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1 Zie ook ARO 2005, 197 en Ondernemingsrecht 2006, 10, p. 33 e.v. nt. Geerts.
2 Het is opmerkelijk hoe men vergeet. Nog niet zoveel eerder bedroeg het maximale tarief zelfs 72%. Het toont de betrekkelijk-

heid van de politieke discussies over de hoogte van de maximale belastingdruk. In mijn perceptie ging het destijds nog niet zo

slecht.

Het in 1971 geïntroduceerde recht van
enquête is en blijft in beweging. Het lijkt
daardoor nog lang niet uitgeëvolueerd. Een

belangrijke uitspraak waarin de grenzen van het recht
van enquête nader worden afgebakend is de beslissing
van de Hoge Raad over de voorgenomen conversie
van cumulatief preferente aandelen in gewone aande-
len bij Unilever NV, HR 18 november 2005, NJ
2006, 173 nt. Ma; JOR 2005/295 nt. Brink.1Volgens
annotator Brink kan de betekenis van de HR-
beschikking voor het enquêterecht moeilijk worden
overschat. In deze bijdrage wil ik proberen te onder-
zoeken wat de uitspraak voor het recht van enquête
betekent.

Daartoe zal ik eerst de feiten kort uiteenzetten die
aan het geschil tussen Unilever NV en de houders
van cumulatief preferente aandelen ten grondslag
lagen. Die uiteenzetting leidt tot de vraag of dit soort
geschillen eigenlijk wel op de Prinsengracht thuisho-
ren.Vervolgens zal ik in grote lijnen uiteenzetten hoe
het recht van enquête zich tot op heden heeft ont-
wikkeld, waarna ik meer inhoudelijk op de overwe-
gingen van de Hoge Raad in de Unilever-beschik-
king zal ingaan. In dat verband zal ik eveneens aan-
dacht schenken aan de gedachten van de Advocaat-
Generaal in diens conclusie bij de Unilever-beschik-
king. Ik zal mijn beschouwingen afronden met
enkele ideeën over de wijze waarop de juridische
beoordeling van het beleid en de gang van zaken
binnen organisaties ten onzent aan de rechter kan
worden voorgelegd en afsluiten met de vraag of dat
niet anders en beter kan.

Unilever, de feiten
In zowel de beschikking van de Hoge Raad als in

de conclusie van de Advocaat-Generaal wordt

betrekkelijk uitvoerig aandacht besteed aan de feiten
waarvan in cassatie kan worden uitgegaan. Daarbij
lijkt de Advocaat-Generaal soms als een hedendaagse
Perry Mason te werk te gaan:‘e-mailberichten tussen
betrokkene 2 en betrokkene 3 in blauwe teksten met
rood etc.’. Des Pudels Kern is de manier waarop in
1997 gegenereerde opbrengsten binnen het Unilever
concern aan de houders van (certificaten) van aande-
len moesten worden uitgekeerd. Dat zou gebeuren in
de vorm van een speciaal dividend van – ik vermeld
alleen de bedragen in euro – € 6,58 per aandeel resp.
de tegenwaarde in UK Pound Sterling. Daarbij kon-
den de aandeelhouders Unilever NV kiezen tussen
een uitkering in contanten of stock-dividend in de
vorm van preferente aandelen. De redenen voor die
tweede optie waren van fiscale aard: uitkering in con-
tanten werd in die tijd met maximaal 60%2 in het
progressieve tarief belast, terwijl stock-dividend
onder bepaalde voorwaarden voor de inkomstenbe-
lasting onbelast was.Ter zake is een ruling met de fis-
cus getroffen.

Uiteindelijk zijn er ruim twee miljard aandelen
met een rekenwaarde van € 6,58 en notering aan
Euronext Amsterdam NV uitgegeven. Volgens de
houders van die prefs had Unilever NV bij hen het
vertrouwen gewekt dat de aandelen in de tweede
helft van 2004 zouden worden ingekocht tegen
€ 6,58 per preferent aandeel. In maart 2004 komt
Unilever NV evenwel met een persbericht waaruit
van het voornemen blijkt de preferente aandelen in
het eerste kwartaal van 2005 om te zetten in gewone
aandelen Unilever. De prefs die na de conversie over-
blijven, zullen worden ingetrokken tegen een reken-
waarde van € 0,05. De motivering hiervoor was dat,
gelet op de beurskoers van de gewone aandelen Uni-
lever, het ten opzichte van de houders van die
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De grenzen van het
enquêterecht, een poging!
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3 OK 21 december 2004, JOR 2005/5 nt. Brink.
4 Zie Rechtspersonen (losbl.) art. 64, aant. 5 en daargenoemde literatuur.
5 Wet van 10 september 1970, Stb. 1970, 411, in werking getreden op 1 januari 1971.
6 Ik noem OK 5 oktober 1978 en 21 juni 1979, NJ 1980, 73 nt. Ma (Batco), OK 23 juni 1983, NJ 1984, 571 nt. Ma (Hyster) en

OK 92 augustus 1985, NJ 1986, 578 nt. Ma (Howson Algraphy). Zie voor een overzicht Geerts, Enkele formele aspecten van het

enquêterecht, diss. Groningen 2004, dl. 46 IVO-reeks, Kluwer, Deventer 2004.

De grenzen van het enquêterecht, een poging!

gewone aandelen niet gerechtvaardigd zou zijn een
premie te betalen ten opzichte van de waarde die
voortvloeit uit de conversieformule.

De koers van de preferente aandelen is daarop met
ruim 20% gedaald bij een uitzonderlijk hoog handels-
volume. In de daarop door houders van preferente aan-
delen Unilever NV aangespannen enquêteprocedure
wordt verzocht om een onderzoek naar het beleid en
de gang van zaken met betrekking tot de preferente
aandelen, zowel omtrent de uitgifte als omtrent de
voorgenomen conversie. Bij wijze van onmiddellijke
voorziening wordt gevraagd – kort gezegd – Unilever
NV te verbieden over te gaan tot de voorgenomen
conversie van de preferente aandelen in gewone aande-
len Unilever. Bij beschikking van 21 december 20043

heeft de Ondernemingskamer het verzochte onder-
zoek bevolen en het meer of anders verzochte afgewe-
zen. Uiteindelijk heeft de Hoge Raad zich over de aan-
gelegenheid moeten buigen.

Waar gaat het om?
De eigenlijke vraag is of geschillen als tussen Uni-

lever NV en haar houders van de hiervoor bedoelde
preferente aandelen wel thuishoren bij de Onderne-
mingskamer. Unilever had ter zake bij de Onderne-
mingskamer aangevoerd dat het om een beperkt en
zuiver vermogensrechtelijk geschil ging en dat het
verzoek van de preferente aandeelhouders wat betreft
doel en middel oneigenlijk is en niet strekt tot het
realiseren van de doeleinden van het enquêterecht,
hetgeen zou behoren te leiden tot niet-ontvankelijk-
heid, althans afwijzing van het verzoek. Om die rede-
nen zou volgens Unilever de procedure thuishoren
bij de algemeen bevoegde burgerlijke rechter.

Hoe dat dan precies in het garen zou moeten wor-
den gehangen blijkt niet uit de gepubliceerde beschik-
kingen.Volgens mij is dit opnieuw een uitdrukking van
het fenomeen dat, ter afwering van een vordering of
verzoek bij een bijzondere rechter of instantie, betrek-
kelijk gemakkelijk naar de burgerlijke rechter wordt
verwezen. In dit geval door Unilever, maar de rechter-
lijke macht maakt zich daar zelf ook wel schuldig aan.
Een bekend voorbeeld is, in mijn ogen, het non-pro-
bleem van de zogenaamde afgeleide schade dat enkele
jaren geleden de vennootschapsrechtelijke gemoederen
volop bezighield.4 In de zaak Unilever zou men kun-
nen denken aan nakoming van een overeenkomst tus-
sen de vennootschap enerzijds en de preferente aan-
deelhouders anderzijds tot inkoop van aandelen. Zo

eenvoudig ligt dat echter niet: is wel sprake van een
overeenkomst? Of zijn alleen mededelingen gedaan in
het kader van de uitgifte van het stock-dividend, in het
kader van het plaatsen en nemen van de preferente aan-
delen? Kleuren die mededelingen dan de rechtshande-
ling van het plaatsen en nemen van de prefs of kunnen
zij opnieuw worden herleid tot een in samenhang met
de uitgifte van de prefs tot stand gekomen obligatoire
overeenkomst tot inkoop? In het eerste geval zullen de
preferente aandeelhouders zich naar alle waarschijnlijk-
heid op het vennootschapsrecht moeten beroepen. In
dat verband kan men denken aan de aantasting van de
besluiten tot conversie en respectievelijk intrekking van
de aandelen tegen een rekenwaarde van € 0,05. Maar
zelfs als dat al een begaanbare weg is, dan leidt dat nog
niet tot inkoop tegen een waarde van € 6,58. Indien de
preferente aandeelhouders dat laatste willen afdwingen
zullen zij moeten aansturen op een rechterlijk gebod
tot inkoop tegen een waarde van € 6,58. De grondslag
zal dan de redelijkheid en billijkheid van artikel 2:8
BW moeten zijn. Het behoeft geen betoog dat de gang
naar de ‘gewone’ rechter voor de houders van de prefe-
rente aandelen Unilever bepaald geen eenvoudige is, en
het is niet meer dan begrijpelijk dat zij naar het wapen
van de enquêteprocedure hebben gegrepen.

De ontwikkeling van het enquêterecht
Zie over de ontwikkeling van het enquêterecht in

de eerste plaats de conclusie van de Advocaat-Gene-
raal bij de Unilever-beschikking, waarin onder het
kopje ‘4. Inleiding op de bespreking van het cassatie-
middel’, uitvoerig wordt ingegaan op de wetgeschie-
denis van en op de ontwikkelingen die het recht van
enquête in de loop der tijden heeft ondergaan.

In mijn perceptie is het recht van enquête in de
loop van haar vijfendertigjarige bestaan langs de vol-
gende lijnen tot wasdom gekomen. Na de invoering
van het recht van enquête in de huidige vorm in
19715 zijn het, naast een aarzelend begin van aandeel-
houders die de enquêteprocedure begonnen te ont-
dekken als juridisch instrument om voor hun belan-
gen in de vennootschap op te komen, vooral de vak-
bonden geweest die in de bestrijding van majeure
herstructureringsoperaties het enquêterecht op de
kaart hebben gezet. Dit heeft geleid tot enkele
spraakmakende enquêtebeslissingen.6 De door aan-
deelhouders begonnen enquêteprocedures hebben in
de loop der jaren laten zien dat het recht van enquête

bw 25872 a  07-07-2006  11:26  Pagina 14
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niet alleen een praktische manier is om geschillen
tussen aandeelhouders op te lossen7 maar, misschien
nog wel veel belangrijker, dat de beschikkingen van
de Ondernemingskamer een belangrijke bijdrage
hebben geleverd aan normering van het gedrag van
institutioneel betrokkenen, zoals aandeelhouders,
bestuurders en commissarissen binnen de vennoot-
schappelijke organisatie. Als voorbeeld noem ik de
Linders-Hofstee beschikking uit 19838, die een
belangrijke impuls heeft gegeven aan de ontwikke-
ling van het tegenstrijdig belang, uiteindelijk ook
buiten het recht van enquête.9

Een grote stap in de ontwikkeling van het recht
van enquête is gezet in de beschikking van de Hoge
Raad inzake OGEM.10 Kort en goed kwam het aan
op de vraag of het eigenlijk nog wel zin had om een
enquête te gelasten rond de gang van zaken bij
OGEM, nu de vennootschap in deconfiture was
geraakt. Ik laat nog een keer de belangrijke rechts-
overweging van het arrest volgen:

‘Bij de beoordeling van deze middelen moet wor-
den vooropgesteld dat de wetgever blijkens de ont-
staansgeschiedenis van de regeling van het enquête-
recht, zoals deze is neergelegd in Boek 2 BW, als
doeleinden van enquête niet slechts heeft beschouwd
de sanering van en het herstel van gezonde verhou-
dingen door maatregelen van reorganisatorische aard
binnen de onderneming van de betrokken rechtsper-
soon, maar tevens de opening van zaken en de vast-
stelling bij wie de verantwoordelijkheid berust voor
mogelijk blijkend wanbeleid, terwijl bovendien van

de mogelijkheid van de instelling van een enquête
een preventieve werking zou kunnen uitgaan.’

Deze overweging heeft de mogelijkheid geopend
om de enquêteprocedure als ‘opstap’ voor later in te
stellen aansprakelijkheidsprocedures te gebruiken11:
de enquêteprocedure als ‘fishing expedition’. Met die
ontwikkeling is niet iedereen altijd even gelukkig
geweest.12 En – vind ik – niet ten onrechte, hetgeen
ook blijkt uit het mijns inziens toch gespannen raak-
vlak dat door die ontwikkeling is ontstaan tussen
enerzijds het recht van enquête en anderzijds het fail-
lissementsrecht.13

De Hoge Raad heeft dan ook wel eens moeten
ingrijpen.14 Niettemin kan deze ontwikkeling niet
voldoende onderkend worden.15 ‘Ga naar de Prin-
sengracht en er gebeurt ten minste iets.’16

Tot voorgaand statement heeft zeker bijgedragen
de laatste belangrijke stap in de ontwikkeling van het
recht van enquête: de introductie van artikel 2:349a
BW. Deze bepaling maakt het voor de Onderne-
mingskamer mogelijk om in elke stand van het
geding een onmiddellijke voorziening te treffen voor
ten hoogste de duur van het geding.Vaak komt het na
de onmiddellijke voorziening verder niet meer tot
een onderzoek. De voorziening zelf is dan vaak de
katalysator die maakt dat betrokkenen er verder zelf
uitkomen.17 De toestand van de rechtspersoon of het
belang van de onderneming moet zulks dan wel ver-
gen, maar een beetje ‘gretige’ rechter weet daar wel
raad mee. Een voorbeeld van die gretigheid vind ik
nog steeds de Corus-zaak.18 De beschikking leert dat

De grenzen van het enquêterecht, een poging!

7 Waarbij het niet alleen gaat om minderheidsaandeelhouders tegenover door een meerderheidsaandeelhouder of meerder-

heidsaandeelhouders gestuurde vennootschap en die aandeelhouder of aandeelhouders zelf, maar in veel gevallen ook om zoge-

naamde dead-lock gevallen, waarbij de besluitvorming binnen de vennootschap in een volledige impasse verkeerde, hetgeen zich

vooral voor zal doen bij twee 50%-aandeelhouders die ernstig met elkaar van mening verschillen over de te volgen koers. Dien-

aangaande is door de Ondernemingskamer in de loop van de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw belangrijke jurispru-

dentie ontwikkeld en heeft het recht van enquête zich bewezen om zijn conflictoplossend vermogen.
8 OK 26 mei 1983, NJ 1984, 481 nt. Ma.
9 Zie Dorresteijn,Tegenstrijdig belang van bestuurders en commissarissen,diss.Utrecht 1989,dl.8 IVO-reeks,Kluwer,Deventer,1989.
10 HR 10 januari 1990, NJ 1990, 466 nt. Ma.
11 Geerts, Enkele formele aspecten van het enquêterecht, diss. Groningen 2004, dl. 46 IVO-reeks, Kluwer, Deventer, 2004.
12 Zie als een van de eersten Van Solinge,Tussen wanbeleid en aansprakelijkheid, in: Drie Nijmeegse Redes, dl. 59 serie Van der

Heijden-instituut, Kluwer, Deventer, 1998. Maar er is veel meer, zie Geerts, t.a.p. p. 10 e.v. over nieuwe aanwendingen in het

enquêterecht en de daar vermelde schrijvers.
13 Zie J.H.M.Willems,Insolventierecht en enquêterecht:over convergerende en conflicterende rechtsgebieden,TvI 2004/53,p.249 e.v.en

J.J.M.van Mierlo,Enige aspecten van samenloop van enquêterecht en insolventierecht,Ondernemingsrecht 2005/138,p.391 e.v.
14 HR 24 juni 2005, JOR 2005/174 (Decidewise).
15 Voor bestuurders en commissarissen ‘involved’ lijkt mij de Laurus-beschikking HR 8 april 2005, JOR 2005/119 weinig geruststellend.
16 Bij de spanning tussen rechtszekerheid enerzijds en rechtvaardigheid anderzijds wordt vaak aan regelgeving gedacht. Het

speelt in niet mindere mate in de rechtspraak. Zie recentelijk de tegenstrijdigbelangrechtspraak van de Hoge Raad, waarover

WPNR 6538 (2003), p. 495/6.
17 Vgl. Geerts t.a.p. p. 34 die deze ontwikkeling toejuicht. Hierna zal blijken dat men daar ook anders over kan denken.
18 OK 13 maart 2003, JOR 2003/85.

bw 25872 a  07-07-2006  11:26  Pagina 15
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19 De OK ging daar ‘veronderstellenderwijs’ van uit; zo is dus elk verzoek tot het treffen van voorzieningen ontvankelijk, als de

OK het wil. Misschien beoogt de OK dat ook (?!?).
20 Op zijn minst had ‘voorlopig aannemelijk’ moeten zijn dat het enquêteverzoek toegewezen zou worden.Anders verwordt

artikel 2:349a BW tot een generale wettelijke voorziening om ondernemingsruzies uit te vechten (o ja, vergeet even niet een

request ex artikel 2:346 BW in te dienen). Dat is nooit de bedoeling geweest. En, hetgeen belangrijker is, ook nimmer de bedoe-

ling kan zijn: daarvoor hebben wij de voorzieningenrechter rechtsprekend in Kort Geding (met de mogelijkheid van appel).
21 Zie de bundel The Companies and Business Court from a comparative law perspective, dl. 41 IVO-reeks, Kluwer, Deventer, 2004.
22 Zie bijvoorbeeld ook de gang van zaken rond Versatel, OK 27 september 2005, OK 14 december 2005 en OK 24 maart 2006.
23 Zie bijvoorbeeld Geerts, diss. 2004, p. 330 e.e. maar vooral ook M.W. Josephus Jitta, Formele aspecten van het enquêterecht;

op zoek naar het schaap met de vijf poten, Ondernemingsrecht 2003, p. 546 e.v. alsmede diens preadvies Enkele gedachten over het for-

mele enquêterecht; is het efficiënt wanneer de dienstmaagd moeder wordt?, Preadvies Vereeniging Handelsrecht 2004, Kluwer, Deventer,

2004.
24 Zie conclusie OM bij de Unilever-beschikking, waar de Advocaat-Generaal afstand neemt van de opvattingen die de voorzit-

ter van de Ondernemingskamer in 2000 op een Nijmeegs congres heeft geventileerd (concl. OM 4.11 en 4.12).
25 Inmiddels heb ik – buiten het ondernemingsrecht – meer van dergelijke arresten en beschikkingen gelezen. Ik vind dit een

duidelijke en daardoor goede manier van rechtspreken.
26 Je weet het nooit. Maar dat is een ander discours, voor een andere keer. Obligaat, maar niet minder relevant, lijk de verwijzing

naar Vrankens derde ster (Asser, Algemeen Deel,Asser-Vranken-vervolg, Kluwer, Deventer, 2005).

De grenzen van het enquêterecht, een poging!

met betrekking tot de beslissing om de aluminiumdi-
visie te vervreemden naar het oordeel van de Onder-
nemingskamer voor het standpunt van het bestuur en
de aandeelhouder-moedermaatschappij enerzijds en
de raad van commissarissen anderzijds het nodige te
zeggen viel. Ik wil nu niet verder op die aangelegen-
heid ingaan, maar het is dunkt mij tegen de achter-
grond van het recht van enquête vreemd, dat de
Ondernemingskamer bereid is een –(toegegeven,
JBH) weliswaar afwijzende – beslissing inzake een
verzoek om toepassing van onmiddellijke voorzie-
ningen te treffen. Als alle organen van de vennoot-
schap op zichzelf redelijk handelen is voor het
enquêterecht geen plaats. Er zijn dan immers geen
gegronde redenen om aan een juist beleid te twijfe-
len.19 En als die er niet zijn, zou er mijns inziens
evenmin ruimte moeten zijn voor indiening (en
beoordeling) van een verzoek tot het treffen van
onmiddellijke voorzieningen.20

Hoe dit verder zij, artikel 2:349a BW en de
manier waarop de Ondernemingskamer die bepaling
interpreteert heeft het enquêterecht mede tot een
belangrijk wapen in conflicten rond beursvennoot-
schappen gemaakt.21 Het recht van enquête is ‘hot’.22

Niettemin lijkt mij de vraag gerechtvaardigd of de
wijze waarop voor de Ondernemingskamer de
enquêteprocedure gevoerd wordt inmiddels niet te
ver van de oorspronkelijke opzet van het enquête-
recht is verwijderd. Ook indien men rekening houdt
met de maatschappelijke ontwikkelingen en meer in
het bijzonder de stormachtige ontwikkelingen die
het ondernemingsrecht sinds 1971 heeft doorge-
maakt. Dat hoeft niet noodzakelijk te leiden tot gro-
tere terughoudendheid in de hantering van het
enquêtewapen maar zou evengoed kunnen uitmon-
den in het verlenen van een steviger wettelijke basis

aan de huidige enquêtepraktijk dan thans het geval
is.23 Anderzijds bespeurt men toch ook pleidooien
voor een zekere rechterlijke terughoudendheid.24

Terug naar Unilever
Wat mij – niet primair procesrechtelijk geïnteres-

seerd jurist – als eerste opviel was de opbouw van de
beschikking van de Hoger Raad. Na (1) Het geding
in feitelijke instantie en (2) Het geding in cassatie niet
(3) Beoordeling van het middel, maar (3) Uitgangs-
punten in cassatie, gevolgd door (4) Inleidende
beschouwingen, waarna onder (5) de ‘hard-core’ van
de afrekening met de cassatiemiddelen volgt.25 De
beschikking van de Hoge Raad is daarmee meer dan
een beslissing in een geschil tussen Unilever NV en
haar preferente aandeelhouders over inkoop van aan-
delen. Zij krijgt daardoor mede het karakter van een
beschouwing over de reikwijdte van het enquête-
recht.26 Natuurlijk mede door de bespiegelingen van
de Advocaat-Generaal in de conclusie OM. In het
navolgende zal vooral aandacht worden besteed aan
de Inleidende beschouwingen van ’s-Hogen Raads
beschikking, omdat dáár de noten over de reikwijdte
van het enquêterecht gekraakt worden, waarna
betrekkelijk korte metten met de cassatiemiddelen
gemaakt kon worden.

Maar eerst recapituleert de Hoge Raad de gang
van zaken bij de Ondernemingskamer. In die instan-
tie had Unilever aangevoerd dat het verzoek tot het
instellen van een enquête:

‘een beperkt en zuiver vermogensrechtelijk
geschil aan de orde stelt, wat betreft doel en middel
oneigenlijk is en niet strekt tot het realiseren van de
doeleinden van het enquêterecht (..)’.

bw 25872 a  07-07-2006  11:26  Pagina 16



17

N
r. 7

1
 / ju

n
i 2

0
0

6
O

 &
 F

27 In de terminologie van NJ-annotator Maeijer wordt het geschil daarmee van een zuiver vermogensrechtelijk geschil tot een

‘gemengd’geschil. Zie ook Geerts t.a.p. p. 35.
28 Of dit verschil in de praktijk ven het enquêterecht veel uitmaakt waag ik, gelet op de flexibele wijze van procesvoering, te

betwijfelen.

De Ondernemingskamer overwoog dienaangaan-
de dat, omdat het vermogensrechtelijke geschil ook
de positie van de vennootschap en het functioneren
van haar organen raakt, het verkrijgen van opening
van zaken, zoals bedoeld door de houders van de
cumulatief preferente aandelen Unilever, moet wor-
den beschouwd als een van de doeleinden van een
mogelijk onderzoek. Verzoekers hadden namelijk
aangevoerd dat zij onvoldoende inzicht hadden in het
besluitvormingsproces en de belangenafweging met
betrekking tot de preferente aandelen alsmede in de
totstandkoming van de externe berichtgeving daaro-
ver binnen Unilever.27

De Ondernemingskamer achtte verzoekers daarom
ontvankelijk in hun verzoek waarna de vraag aan de
orde kon komen of er gegronde redenen waren om
aan een juist beleid te twijfelen. Daarbij stond volgens
de Ondernemingskamer de vraag centraal of er met
betrekking tot de inkoop van de preferente aandelen
bij de houders daarvan vertrouwen is gewekt. Indien
komt vast te staan of er ernstig rekening mee moet
worden gehouden dat dat het geval is, is volgens de
Ondernemingskamer een onderzoek geïndiceerd. En
daarvan is volgens de Ondernemingskamer sprake,
waarbij wordt gerefereerd aan de ‘gemiddeld geïnfor-
meerde, omzichtige en oplettende, gewone belegger
onderscheidenlijk de lezer van financiële informatie-
bronnen.’ Hiertegen richten zich de onderdelen van
het cassatiemiddel.

Vervolg 1
De Hoge Raad staat daarmee voor de vraag of, en

zo ja, onder welke voorwaarden een enquête mag
worden gelast indien aannemelijk is dat tussen ver-
zoeker en de rechtspersoon een vermogensrechtelijk
geschil bestaat. Onder referte aan de OGEM-beschik-
king, zie hiervoor, overweegt hij:

‘Tot de doeleinden van het enquêterecht, zoals
deze de wetgever voor ogen stonden, behoort niet de
beslechting van geschillen van vermogensrechtelijke
aard, noch het doen van onderzoek naar de feitelijke
achtergrond van dergelijke geschillen.Wanneer het
gaat om een geschil van louter vermogensrechtelijke
aard, waarbij de doeleinden van het enquêterecht niet
verwezenlijkt kunnen worden, kan een enquêtever-
zoek niet worden toegewezen. Indien het verzoek
niets inhoudt dat op die doeleinden betrekking heeft,
zal het verzoek niet-ontvankelijk zijn. Indien het

wel op die doeleinden gerichte stellingen inhoudt,
maar deze stellingen niet aannemelijk zijn, zal het
verzoek weliswaar – indien ook overigens is voldaan
aan hetgeen daartoe vereist is – ontvankelijk zijn,
maar moeten worden afgewezen.’

Behalve dat in deze overweging wordt aangegeven
dat het enquêterecht niet de beslechting van geschil-
len van vermogensrechtelijke aard tot doel heeft,
waarover aanstonds meer, laat de overweging zien in
welke gevallen niet-toewijzing van het verzoek
geschiedt op grond van niet-ontvankelijkheid en in
welke gevallen op afwijzing.Voor ontvankelijkheid
van een enquêteverzoek is, zo vat ik samen, vereist dat
het verzoekschrift op de doeleinden van een enquê-
teprocedure gerichte stellingen bevat. Het verschil
tussen niet-ontvankelijkheid en afwijzing van het
verzoek is relevant in het kader van het zogeheten
negatief gezag van gewijsde: een niet-ontvankelijk-
verklaring verhindert niet dat het verzoek opnieuw
(en na verbetering van het verzoekschrift) aanhangig
gemaakt wordt.28

Omdat de Ondernemingskamer, zoals wij zagen,
had overwogen dat het vermogensrechtelijke geschil
rond de preferente aandelen Unilever ook de positie
van de vennootschap en het functioneren van haar
organen raakt en het verzoek daarmee mede gericht
is op het verkrijgen van opening van zaken, een van
de doeleinden van het enquêterecht, is een en ander
volgens de Hoge Raad niet door de Ondernemings-
kamer miskend in haar beslissing tot toewijzing van
het enquêteverzoek.

Als ik het goed zie betekent het voorgaande dat
het op zichzelf, dunkt mij, juiste uitgangspunt, dat
louter vermogensrechtelijke geschillen niet het voor-
werp van een enquêteprocedure kunnen zijn, weinig
voorstelt.Voor de ontvankelijkheid van verzoekers in de
Unilever-zaak was voldoende om er het interne besluit-
vormingsproces van de vennootschap en de totstandko-
ming van de externe berichtgeving bij te betrekken.

Bij Unilever ging het om inkoop van preferente
aandelen. Ofschoon dat in de procedure geen rol van
betekenis lijkt te hebben gespeeld, wijs ik daarop
omdat inkoop van aandelen iets anders is dan de uit-
voering van een ‘gewone’ overeenkomst naar burger-
lijk recht. Stel dat een vennootschap een bedrijfster-
rein huurt dat in eigendom toebehoort aan een 10%-
aandeelhouder van de vennootschap. Aan het einde
van de huurtermijn ontstaat er een dispuut over een

De grenzen van het enquêterecht, een poging!
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29 Volgens Maeijer in diens NJ-annotatie is onder verwijzing naar HR 9 juli 1990, NJ 1991, 51 (Sluis) vereist dat ‘toch minstens

het belang van de rechtspersoon, van de vennootschap duidelijk mede in het geding moet zijn’.
30 Onder verwijzing naar HR 8 april 2005, RvdW 2005, 5 (Laurus).
31 Rov. 4.4.2.
32 Zie Rechtspersonen (losbl.) artikel 134, aant. 8 en daar vermelde literatuur.
33 Zie ook HR 20 november 1996,NJ 1997, 188 (Wijsmuller) waar de Hoge Raad in de Unilever-beschikking ook aan refereert.
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bepaling uit het contract omtrent verlenging van de
overeenkomst. Dit lijkt mij typisch een vermogens-
rechtelijk geschil, waarvoor de 10%-aandeelhouder
weinig op de Prinsengracht te zoeken heeft. Niette-
min lijkt de door de Hoge Raad gesanctioneerde
wijze waarop de Ondernemingskamer met de ont-
vankelijkheidsvraag omspringt ruimte voor het enta-
meren van een enquête te bieden.Voldoende daarvoor
lijkt dat de 10%-aandeelhouder zijn verzoek behalve
op de uitleg van de huurovereenkomst mede baseert
op de besluitvorming binnen het bestuur en –eventu-
eel – raad van commissarissen en de wijze waarop
destijds bij het aangaan van de overeenkomst en nu bij
het beëindigen daarvan de kwestie met hem is
gecommuniceerd.Aldus beschouwd worden de gren-
zen van het recht van enquête wel zeer ruim getrok-
ken. Dat lijkt mij geen gelukkige ontwikkeling.

Vervolg 2
Het is dus begrijpelijk dat de Hoge Raad vervol-

gens de vraag stelt of de Ondernemingskamer met
haar beslissing voldoende oog heeft gehad voor de
bezwaren tegen een ruime toepassing van het middel
van enquête. Unilever had in dit verband aangevoerd
dat de enquête zou kunnen leiden tot reputatieschade
en een negatieve koersontwikkeling van de aandelen
en dat het gevaar bestond dat de verzoekers hun
eigen vermogensrechtelijke belangen beogen te die-
nen in plaats van het belang van de rechtspersoon.

Het eerste kan ik volgen; het tweede niet.Waar
staat geschreven dat degenen die een verzoek tot het
instellen van een enquête bij de Ondernemingskamer
indienen dat moeten doen in het belang van de
rechtspersoon? Indien men het enquêterecht louter
zou zien als gericht op herstel van gezonde verhou-
dingen binnen de rechtspersoon, zou men dat wel-
licht nog staande kunnen houden, maar de ontwikke-
ling van het enquêterecht heeft anders laten zien. Iets
anders is, dat voor de Ondernemingskamer bij haar
beslissingen in de verschillende stadia van de enquê-
teprocedure en in het kader van de in dat verband
dikwijls te plegen belangenafweging, het belang van
de vennootschap of rechtspersoon een belangrijke
plaats zal kunnen innemen.29

Blijft over de reputatieschade en het gevaar voor
een negatieve koersontwikkeling. Daarnaast had
Unilever aangevoerd dat de enquêteprocedure diep
kan ingrijpen in het functioneren van de rechtsper-

soon, slechts één feitelijke instantie kent en dat de
enquêteprocedure een, zij het beperkte, bewijsrechte-
lijke betekenis kan hebben in andere procedures.30

Stuk voor stuk argumenten die op een zekere terug-
houdendheid in het honoreren van verzoeken tot het
instellen van een enquête kunnen wijzen.Anderzijds
zijn deze bezwaren van meet af aan onderkend; ze
zijn als het ware ingebakken in het recht van enquête,
zodat men daar ook weer niet al te moeilijk over
moet doen. Doet men dat wel, dan zou zulks in de
kern tot een heroverweging van het enquêtewapen
voeren, hetgeen niet goed aansluit bij de hiervoor
geschetste ontwikkeling van de enquêteprocedure.

De Hoge Raad wijst er naar aanleiding van Unile-
vers argumenten nog eens op dat de bevoegdheid om
een enquête te bevelen een discretionaire bevoegd-
heid is, hetgeen betekent dat de Ondernemingskamer
bij de uitoefening van die bevoegdheid de betrokken
belangen dient af te wegen

‘met dien verstande dat voor toewijzing van een
verzoek ingevolge art. 2:350 lid 1 BW slechts plaats
is, wanneer blijkt van gegronde redenen om aan een
juist beleid te twijfelen.’31

Dat laatste is de natuurlijke ondergrens: zonder
gegronde redenen geen enquête. Met de constatering
dat het hier een discretionaire bevoegdheid betreft
lijkt veel gezegd, maar dat is betrekkelijk; de ene dis-
cretionaire bevoegdheid is de andere niet. Zo wordt
bijvoorbeeld algemeen aangenomen dat de bevoegd-
heid van de aandeelhoudersvergadering van een
kapitaalvennootschap om bestuurders te ontslaan een
vergaande discretionaire bevoegdheid betreft.32 In
het arbeidsrechtelijke ontslagrecht ligt dat in de ver-
houding tussen werkgever en werknemer aanmerke-
lijk genuanceerder.

Het gaat dus om de vraag hoe vrij de Onderne-
mingskamer bij het geven van haar beslissing ex arti-
kel 2:350 lid 1 BW eigenlijk is.Volgens de Hoge
Raad dient de door de Ondernemingskamer te
maken belangenafweging te steunen op de feiten en
omstandigheden in het aan haar voorgelegde geval.
Dat is niet nieuw.33 En dan:

‘De ondernemingskamer zal bij deze belangenaf-
weging, ook al heeft die plaats in een concreet geval,
naast de hiervoor omschreven doeleinden van het
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34 De eerdergenoemde argumenten van Unilever.
35 Het recht van enquête, preadvies Vereeniging Handelsrecht 2004, Kluwer, Deventer, 2004.
36 Een beetje advocaat zal standaard de ‘Unilever-verweren’ aanvoeren. Op zijn slechtst zal een en ander naar ik vermoed kunnen

leiden tot een soort standaardweerlegging van die bezwaren, waarbij uiteindelijk niemand zal zijn gebaat.
37 Aangenomen dat de hobbel van de ontvankelijkheid is genomen.

enquêterecht mede de in 4.4.134 bedoelde bezwaren
moeten betrekken, en de aard van het tussen de ver-
zoeker en de rechtspersoon bestaande geschil in aan-
merking moeten nemen. Er bestaat evenwel geen
grond van de ondernemingskamer te vergen dat zij
telkens in de motivering van haar beslissing tot uit-
drukking brengt dat zij de bedoelde bezwaren in
haar beoordeling heeft betrokken. Daarbij is van
belang dat de afweging van de bij die bezwaren
betrokken meer algemene belangen tegen de in het
concrete geval bestaande belangen zich veelal niet
voor een gedetailleerde motivering leent.’

Men kan hier goed anders over denken. Zo bij-
voorbeeld Brink in de JOR-annotatie en Mok, Pre-
advies (2004), p. 92/93.35 En dat een en ander zich
veelal niet zou lenen voor een gedetailleerde motiva-
tie, zoals de Hoge Raad overweegt, lijkt mij onzin.
Iets anders is dat het veel kostbare tijd en energie
vergt wanneer de Ondernemingskamer in elke
beschikking waarbij een verzoek tot het houden van
een enquête wordt toegewezen, steeds (opnieuw)
gemotiveerd de algemene bezwaren in de sfeer van
reputatieschade, diep ingrijpen in de organisatie en
één feitelijke instantie zou moeten weerleggen. Ik
vrees dat dan in veel enquêteprocedures niet alleen
geprocedeerd zou worden over de gang van zaken
binnen de rechtspersoon (het eigenlijke geschil) maar
preliminair over de reikwijdte van het enquête-
recht.36 In dat verband zou steeds opnieuw een
beroep kunnen worden gedaan op onder meer de
parlementaire geschiedenis van het enquêterecht. Een
oeverloos debat, zo moet worden gevreesd. Om die
redenen vind ik dat de Hoge Raad voor wat de aan
de beschikking van de Ondernemingskamer te stel-
len motiveringseisen een juiste beslissing heeft geno-
men.

Ik wil nog wel een stap verder gaan en bepleiten
dat de discretionaire bevoegdheid van de Onderne-
mingskamer wel degelijk begrensd is. Indien de
Ondernemingskamer tot het oordeel komt dat er bij
de rechtspersoon ten aanzien waarvan een enquête
wordt verzocht sprake is van gegronde redenen om
aan een juist beleid te twijfelen, ligt toewijzing van
het verzoek in de rede. Er moeten wel bijzonder
klemmende argumenten zijn om bij gegronde rede-
nen een verzoek tot het instellen van een enquête
niet te honoreren. Aldus beschouwd moeten er met

name strenge eisen worden gesteld aan de motivering
van de beschikking wanneer de Ondernemingska-
mer, ondanks het bestaan van gegronde redenen om
aan een juist beleid te twijfelen, van haar discretio-
naire bevoegdheid gebruikmaakt en het verzoek niet
toewijst. Ik vind dat de bewoordingen van artikel
2:350 lid 1 BW daar ook op duiden.

Vervolg 3
Vervolgens overweegt de Hoge Raad dat de stel-

ling van Unilever dat het in casu ging om een
beperkt en zuiver vermogensrechtelijk geschil even-
min noopt tot het stellen van bijzondere motive-
ringseisen aan de beschikking tot toewijzing van het
enquêteverzoek.Waaraan wordt toegevoegd:

‘Daarbij is in aanmerking te nemen dat geschil-
len tussen aandeelhouders die een enquêteverzoek
doen en de vennootschap veelal mede een vermogens-
rechtelijk karakter hebben, en dat de (geheel of ten
dele) vermogensrechtelijke aard van het concrete
geschil ook daarom een onvoldoende onderscheid
vormt aan de hand waarvan beoordeeld zou kunnen
worden of een bijzondere motivering is vereist.’

Op zichzelf lijkt me het hier overwogene, zeker in
het licht van het voorgaande, juist. De overweging
bevat een extra argument om geen bijzondere of
nadere motiveringseisen aan de beslissing van de
Ondernemingskamer te stellen. Maar de echte vraag,
namelijk in hoeverre enquêteverzoeken met betrek-
king tot ‘beperkte en zuiver vermogensrechtelijke
geschillen’ kunnen worden toegewezen37, blijft, als ik
het goed zie, onbeantwoord.

Hoe dit ook zij, het is na de zojuist besproken
inleidende beschouwingen in de beschikking niet
verwonderlijk dat het aangevoerde middel niet tot
cassatie kan leiden.Onderdelen van het middel stran-
den bij gebrek aan feitelijke grondslag nu zij berusten
op een onjuiste lezing van de beschikking van de
Ondernemingskamer, motiveringsklachten falen
omdat de bestreden beschikking op de desbetreffende
onderdelen volgens de Hoge Raad voldoende duide-
lijk is, bestreden oordelen van de Ondernemingka-
mer geven geen blijk van een onjuiste rechtsopvat-
ting of behoeven geen nadere motivering zoals in het
middel wordt betoogd, etc.

De grenzen van het enquêterecht, een poging!
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38 HR 6 oktober 1989, NJ 1990, 286 nt. Ma.
39 Belang zal hij daar zeker bij kunnen hebben.Vooral in situaties waarin men in bewijsmoeilijkheden geraakt ten aanzien van

het voldaan zijn aan de Beklamel-norm. De Beklamel-zaak zelf vormt daarvoor een fraaie illustratie.
40 En daarmee uiteindelijk een middel om verder te komen, tot het ‘echte’ doel te komen.
41 Artikel 2:14-16 BW.
42 Artikel 2:92a (201a) BW.
43 Artikel 2:335 e.v. BW.
44 Artikel 999 e.v. Rv.

De grenzen van het enquêterecht, een poging!

Vermogensrechtelijke geschillen geen
criterium
In een kritische JOR-annotatie schrijft Brink dat

het ervoor kan worden gehouden dat de Onderne-
mingskamer eigenlijk in alle gevallen bevoegd is om
van een enquêteverzoek kennis te nemen, zolang ver-
zoekers maar voldoen aan artikel 2:345 e.v. BW. Dát
heb ik niet in de beschikking van de Hoge Raad
kunnen lezen. De Hoge Raad overweegt in het hier-
voor geciteerde gedeelte uit rov. 4.2 alleen wanneer
een enquêteverzoek niet kan worden toegewezen en
of dat dan dient te geschieden langs de weg van niet-
ontvankelijkheid of door afwijzing van het verzoek.

Mijn bezwaren tegen de Unilever-beschikking
hebben veeleer te maken met de manier waarop met
de mijns inziens centrale vraagstelling in de proce-
dure is omgesprongen. De centrale vraag is of vermo-
gensrechtelijke geschillen voorwerp van een enquê-
teprocedure kunnen zijn. Wanneer men haar aldus
poneert is het antwoord betrekkelijk voor de hand
liggend. Immers waarom zouden – zelfs ‘beperkte’
–vermogensrechtelijke geschillen tussen de verzoe-
kers tot enquête en de rechtspersoon geen voorwerp
van een enquêteprocedure kunnen zijn? Als er maar
gegronde redenen zijn om aan een juist beleid te
twijfelen, zo zou ik menen. Dáár gaat het om, het-
geen betekent dat de eigenlijke vraag naar de al dan
niet toewijzing van het verzoek staat en valt met het
beleid en de gang van zaken binnen de rechtsper-
soon, onverschillig of dat beleid en die gang van
zaken betrekking heeft op een vermogensrechtelijk
geschil tussen de vennootschap en de verzoekende
partij of op iets anders.

Dat blijkt ook uit de Unilever-zaak: de trigger voor
toewijzing van het enquêteverzoek lag in het besluit-
vormingsproces en de belangenafweging binnen
Unilever en de wijze van totstandkoming van de
externe berichtgeving en raakt daarmee aan de posi-
tie van de vennootschap en het functioneren van haar
organen. Formeel lijkt mij dit volledig in overeen-
stemming met de wettelijke regeling van het enquê-
terecht.Toch knaagt er iets.

Zojuist hanteerde ik het voorbeeld van een huur-
contract tussen een 10%-aandeelhouder van een ven-
nootschap enerzijds en de vennootschap anderzijds.
Men voelt dat voor dat soort geschillen het enquête-

recht niet geschreven is. Andere voorbeelden laten
zich gemakkelijk bedenken. Bijvoorbeeld de uit de
bestuurdersaansprakelijkheid bekende Beklamel-
norm ingevolge welke een bestuurder die namens de
vennootschap een verplichting aangaat terwijl hij
weet of behoort te weten dat de vennootschap die
verplichting niet zal kunnen nakomen en ook overi-
gens geen verhaal biedt, onrechtmatig handelt tegen-
over de wederpartij van de vennootschap en uit dien
hoofde aansprakelijk kan zijn voor de door die
wederpartij geleden schade.38 Het komt mij vreemd
voor dat indien de wederpartij tevens 10%-aandeel-
houder van de wanpresterende vennootschap zou
zijn, hij gebruik zou kunnen maken van het recht van
enquête.39

Wat dan wel?
Ik zou menen dat het meest directe doel van de

enquêteprocedure doorslaggevend zou moeten zijn.
Dat meest directe doel40 is – ik kan het niet anders
zien – het onderzoek naar het beleid en de gang van
zaken binnen de rechtspersoon. Juist vanwege dat
onderzoek onderscheidt de enquêteprocedure zich
van alle andere ondernemingsrechtelijke geschillen-
regelingen, zoals – zonder aanspraak op volledigheid
– de regeling in Boek 2 over de aantasting van beslui-
ten41, de uitkooopprocedure42, de geschillenrege-
ling43, de jaarrekeningprocedure44 en de artikel 26
WOR-procedures. Natuurlijk, er zijn meer verschil-
len tussen deze rechtsgangen en de enquêteproce-
dure. Die verschillen kunnen liggen in het vlak van
de ontvankelijkheid, de procedure zelf en dergelijke,
maar van al deze procedures onderscheidt de enquête
zich juist door het eerdergenoemde onderzoek. Dát is
waar het in het recht van enquête om gaat. Dát is wat
de enquêteprocedure onderscheidt van al die andere
rechtsgangen. De enquêteprocedure onderscheidt
zich niet door haar doeleinde ‘herstel van gezonde
verhoudingen binnen de rechtspersoon’. Dat kan in
veel gevallen ook langs andere weg. De enquête is
juist bedoeld voor die zaken waarin de reguliere
rechtsgang, juist vanwege die opening van zaken,
tekortschiet.

Als men het voorgaande onderschrijft zal duidelijk
zijn dat als er geen behoefte bestaat aan een onder-
zoek in de zin van artikel 2:351 e.v. BW, er, ook als er
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46 J.H.M.Willems, De enquêteprocedure: een efficiënte dienstmaagd, in: Conflicten rondom de rechtspersoon, dl. 62 Van der Heijden-

reeks, Kluwer, Deventer, 2000.
47 HR 27 september 2000, NJ 200, 653.
48 Kenbaar uit de in noot 41 genoemde HR-beschikking.
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gegronde redenen zijn om aan een juist beleid te
twijfelen, geen behoefte bestaat aan de toepassing van
het recht van enquête.Als er geen opening van zaken
verschaft hoeft te worden omdat de kaarten duidelijk
liggen is er, ook al zijn de elementaire beginselen van
verantwoord ondernemerschap45 in ernstige mate
geschonden, geen ruimte voor het enquêterecht.

Het onderzoek naar het beleid en de gang van
zaken binnen de rechtspersoon is de spil van de enquê-
teprocedure. In dat verband is het leerzaam om nog
eens naar de ook door de Advocaat-Generaal geci-
teerde woorden van de voorzitter van de Onderne-
mingskamer geuit op een Nijmeegs congres te kijken:

‘ (…) De wettelijke aanknopingspunten aan-
gaande de vraag of het rechtsmiddel van enquête
veelomvattend is leiden weliswaar aan de ene kant
tot een bevestigende beantwoording van die vraag,
maar aan de andere kant moet eveneens worden vast-
gesteld dat wanneer de analyse tot die wettelijke aan-
knopingspunten beperkt blijft en het niet wettelijk
verankerde aanknopingspunt wordt weggedacht, het
enquêterecht nergens over gaat.Want wat is het nut
van de vaststelling dat a) een ruime groep van
belanghebbenden bij een rechtspersoon b) een ongeli-
miteerd diepgaand onderzoek kan doen instellen c)
omtrent alle ‘ ins and outs’ van een rechtspersoon?
Dat nut valt wanneer niet verder wordt gekeken
immers niet te ontdekken. De conclusie moet dan
ook zijn dat het enquêterecht geen functie heeft. De
functie moet dus blijkbaar elders worden gevonden.
Anders gezegd, het enquêterecht is blijkbaar een
accessorium of in goed Nederlands gezegd heeft als
dienstmaagd een dienende functie ten behoeve van
iets anders. De zin van het enquêterecht ligt dus bui-
ten de enquête zelf.

Als men dit voor ogen houdt alsmede dat de wet
de functie ten behoeve waarvan het enquêterecht
dient niet definieert en daarmee dus ook niet
begrenst, valt niet goed in te zien waarom de enquête
niet onbegrensde doeleinden zou kunnen dienen.
Een onderscheid tussen eigenlijke en oneigenlijke
enquêtes valt dan ook niet goed te maken. Het is
deze gedachte ten gevolge waarvan de enquêteproce-
dure kan functioneren zowel ten behoeve van sane-
ring en herstel van gezonde verhoudingen binnen de
onderneming van de rechtspersoon, van vaststelling
van verantwoordelijkheden, van het doen nakomen
van civielrechtelijke overeenkomsten of het uitoefenen
van rechten of vernietigen van overeenkomsten, van

het doen nakomen van informatieplichten, van pre-
ventie en van rechtsvorming, van het op peil brengen
van de faillissementskas, van het afdwingen van
medezeggenschapsrechten en van al datgene wat ver-
der maar zou kunnen worden bedacht of van wat
zich in de toekomst verder zal kunnen aandienen.’46

Mijns inziens is de functie of, zo men wil, het
middel van de enquêteprocedure het onderzoek. Het
citaat gaat, hoe fraai ook verwoord, mank door het op
één hoop gooien van de functie van het enquêterecht
enerzijds en de doeleinden van de enquêteprocedure
anderzijds. Iedereen weet dat een onderzoek nooit een
doel op zichzelf kan zijn. Een onderzoek kan wel een
functie hebben, een ‘tool’ zijn, om uiteindelijke doel-
einden, zoals herstel van gezonde verhoudingen, ope-
ning van zaken etc. te bewerkstelligen. Als voor het
bereiken van die uiteindelijke, verder gelegen doelein-
den het gereedschap van de enquêteprocedure, het
onderzoek, niets toevoegt moet men het niet gebrui-
ken. En ook niet willen gebruiken, noch als justitiabele
en zeker niet als Ondernemingskamer.

Steun voor deze opvatting vind ik in de wijze waarop
de Hoge Raad is omgesprongen met de werkwijze van
de Ondernemingskamer in de Gucci-enquête.47 In die
procedure, waar ook overigens wel het nodige op valt
aan te merken, kwam de Ondernemingskamer reeds in
de eerste fase van de procedure, dus die waarin de vraag
voorligt of er gegronde redenen zijn om aan een juist
beleid te twijfelen, tot het oordeel dat bij Gucci NV
sprake was van wanbeleid in de zin van artikel 2:355 BW.
De desbetreffende overweging:

‘ 3.11 Gelet op het vooren weergegeven stelsel van
het enquêterecht ligt het voor de hand aan te nemen en is
het niet in strijd met dat stelsel te achten dat de Onder-
nemingskamer, indien de relevante feiten ter zake van het
aangevochten beleid reeds naar aanleiding van het ver-
zoek op grond van artikel. 2:345 van het Burgerlijk
Wetboek vaststaan en een onderzoek naar die feiten geen
nadere te dier zake relevante gegevens aan het licht zal of
kan brengen en in die zin dus zonder voldoende zin zou
zijn, bevoegd is ook zonder onderzoek naar de feiten
door een door haar aangestelde onderzoeker te oordelen
dat van wanbeleid sprake is en de gevraagde en door haar
passend geachte voorzieningen te treffen dan wel uit te
spreken dat het beleid van de rechtspersoon zoals dat uit
de vaststaande feiten blijkt niet als wanbeleid is te kwali-
ficeren.Wel is daarvoor noodzakelijk dat partijen op
deze mogelijkheid zijn geattendeerd.’48
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49 Zie rov. 3.4.3. van de Unilever-beschikking.
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Uit dat laatste – de attendering van partijen –
blijkt mijns inziens al wel dat de Ondernemingska-
mer zich kennelijk niet helemaal ‘senang’ heeft
gevoeld met haar opvatting over het wettelijke stelsel
van de enquêteprocedure. Immers, indien die opvat-
ting algemeen gedeeld zou worden is een dergelijk
caveat aan partijen, zou ik denken, overbodig. Hoe dit
ook zij, de Hoge Raad maakt er betrekkelijk korte
metten mee:

‘4.2. Het in rov. 3.11 van haar beschikking
neergelegde oordeel van de Ondernemingskamer
getuigt van een onjuiste rechtsopvatting. In de eerste
plaats blijkt immers uit de bewoordingen en het stel-
sel van de wet dat de Ondernemingskamer pas
bevoegd is tot het treffen van voorzieningen als
bedoeld in artikel 2:355 in verbinding met artikel
2:356 ‘indien uit het verslag van wanbeleid is geble-
ken’. In de tweede plaats volgt ook uit de ontstaans-
geschiedenis van de onderhavige bepalingen – zoals
vermeld in de conclusie van de Plaatsvervangend
Procureur-Generaal (. ) – dat de wetgever heeft
bedoeld dat voormelde voorzieningen pas kunnen
worden getroffen nadat de eerste procedure is geëin-
digd met het verslag van het onderzoek en voorzover
daaruit blijkt dat er sprake is geweest van wanbeleid
van de rechtspersoon. In de derde plaats moet ook op
grond van de strekking van de wet worden aangeno-
men dat de Ondernemingskamer niet de bevoegdheid
heeft gekregen zelfstandig op basis van door haar
vastgestelde feiten te oordelen dat van wanbeleid is
gebleken en op basis van uitsluitend haar eigen oor-
deel voorzieningen te treffen. Die strekking houdt in
dat de wet voorziet in een aparte rechtsgang bij een
daartoe speciaal aangewezen rechterlijke instantie ter
zake van het instellen van een onderzoek naar het
beleid en de gang van zaken van een rechtspersoon.
Dat onderzoek vormt de kern van het in de wet
neergelegde stelsel van het enquêterecht. (..)’

Duidelijker kan het denk ik niet. Mij lijkt dat de
Hoge Raad in de Gucci-beschikking de efficiënte
dienstmaagd heeft ‘afgeserveerd’.

Daar zou tegenin gebracht kunnen worden dat de
Ondernemingskamer ‘alleen maar’ te snel naar de
tweede fase van de enquêteprocedure is overgestapt.
Maar dat kan mijns inziens niet zo zijn. Uit de over-
wegingen van de Hoge Raad volgt glashelder dat de
enquêteprocedure draait om het onderzoek. En – zo
nodig – daarna het treffen van voorzieningen. Dat
betekent toch ook dat bij de roep om onmiddellijke

voorzieningen met dat uitgangspunt rekening moet
worden gehouden?

De Hoge Raad geeft, de Hoge Raad
neemt
Zo duidelijk als de Hoge Raad het heeft aangege-

ven in de Gucci-beschikking, zo vaag blijft hij naar
mijn smaak in zijn Unilever-beschikking. Niet voor
wat betreft hetgeen is overwogen ten aanzien van de
aan een toewijzende beschikking als bedoeld in arti-
kel 2:350 BW te stellen motiveringseisen. Wel ten
aanzien van de beoordeling van de inhoudelijke
argumenten welke voor de Ondernemingskamer
doorslaggevend waren om het enquêteverzoek toe te
wijzen en die erop neerkomen dat het aanknopen bij
het interne besluitvormingsproces binnen de rechts-
persoon voldoende is om – nogmaals met inachtne-
ming van het criterium ‘gegronde redenen’ – het op
een onderzoek te laten aankomen.

Wanneer men de gang van zaken rond de uitgifte
van de cumprefs bij Unilever nog eens de revue laat
passeren, zou men ook kunnen zeggen dat het hier
ten diepste om een uitlegprobleem gaat. Centraal
stond de vraag of er met betrekking tot de inkoop
van de preferente aandelen tijdens de uitgifte in 1999
en daarna bij de houders daarvan vertrouwen is
gewekt. Als dat vaststaat of als daar ernstig rekening
mee moet worden gehouden, is een onderzoek geïn-
diceerd, aldus de Ondernemingskamer.49 De Onder-
nemingskamer heeft, zoals wij zagen, vervolgens
geoordeeld dat ter zake verwachtingen bij die hou-
ders van preferente aandelen zijn ontstaan.

Maar als dát het geval is, dan is er toch geen verder
onderzoek naar het beleid en de gang van zaken
omtrent de uitgifte van de cumprefs nodig? Dan is de
vraag of Unilever dat vertrouwen moet honoreren of
onder al dan niet nader te bepalen omstandigheden
kan laten voor wat het is.Voor de beantwoording van
die vraag is, hoe moeilijk zij overigens ook is, geen
onderzoek door een rapporteur nodig. Ik zou menen
dat zo’n onderzoek hoegenaamd niets kan toevoe-
gen. Het betreft hier namelijk geen feitelijke, maar
een rechtsvraag.Als feitelijk vaststaat dat vertrouwen
is gewekt volgt vanzelf de rechtsvraag naar de ver-
plichting tot honorering van dat vertrouwen.

Het voert wellicht te ver om een en ander in detail
uit te werken, maar we hebben in gevallen als bij
Unilever naar mijn smaak te maken met vragen van
uitleg. Niet voor niets refereerde de Ondernemings-
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kamer aan de ‘gemiddeld geïnformeerde, omzichtige
en oplettende, gewone belegger onderscheidenlijk de
lezer van financiële informatiebronnen.’ Haviltexen50

in gezelschap? De Unilever-zaak vertoont wat dat
betreft verwantschap met die van de DAF-obligatie-
houders.51 Zie ik het goed, dan zouden de gedu-
peerde DAF-obligatiehouders, waren zij wettelijk
gerechtigd geweest om een verzoek tot het houden
van een enquête in te dienen, in de wijze waarop de
Ondernemingskamer met het recht van enquête
omgaat bepaald niet kansloos zijn geweest. Dat is om
twee redenen vreemd. In de eerste plaats omdat de
houders van de cumulatief preferente aandelen bij
Unilever enerzijds en de houders van obligaties DAF
anderzijds eigenlijk niet veel van elkaar verschillen.52

In de tweede plaats omdat er geen indicaties zijn dat in
de DAF-zaak het enquêterecht node werd gemist. Nu
weet ik wel dat obligatiehouders in een contractuele
relatie en aandeelhouders in een – complexere – lid-
maatschapsbetrekking tot de vennootschap staan, maar
of dit – vooral ook dogmatische – onderscheid tot
zulke verschillen moet leiden waag ik te betwijfelen.

En als niet vaststaat dat vertrouwen is gewekt,
maar daar wel ernstig rekening mee moet worden
gehouden? Is er dan wel ruimte voor een onderzoek?
Ook dan zou ik menen dat het uiteindelijk om de
vraag gaat in hoeverre de perceptie van de houders
van de cumulatief preferente aandelen Unilever in
rechte gehonoreerd moet worden. Wederom: voor
een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken
is mijns inziens geen plaats.

De conclusie OM
In de conclusie van de Advocaat-Generaal worden

interessante gedachten gewijd aan de reikwijdte van
het recht van enquête. Zo wordt in die beschouwin-
gen afstand genomen van de hiervoor weergegeven
opvatting van de voorzitter van de Ondernemingska-
mer. Zulks onder referte aan de beperkingen die de
Hoge Raad in de OGEM-beschikking heeft aange-
legd. Daarnaast wordt de vraag gesteld of (en hoe) de
Ondernemingkamer, gelet op artikel 2:356 BW, wer-
kelijk kan bevorderen dat een overeenkomst over de
naleving waarvan een geschil bestaat, wordt nageko-
men of vernietigd. Volgens de Advocaat-Generaal
heeft de wetgever nooit het idee gehad dat met
behulp van het enquêterecht de naleving van een

contract bevorderd kan worden of de vernietiging
van een contract bewerkstelligd kan worden.

Mijns inziens heeft de Advocaat-Generaal daar
een punt. De voorzieningen die op grond van artikel
2:356 BW door de Ondernemingskamer getroffen
kunnen worden zijn te beschouwen als typisch
rechtspersonenrechtelijke categorieën: aantasting van
besluitvorming, benoeming c.a. van bestuurders en
commissarissen, afwijking van de statuten, overdracht
aandelen ten titel van beheer en als ultimum remedium
de ontbinding van de rechtspersoon.Weliswaar wordt
in artikel 2:357 lid 2 BW bepaald dat de Onderne-
mingskamer zo nodig de gevolgen van de door haar
getroffen voorzieningen regelt, maar dat ligt dan –
niettegenstaande de vrijheid die de Ondernemings-
kamer ongetwijfeld heeft – uiteindelijk toch in het
verlengde van de voorzieningen in artikel 2:356 BW.
Ik zou menen dat de in 1993 geïntroduceerde moge-
lijkheid om in elke stand van het enquêtegeding
onmiddellijke voorzieningen te treffen, artikel 2:349a
BW, het voorgaande niet anders maakt.

Niettemin wordt er in de conclusie van het OM
terecht op gewezen dat het recht van enquête zich in
de loop van zijn bestaan heeft ontwikkeld. Dat is op
zichzelf ook geen slechte zaak en ligt, zo begrijp ik,
in de lijn van de tijd.Volgens de Advocaat-Generaal
kan een onbegrensde toepassing van het recht van
enquête worden ondervangen doordat bij de beoor-
deling van een verzoek tot enquête nagegaan dient te
worden of het onderzoek53 kan bijdragen aan het in
acht nemen van de redelijkheid en billijkheid van
artikel 2:8 BW als ‘grondnorm van het rechtsperso-
nenrecht’. En dan:

‘Het enquêterecht dient ertoe de naleving van
deze grondnorm te bevorderen. De elementaire
beginselen van verantwoord ondernemerschap zijn
daarbij te beschouwen als concretiseringen van de
algemene norm van de redelijkheid en billijkheid van
artikel 2:8 BW. Ook de drie doelstellingen, zoals
geformuleerd in de Ogem-beschikking, kunnen als
een ontleding en uitwerking van de beginselen van de
redelijkheid en billijkheid worden beschouwd. (...)
Het gevolg van deze benadering is dat in geval het
verzoek tot een enquête niet kan bijdragen tot het
bevorderen van de redelijkheid en billijkheid binnen
een rechtspersoon en er bijvoorbeeld alleen toe dient

De grenzen van het enquêterecht, een poging!

50 HR 13 maart 1981, NJ 1981, 635, nt. CJHB; AA 1981, p. 355 e.v. nt. P. van Schilfgaarde. Zie over de verschillende methoden

van uitleg van overeenkomsten, al naar gelang het aantal bij die overeenkomsten betrokkenen NJ 2005 nr. 45: NJ 493-500, gean-

noteerd door Du Perron.
51 HR 23 maart 2001, NJ 2003, 715 nt.Verstijlen, waarover TvI 2001/4, p. 131/2.
52 Hier ziet men dat het verschil tussen eigen en vreemd vermogen nagenoeg is verdampt. Ik hoop daar in een later opstel nog

uitvoerig op terug te komen.
53 En naar ik aanneem de eventueel in het kader van het onderzoek te treffen (onmiddellijke) voorzieningen.
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54 Zie Rechtspersonen (losbl.) art. 8, aant. 6 en 7.
55 Zie opnieuw The Companies and Business Court from a comparative law perspective, dl. 41 IVO-reeks, Kluwer, Deventer, 2004.
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de naleving van een bepaald contract te bevorderen,
de verzoekers doorgaans niet ontvankelijk verklaard
dienen te worden. Als met het verzoek echter wel
beoogd wordt de redelijkheid en billijkheid binnen de
rechtspersoon te bevorderen, zijn de verzoekers (…)
doorgaans wel ontvankelijk.’

Daar wordt door de Advocaat-Generaal nog aan
toegevoegd dat de omstandigheid dat verzoekers ook
eigen belangen kunnen nastreven buiten beschou-
wing moet worden gelaten. Dat zou niet relevant zijn
voor de toewijzing van het enquêteverzoek.

Ik vind dit, ofschoon de Hoge Raad er volstrekt
niet op ingaat, interessante gedachten. Ik vrees echter
dat zij te veel betekenis aan de redelijkheid en billijk-
heid van artikel 2:8 BW voor de toepassing van het
recht van enquête toekennen. Of meer precies: de
redelijkheid en billijkheid heeft als norm mijns
inziens onvoldoende onderscheidend vermogen om
als maatstaf te dienen voor de vraag naar de ontvan-
kelijkheid c.q. toewijzing van een enquêteverzoek.
Zelf ben ik bijvoorbeeld van mening dat artikel 2:8
BW zich weliswaar richt tot de zogenaamde bij de
rechtspersoon institutioneel betrokkenen, maar dat
de bepaling tegelijkertijd de rechtspersonenrechte-
lijke neerslag vormt van de redelijkheid en billijkheid
die in beginsel alle vermogensrechtelijke verhoudin-
gen beheerst.54

Zonder daar nu verder uitgebreid op in te gaan zou
deze opvatting in de Unilever-zaak tot het volgende
kunnen leiden.Voorwerp van geschil is of de houders
van de cumprefs recht hebben op inkoop van hun
stukken tegen de prijs van € 6,58. Zulks gelet op
gewekte verwachtingen en dergelijke. Dit nu dunkt
mij bij uitstek een vraag van interpretatie en daarmee
– uiteindelijk – een vraag naar wat de redelijkheid en
billijkheid in dit concrete geval precies vermag. En of
dat dan de redelijkheid en billijkheid van artikel 2:8
BW is, waar veel voor te zeggen valt nu het gaat om
een geschil tussen de vennootschap en haar institutio-
neel betrokkenen, of de ruimere redelijkheid en bil-
lijkheid zoals bijvoorbeeld ook neergelegd in artikel
6:2 BW komt mij betrekkelijk onverschillig voor.
Men zou dan op goede gronden zonder meer tot ont-
vankelijkheid kunnen komen zonder daar de hiervoor
besproken argumentatie van de Ondernemingskamer
over het besluitvormingsproces, de belangenafweging
en de totstandkoming van de externe berichtgeving
bij Unilever NV bij te betrekken.

Zie ik het goed, dan gaat de Advocaat-Generaal
niet zo ver, zie onderdeel 5.8 van diens conclusie.

Maar het was bij de door hem gehanteerde maatstaf
mijns inziens zeker mogelijk geweest.

En dan nog iets.Wanneer de redelijkheid en bil-
lijkheid toetsingscriteria voor de toegang tot de
enquêteprocedure zouden zijn, dan lijkt mij – het
gaat immers altijd om een belangenafweging – juist
niet buiten beschouwing te kunnen blijven of en zo
ja in hoeverre de verzoekers tot enquête een eigen
belang nastreven. Zie ik het goed, dan speelt dat pro-
bleem niet, althans minder, in de door de Hoge Raad
gekozen benadering.

Een andere benadering
Het bijzondere van de enquêteprocedure is en

blijft het onderzoek. Maar er is meer.Vooral na de
introductie tot het treffen van onmiddellijke voorzie-
ningen is het enquêterecht steeds meer een algemene
weg van geschilbeslechting in het ondernemings- en
rechtspersonenrecht geworden. Kernnoties zijn in dit
verband: praktisch, snel, doeltreffend. Over het alge-
meen wordt positief geoordeeld over de wijze waarop
de Ondernemingskamer met het enquêterecht om-
gaat.55 Hier en daar wel wat kritiek, maar vooral niet
te veel. Daarbij speelt wellicht ook een rol dat dege-
nen die praktijkgevoede kritiek kunnen uiten zelf
regelmatig bij de Ondernemingskamer op de stoep
staan. Dan past – zeker in een klein land als het onze
– gezonde voorzichtigheid.

Er zijn echter reële bezwaren tegen ruime toepas-
sing van het enquêterecht: één feitelijke instantie,
minder procedurele waarborgen, etc. Deze bezwaren
winnen alleen maar aan gewicht wanneer men ziet
welke rol beslissingen van de Ondernemingskamer in
andere procedures kunnen hebben. Men denke aan
geschillen over bestuurders- en commissarissenaan-
sprakelijkheid.

Zou men in navolging van het hiervoor aange-
haalde citaat van de voorzitter van de Onderne-
mingskamer, zich niet af kunnen vragen of de aan-
trekkelijkheid van de enquêteprocedure niet veeleer
schuilt in omstandigheden welke buiten het recht van
enquête zelf zijn gelegen? Ik denk dat het antwoord
bevestigend zou kunnen luiden. Dat zou in mijn
ogen evenwel niet hoeven leiden tot een uitbreiding
van het recht van enquête en haar toepassingsbereik.
Dat zou te gemakkelijk zijn.

Veeleer zou de vraag moeten worden gesteld of de
klassieke rechtspersonenrechtelijke regeling van de
toetsing van besluiten wel voldoet als instrument om
geschillen binnen het ondernemings- en rechtsperso-
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56 WPNR 6613 (2005), p. 199 e.v.
57 Het blijft ook hier om de perceptie gaan: wie is zodanig nauw bij de organisatie betrokken dat hij of zij ‘ontvankelijk’ is.Voor

de strekking van mijn betoog is die vraag weinig relevant.
58 Voor alle duidelijkheid: op vordering of verzoek van partijen.Ten aanzien van rechterlijk activisme ware ook hier een gepaste

terughoudendheid te betrachten.

nenrecht adequaat te beslechten. En of daar dan niet
iets aan zou moeten worden gedaan, in plaats van de
‘usurpatie’ van ondernemingsrechtelijke geschillen
door de Ondernemingskamer.

In WPNR heb ik de staf gebroken over de rege-
ling van de toetsing van besluiten in de artikelen
2:14-16 BW.56 De regeling sluit slecht aan bij die
over de (on)geldigheid c.a. van rechtshandelingen in
boek 3 BW, haar reikwijdte is onduidelijk en, voeg ik
daar nu nadrukkelijk aan toe, onderkent onvoldoende
dat besluitvorming binnen organisaties, en dus ook
binnen ondernemingen en rechtspersonen, een dyna-
misch proces is. Ik heb in dat tijdschriftartikel ook
aangegeven dat voor wat betreft de toetsing en, zo
voeg ik daar opnieuw, maar nu in verband met de
Unilever-enquête, aan toe, de nakoming respectieve-
lijk de ongeldigheid van vermogensrechtelijke
rechtshandelingen van de rechtspersoon met andere
rechtssubjecten wij het leerstuk van de toetsing van
besluiten uit boek 2 BW niet nodig hebben en dat
volstaan kan worden met het algemene vermogens-
recht (boek 3 en boek 6 BW) in combinatie met de
vertegenwoordigingsregels uit boek 2 BW.

Ik zou in navolging daarvan menen dat dat ook
geldt voor het geschil tussen Unilever NV en de hou-
ders van de door haar uitgegeven cumprefs. Logi-
scherwijze zou dat dan evenzeer moeten gelden voor
de andere in boek 2 BW opgenomen regelingen over
beslechting van geschillen. Dus ook voor het recht
van enquête. Ook als er, zo zou ik menen, gegronde
redenen zijn om aan een juist beleid te twijfelen.
Men losse dit soort geschillen beter op buiten de
rechtsgangen van boek 2 BW.

En bij de wel organisatorische geschillen bepleitte
ik t.a.p. het volgende:

‘Ik denk dat het in het rechtspersonenrecht dus
een stuk simpeler kan. Uitgangspunt moet zijn dat
besluiten van organen van rechtspersonen door de
institutioneel betrokkenen (leden, aandeelhouders,
bestuurders, commissarissen, werknemers(?) of
anderszins betrokkenen (?)57 ter toetsing aan de
rechter moeten kunnen worden voorgelegd. Ook
daarbij zou de uiteindelijke toetsingsmaatstaf moe-
ten zijn of het orgaan dat het bestreden besluit heeft
genomen in redelijkheid tot het besluit heeft kunnen
komen. Die ‘open’ norm biedt voldoende ruimte voor
zowel een (marginale) inhoudelijke toetsing als een

toetsing aan de totstandkomingsvoorschriften, waar-
onder ook bevoegdheidsoverschrijdingen.Vanuit een
dergelijk perspectief kunnen ook besluiten die in
strijd zijn met de wet of de statuten (artikel 2:14
BW stelt daar de sanctie van nietigheid op) aan de
rechter worden voorgelegd. Eén van de belangrijke
voordelen van een dergelijk systeem zou zijn dat
schending van wettelijke of statutaire bepalingen niet
automatisch tot nietigheid ex tunc zou leiden. De
regeling laat het aan de rechter, die maar moet uit
maken of de schending van de organisatierechtelijke
voorschriften binnen de rechtspersoon dermate sub-
stantieel is dat de besluitvorming kennelijk onrede-
lijk is. En vervolgens dat de rechter met inachtne-
ming van alle omstandigheden van het geval kan
beslissen welke gevolgen hij daaraan verbindt58. Het
betekent ook dat zolang er geen belanghebbende
opstaat en de gang naar de rechter waagt, de besluit-
vorming, hoe gebrekkig ook, in stand blijft. Voor
besluiten die een extern effect hebben is dat geen pro-
bleem: wederpartijen van de rechtspersoon kunnen,
zoals ik hiervoor betoogde, terugvallen op Boek 3 en
Boek 6 BW. ’

Dit voorstel biedt in mijn ogen de mogelijkheid
om het strakke keurslijf van de huidige hoofdregeling
van de toetsing van besluiten in het vennootschaps-
en rechtspersonenrecht als vervat in de artikelen
2:14-16 BW af te schudden. Het kan bovendien in
belangrijke mate de in het recht van enquête ontwik-
kelde praktijk van geschillenbeslechting in al haar
diversiteit ook in een ‘gewone’ regeling van de toet-
sing van besluiten laten terugkeren. En dan dus wel in
twee instanties en met alle daaraan verbonden wette-
lijke en processuele waarborgen.

Zie ik het goed, dan zou in dit voorstel in belang-
rijke mate een eind worden gemaakt aan de hiervoor
omschreven afbakeningsperikelen van het enquête-
recht. Het enquêterecht zal dan gereserveerd blijven
waar het voor bedoeld is: onderzoek naar (en (alleen)
in het verlengde daarvan: toetsing van) beleid in de
gevallen dat er – in de regel vanwege door onvol-
doende inzicht of bewust uitgesloten betrokkenheid
veroorzaakte onbekendheid van verzoekende partijen
met de gang van zaken binnen de rechtspersoon –
daadwerkelijk behoefte is aan een door de rechter te
gelasten onderzoek van een externe deskundige naar
het beleid en de gang van zaken.

De grenzen van het enquêterecht, een poging!
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59 Artikel 999 e.v. Rv.
60 Artikel 2:92a (201a) BW.
61 ARO, Kluwer.
62 Na het afsluiten van deze bijdrage ontving ik het congresboek De financiering van de onderneming, dl. 88 Van der Heijden-reeks,

Kluwer, Deventer 2006 waarin is opgenomen een bijdrage van De Kluiver onder de titel Noodzaakfinanciering en de rol van de rech-

ter. De Kluiver betoont zich in die bijdrage eveneens kritisch ten aanzien van de wijze waarop de Ondernemingskamer met het

recht van enquête omgaat.

De grenzen van het enquêterecht, een poging!

Slotbeschouwing
De Ondernemingskamer heeft de geschillenbe-

slechting rond en binnen ondernemingen in belang-
rijke mate tot haar welhaast exclusief werkterrein
gemaakt. Dat is in veel gevallen door de wetgever zo
bepaald: de geschillen ex artikel 26 WOR tussen
ondernemingsraad en ondernemer, de jaarrekening-
procedure59 en de uitkoopregeling.60 In veel gevallen
ook niet.Vooral het recht van enquête heeft tot een
destijds niet voorziene uitbreiding van de rol van de
Ondernemingskamer in dergelijke geschillen geleid.
Zeker gelet op de belangrijke mogelijkheid tot het
treffen van onmiddellijke voorzieningen. Naar mijn
mening past hier een zekere behoedzaamheid. Stellen
we niet te veel vertrouwen in één rechterlijke instan-
tie voor ondernemingsrechtelijke geschillen? De hui-
dige dynamiek is overweldigend, maar hoe zal de toe-
komst zijn? Recht blijft mensenwerk, en – het lijkt
een beetje flauw – ik ken geen rechterlijke instantie
wier voorzitter redacteur is van een periodiek met
jurisprudentie van zijn eigen college.61 De beschre-
ven ontwikkeling heeft iets ‘dwingends’, en kan
daardoor een drukkend effect op de ontwikkeling
van de geschilbeslechting in het ondernemingsrecht
krijgen. Bovendien, ondernemingsrecht is geen
‘geheimtaal’. Het gaat uiteindelijk om vermogens-
recht, om geld. Elke advocaat en elke rechter die een
beetje de moeite neemt moet er mee uit de voeten
kunnen. Aan een gespecialiseerde rechter bestaat in
veel gevallen geen behoefte.

Hoe dan? Beursvennootschappen, overnamege-
vechten, baggeroorlogen en wat dies meer zij in
Assen of Zutphen? Besloten kring, prospectusplicht

etc.? Dan toch niet liever de Ondernemingskamer?
De soms noodzakelijke specialistische expertise ont-
staat in mijn beleving vanzelf in de vorm van een
Nederlandse ‘City’ op de Amsterdamse Zuid-as en de
jurisdictie van de rechtbank Amsterdam. Ik ben het
niet nagegaan, maar ik vermoed dat veel van de
geruchtmakende enquêteprocedures van de laatste
jaren bij het ontbreken van het enquêterecht bij de
rechtbank Amsterdam aanhangig zouden moeten
worden gemaakt. Specialisatie langs natuurlijke weg
dus.

Natuurlijk, het kan anders. Men kan opteren voor
een speciale rechter voor ondernemingsrechtelijke
geschillen. Of – beperkter – voor geschillen tussen
beursvennootschappen. Maar dat is dan wel een poli-
tieke keuze. De wetgever gaat daarover, niet de rech-
ter.Ten aanzien van het recht van enquête bekruipt
mij soms het gevoel dat het anders gaat.

Juist daarin schuilt mijn kritiek op het hier
besproken arrest van de Hoge Raad. Hij spaart kool
en geit en laat eigenlijk alles zoals het is. Dat is jam-
mer omdat over de verdere ontwikkeling van de
geschilbeslechting in het ondernemingsrecht – en in
het verlengde daarvan het beurs- en effectenrecht –
nog het nodige te zeggen valt. In dat kader zou vooral
gedacht kunnen worden aan een grondige herziening
van de in wezen sterk verouderde en gebrekkig func-
tionerende regeling van de toetsing van besluiten in
boek 2 BW. Er zou ten minste verder over moeten
worden nagedacht of dat niet een betere koers is dan
de steeds verder uitdijende en langzamerhand wel
zeer ver van de oorspronkelijke bedoeling verwij-
derde enquêteprocedure.62
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