling slechts op één niveau –

het hoogste – hoeft te worden toegepast. Op deze manier wordt de eenheid van het
concern niet aangetast en vindt medezeggenschap plaats op het niveau waar de
daadwerkelijke beleidsbeslissingen worden genomen.

Wanneer de (tussen)holding de structuurregeling al dan niet verplicht toepast,
zijn alle afhankelijke maatschappijen vervolgens vrijgesteld. Ter compensatie van het
verlies aan (vennootschapsrechtelijke) medezeggenschap op dochterniveau wordt de

119 Zie hierover ookmijn annotatie bij deze uitspraak in TRA. I. Zaal, ‘Geen richtlijnconforme uitleg van
art. 6 Richtlijn overgang van ondernemingen.’, TRA 2013, 8.

120 Hof Amsterdam 23 juli 2013, JAR 2013/224 (BT).
121 Bartman en Dorresteijn wijzen er in dit kader terecht op dat de keuze voor een juridisch

groepsbegrip – de afhankelijke maatschappij – zich niet goed verhoudt tot de achtergrond van
de vrijstellingen S.M. Bartman, A.F.M. Dorresteijn, Van het concern, Deventer: Kluwer 2013, p. 132.
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medezeggenschap van de werknemers van de dochtervennootschappen toegerekend
aan de moedervennootschap. Ex art. 2:158/268 lid 11 BW oefenen alle onderne-
mingsraden in een concern gezamenlijk het (versterkte) aanbevelingsrecht uit. Dit
kan leiden tot competentieproblemen tussen de verschillende ondernemingsraden.

Indien een cor is ingesteld, oefent dit orgaan alle bevoegdheden op grond van art.
art. 2:158/268 BW uit. Omdat de ondernemingsraden van het concern de medezeg-
genschapsbevoegdheden op basis van de structuurregeling uitoefenen op het niveau
van de moedervennootschap, worden de medezeggenschapsrechten in beginsel niet
beperkt. Medezeggenschap vindt juist plaats op het niveau waar de daadwerkelijke
besluitvorming plaatsvindt, nu de besluitvorming op het niveau van de moeder-
vennootschap zich immers in belangrijke mate zal uitstrekken over de dochterven-
nootschappen. De regeling doet hiermee recht aan het beginsel dat medezeggenschap
de zeggenschapsverhoudingen volgt. Ook het goedkeuringsrecht van de RVC ziet op
belangrijke beslissingen bij afhankelijke maatschappijen, zodat ook deze besluiten
onderworpen zijn aan de (indirecte) vennootschapsrechtelijke medezeggenschap. Op
alle niveaus wordt medezeggenschap uitgeoefend, maar er is geen contact tussen de
RVC bij de moedermaatschappij en de or bij de dochtervennootschap, althans geen
formeel contact gebaseerd op een wettelijke bepaling. Art. 24 WOR verplicht in
concernverhoudingen immers slechts het bestuur van de moedermaatschappij te
verschijnen op de overlegvergadering van art. 24 WOR. Mijns inziens is het wenselijk
dat, bij afwezigheid van een cor, in geval van een vrijgestelde dochtervennootschap
ook de RVC van de moedermaatschappij verschijnt op de overlegvergaderingen. De
RVC van de moedermaatschappij kan op deze manier de or van de dochtervennoot-
schap informeren over (het toezicht op) het concernbeleid.

4.5.2 De spreekrechten

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

Vakorganisaties hebben de bevoegdheid een enquête te entameren bij een vennoot-
schap in wier onderneming zij leden hebben. In concernverhoudingen kan het
wenselijk zijn dat het enquêteonderzoek zich ook uitstrekt over andere groepsmaat-
schappijen, zoals die van de moedervennootschap die feitelijk het beleid bepaalt, of
die van een zustervennootschap voor wie de werknemers in dienst van een perso-
neels-BV feitelijk werken. Nu de wet voor het enquêterecht van vakorganisaties
aanknoopt bij de lidmaatschapsverhouding van de werknemers, is het niet altijd
mogelijk een enquêteverzoek te gelasten bij alle groepsmaatschappijen.122 Het beleid
van de moedervennootschap als aandeelhouder kan onderdeel uitmaken van het
enquêteonderzoek bij de dochter. De Ondernemingskamer kan ook besluiten dat de
onderzoekers de boeken, bescheiden en gegevensdragers van nauw verbonden
rechtspersonen kunnen inzien (art. 2:351 BW). Beide mogelijkheden leiden er echter
niet toe dat de moedervennootschap (of andere groepsmaatschappij) als een zelf-
standig subject van het onderzoek wordt aangemerkt en dat ten aanzien van deze
vennootschap voorzieningen kunnen worden getroffen.

Aanvankelijk achtte de Ondernemingskamer een dergelijke ‘doorbraak van de
enquêtebevoegdheid’ niet mogelijk.123 Naar aanleiding van deze uitspraak heeft de
SER in 1989 geadviseerd het enquêterecht uit te breiden in concernsituaties,124 wat
niet heeft geleid tot een aanpassing van dewet. De minister heeft bij de parlementaire
behandeling van de wijziging van het enquêterecht in 1994 wel enige aandacht
besteed aan dit probleem.

Hij overweegt:

“Naar het mij voorkomt zou een interpretatie van de wet in deze zin, dat onder omstandigheden
onder rechtspersoon mede mag worden begrepen de rechtspersoon die als moedermaatschappij
het beleid en de gang van zaken in de rechtspersoonwaar de leden van de een enquête verzoekende
vakorganisatie werkzaam zijn, geheel of in de belangrijke mate bepaalt, volkomen beantwoorden
aan de bedoeling die de wetgever met het enquêterecht voor ogen heeft gehad. Een dergelijke
interpretatie komt niet in strijd met de letter van de wet en kan in ieder geval worden beschouwd
overeen te stemmen met de geest waarin de opstellers hebben gewerkt.”

125

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

122 Ik beperk me in deze paragraaf tot de concernenquête voor vakbonden. Zie over de concernen-
quête voor aandeelhouders de beschikking van de Hoge Raad inzake Landis. Hoge Raad 4 februari
2005, NJ 2005,127, JOR 2005/58 (Landis); P.G.F.A. Geerts, De concernenquête na HR 4 februari 2005
(Landis), Ondernemingsrecht, 2006, 145.

123 Ondernemingskamer 16 april 1987, NJ 1988, 183 (Stolk).
124 SER-advies 1989/21, p. 12-13. De SER beperkte zich daarbij tot twee concrete situaties. Kort gezegd

had de SER voor ogen: (i) de situatie dat de leden van de vakbond in dienst zijn van een personeels-
BV, maar feitelijk werkzaamheden verrichten bij een werkmaatschappij en (ii) de situatie dat de
vakbond een enquête wenst te entameren bij de moedervennootschap.

125 Kamerstukken II, 1992-1993, 22400, nr. 3.
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oordeelde de Ondernemingskamer in Janssen Pers dat een vakbond ontvankelijk is in
een enquêteprocedure ten aanzien van vier rechtspersonen die als het ware één
onderneming vormden, waarvoor ook een gemeenschappelijke or was ingesteld.126

Uit de zaak-YVC volgt dat tevens van belang is dat de holding (of andere concern-
vennootschap) beslissende invloed uitoefent. In die zaak was een concernenquête
naar het oordeel van de Ondernemingskamer gerechtvaardigd, omdat zij consta-
teerde dat het hier de vakbonden waren die mogelijk wanbeleid aan de kaak wilden
stellen. Dit wanbeleid ging volgens hen over het beëindigen van de ondernemings-
activiteiten waarop de holding beslissende invloed had. Uit de beschikking inzake
Esteves volgt vervolgens dat het onderzoek zich in een dergelijk geval alleen uitstrekt
over het beleid van de holding, voorzover dat beleid en de gang van zaken verband
houden met de beschuldiging door de vakbonden van wanbeleid bij de dochterven-
nootschap (i.c. ook het beëindigen van de productieactiviteiten).127 De positionering
van de holding gaf daarbij mede aanleiding voor gegronde redenen om te twijfelen
aan juist beleid (en later wanbeleid).

Naar aanleiding van deze jurisprudentie wordt in het algemeen aangenomen dat
een vakbond met leden bij de dochtervennootschap een zelfstandig enquêterecht bij
de moedervennootschap heeft indien: (i) de moeder overheersende zeggenschap
heeft en (ii) die moeder met die overheersende zeggenschap verder gaat in de
beleidsbepaling dan een zuiver aandeelhouder.128 Geerts voegt hieraan toe dat sprake
moet zijn van gegronde redenen om te twijfelen aan juist beleid bij de vennootschap
tot wie het enquêteverzoek zich richt. Bij de moedermaatschappij moet dus aan de
norm van art. 2:350 BW worden voldaan.129 In 2008 heeft de SER wederom voorge-
steld het in de jurisprudentie van de Ondernemingskamer ontwikkelde concernen-
quêterecht in de wet te verankeren voor vakorganisaties die leden hebben die
werkzaam zijn bij de dochtervennootschap en minstens 25% van het aantal werkne-
mers binnen het gehele concern in Nederlandwerkzaam is.130 Dit is niet overgenomen
bij de herziening van het enquêterecht per 1 januari 2013. Naar de mening van de
minister verhouden de vereisten die de SER aan een concernenquête stelt zich niet tot
de beginselen van territorialiteit en legitimiteit. Uit de toelichting bij het wetsvoorstel
leid ik af dat de minister een concernenquête rechtvaardig acht indien de besluiten op
het niveau van de moedermaatschappij gevolgen hebben voor de dochtervennoot-
schap. Daarnaast moet sprake zijn van enige relevante representatie van de vak-
organisatie in het concern(deel) waarop het enquêteverzoek betrekking heeft.131

Een interessante vraag is of de or van een dochtervennootschap een – aan hem bij
ondernemingsovereenkomst toegekend – enquêterecht ook kan uitoefenen jegens de

126 Ondernemingskamer 17 maart 1994, NJ 1995, 408 (Janssen Pers). Volgens IJsselmuiden gaat de
Ondernemingskamer in deze zaak wel veel verder dan de voorbeelden die in de wetsgeschiedenis
zijn genoemd TVVS 1994-6.

127 Ondernemingskamer 18 mei 2004, ARO 2004, 74, JOR 2004/195 (Esteves).
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Kamerstukken II 2010-2011, 32887, nr. 3, p. 9.
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130 SER-advies 08/01, p. 56.
131 Toelichting bij het wetsvoorstel aanpassing enquêterecht, p. 9.
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moedervennootschap die feitelijk het beleid bepaalt. Uit de zaak-Smit Transforma-
toren volgt in ieder geval dat het onderzoek zich over het beleid van de moeder-
vennootschap kan uitstrekken voor zover zij als aandeelhouder het beleid van de
dochter heeft bepaald. Of de or ook ontvankelijk is wanneer hij een zelfstandig
enquêteverzoek jegens de moedervennootschap doet, betwijfel ik. Het gaat hier
immers niet om een wettelijk enquêterecht. Het gaat mijns inziens te ver dat het
bestuur van de dochtervennootschap bij ondernemingsovereenkomst het enquête-
recht kan toekennen ten aanzien van andere concernmaatschappijen.

4.6 Conclusie

Door fusies, overnames en andere organisatiewijzigingen, worden organisaties
steeds complexer. Veel ondernemingen zijn onderdeel van concerns, en dit heeft
rechtstreeks gevolgen voor de medezeggenschap van werknemers. Het uitgangspunt
van de WOR is dat een ondernemer een onderneming in stand houdt waaraan een or
is verbonden. In concernverhoudingen is daarvan geen sprake. Strategische beslissin-
gen worden veelal op het hoogste niveau in het concern genomen, terwijl de mede-
zeggenschap wordt uitgeoefend op andere niveaus in het concern, bijvoorbeeld bij de
dochtervennootschappen.

Globaal kunnen (strategische) besluiten van de moedervennootschap op twee
manieren doorwerken in de ondernemingen van de dochtervennootschappen. In de
eerste plaats kan zich de situatie voordoen dat de moedervennootschap een strate-
gische beslissing neemt die vervolgens moet worden uitgevoerd op het niveau van de
dochtervennootschap(pen). Het gaat dan om besluiten die tot de competentie van het
bestuur van de dochtervennootschap behoren, zoals activa/passiva-transacties, col-
lectief ontslag of het afstoten van een onderdeel. In een dergelijk geval zal de
medezeggenschap van de or van de dochtervennootschap zich beperken tot de
uitvoering van het besluit, terwijl de gedachte achter art. 25 WOR juist is dat de or
invloed uitoefent op alle aspecten van het besluit. De vraag is of nog wordt voldaan
aan het vereiste van wezenlijke invloed, zoals neergelegd in art. 25 lid 2 WOR.

Ook het beginsel ‘medezeggenschap volgt zeggenschap’ komt niet tot zijn recht,
nu de zeggenschap op het niveau van de holding wordt uitgeoefend terwijl de or zich
op een lager niveau bevindt. Daarbij komt dat de motivering van het (voorgenomen)
besluit in een dergelijk geval vooral ingegeven zal zijn door het concernbelang, terwijl
de or ex art. 2 WOR zich richt op het belang van het personeel én het belang van de
onderneming van de dochtervennootschap. De ondernemer kan in de motivering van
het (voorgenomen) besluit weliswaar niet volstaan met een verwijzing naar het
concernbelang, maar dit legt wel een belangrijk gewicht in de schaal. Wanneer de
ondernemer motiveert dat hij het concernbelang heeft afgewogen tegen het belang
van de dochtervennootschap zal hij in het algemeen aan zijn motiveringsverplich-
tingen hebben voldaan. Ook van de or wordt verwacht dat hij het concernbelang
meeweegt in zijn besluitvorming. Argumenten die slechts betrekking hebben op het
belang van de dochtervennootschap, moeten uitvoeriger worden gemotiveerd dan
wanneer de onderneming niet in een concern zou zijn verbonden. Het concernbelang
kleurt daarmee ook de taakstelling van de or ex art. 2 WOR.
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In diverse bepalingen houdt de WOR rekening met de omstandigheid dat binnen
een concern strategische beslissingen op een hoger niveau worden genomen dan het
niveau waarop de medezeggenschap wordt uitgeoefend. Zo zijn de bestuurders van
de moedervennootschap verplicht te verschijnen op de overlegvergadering van de
dochtervennootschappen. Ook biedt deWOR demogelijkheid demedezeggenschaps-
structuur aan te passen aan de concernstructuren door het instellen van concernme-
dezeggenschapsorganen zoals de cor en de gor. Hiermee kan meer recht worden
gedaan aan het beginsel ‘medezeggenschap volgt zeggenschap’. Dit beginsel wordt in
de jurisprudentie ook als uitgangspunt gehanteerd bij het antwoord op de vraag of de
instelling van een cor of gor bevorderlijk is voor een goede toepassing van dewet. Met
een dergelijke centrale medezeggenschapsstructuur vindt medezeggenschap plaats
op het niveau en op het tijdstip waarop de strategische beslissingen worden
genomen.

Demedezeggenschapsstructuur in concerns kan echter tot afbakeningsproblemen
leiden. Zo is de competentieverdeling tussen verschillende organen niet altijd
duidelijk en voelen afzonderlijke ondernemingsraden zich niet altijd vertegenwoor-
digd door de cor, wat kan leiden tot juridische geschillen. In de praktijk bestaat
behoefte aan het maken van afspraken tussen de verschillende concernmedezeggen-
schapsorganen, maar de wet biedt die mogelijkheid niet. Ex art. 32 WOR is het
immers niet mogelijk af te wijken van de wettelijke bevoegdheden. Mijns inziens is er
echter ruimte voor een meer flexibele benadering wanneer de bevoegdheden niet
verdwijnen maar worden overgedragen aan een ander orgaan dat werknemers
vertegenwoordigt. Jurisprudentie van de Ondernemingskamer lijkt deze stelling te
ondersteunen, maar een wettelijke verankering is wenselijk.

Wanneer geen medezeggenschapsorgaan is ingesteld op het niveau waarop het
besluit wordt genomen en dit toch doorwerkt in de onderneming van een andere
concernmaatschappij waaraan een or is verbonden, kan het leerstuk toerekening een
belangrijke rol spelen. Het strategische besluit van de moedervennootschap wordt
dan geacht een besluit zijn van de concernmaatschappij waaraan de or is verbonden.
De or zal daar op een eerder moment bij worden betrokken dan wanneer hij slechts
betrokken zou worden bij het uitvoeringsbesluit. Hiervoor is wel vereist dat (het
bestuur van) de dochtervennootschap op enige wijze zelf betrokken is geweest bij
de besluitvorming op een hoger niveau en het besluit zelf heeft kunnen nemen. Het
laatste is bij de hier bedoelde categorie van besluiten altijd aan de orde, omdat deze
afdoening vereisen op het niveau van de dochtervennootschap. Ook zou de moeder-
vennootschap als medeondernemer kunnen worden beschouwd, waardoor deze
(naast de eigen ondernemer) in rechte kan worden betrokken.

Al dan niet voorgenomen besluiten van de moedervennootschap die rechtstreeks
doorwerken in de onderneming van de dochtervennootschap, moeten worden
onderscheiden van de hiervoor besproken uitvoeringsbesluiten. Het gaat daarbij
vooral om besluiten die de moedervennootschap als aandeelhouder kan nemen,
terwijl het bij de uitvoeringsbesluiten gaat om de positie van demoedervennootschap
als ‘centrale leiding’ van het concern. De moedervennootschap neemt bij deze tweede
categorie besluiten strikt genomen geen andere positie in dan een algemene vergade-
ring van aandeelhouders bij een ‘gewone vennootschap’ (zie hierover hoofdstuk 2).
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Wel zal ten aanzien van een moedervennootschap eerder medeondernemerschap
worden aangenomen. Wanneer de moedervennootschap stelselmatig invloed kan
uitoefenen en met een concreet (voorgenomen) besluit rechtstreeks ingrijpt in de
onderneming van de dochtervennootschap, kan zij naast de eigen ondernemer in
rechteworden betrokken door de or. Degene die het besluit (voor)neemt, moet ook de
WOR-verplichtingen naleven, waardoor de medezeggenschap de zeggenschap volgt.

Via concernmedezeggenschapsorganen en in de jurisprudentie ontwikkelde tech-
nieken wordt de uitholling van medezeggenschap in concernverhoudingen enigszins
gecompenseerd en kan de medezeggenschap zo worden vormgegeven dat recht
wordt gedaan aan het beginsel ‘medezeggenschap volgt zeggenschap’. Maar het is
niet altijd duidelijk of een adviesrecht bestaat en ten aanzien van welke ondernemer
(dochtervennootschap of moedervennootschap) dit kan worden uitgeoefend. De
jurisprudentie inzake medeondernemerschap en toerekening betreft kunstgrepen
en leidt tot onduidelijkheid over reikwijdte en vereisten in de praktijk. Verhelderend
zou zijn als de Ondernemingskamer of Hoge Raad zich uitsprak over de toepasselijk-
heid van de verschillende technieken en de onderlinge verhouding. Ook zou in art. 25
WOR moeten worden vastgelegd dat niet alleen besluiten van de ondernemer, maar
ook die van anderen onder omstandigheden onder het adviesrecht van de or kunnen
vallen. Voor de medezeggenschapsorganen geldt dat de competentieverdeling niet
altijd even duidelijk is en dat deWOR weinig flexibiliteit biedt om daarover afspraken
te maken, al lijkt de jurisprudentie die ruimte wel toe te staan. Ik heb aanbevolen in
art. 32 WOR ruimte te creëren voor competentieafspraken waarbij medezeggen-
schapsorganen ook afstand kunnen doen van hun bevoegdheden ten behoeve van een
ander medezeggenschapsorgaan indien dat bevorderlijk is voor de toepassing van de
WOR. Het overdragen van bevoegdheden aan een ander medezeggenschapsorgaan is
immers van andere orde dan het afstand doen van een bevoegdheid.

In tegenstelling tot de WOR, kennen de medezeggenschapsregelingen uit Boek
2 BW specifieke concernbepalingen die heel goed aansluiten bij de wijze waarop de
besluitvorming in concerns is vormgegeven. De wet voorziet als het ware in toe-
rekening van medezeggenschap (aanbevelingsrechten en spreekrechten) aan de
ondernemingsraden ingesteld bij de dochtervennootschappen. Indien een cor is
ingesteld, worden de bevoegdheden door dat orgaan uitgeoefend. Hiermee wordt
recht gedaan aan het beginsel ‘medezeggenschap volgt zeggenschap’. Net als in
hoofdstuk 3 moet dan ook geconcludeerd worden dat de vennootschapsrechtelijke
medezeggenschap beter aansluit bij het beginsel ‘medezeggenschap volgt zeggen-
schap’ dan de medezeggenschap in de WOR.
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