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Woord vooraf

Op 19 juni 2012 promoveerde mr. Annette J.M. Klein Wassink op deze studie
aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Als promotoren traden op prof. mr. T.J.
van der Ploeg en Prof. mr. J.B. Huizink.

In deze helder geschreven studie analyseert mevrouw Klein Wassink de
verschillende regelingen over de toetsing van besluiten. Daartoe heeft zij
onderzocht welke mogelijkheden er in het Nederlandse rechtspersonenrecht
zijn om besluiten van organen van rechtspersonen ter toetsing voor te leggen
aan de rechter. In dat verband is in kaart gebracht tot welke problemen de
verschillende regelingen in de praktijk aanleiding hebben gegeven en is
onderzocht of een alternatieve benaderingswijze mogelijk is.

Uit het onderzoek blijkt dat er binnen het Nederlandse rechtspersonenrecht
verschillende mogelijkheden zijn om een geschil naar aanleiding van een
besluit aan de rechter voor te leggen. De belangrijkste is de algemene regeling
voor de toetsing van besluiten zoals die sinds 1992 in art. 2:13-16 BW is
opgenomen. Daarnaast is een rol weggelegd voor het enquêterecht en voor de
Wet op de Ondernemingsraden.

In haar boek bespreekt mevrouw Klein Wassink aan de hand van de in het
onderzoek gestelde vragen de huidige regelingen voor de toetsing van besluiten
en toont zij de ontwikkeling van de mogelijkheden om actie tegen beslissingen
van organen van rechtspersonen te ondernemen. Vervolgens is geïnventariseerd
welke bedenkingen tegen de huidige mogelijkheden zijn in te brengen en worden
binnen de huidige kaders voorstellen voor verbetering gedaan. Naar aanleiding
van de bevindingen uit het onderzoek ontwikkelt mevrouw Klein Wassink
interessante gedachten om te komen tot een meer samenhangende regeling van
de toetsing van beslissingen van organen van rechtspersonen. In het slothoofdstuk
van de dissertatie worden deze gedachten gepresenteerd en uitgewerkt in een
voorstel voor een andere benadering van de toetsing van besluiten.
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De gedegen studie van mevrouw Klein Wassink naar toetsing van besluiten
in het rechtspersonenrecht betreft een van de lastigste kernthema’s van het
rechtspersonen- en ondernemingsrecht en vormt een aanwinst voor praktijk en
wetenschap. Wij nemen dit proefschrift graag op in de serie Uitgaven vanwege
het Instituut voor Ondernemingsrecht van de Rijksuniversiteit Groningen en de
Erasmus Universiteit Rotterdam.

M.J. Kroeze

J.B. Wezeman

WOORD VOORAF
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Voorwoord

Het onderwerp toetsing van besluiten ligt mij na aan het hart. Al in mijn
werkzame periode in de adviespraktijk heb ik mij regelmatig verbaasd over het
feit dat er bij het nemen van beslissingen binnen de organisatie van de
rechtspersoon zoveel mis kan gaan. Daarnaast vond ik het vreemd dat sommige
beslissingen niet binnen de in boek 2 BW gegeven kaders te toetsen zijn. Vanuit
die ervaringen heb ik onderzocht welke mogelijkheden er in het Nederlandse
rechtspersonenrecht zijn voor de toetsing van besluiten van organen van
rechtspersonen. Het resultaat daarvan ligt voor u.

Aan de totstandkoming van deze dissertatie hebben meer mensen bijgedragen
dan ik in dit voorwoord kan noemen en bedanken. Toch wil ik op deze plaats
een paar van hen noemen. In de eerste plaats mijn beide promotoren Prof. Mr
T.J. van der Ploeg en Prof. Mr J.B. Huizink. Veel dank ben ik hen verschuldigd.
In de gesprekken die wij voerden, was hun deskundige inbreng inspirerend en
stimulerend, dat gaf mij ruimte om vrijmoedig te spreken en na te denken over
de toetsing van besluiten. Mede dankzij hun opbouwende en kritische opmer-
kingen heeft dit boek vorm gekregen.

Prof. Mr. W.H.A.C.M. Bouwens, Prof. Mr. A.F.M. Dorresteijn, Prof. Mr. C.A.
Schwarz, Prof. Mr. A.F. Verdam en Prof. Mr. J.B. Wezeman dank ik voor hun
bereidheid zitting te nemen in de leescommissie en voor hun waardevolle
opmerkingen naar aanleiding van het manuscript.

Mijn collega’s in de afdeling privaatrecht en in het bijzonder in de sectie
Vennootschaps- en Rechtspersonenrecht van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid
aan de Vrije Universiteit, wil ik bij dezen dank zeggen voor de plezierige en
collegiale sfeer waarin ik de werkzaamheden rond het onderzoek kon verrichten
en het schrijven van dit boek kon voltooien.

Last but not least, past op deze plaats een bijzonder woord van dank aan het
thuisfront. Bert, Norbert en Liesbeth dank voor jullie begrip, hulp en steun
tijdens het verrichten van het onderzoek en het daarna schrijven van dit boek.
Soms wint een aandeelhouder, de aanhouder wint altijd.

Haarlem, 31 maart 2012
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Hoofdstuk 1. Inleiding en plan van
behandeling

1. Inleiding

In deze dissertatie probeer ik een analyse te geven van de verschillende regelingen
over de toetsing van besluiten in boek 2 BW. Daarbij betrek ik de algemene
regeling voor de toetsing van besluiten zoals die in art. 2:13-16 BW is opgenomen
en de toetsing besluiten in het enquêterecht. Voor een beter begrip van de huidige
regelingen, heb ik ook de voorlopers daarvan bestudeerd. Ik ben nagegaan tot
welke problemen de verschillende regelingen in de praktijk aanleiding hebben
gegeven en heb bezien of een alternatieve benaderingswijze mogelijk is. Daartoe
heb ik onderzocht welke mogelijkheden er in het Nederlandse rechtspersonen-
recht zijn om besluiten van organen van rechtspersonen ter toetsing voor te leggen
aan de rechter. Uit het onderzoek blijkt dat er binnen het Nederlandse rechts-
personenrecht verschillende mogelijkheden zijn om een geschil naar aanleiding
van een besluit aan de rechter voor te leggen. De belangrijkste is de algemene
regeling voor de toetsing van besluiten zoals die sinds 1992 in art. 2:13-16 BW is
opgenomen. De kern van die regeling wordt gevormd door de artikelen 2:14 en 15
BW. Daarnaast spelen het enquêterecht alsmede de mogelijke onrechtmatigheid
van een besluit een rol. Verder heb ik deWet op de Ondernemingsraden (WOR) in
het onderzoek betrokken omdat de toetsing van besluiten daarin op een andere
wijze benaderd wordt. In de WOR wordt een ander begrip besluit en een andere
toetsingsmaatstaf gehanteerd.

Het begrip besluit wordt in de diverse regelingen in verschillende betekenissen
gehanteerd. In de in boek 2 BW opgenomen regelingen voor de toetsing wordt
het begrip besluit uitsluitend gebruikt voor de op rechtsgevolg gerichte
beslissingen van een orgaan van een rechtspersoon. Een niet op rechtsgevolg
gerichte beslissing wordt niet als besluit in de zin van boek 2 BW beschouwd.
In het enquêterecht wordt het begrip besluit, passend in de lijn van boek 2 BW,
eveneens gebruikt voor op de rechtsgevolg gerichte beslissingen van een
orgaan, maar de Ondernemingskamer gaat soepel om met het vereiste dat een
besluit in de zin van boek 2 BW op rechtsgevolg gericht moet zijn. De
beslissingen van de algemene vergadering iemand tot bestuurder te benoemen
of de jaarrekening vast te stellen zijn gericht op rechtsgevolg en leiden tot
besluiten in de zin van boek 2 BW. Beslissingen over de andere onderwerpen,
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bijvoorbeeld de beslissing tot het doen van een investering, de beslissing tot het
ingaan op een overnamebod, de beslissing tot het aannemen van personeel zijn
niet op rechtsgevolg gericht en leiden niet tot besluiten in de zin van boek 2
BW. Daarnaast zijn er beslissingen die betrekking hebben op onderwerpen
buiten de sfeer van het recht, bijvoorbeeld stellingnames in maatschappelijke
discussies. Deze laatste beslissingen zullen in het vervolg van mijn betoog
buiten beschouwing blijven. Het voorgaande betekent dat op grond van
art. 2:14 en 15 BW alleen de op rechtsgevolg gerichte besluiten van organen
van rechtspersonen getoetst kunnen worden. Niet op rechtsgevolg gerichte
beslissingen vallen buiten het bereik van die regeling.

2. Plan van behandeling

Voor een goed begrip van de huidige situatie kan niet voorbij gegaan worden
aan de ontwikkelingen die zich in het verleden in het Nederlandse rechts-
personenrecht rond de toetsing van beslissingen hebben voorgedaan. In
chronologische volgorde zullen die worden besproken. Tegelijkertijd wordt
het onderwerp op een andere manier benaderd en wel vanuit de inhoud van de
verschillende regelingen voor toetsing van besluiten. De inhoud van de
regelingen zal besproken worden aan de hand van de volgende vier vragen:

a. Welke besluiten kunnen aan de rechter worden voorgelegd?
b. Wie kan ter zake een vordering of verzoek indienen?
c. Welke beoordelingsmaatstaf hanteert de rechter?
d. Welke maatregelen staan de rechter ter beschikking?

Deze inhoudelijke en chronologische benadering laat de ontwikkeling zien van
de mogelijkheden om acties in te stellen naar aanleiding van ongewenste
beslissingen. Waar dat bijdraagt tot een beter begrip, zal aandacht besteed
worden aan rechtsvergelijkende aspecten. De bestudering van andere rechts-
stelsels heeft echter weinig andere gezichtspunten opgeleverd zodat een zelf-
standige behandeling daarvan achterwege kan blijven.

Het onderzoek omvat de periode 1838 tot heden. Ter wille van de overzichte-
lijkheid heb ik dit tijdvak ingedeeld in vier perioden. De eerste periode vangt
aan met de invoering van het Wetboek van Koophandel in 1838. De tweede
periode begint met de invoering van het herziene Wetboek van Koophandel in
1929. De derde periode omvat het tijdvak van 1976, de invoering van boek 2
BW, tot 1992. De vierde en laatste periode beschrijft de ontwikkeling vanaf
1992, de invoering van de boeken 3, 5 en 6 van het BW en de daarmee
samenhangende herziening van boek 2 BW in 1992 tot heden.

HOOFDSTUK 1
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In hoofdstuk 2 zal de toetsing van besluiten van organen van rechtspersonen ten
tijde van het van kracht zijn van het Wetboek van Koophandel 1838, hierna
WvK, aan de orde komen. Na de invoering van het WvK in 1838 rezen zulke
bezwaren tegen de regeling van de naamloze vennootschap, dat besloten werd
tot een herziening van die bepalingen. De wetsontwerpen die in dat kader het
licht zagen worden eveneens in dit hoofdstuk besproken. De herziene bepalin-
gen werden bijna een eeuw later, in 1929 van kracht. Vanaf dat moment was in
art. 46a WvK een bepaling opgenomen over de vernietiging van besluiten.1 Dit
voorschrift speelde – naast het overheidstoezicht op de oprichting van een nv en
de hoofdelijke aansprakelijkheid van bestuurders indien de nv haar verplich-
tingen niet zou kunnen nakomen – een rol in de waarborgen die – naar de in die
tijd heersende opvattingen – aan de deelnemers in een nv geboden moesten
worden.

De gedachte dat de minderheid van de aandeelhouders tegen willekeur en
misbruik van macht door de meerderheid van de aandeelhouders beschermd
dienden te worden, vormt als het ware het decor van de toetsing van besluiten
in boek 2 BW en diens voorlopers. In hoofdstuk 2 en 3 zal ik laten zien hoe
die gedachte in de verschillende aan het WvK voorafgegane ontwerpen werd
uitgewerkt en ik zal laten zien wat daarvan in het WvK nog overgebleven is.
Ook in de volgende hoofdstukken zal ik dit aspect in de bespreking van
de verschillende periodes en deelonderwerpen betrekken. Verder zal ik in
hoofdstuk 3 bespreken hoe tussen 1929 en 1976 besluiten aan de hand van
artikel 46a WvK getoetst werden. Artikel 46a WvK was zo geformuleerd dat
lang niet alle vragen die zich rond de toetsing van besluiten voordeden konden
worden opgelost. Desondanks heeft de praktijk zich tot 1976 met deze regeling
gered. Niet omdat de regeling zo goed in elkaar stak, maar dankzij de
welwillende uitleg daarvan in de rechtspraak. Meijers, die door de regering
met de herziening van het Burgerlijk Wetboek belast was, constateerde dat
niemand tevreden was met de in het WvK opgenomen regeling. Zijn in 1954
gepubliceerde ontwerp voor boek 2 BW bevatte een uitgebreidere regeling voor
de toetsing van besluiten. Het voorstel van Meijers is door de regering in grote
lijnen opgenomen in boek 2 BW. In hoofdstuk 4 zal ik dat voorstel en de
grondslagen waarop Meijers zijn voorstel baseerde, bespreken. In dat hoofdstuk
zal ik ook bespreken hoe de regeling, art. 2:11-13 BW die in 1976 werd
ingevoerd in de praktijk werd toegepast. In hoofdstuk 5 en 6 wordt de sinds
1992 in art. 2:14 en 15 BW opgenomen regeling voor de toetsing van besluiten

1. In bijlage I zijn de relevante wetsteksten die tussen 1838 en 1992 van kracht zijn geweest en
de belangrijkste teksten uit (niet ingevoerde) wetsontwerpen opgenomen.
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van organen van de in boek 2 BW behandelde rechtspersonen, besproken.2

Volgens art. 2:14 BW zijn besluiten in strijd met de wet of de statuten nietig,
tenzij uit de wet anders volgt. Zie bijvoorbeeld art. 2:15 lid 1 BW. Als een
besluit nietig is, betekent dat, dat het beoogde rechtsgevolg niet intreedt.
Nietigheid treedt van rechtswege in. Een vernietigbaar besluit is geldig totdat
het op verzoek van een belanghebbende door de rechter wordt vernietigd. Het
gevolg van de vernietiging is dat het besluit van meet af aan nietig is. In het
verleden werden de termen nietig en vernietigbaar anders ingevuld en werd ook
het onderscheid tussen nietig en vernietigbaar minder consequent gehanteerd
dan nu. Waarnodig zal ik daar in de tekst op wijzen.

Parallel aan de behandeling van de regelingen over toetsing van besluiten in het
WvK en boek 2 BW zal ik aandacht besteden aan de introductie van het
enquêterecht en de ontwikkelingen die zich daarin hebben voorgedaan. In dat
verband zal ik in hoofdstuk 3 en 5 ingaan op de vernieuwingen in die regeling
in 1971 en 1994. De introductie in 1994 van de mogelijkheid een of meer
onmiddellijke voorzieningen te treffen heeft een enorme impuls gegeven aan
het enquêterecht. Deze populariteit heeft een keerzijde, namelijk dat de
enquêteprocedure gebruikt kan worden voor de toetsing van besluiten, terwijl
zij daar niet voor bedoeld is. In hoofdstuk 5 zal ik daar aandacht aan besteden.
In hoofdstuk 6 zal ik ingaan op de andere mogelijkheden voor vernietiging van
een besluit waarnaar in art. 2:15 lid 1 BW verwezen wordt. In hoofdstuk 7 zal
ik de in de WOR gehanteerde begrippen en systematiek van het beroepsrecht,
evenals de in die wet opgenomen sanctiemogelijkheden, belichten. Nadat de
ontwikkelingen in de toetsing van besluiten vanuit chronologisch en inhoude-
lijk perspectief zijn geschetst, zal ik in hoofdstuk 8 mijn bedenkingen tegen de
huidige regeling van de toetsing van besluiten formuleren. In dat hoofdstuk zal
ik ook bezien of verbeteringen binnen de huidige kaders mogelijk zijn. Waar
mogelijk zal ik suggesties daarvoor doen. In het slothoofdstuk van deze
dissertatie zal ik bouwstenen aandragen voor een meer consistente regeling
van de toetsing van beslissingen van organen van rechtspersonen.

2. Personenvennootschappen blijven in dit onderzoek buiten beschouwing. De algemene in
boek 2 BWopgenomen regeling voor de toetsing van besluiten is niet op hen van toepassing.
Geschillen naar aanleiding van besluiten bij personenvennootschappen zullen moeten
worden opgelost aan de hand van de vennootschapsovereenkomst en de redelijkheid en
billijkheid van art. 6:2 BW. De toetsing van besluiten van de vereniging van eigenaars zal ik
niet apart bespreken. Uit art. 5:124 lid 2 BW volgt dat art. 2:13-16 BW, met uitzondering
van art. 13 lid 2 BW hierop van toepassing zijn.
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3. Resultaat van het onderzoek

Uit het onderzoek blijkt dat wie een besluit aan de rechter wil voorleggen, dat
op verschillende manieren kan doen. De eerste mogelijkheid is een besluit ter
toetsing aan de rechter voor te leggen op grond van art. 2:14 en 15 BW.
Daarnaast zijn er andere mogelijkheden zoals het enquêterecht en de mogelijke
onrechtmatigheid van een besluit. De verschillende mogelijkheden staan naast
elkaar. Er is niet één, de andere mogelijkheden uitsluitende, procedure waarin
alle beslissingen van organen van rechtspersonen en ongeacht de vraag of zij op
rechtsgevolg gericht zijn, getoetst kunnen worden. Het begrip besluit wordt niet
in alle besproken regelingen op dezelfde manier ingevuld. Dat heeft gevolgen
voor het bereik van de regelingen. Per regeling wordt een ander begrip
belanghebbende gehanteerd. Voor de beoordeling worden in de verschillende
regelingen verschillende maatstaven gehanteerd. De maatregelen die de rechter
ter beschikking staan, zijn per regeling verschillend. De klassieke maatregelen,
het constateren van de nietigheid of de vernietiging van een besluit, zijn niet
altijd adequaat. Soms is een besluit aanleiding voor een procedure bij de rechter
maar gaat daar achter een klassiek geval van misbruik van meerderheidsmacht,
onvolledige inzage in de financiële en ander bescheiden van de rechtspersoon
of een andere onvolkomenheid schuil, waardoor een sfeer van wantrouwen is
ontstaan. In zulke situaties schieten de nietigheid en de vernietiging van
besluiten als maatregel voor de oplossing van een conflict te kort. Voor een
voorlopige voorziening zijn de betrokkenen die op grond van art. 2:14 of 15 BW
tegen een ongewenst besluit optreden, aangewezen op de kortgedingprocedure.
In het enquêterecht en ook in de WOR is de mogelijkheid tot het treffen van een
onmiddellijke voorziening in de regeling zelf opgenomen.

De ontwikkeling van het samenstel van regelingen voor de toetsing van
besluiten in boek 2 BW en diens voorlopers moet als eerder opgemerkt, gezien
worden tegen de achtergrond van de bescherming van de minderheid van de
aandeelhouders tegen de willekeur van de meerderheid. In de ontwerpen
die vooraf gegaan zijn aan het WvK was dat aspect in meerdere of mindere
mate steeds aanwezig. De mate van bescherming van de minderheid van
de aandeelhouders gaat op en neer met de mate van overheidstoezicht bij de
oprichting van een vennootschap. Was er veel overheidstoezicht, dan was er
minder noodzaak tot het treffen van een gedetailleerde regeling ter bescherming
van de minderheid van de aandeelhouders. Was er minder toezicht van de
overheid, dan was er meer noodzaak voor een regeling die de minderheid van
de aandeelhouders bescherming kon bieden. Nog steeds zijn in boek 2 BW
verschillende mechanismen te vinden waarop minderheidsaandeelhouders
een beroep kunnen doen: de algemene regeling voor de toetsing van besluiten,
art. 2:13-16 BW, de geschillenregeling en het enquêterecht. Als de voorstellen
voor het flexibiliseren van het bv-recht worden ingevoerd, zullen aandeelhouders,
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meer dan tot nu toe, de mogelijkheid krijgen hun eigen stempel te drukken op hun
samenwerkingsverband. In de memorie van toelichting bij het desbetreffende
wetsvoorstel wordt – niet voor niets – gewezen op het belang van een goede
bescherming van de minderheid van de aandeelhouders. In hoofdstuk 8 heb ik
mijn bedenkingen tegen de huidige manier van toetsen van besluiten geformu-
leerd en heb ik voorstellen gedaan om binnen de bestaande regelingen gesigna-
leerde knelpunten op te lossen. Het aanbrengen van de voorgestelde verbeteringen
neemt echter niet al mijn bezwaren weg.

4. Voorstel voor een andere benadering van de
toetsing van besluiten

Naar aanleiding van de bevindingen uit het onderzoek heb ik gedachten
ontwikkeld om te komen tot een meer samenhangende regeling van de toetsing
van beslissingen van organen van rechtspersonen. In grote lijnen komt mijn
voorstel op het volgende neer. Wie een rechtens te respecteren belang heeft bij
de naleving van wettelijke, statutaire, reglementaire of uit jurisprudentie
voortvloeiende regels ter zake van de wijze van totstandkoming of inhoud
van een beslissing van een orgaan van een rechtspersoon, moet, indien naar
aanleiding daarvan een geschil ontstaat, die beslissing aan de rechter kunnen
voorleggen. Als een besluit aan de rechter wordt voorgelegd, moet diens
beslissing kunnen bijdragen aan een adequate beslechting van het tussen de
betrokkenen gerezen geschil. In mijn voorstel wordt het begrip besluit niet
langer beperkt tot besluiten in de zin van art. 2:13-16 BW. Zowel besluiten die
op rechtsgevolg gericht zijn als beslissingen die niet op rechtsgevolg gericht
zijn, moeten getoetst kunnen worden. In de door de rechter te hanteren maatstaf
voor de beoordeling van het besluit dient ruimte te zijn voor de beoordeling van
de wijze van totstandkoming en de inhoud van de beslissing. De rechter zal bij
het treffen van maatregelen over andere mogelijkheden moeten kunnen be-
schikken dan nu het geval is. Vooruitlopend op het oordeel van de rechter
moeten zo nodig voorlopige voorzieningen getroffen kunnen worden. Dit alles
zal onderdeel zijn van de in het rechtspersonenrecht opgenomen regeling voor
de toetsing van besluiten. Ten slotte dient de regeling aan te sluiten bij het
vermogensrecht waarvan het rechtspersonenrecht deel uitmaakt. In het slot-
hoofdstuk van deze dissertatie zal ik deze gedachten uitwerken en suggesties
voor de vormgeving daarvan doen.

Het onderzoek is afgesloten per 31 maart 2012. Na deze datum verschenen
literatuur en rechtspraak zijn bij uitzondering verwerkt.
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Hoofdstuk 2. De ontwikkelingen in de
toetsing van besluiten van organen van
rechtspersonen tussen 1838 en 1929

1. Inleiding

Het in 1838 ingevoerde Wetboek van Koophandel kende voor het eerst een
systematische regeling van de naamloze vennootschap. Een met de huidige
bepalingen over de toetsing van besluiten vergelijkbare regeling was daarin
echter niet opgenomen. Conflicten naar aanleiding van besluiten werden, naar
de in die tijd heersende contractuele opvatting over vennootschappen, niet aan
de hand van een regeling in het vennootschapsrecht opgelost maar op grond van
het contractenrecht. In dit hoofdstuk zal ik ingaan op het WvK zoals dat in 1838
werd ingevoerd en bezien hoe de toetsing van besluiten tussen 1838 en 1929
verloopt. Vervolgens zal ik de verschillende ontwerpen bespreken die aan de
herziening van het WvK vooraf zijn gegaan. Het accent zal daarbij liggen op de
bepalingen over toetsing van besluiten. Parallel hieraan wordt de voorgangster
van de huidige, in 1971 ingevoerde, enquêteprocedure beschreven.

2. Het ontstaan van het Wetboek van Koophandel

Na de inlijving van ons land bij het Franse keizerrijk in 1811 werd het vennoot-
schapsrecht beheerst door de in dat jaar van kracht geworden Franse Code de
Commerce.1 De Société Anonyme, de Franse tegenhanger van de Nederlandse
naamloze vennootschap, werd beschouwd als een samenwerkingsverband van
en tussen de aandeelhouders cq. vennoten. Dat samenwerkingsverband werd

1. De grondvorm van een naamloze vennootschap was al aanwezig ten tijde van de oprichting
in 1602 van de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Vanaf die tijd heeft de naamloze
vennootschap zich op voor de praktijk bevredigende en bruikbare wijze ontwikkeld zonder
dat daar veel wetgeving aan te pas is gekomen. Door de in heel Europa plaatsvindende
codificaties kwam hieraan een einde. De pogingen om ter uitvoering van die codificatie-
gedachte te komen tot een voor Nederland geldend Wetboek van Koophandel stagneerden
door allerlei gebeurtenissen. De inlijving van de Bataafsche Republiek bij Frankrijk leidde
in 1811 tot het van kracht worden van de Franse Code de Commerce. Voor een meer
gedetailleerde beschrijving van de ontstaansgeschiedenis van de naamloze vennootschap
dan in het bestek van dit hoofdstuk past, verwijs ik naar: Van der Heijden 1908, Van der
Heijden 1929, Voorduin, Huussen - De Groot 1976, Asser/Maeijer 2.III nr. 1 t/m 6, Klomp
1998, Frentrop 2002, Den Heijer 2005 en Raaijmakers 2007.
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gereguleerd door de tussen de oprichters / aandeelhouders gesloten overeen-
komst. Voor de oprichting van een naamloze vennootschap was goedkeuring door
de overheid nodig, de zogenaamde ‘autorisation du gouvernement’. De oprichting
diende bij ‘acte public’ te geschieden. Na de oprichting volgde publicatie van
bepaalde gegevens uit die akte zodat derden op de hoogte konden zijn van het
bestaan van de naamloze vennootschap. Deze openheid diende om de belangen
van derden te beschermen.2

Na het herstel van de onafhankelijkheid in 1813 werd de codificatie van het
privaatrecht, waarmee al in 1795 een begin was gemaakt, voortgezet. Voor het
ontwerpen van een Wetboek van Koophandel werd een commissie in het leven
geroepen. Deze commissie borduurde voort op de uit 1807 daterende, doch niet
ingevoerde, ontwerpen van Johannes van der Linden en sloot nauw aan bij de in
1811 ingevoerde Code de Commerce.3 In 1815 diende de commissie een eerste
ontwerp voor een Wetboek van Koophandel in. Omdat men wetgeving met een
eigen nationaal karakter wenste, zonder herinneringen aan de Franse overheer-
sing, werden de voorschriften over de Koninklijke Bewilliging, zoals die in de
Code de Commerce waren opgenomen, in dit ontwerp niet overgenomen.4

Nadat het wetsontwerp in de Noordelijke Nederlanden was geconcipieerd,
moest het ontwerp door de commissie besproken worden met vertegenwoor-
digers van de Zuidelijke Nederlanden. Van deze besprekingen zijn geen
verslagen meer terug te vinden zodat onduidelijk is of de invloed van de
Zuidelijke Nederlanden zo ver strekte dat de Koninklijke Bewilliging door hun
toedoen in het ontwerp werd opgenomen, of dat daar een andere reden voor
was.5 In elk geval werd aan het ontwerp een bepaling toegevoegd die
Koninklijke Bewilliging als voorwaarde stelde voor de oprichting van een
nv. Na het aanbrengen van nog enkele andere - voor deze studie niet van belang
zijnde - herzieningen en verbeteringen, werd het uit 1815 daterende ontwerp op
24 oktober 1822 bij de Tweede Kamer ingediend. De bepalingen over de
naamloze vennootschap waren opgenomen in een aparte titel met het opschrift:
“Van compagnieschappen of sociëteiten van koophandel”. Later werd dit
gewijzigd in “Van vennootschappen of maatschappijen van koophandel”. In
art. 26 van het ontwerp was vastgelegd dat Koninklijke Bewilliging vereist was
voor de oprichting van een naamloze vennootschap.6

2. Den Heijer 2005, Raaijmakers 2007.
3. Huussen - de Groot p. 39 – 44. Het ontwerp van Van der Linden voorzag niet in Keizerlijke

of Koninklijke Bewilliging voor de oprichting van een nv.
4. Huussen - de Groot, p. 116.
5. Huussen - de Groot p. 117.
6. De tekst van deze bepaling luidde als volgt: ‘Dezelve (de naamlooze compagnieschap:

AKW) kan niet bestaan dan met bewilliging van den Koning, nadat de akte, waarbij zij wordt
aangegaan, door Hem zal zijn goedgekeurd.’
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Nadat opnieuw een aantal herzieningen was aangebracht, werd dit ontwerp, dat
verder aangeduid wordt als het ontwerp 1825, in 1826 door de Eerste en
Tweede Kamer aanvaard. Het was de bedoeling het ontwerp per 1 februari 1831
in te voeren. Door de Belgische opstand in 1830 werd dat uitgesteld.7

Ondertussen was in 1829 van de hand van Van Limburg Stirum een publicatie
verschenen met als onderwerp de naamloze maatschappij en het overheids-
toezicht bij de oprichting.8 Van Limburg Stirum was een sterk voorstander van
overheidstoezicht op de oprichting van een naamloze vennootschap. De in het
ontwerp 1825 opgenomen Koninklijke Bewilliging ging hem niet ver genoeg.
Naar zijn idee zou permanent toezicht noodzakelijk zijn om te voorkomen dat
een nv ten koste van het publiek misbruikt zou kunnen worden. Het onderwerp
‘overheidstoezicht op de oprichting van een nv’ werd daarmee weer op de
agenda geplaatst.9 Van Hall, advocaat te Amsterdam, reageerde in een - pas
later gepubliceerde - notitie op de ideeën van Van Limburg Stirum.10 Van Hall
bepleitte in zijn notitie niet alleen de vrije oprichting - zonder overheidstoezicht -
van een nv, hij attaqueerde ook een aantal ambtenaren van het departement
van Nationale Nijverheid, onder wie Netscher, de administrateur van het
departement.11 Van Hall zond zijn notitie ter publicatie aan de staatsraad die
met de directie van het departement belast was. Deze weigerde de publicatie maar
stuurde de notitie wel door aan Netscher. Die reageerde daarop met het voorstel
om een algemeen reglement te maken dat als leidraad zou kunnen dienen voor
het departement en voor belanghebbenden ter zake van de uitoefening van het
overheidstoezicht op de oprichting van een nv. Eén en ander leidde tot het
Koninklijk Besluit van 1 december 1833 (Stb. 60). Dit Koninklijk Besluit dat
grotendeels gebaseerd was op de voorstellen van Netscher, werd bij Koninklijk
Besluit van 3 april 1834 (Stb. 11) aangevuld. In deze besluiten werd het

7. Bij Koninklijk Besluit dd 5 januari 1831 Stb. 1, werd de voor 1 februari van dat jaar
voorziene invoering opgeschort.

8. Van Limburg Stirum 1829.
9. Donker Curtius 1826, voerde in zijn dissertatie twee gronden aan voor overheidstoestem-

ming bij de oprichting van een nv. Ten eerste moest het publiek kunnen vertrouwen op de
soliditeit van een nv. Ten tweede kon door het toezicht de vorming van monopolieposities
ten koste van kleine ondernemers voorkomen worden. Wie van plan was via een nv een
monopoliepositie op te bouwen, zou geen toestemming voor de oprichting van een nv
verkrijgen.

10. Van Hall’s notitie werd geschreven als reactie op de publicatie van Van Limburg Stirum in
1829 maar pas later, in 1834 gepubliceerd.

11. Huussen - de Groot p. 120. Van Hall weet de zijns inziens ongewenste en groeiende
bemoeienis van het departement met de oprichting van naamloze vennootschappen aan de
benoeming van de heer Netscher tot administrateur van het Departement Van Nationale
Nijverheid.
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overheidstoezicht op de oprichting van naamloze vennootschappen sterk uit-
gebreid.12 Praktisch gesproken behield de Koning zich niet alleen het doorlopend
toezicht op de vennootschap voor, maar ook het recht om de gegeven Bewilliging
in te trekken - en daarmee de vennootschap te ontbinden - als de statuten niet
werden nageleefd. Als argument voor het veel uitgebreidere overheidstoezicht
werd aangevoerd dat aan de deelnemers in vennootschappen waarborgen tegen
misbruik geboden moesten worden. Als dergelijke waarborgen niet via de
persoonlijke aansprakelijkheid van vennoten voor tekorten gerealiseerd kon
worden, moest dat op andere wijze vorm krijgen. Overheidstoezicht op het reilen
en zeilen van de vennootschap kon daartoe dienen. Een logische volgende stap
was dat het toezicht zich ook na de oprichting van een vennootschap zou
uitstrekken. Het departement van de Nationale Nijverheid en Koloniën moest
daarom zowel de oprichting als de statuten goedkeuren. Na de oprichting diende
het departement te controleren of de statuten en voorwaarden waaronder de
goedkeuring verleend was, werden nageleefd. Bij niet-naleving van de voor-
waarden of de statuten kon de regering, op voorstel van het departement, de
verleende goedkeuring intrekken. Intrekking zou ontbinding van de vennootschap
tot gevolg hebben.

Op 17 december 1833 werd een herzien ontwerp van de titels 1 tot en met
6 boek I van het Wetboek van Koophandel bij de Tweede Kamer ingediend. In dit
ontwerp werd voor de oprichting van een nv een akte en inschrijving van (een
uittreksel daarvan) bij de griffie van de arrondissementsrechtbank verlangd.
Daarnaast was een publicatie in een officieel dagblad en plaatselijk nieuwsblad
verplicht. Vóór inschrijving en publicatie waren bestuurders door hun hande-
lingen hoofdelijk tegenover derden verbonden. Koninklijke Bewilliging was
volgens het ontwerp alleen vereist bij de oprichting. In de praktijk zou dat
echter anders kunnen uitpakken omdat het er op dat moment nog niet naar
uitzag dat de Koninklijke Besluiten waarin het overheidstoezicht gestalte had
gekregen, zouden worden ingetrokken. De mogelijkheid dat het overheids-
toezicht zich op deze manier zou uitstrekken tot na de oprichting en dus niet
beperkt zou zijn tot de oprichting van een naamloze vennootschap, lokte een
reactie van een aantal Amsterdamse kooplieden uit. Zij drongen er bij de
Minister van Justitie op aan de Koninklijke Bewilliging uit de Nederlandse
wetgeving te schrappen. Zij eindigden hun schrijven met de volgende zin:

‘Als wetgevers van een Land, waar alle belemmering van handel en nijverheid, steeds, en zoo
de ondergeteekenden meenen te regt, als verderfelijk voor ’s Lands bloei en de welvaart der
ingezetenen beschouwd is, - waar geene wuftheid, maar bedachtzaamheid, geen ligtzinnig

12. In de tekst van het Koninklijk Besluit van 1833 was opgesomd welke informatie het bestuur
van de vennootschap zou moeten verschaffen. In een reglement werd verder uitgewerkt
waarop het departement zou moeten toezien.
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wagen, maar een zorgvuldig berekenen der waarschijnlijke uitkomsten elke onderneming
regelt, - waar eindelijk kennis van al wat tot nijverheid of handel behoort, of dienen kan om
dezelve op vaste grondslagen te vestigen, ook thans nog meer dan elders huisvest, - zullen
UEd. Mog., gelijk de ondergeteekenden eerbiedig vertrouwen, niet aarzelen, uit de Vader-
landsche Wetgeving een beginsel te weren, dat, op vreemden grond ontkiemd, deszelfs
overbrenging op onzen bodem alleen heeft gekenmerkt door het verwekken van wrevel en
ongenoegen, dat reeds meer dan ééns den handelgeest heeft gestremd, en waarvan de
noodzakelijkheid of doelmatigheid in ons Vaderland nimmer ergens anders, dan welligt in
de bureaux der administratie, is erkend geworden.13

Bij het indienen van het herziene ontwerp in december 1833 was afgezien van
een memorie van toelichting. Nu het ontwerp toch reactie uitlokte, werd in
februari 1834 alsnog een memorie van toelichting ingediend. Daarin werd de
wenselijkheid van overheidstoezicht op de oprichting van een vennootschap
nog eens toegelicht. Goedkeuring van de oprichting door de overheid was
volgens de regering vereist ter voorkoming van misleiding van de deelnemers.
Men vreesde dat het gebruik van de naamloze vennootschap tot misbruik zou
kunnen leiden omdat een aansprakelijke persoon ontbrak. In de toelichting
werd dat als volgt onder woorden gebracht:

‘In dat geval moet zij (de wet, toev.: AKW) ook voor het algemeen welzijn zorgen, en, zoo
veel doenlijk, voorkomen dat derden, die te goeder trouw hunne goederen, hunne kapitalen of
hunnen arbeid aan eene naamlooze maatschappij leveren, niet, ten gerijve van eenige
weinigen, van allen redelijken waarborg worden verstoken, - hetgeen werkelijk het geval
zoude zijn, indien de deelhebbers van alle personeele verantwoordelijkheid werden ontheven
en tevens het toezigt van de Regering werd afgeschaft.’14

Van Hall reageerde met een tweede publicatie waarin hij nogmaals uiteenzette
wat - zijns inziens - de nadelen waren van overheidstoezicht op de oprichting.
Hij betwijfelde of permanent toezicht wel te realiseren zou zijn.15

Op 1 april 1835 werd een aangepast wetsontwerp ingediend. In dit ontwerp
werd slechts ten dele aan de bezwaren van Van Hall tegemoet gekomen.
Koninklijke Bewilliging voor de oprichting van een naamloze vennootschap
bleef vereist. De eerder in het ontwerp opgenomen bepalingen die controle op
de naleving van de statuten voorschreven en de voorwaarden waaronder de
toestemming voor de oprichting verleend zouden worden, kwamen in dit
ontwerp niet meer voor. In plaats daarvan werd bepaald dat bestuurders
hoofdelijk aansprakelijk zouden zijn voor de door de naamloze vennootschap
aangegane verbintenissen als de statuten niet zouden worden nageleefd. De

13. Deze brief is opgenomen in Voorduin deel VIII, p. 159 – 166.
14. Voorduin, deel. VIII, p. 174-175, Memorie van toelichting wegens het toezicht der Hooge

Regering op de Naamlooze Maatschappijen, 10 februari 1834.
15. Van Hall, 1834.
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rechter zou dit, indien nodig, moeten beoordelen. Opnieuw klom Van Hall in de
pen.16 Hij vreesde dat wie een naamloze vennootschap zou willen oprichten de
voorkeur zou geven aan het oprichten van een commanditaire vennootschap.
De commanditaire vennootschap kende immers - net als de naamloze vennoot-
schap - het voordeel van beperkte aansprakelijkheid van de vennoten terwijl de
oprichting niet aan overheidstoezicht onderworpen was. Pas een op 21 oktober
1835 ingediend ontwerp waarin ten aanzien van de Koninklijke Bewilliging een
voor alle partijen aanvaardbaar compromis was opgenomen, werd door de
Eerste en Tweede Kamer aanvaard. Dit compromis hield in dat de overheids-
goedkeuring bij de oprichting gehandhaafd bleef. Willekeur van de overheid
zou worden voorkomen doordat de weigeringsgronden voor de Koninklijke
Bewilliging limitatief in de wet werden opgesomd. Als aan de voorwaarden
voor verkrijging van Koninklijke Bewilliging voldaan was, moest zij verleend
worden. Eenmaal verleend, kon de Koninklijke Bewilliging niet meer inge-
trokken worden. Het toezicht op de naleving van de statuten werd overgelaten
aan de rechter. Uiteindelijk werd dit ontwerp in 1838 als Wetboek van
Koophandel ingevoerd.17

3. Het Wetboek van Koophandel

In het in 1838 ingevoerde Wetboek van Koophandel was voor het eerst een
systematische regeling van de naamloze vennootschap opgenomen. Deze
regeling bestond uit 21 artikelen. De regeling voorzag in bepalingen over de
oprichting van de nv, de Koninklijke Bewilliging die voor de oprichting van een
nv vereist was, het kapitaal en de verdeling daarvan in aandelen, het bestuur
evenals diens taken en bevoegdheden en het toezicht daarop door commissa-
rissen, het stemrecht op de aandelen, de manier waarop het stemrecht kon
worden uitgeoefend en ten slotte de ontbinding van de nv. Een met de huidige
voorschriften te vergelijken algemene regeling over de nietigheid of vernietig-
baarheid van besluiten van de algemene vergadering of andere organen van de
vennootschap was niet in het WvK opgenomen.18 Noch kende het WvK een
geschillenregeling of een regeling over het recht van enquête. De in die tijd
geldende wettelijke regelingen voor andere rechtspersonen kenden evenmin
voorschriften over deze onderwerpen.

16. Van Hall, 1835.
17. Het WvK werd ingevoerd bij Wet van 26 december 1835 Stb. 44 en trad in werking op

1 oktober 1838, KB 10 april 1838, Stb. 12. Voor Limburg trad het Wetboek van Koophandel
pas op 1 januari 1842 in werking (KB 10 oktober 1841, Stb. 43).

18. Voorschriften over de totstandkoming van besluiten ontbraken eveneens in het WvK. Voor
regels en procedures over het nemen van besluiten werd aansluiting gezocht bij de
parlementaire traditie. Dat verklaart de herkomst van veel van de - ook heden ten dage
nog - gevolgde gewoonten en gebruiken in vergaderingen. Van Vree 1994, p. 18.
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Voor het ontbreken van bepalingen over de nietigheid of vernietigbaarheid van
besluiten zijn verschillende verklaringen mogelijk. Hülsmann verklaarde de
afwezigheid van dergelijke bepalingen uit het feit dat het Romeinse recht, dat
als een van de inspiratiebronnen voor het WvK had gediend, geen wettelijke
regeling van dit onderwerp kende.19 In het Germaanse recht kwamen dergelijke
bepalingen wel voor, al was dat voornamelijk het geval bij kerkrechtelijke en
publiekrechtelijke corporaties en in mindere mate bij privaatrechtelijke samen-
werkingsvormen. De door Hülsmann gegeven uitleg speelt zeker een rol, maar
is niet de enige verklaring voor het ontbreken van dit soort bepalingen in
het WvK. In de tijd waarin het WvK tot stand kwam ging in de juridische
dogmatiek de aandacht voornamelijk uit naar de verklaring voor het zelf-
standige bestaan van een rechtspersoon naast een natuurlijke persoon. In het
verlengde daarvan was er veel aandacht voor de vormgeving van het toezicht op
de oprichting en op (de naleving van) de statuten van een vennootschap, zie
hierover § 2 van dit hoofdstuk. Aan vraagstukken rond het functioneren van
de rechtspersoon zoals besluitvorming en de nietigheid van besluiten als zich in
de totstandkoming gebreken voordeden, kwam men niet toe.20

4. De toetsing van besluiten tussen 1838 en 1929

De in hoofdstuk 1 geformuleerde onderzoeksvragen zijn voor de periode tussen
1838 en 1929 niet te beantwoorden aan de hand van het WvK. Het WvK kende
immers geen eigen regeling voor de toetsing van besluiten. Het ontbreken van
een regeling over de nietigheid of vernietigbaarheid van besluiten betekende
echter niet dat er geen conflicten naar aanleiding van besluiten bestonden.

Zie bijvoorbeeld het slepende conflict over een besluit van de algemene vergadering van de
Nederlandsche Handel-Maatschappij (NHM). Bij de oprichting van de NHM in 1824 waren
aandelen op naam en aandelen aan toonder uitgegeven. In 1827 besloot de algemene
vergadering dat in het vervolg alle aandelen op naam moesten luiden. De houders van
aandelen aan toonder kregen gedurende 6 maanden de gelegenheid hun toonderaandelen om
te wisselen voor aandelen op naam. Daarna zouden de niet omgewisselde toonderaandelen
verder behandeld worden als obligaties die recht zouden geven op een rentevergoeding zonder
nog aanspraak te kunnen maken op uit te keren dividend. Omdat het niet florissant ging met de
NHM, er werd in de eerste jaren geen dividend uitgekeerd, stemden de aandeelhouders
gemakkelijk in met het voorstel. Na afloop van de omwisseltermijn bleken ongeveer 700
toonderaandelen niet te zijn omgewisseld. Op het besluit tot omwisseling van de aandelen was
inmiddels Koninklijke goedkeuring verleend. In die goedkeuring was vastgelegd dat aandelen
die na de omwisseltermijn nog aan toonder zouden luiden, bij een eventuele ontbinding van de
NHM op gelijke wijze als aandelen, zouden delen in de winsten of verliezen. In 1830 werd dit
in de statuten van de NHM opgenomen. Die statutenwijziging werd bij Koninklijk Besluit in

19. Hülsmann 1935, p. 1 – 7.
20. Belinfante 1929, p. 36 MvT 1910, Timmerman 2000 p. 110/111.
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1831 bekrachtigd. Na verloop van tijd ging het in financieel opzicht beter met de NHM en kon
er - in 1835 - dividend worden uitgekeerd. De houders van niet omgezette toonderaandelen
meenden dat ook zij aanspraak konden maken op dat dividend. De rechter (Rechtbank, Hof
en Hoge Raad) moest er diverse keren aan te pas komen om te oordelen over de geldigheid
van het besluit uit 1827. Volgens de houders van de niet omgewisselde toonderaandelen was
de algemene vergadering niet bevoegd geweest tot het nemen van het besluit tot omzetting.
Het besluit was daarom onwettig en onverbindend. Als het besluit al wettig zou zijn geweest,
dan zouden de houders van toonderaandelen alsnog in de gelegenheid gesteld moeten worden
hun aandelen om te wisselen voor aandelen op naam.

Het Hof oordeelde dat de houders van aandelen aan toonder niet gerechtigd waren tot het
dividend, dat was immers uitdrukkelijk vastgelegd in het, inmiddels door Koninklijk Besluit
bekrachtigde, besluit van de algemene vergadering van 1827. Evenmin mocht het bestuur van
de NHM toestaan dat zij hun aandelen alsnog omwisselden zolang de besluiten van de
algemene vergadering niet buiten werking waren gesteld. Het Hof oordeelde vervolgens dat
als men met succes beroep zou willen doen op de ‘nietigheid’ van dat besluit, dat uitdrukkelijk
gevorderd zou moeten worden. Aangezien dat niet gebeurd was, waren de houders van de
toonderaandelen niet ontvankelijk in hun eis. In een nieuwe procedure werd vervolgens
vernietiging van het besluit gevorderd. De NHM voerde daartegen aan dat een besluit een
overeenkomst was; een wilsverklaring die, als de wil uitdrukkende verklaring van de
meerderheid, de wil van allen wordt, en dus contract was geworden. Naar het oordeel van
de Rechtbank was de gelijkstelling van een besluit van de algemene vergadering met een
overeenkomst onjuist. Er was naar het oordeel van de Rechtbank geen sprake van twee of
meer partijen die tegenover elkaar stonden en die over en weer een overeenkomst gesloten
hadden. Er was slechts een partij namelijk de NHM die een besluit had genomen. De NHM
had geen overeenkomst gesloten met een wederpartij, de houders van toonderaandelen. In
hoger beroep en cassatie werd dit oordeel bevestigd en terugverwezen naar de Rechtbank.
Opnieuw werd de vordering tot vernietiging van het besluit afgewezen.21

Uit de spaarzame literatuur en rechtspraak is af te leiden dat de bevoegdheid tot
het nemen van een besluit voortvloeide uit de overeenkomst tot het oprichten
van de naamloze vennootschap. Een besluit was de uitvoering van die overeen-
komst. Dat sloot aan bij de in die tijd geldende contractuele opvatting over het
karakter van een naamloze vennootschap.22 Dat bood voldoende grondslag om
eventuele geschillen naar aanleiding van een besluit op te lossen aan de hand
van het overeenkomstenrecht. De nietigheid van een besluit wegens strijd met
de openbare orde of goede zeden (materiële nietigheid) kon net als bij een

21. Zie verder Verdam 1940, p. 105 - 110.
22. HR 27 mei 1898, W 7128, HR 18 januari 1901, W 7553 m.nt. JWM, HR18 april 1913,

W 9500 m.nt. JWM (Van Roessel De Posthoorn) en HR 30 november 1927, NV 7, p. 354. In
deze uitspraken neemt de Hoge Raad aan dat een nv beschouwd moet worden als een
overeenkomst tussen de aandeelhouders. Die gedachtelijn wordt doorgetrokken naar
besluiten. Over een coöperatieve vereniging is in de periode tot 1929 een uitspraak met
deze strekking te vinden in HR 29 november 1923, NJ 1924, 129. Voor literatuurverwijzin-
gen, zie Noldus 1969 nrs. 3-6 en de daar aangehaalde literatuur.
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andere overeenkomst gebaseerd worden op de algemene rechtsbeginselen. Dat
sprak zo vanzelf dat een bepaling van die strekking niet in de wet opgenomen
hoefde te worden. Later zou Minister Heemskerk dit argument eveneens ge-
bruiken om te motiveren dat art. 46a WvK ziet op formele nietigheid, zie § 6.4.

Binnen de contractuele opvatting werden met betrekking tot de vraag hoe een besluit moest
worden gekwalificeerd drie zienswijzen onderscheiden. In de eerste visie werd het besluit als
uitvoering van de oprichtingsovereenkomst gezien. In de tweede opvatting werd het besluit
gezien als uitvoering van de statuten die op hun beurt een onderdeel vormden van de
oprichtingsovereenkomst tussen de deelgenoten. In de derde visie werd het besluit gezien als
uitvoering van de statuten. De statuten vormden een overeenkomst tussen de vennootschap en
de deelgenoten.23

Hoewel de contractuele opvatting lange tijd het denken over de rechtspersoon beïnvloed
heeft - zeker tot het midden van de twintigste eeuw - was in de literatuur al sinds het einde van
de negentiende eeuw een ander geluid te beluisteren. Al in 1897 meende Hamaker en in zijn
navolging ook anderen, dat de oprichting van een nv qua karakter niet gelijk te stellen is met
het sluiten van een overeenkomst zoals een overeenkomst van koop en verkoop. De
rechtshandeling waarbij de nv werd opgericht moest vanuit dat gezichtspunt beschouwd
worden als een aparte rechtshandeling die door eigen regels werd beheerst.24

Als achteraf bleek dat de meerderheid van de aandeelhouders bij de totstandko-
ming van een besluit of ten aanzien van de inhoud van een besluit misbruik
gemaakt had van haar positie, hoefden de andere aandeelhouders dat niet te
laten passeren. Visser schreef bijvoorbeeld dat een besluit:

‘oneerlijk (kan) zijn wegens de inhoud, indien het bijvoorbeeld sommige aandeelhouders ten
koste van anderen onbillijk bevoordeelt, maar ook wegens de wijze, waarop het tot stand is
gekomen, indien daarbij misleiding of andere ongeoorloofde middelen als omkoping of
geheime beloften zijn gebezigd. Ten slotte zal het besluit eveneens geacht moeten worden de
regelen der openbare orde of goede zeden te schenden, indien het berust op misbruik van
macht.’25

Van dat laatste was zou volgens Visser sprake zijn als de meerderheid haar
stemrecht niet gebruikte om datgene wat zij te goeder trouw in het belang van
de gezamenlijke aandeelhouders oordeelde maar om eigen doeleinden, los van
het belang van de vennootschap, te realiseren. Dat was bijvoorbeeld het geval
als de meerderheid ten nadele van de minderheid had besloten een vennoot-
schap met een behoorlijk renderende onderneming te ontbinden teneinde die
onderneming vervolgens aan zichzelf of aan een of meer met haar verbonden
anderen in handen te spelen. In zulke gevallen was een besluit nietig. Dat
berustte niet op uitdrukkelijk daartoe strekkende wettelijke bepalingen maar

23. Noldus, 1969, nrs. 3 - 6 en 24.
24. Hamaker 1897, p. 269. Zie hierover ook Noldus 1969 nrs. 3-6 en de daar aangehaalde

literatuur en voorts Van der Ploeg 1986a, p. 185 – 189.
25. Kist-Visser 1929, p. 212, zie ook Verdam 1940, p. 111/112.
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veeleer op algemeen geldende rechtsbeginselen.26 De bevoegdheid tot het
nemen van een besluit moest te goeder trouw worden uitgeoefend. Gebeurde
dat niet, dan was een besluit nietig wegens strijd met de goede trouw.
De grondslag voor het hanteren van de goede trouw als richtsnoer bij de
uitoefening van die contractuele bevoegdheid werd gebaseerd op toepasselijk-
heid van de art. 1374 en 1375 (oud) BW. In art. 1 WvK werd namelijk het
Burgerlijk Wetboek van aanvullende toepassing verklaard op het WvK en dat
bood de rechter een aanknopingspunt om besluiten te toetsen aan de goede
trouw.27 Op de goede trouw als maatstaf voor de toetsing van besluiten zal ik in
hoofdstuk 3 § 4.3 verder ingaan. Al met al kon een besluit op verschillende
gronden aan de rechter ter toetsing worden voorgelegd en deze kon constateren
dat het besluit nietig was, ook al gaf de wet daar geen specifieke regeling voor.

5. De herziening van het Wetboek van Koophandel

Na de inwerkingtreding van het WvK in 1838 rezen bezwaren tegen de daarin
opgenomen regeling van de naamloze vennootschap. De kritiek spitste zich toe
op twee punten: de Koninklijke Bewilliging die voor de oprichting vereist was
en de beknoptheid van de uit 21 artikelen bestaande regeling. De Koninklijke
Bewilliging moest, als aan de door de wet gestelde voorwaarden voldaan was,
voor onbepaalde tijd verleend worden. Eenmaal verleend kon zij niet worden
ingetrokken.28 Over het WvK zei Molengraaff in zijn afscheidsrede in 1917:

‘Het beste, althans voor de praktijk meest waardevolle van de verouderde regeling van het
WvK is wel dit, dat deze regeling zo gebrekkig en vol leemten is, dat zij eigenlijk een regeling
niet mag heten.’29

Daarmee gaf hij onverbloemd zijn mening over dit wetboek weer. Het zou
echter nog tot 1929 duren voordat het herziene Wetboek van Koophandel in
werking trad. Daaraan vooraf ging een aantal voorstellen voor herziening. Het
eerste wetsontwerp in deze reeks was het Ontwerp Jolles uit 1871. Daarna

26. Kist-Visser 1929, p. 209-210, Van der Heijden 1929, nr. 224.
27. Voor de inwerkingtreding van het WvK gold dit ook al. In het KB 24 februari 1809 dat de

invoering van het Wetboek Napoleon ingerigt voor het Koninkrijk Holland regelde, was
vastgelegd dat de regelingen met betrekking tot sociëteiten van koophandel van kracht
bleven: de ‘contracten van compagnieschap in het stuk van koophandel geregeld worden
naar burgerlijk recht, naar de bijzondere wetten van koophandel en naar hetgeen partijen met
elkaar overeengekomen zijn voor zover dat niet in strijd is met de wet.’ In het WvK werd dit
herhaald. Verbintenissen van vennootschappen van koophandel werden volgens art. 15
WvK geregeerd door de overeenkomsten van partijen.

28. Belinfante 1929, p. 1 ev. en 36 ev. Memorie van toelichting WvK 1910 (hierna: MvT 1910).
29. Een terugblik, 8 juni 1917 in Molengraaff bundel 1978, p. 81.
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volgden nog het ontwerp van de Staatscommissie 1879, het ontwerp Nelissen
uit 1910, het ontwerp Heemskerk uit 1925 en het gewijzigd ontwerp Donner uit
1927 dat uiteindelijk in 1929 werd ingevoerd.

5.1 Het Ontwerp Jolles

Ondanks het in 1835 bereikte compromis, ik noemde dat al in § 2 van dit
hoofdstuk, over de overheidsbemoeienis met de oprichting van Koninklijke
Bewilliging bleven de bezwaren daartegen bestaan. Aangevoerd werd dat het
preventieve toezicht niet meer in het tijdsbeeld zou passen en dat overheids-
toezicht op de oprichting van een nv in Frankrijk en Duitsland al was
afgeschaft. Meer hout sneed mijns inziens het argument dat een systeem waarin
de Bewilliging verleend moest worden als aan bepaalde voorwaarden voldaan
was, zonder de mogelijkheid de verleende bewilliging weer in te trekken als aan
de voorwaarden niet (langer) werd voldaan, slechts schijnzekerheid bood.30

Om aan de bezwaren tegemoet te komen publiceerde Minister Jolles in 1871
een voorstel voor wijziging van de regeling van de naamloze vennootschap. Het
ontwerp Jolles bevatte geen regeling over preventief toezicht meer omdat, zoals
het in de toelichting verwoord werd, de Koninklijke Bewilliging was ver-
worden tot een formaliteit die aan de vennootschap het aureool van bijzondere
Koninklijke instemming met de activiteiten verleende. Dat zou tot misbruik
kunnen leiden.31 Voor de bescherming van de belangen van aandeelhouders en
derden werden andere voorzieningen in het voorstel opgenomen zoals garanties
op het gebied van de storting van het kapitaal en openbaarheid door publicatie
van de akte van oprichting en eventuele wijzigingen daarin. Verdere bescher-
ming zou moeten voortvloeien uit een duidelijke wettelijke omschrijving van de
verplichtingen van de bestuurders. Zij werden verplicht jaarlijks een algemene
vergadering bijeen te roepen. Als aan die verplichting niet voldaan zou worden,
zou de algemene vergadering zelf bevoegd zijn een vergadering bijeen te
roepen. Het afleggen van rekening en verantwoording door het bestuur aan de
aandeelhouders zou - zo was de gedachte - niet mogen verworden tot een
schijnvertoning.32

5.2 Het voorstel van de Staatscommissie

In 1879 werd een Staatscommissie ingesteld voor de herziening van het Wetboek
van Koophandel. Deze commissie formuleerde een aantal uitgangspunten

30. Van der Heijden 1929, nr. 15, Huussen - de Groot p. 127.
31. Bijlagen tot de handelingen der Tweede Kamer 1871-1872, II 2, vel 240, p. 957 vlg. no. 65

(1-3). De memorie van toelichting is na het wetsontwerp opgenomen p. 960 – 970. Hierna
kortheidshalve aangeduid als MvT Ontwerp Jolles.

32. MvT Ontwerp Jolles, p. 962.
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waaraan de wettelijke regeling van de nv naar haar oordeel moest voldoen. Deze
uitgangspunten waren:

‘i. openbaarheid van inrichting en machtsverdeling binnen de nv;
ii. bescherming van het vermogen en in verband daarmee een regeling van de inbreng

anders dan in geld; en
iii. de nadere regeling van de persoonlijke aansprakelijkheid van oprichters, bestuurders en

commissarissen jegens aandeelhouders en derden’.33

Voortbouwend op deze uitgangspunten publiceerde de commissie in 1890
voorstellen voor een herziene wettelijke regeling. Voorgesteld werd het preven-
tieve toezicht te laten vervallen en te vervangen door dwingendrechtelijke
bepalingen die ten doel hadden de realiteit van het kapitaal te waarborgen. Door
de verplichte publicatie van gegevens zou een betere boordeling van de
financiële positie van de vennootschap mogelijk zijn. Verder stelde de com-
missie voor een regeling te treffen over de persoonlijke aansprakelijkheid van
oprichters, bestuurders en commissarissen jegens aandeelhouders en derden.
Door onenigheid binnen de commissie over de te regelen onderwerpen hebben
de voorstellen het niet tot wetsontwerp gebracht.34 Dat het gedachtegoed van
deze commissie heeft wel invloed gehad op wetsontwerpen die daarna ge-
publiceerd werden, blijkt uit het feit dat Minster Nelissen in zijn ontwerp voor
de wijziging en aanvulling van de bepalingen over de naamloze vennootschap
voortbouwt op de door de Staatscommissie geformuleerde uitgangspunten.

5.3 Het Ontwerp Nelissen

In 1910 diende Minister Nelissen een ontwerp in voor wijziging en aanvulling
van de bepalingen over de naamloze vennootschap in het Wetboek van
Koophandel (hierna het ontwerp Nelissen). Het ontwerp Nelissen bouwde, zo
is uit de memorie van toelichting af te leiden, voort op de door de Staats-
commissie 1879 geformuleerde uitgangspunten. Deze uitgangspunten dienden,
zoals blijkt uit het hierna opgenomen citaat uit de memorie van toelichting, als
hoekstenen van het ontwerp. Minister Nelissen voegde daar als vierde punt de
bescherming van de positie van de minderheid van de aandeelhouders toe. Deze
bescherming werd vooral noodzakelijk geacht in situaties waarin de meer-
derheidsaandeelhouders niet alleen hun eigen belangen maar ook die van een
andere nv vertegenwoordigden:

33. Belinfante 1890 Ontwerp Staatscommissie en memorie van toelichting, p. 84 ev., Van der
Heijden 1929, nr. 17. Ook heden ten dage spelen deze uitgangspunten nog een rol, zie bijv.
Honée 1989, p. 37, en de voorstellen voor versoepeling van het kapitaalbeschermingsrecht
in het kader van de flexibilisering van het bv-recht.

34. Hussen - de Groot, p. 127 ev., Van der Heijden - Van der Grinten 1992, nr. 17.
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‘Zijn deze drie hoeksteenen van het ontwerp der Staatscommissie, thans, beschouwd in het
licht eener nog ruimere ervaring, versterkt, ook in het wetsontwerp opgenomen, daarbij is nog
een vierde punt gekomen, dat niet zoo sterk op de voorgrond pleegt te treden als de drie
genoemde beginselen, doch dat, waar het thans aan het licht komt, vaak stuitend onrecht doet
aanschouwen, namelijk de positie der minderheid, thans in den regel te eenenmale aan den
willekeur der meerderheid overgeleverd.

Nu zegge men niet, dat toch ten slotte de belangen der meerderheid dezelfde zijn als die
van de overige vennooten, zodat voor bijzondere bepalingen ter bescherming de belangen der
minderheid geene aanleiding bestaat. Immers niet zelden ontvalt de grond voor het ver-
trouwen, dat de rechten der minderheid in handen der meerderheid veilig zijn, bijv. wanneer
degenen die de meerderheid uitmaken, de belangen vertegenwoordigen eener andere naam-
looze vennootschap.’35

In de laatste twee zinnen uit de hierboven geciteerde passage onderstreept de
minister het belang van een wettelijke regeling ter bescherming van de positie van
de minderheid van de aandeelhouders. Zijn voorstel, dat ik in de volgende
paragrafen zal bespreken, geeft aandeelhouders de bevoegdheid om in belangrijke
aangelegenheden op te komen voor hun belangen, zelfs als dat tegen de meer-
derheid van de aandeelhouders in zou gaan. De bescherming van de minderheid
kreeg in het voorstel van Nelissen op twee manieren gestalte. In de eerste plaats
door in het voorstel een recht van verzet tegen bepaalde besluiten op te nemen en
in de tweede plaats doordat aan de aandeelhouders de bevoegdheid verleend werd
een enquête in te stellen. Het voorstel een enquête mogelijk te maken werd
ontleend aan het ontwerp van de Staatscommissie 1879.

5.4 Het Ontwerp Heemskerk

Na de behandeling van het ontwerp Nelissen hebben de werkzaamheden aan de
herziening van het WvK geruime tijd stil gelegen. Pas in 1919 stuurde de
commissie van voorbereiding een verslag aan de toenmalige Minister van
Justitie Heemskerk.36 Alvorens het verslag te behandelen wilde Minister

35. Belinfante 1929, p. 39, MvT 1910. Opvallend is dat men nogal beducht was voor aandeel-
houders die belangen in andere vennootschappen hadden. De in de geciteerde passage
genoemde voorbeelden komen bij de behandeling van het recht van enquête in de memorie
van toelichting terug. Nu worden deze situaties opgelost met behulp van de tegenstrijdigbe-
langregeling.

36. Wat de oorzaak van de langdurige onderbreking was, wordt voor een deel duidelijk uit de
verzuchting in het verslag over de steeds wijzigende samenstelling van de commissies. Zie
Belinfante 1929, p. 146. Dat bevordert slagvaardig optreden natuurlijk niet, maar ik acht het
niet uitgesloten dat ook de minder goede gezondheid van Minister Nelissen heeft bijgedragen
aan het oponthoud. Uit correspondentie over de het aan Nelissen verleende ontslag als Minister
en zijn herbenoeming tot lid van de Hoge Raad is af te leiden dat hij leed aan wat wij nu een
burn-out noemen. Deze correspondentie is afkomstig uit het geheim archief van het Kabinet der
Koningin en was vanwege de gevoelige aard langer ontoegankelijk dan de gebruikelijke 75
jaar. Pas in januari 2011 werd deze informatie openbaar, zie NRC 4 januari 2011.
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Heemskerk zich eerst beraden op de aan het ontwerp Nelissen ten grondslag
liggende uitgangspunten. Om praktische redenen, dan hoefde er niet een
volledig nieuw ontwerp te worden opgesteld, werd het Ontwerp Nelissen als
uitgangspunt genomen voor het vervolg van de voorbereiding van de herzie-
ning van het WvK. Uit het verslag van de commissie bleek voorts dat de door
de Staatscommissie 1879 geformuleerde uitgangspunten, ik noemde die al in
§ 5.2 van dit hoofdstuk, voor het Ontwerp Heemskerk mede tot uitgangspunt
genomen zijn.37 Het voortborduren op het ontwerp Nelissen zou betekenen dat
de daaraan ten grondslag liggende uitgangspunten zouden worden meege-
nomen in de verdere ontwikkeling van de herziening van het WvK. Uiteinde-
lijk, uit de volgende paragrafen zal dat blijken, drukte Minister Heemskerk een
eigen stempel op de voortgezette behandeling van de voorgenomen herziening
van het WvK en daarmee op het WvK zoals dat uiteindelijk in 1929 zou worden
ingevoerd. Vooral de uitwerking die door Minister Nelissen gegeven was aan de
bescherming van de minderheid van de aandeelhouders ten opzichte van de
meerderheid, werd in de voorstellen van Minister Heemskerk afgezwakt.

5.5 Het Ontwerp Donner

Het door Minister Heemskerk ingediende ontwerp werd na een aantal aan-
passingen in 1927 door Minister Donner als Nader Gewijzigd Ontwerp Wet-
boek van Koophandel ingediend en door het parlement geloodst. Per 1 april
1929 werd dit ontwerp ingevoerd en was de herziening van het Wetboek van
Koophandel een feit.38

6. Bepalingen over de toetsing van besluiten in de verschillende
ontwerpen

In de volgende paragrafen zal ik de bepalingen over de toetsing van besluiten
bespreken die in de verschillende ontwerpen, die aan de herziening van het
Wetboek van Koophandel vooraf zijn gegaan, waren opgenomen.

37. Belinfante 1929, p. 146-147 en p. 278-283, Voorlopig verslag van de commissie van
Voorbereiding. In dit verslag waren de antwoorden van de Minister op vragen van de
commissie opgenomen. Hierna zal ik dit verslag aanduiden als MvA 1925.

38. Wet van 2 juli 1928 tot wijziging en aanvulling van de bepalingen omtrent de naamloze
vennootschap en de regeling van de aansprakelijkheid voor het prospectus, Stb. 216;
inwerkingtreding 1 april 1929 krachtens KB 8 september 1928, Stb. 364.
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6.1 Bepalingen over de toetsing van besluiten in het Ontwerp Jolles

In de artikelen 34 tot en met 39 bevatte het ontwerp Jolles voorschriften over de
bijeenroeping van een algemene vergadering, de agenda en het aan de aandelen
verbonden stemrecht.39 Artikel 38 bevatte een bepaling over de besluitvorming
in geval van een statutenwijziging. Als een besluit genomen werd in een
vergadering waarin meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegen-
woordigd was, dan had:

‘… inderdaad de meerderheid haar gevoelen uitgesproken, en zou een latere vergadering of
onnut tijdverlies zijn of bij wegblijven van velen, juist aan een geringer aantal vennooten, aan
ene minderheid het overwigt verzekeren.’40

Om te voorkomen dat een besluit waarin de mening van minderheid van de
aandeelhouders niet doorklonk en ‘… slechts de vrucht van een vooraf beraamd
overleg eener geringe minderheid, die ten opzichte van het bestuur zeer gunstig
of zeer ongunstig is gestemd’ was, werd in art. 39 van het ontwerp aan
aandeelhouders en bestuurders de bevoegdheid verleend tegen dergelijke
besluiten in beroep te gaan bij de algemene vergadering. Hieraan lag de
gedachte ten grondslag dat de minderheid van de aandeelhouders beschermd
moest worden tegen de meerderheid die in een vergadering, gebruik makend
van haar machtspositie, de besluitvorming naar haar hand zou kunnen zetten.41

Zoals uit de verslagen van de behandeling van het ontwerp in de Tweede Kamer
blijkt, is vooral gesproken over de reikwijdte van art. 39. Besproken werd of dit
artikel zou gelden voor besluiten over alle onderwerpen of alleen voor besluiten
tot statutenwijziging. In de voorgestelde tekst kon gelezen worden dat art. 39
terug zou slaan op art. 38 en dat zou gevolgen hebben voor de reikwijdte van
art. 39. In die lezing zou het artikel een beperkte reikwijdte hebben en alleen
van toepassing zijn op besluiten tot statutenwijziging.42 De tekst liet ook een
ruimere uitleg toe. In de voorgestelde tekst van het artikel werd namelijk ‘elk
besluit’ gebruikt. Dat opende de mogelijkheid het artikel zo uit te leggen dat
het van toepassing zou zijn op alle besluiten - dus niet alleen besluiten tot
statutenwijziging - die genomen waren in een algemene vergadering waarin
minder dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd was. Uit de
memorie van toelichting wordt niet duidelijk wat de juiste lezing zou moeten
zijn.43 Duidelijkheid over de juiste interpretatie en de samenhang tussen beide

39. De tekst van de hierna uit het ontwerp Jolles en andere ontwerpen is, evenals de tekst van de
uit het WvK en boek 2 BW 1976 te bespreken artikelen, opgenomen in bijlage I.

40. MvT Ontwerp Jolles, p. 962. Het gaat dus eigenlijk over het aandeelhoudersabsenteïsme en
dat speelt bij besluitvorming nog steeds.

41. MvT Ontwerp Jolles, p. 969.
42. Verdam 1940a, p. 89.
43. Handelingen Tweede Kamer 1871-1872, bijlage 3 p. 2214 ev.
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ontwerpartikelen kwam er niet want na het uitbrengen van het voorlopig verslag
werd het ontwerp in september 1872 ingetrokken. In de literatuur werd in de
jaren daarna nog wel aandacht aan het ontwerp Jolles geschonken, onder andere
door Asser, Mulder en Vonck.44 Omdat het ontwerp Jolles toen al ingetrokken
was en hun opmerkingen voornamelijk de redactie van de voorgestelde
artikelen betrof, zal ik deze reacties niet bespreken.

6.2 Bepalingen over de toetsing van besluiten in het voorstel van de
Staatscommissie

Net als in het ontwerp Jolles ontbrak in het voorstel van de Staatscommissie een
met de huidige art. 2:13 - 16 BW vergelijkbare regeling van de nietigheid of
vernietigbaarheid van besluiten. De regeling over hoger beroep tegen besluiten
zoals die in art. 38 en 39 van het ontwerp Jolles was opgenomen, werd door de
commissie niet overgenomen. Het voorstel van de staatscommissie bevatte in
art. 67 en 68 wel een summiere regeling over de nietigheid van een besluit tot
vermindering van het geplaatste kapitaal en de nietigheid van een besluit tot
inkoop. Die regeling zag slechts op die twee gevallen en was niet als algemene
regeling voor de nietigheid of vernietigbaarheid van besluiten bedoeld.

6.3 Bepalingen over de toetsing van besluiten in het Ontwerp Nelissen

Bepalingen over het overheidstoezicht bij de oprichting van een nv kwamen in
het ontwerp Nelissen niet meer voor. Dat maakte het naar het oordeel van de
minister noodzakelijk de bescherming van de minderheid van de aandeel-
houders op een andere manier te regelen. In de memorie van toelichting werd
dat als volgt omschreven:

‘Vooral bij een stelsel waarin ieder preventief toezicht ontbreekt behooren derhalve bepalingen
voor te komen, waarin de rechtmatige belangen van hen, die ter algemeene vergadering
worden overstemd, steun en bescherming kunnen vinden. Niet bij ieder besluit der algemeene
vergadering kan intusschen van deze bevoegdheid eener minderheid om tegen de gevallen
beslissing op te komen, sprake zijn. Daardoor zou toch allicht een oponthoud in den gang van
zaken ontstaan, nadeelig voor de bloei der onderneming. Slechts bij enkele zeer belangrijke
punten wordt mitsdien dit bijzonder recht toegekend, n.l. waar het geldt besluiten, voor de
naamlooze vennootschap van bijzonder financieel belang (art. 43b), de wijziging der akte van
oprichting (art. 47b), de décharge van bestuurders en commissarissen (art. 50d en 52 a) en de
ontbinding der vennootschap (art. 53b).45

Deze regeling hield in dat aandeelhouders die tegen een voorstel, betrekking
hebbend op een besluit waartegen verzet mogelijk zou zijn, gestemd hadden en

44. Mulder 1848, p. 76, Asser 1879, p. 32 ev., Vonck 1914, p. 181 – 183.
45. Belinfante 1929, p. 39, MvT 1910.
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ten minste een/tiende van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigden, zich
tegen een dergelijk besluit konden verzetten. In de toelichting bij art. 43 b werd
de keuze om te eisen dat de zich verzettende aandeelhouders ten minste een/
tiende van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigden met de volgende woor-
den toegelicht:

‘Dat nu de bevoegdheid om tegen een wettig genomen besluit der algemeene vergadering - welk
ook het onderwerp daarvan zij - te reageeren, niet aan iederen afzonderlijken aandeelhouder
gegeven kan worden, spreekt van zelf. Dit ware de deur wagenwijd openstellen voor allerlei
chicane en chantage. Er moet een vrij aanzienlijke minderheid zijn, wier opvattingen door de
meerderheid overstemd zijn, vóór de wetgever zijne tusschenkomst mag verleenen. Hoezeer nu
ook hier iedere grenslijn willekeurig is te achten, wil het voorkomen, dat de eisch, dat de
oppossanten ten minste een tiende gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, een
redelijke is. Een tiende gedeelte is eenerzijds niet een zóó groot bedrag, dat het bijna ondoenlijk is
het bijeen te garen, aan den anderen kant is het niet zóó gering, dat het rechtsmiddel tot gewoon
hulpmiddel kan worden vervormd ten gebruike van ontevreden aandeelhouders.

Het ontwerp stelt er prijs op slechts diegenen te hulp te komen, die getoond hebben bereid
te zijn zooveel mogelijk zichzelven te helpen. De bevoegdheid om tegen het besluit der
algemeenen vergadering in verzet te komen, wordt dan ook slechts toegekend aan aandeel-
houders die in persoon of bij gemachtigde ter vergadering tegen het besluit hunne stem hebben
uitgebracht. De thuisblijvende, couponknippende aandeelhouder verdient, in dit opzicht
althans, des wetgevers bijzondere bescherming niet, te minder waar dit wetsontwerp
dwingende bepalingen bevat ten einde aan de te houden vergaderingen van aandeelhouders
zooveel mogelijk openbaarheid te geven (art. 45d- 45f).’46

Het verzet zou beoordeeld moeten worden door een onafhankelijke rechter. Als
zou komen vast te staan dat de meerderheid van de aandeelhouders bij het nemen
van een besluit de belangen van de minderheid genegeerd had, zou de rechter het
besluit kunnen vernietigen. Over de gevallen waarin de rechter een besluit zou
kunnen vernietigen werd in de memorie van toelichting het volgende opgemerkt:

‘Wat nu betreft de bepaalde gevallen waarin de rechter het besluit der algemeene vergadering
zal casseeren, die zal in de eerste plaats kunnen geschieden indien er formeele bezwaren tegen
het besluit zijn aan te voeren: indien het niet op rechtsgeldige wijze, d.i. in strijd met de wet of
met eenige bepaling der akte van oprichting, is tot stand gekomen. Van meer gewicht zijn
intusschen de materieele gebreken, welke tot vernietiging van het besluit kunnen leiden. Dat
zulks zal moeten geschieden, indien het besluit zelf in strijd is met eene wettige bepaling der
akte van oprichting of met de goede zeden of openbare orde, ligt voor de hand. Maar
daarnevens moet de gelegenheid open staan voor den rechter om het besluit te vernietigen, in
twee gevallen; in de eerste plaats wanneer de meerderheid de rechtmatige belangen der
naamlooze vennootschap uit het oog heeft verloren, hetzij omdat men tevens aandeel had in
eene andere onderneming, wier belangen der meerderheid meer ter harte gingen, hetzij door

46. Belinfante 1929, p. 68 MvT 1910. In de tweede zin van de geciteerde passage wordt verwezen
naar besluiten ‘welk ook het onderwerp daarvan zij’. Het gebruik van die woorden komt mij
vreemd voor omdat het verzet niet tegen alle besluiten mogelijk is, doch slechts tegen bepaalde
met name genoemde besluiten.
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pressie van de zijde van ontrouwe bestuurders of van promotors, of om welke reden dan ook.
Oordeelt de rechter mitsdien, dat de belangen der vennootschap door het tot stand komen der
overeenkomst in quaestie in ernstige mate zouden worden geschaad, dan zal hij aan dit artikel
de bevoegdheid ontleenen om de naamlooze vennootschap tegen het machtsmisbruik harer
hoogste autoriteit te beschermen.47

Toch heeft de minister wel oog voor de belangen van de meerderheid: hij stelt
voor dat de vennootschap schadevergoeding kan vorderen van de klagende
aandeelhouders als het door hen ingestelde verzet ongegrond zou blijken te zijn.

Het ontwerp Nelissen kende nog op twee andere plaatsen een met de
nietigheid van besluiten samenhangend voorschrift. Het eerste voorschrift was
opgenomen in art. 46d. De aan het slot van deze alinea geciteerde passage
illustreert dat het artikel niet bedoeld was als voorschrift waarin de nietigheid en
vernietigbaarheid van besluiten wegens inhoudelijke of totstandkomingsgebre-
ken geregeld werd. De voorgestelde tekst wekte die indruk echter wel. Het
artikel was bedoeld om een einde te maken aan het hardnekkige misverstand dat
de algemene vergadering bij een met algemene stemmen genomen besluit zou
mogen afwijken van de statuten. Dat met algemene stemmen afgeweken zou
mogen worden van de statuten werd gebaseerd op de analogie die getrokken
werd met andere overeenkomsten. Contractspartijen konden immers - in
overleg - nader overeenkomen of afwijken van wat zij eerder overeengekomen
waren. Naar het oordeel van de minister ging het te ver om deze redenering
door te trekken naar de statuten van een nv en toe te staan dat - mits met
instemming van alle aandeelhouders - van de statuten afgeweken zou kunnen
worden als een statutaire bepaling niet exact de tekst van de wet weergaf. In de
memorie van toelichting werd dit als volgt duidelijk gemaakt:

‘Deze bepaling zal velen als een axioma toeschijnen; dat haar nogthans een plaats in het
ontwerp is ingeruimd is te danken aan de overweging, dat men vaak de meening toegedaan
schijnt, dat van iedere bepaling der akte wettiglijk kan worden afgeweken zoo slechts alle
aandeelhouders in die afwijking toestemmen. Wordt het thans voorgesteld artikel wet, dan zal
de onjuistheid dezer opvatting voor goed zijn vastgesteld.’48

De tweede bepaling waarin de nietigheid van een besluit aan de orde komt, is
art. 47e. In dat artikel was de regel opgenomen dat het recht om zich te
beroepen op de nietigheid (lees: vernietigbaarheid, want dat werd bedoeld) van
een besluit na verloop van zes maanden, te rekenen vanaf de dag waarop het
besluit genomen is, zou vervallen. Als tegen een besluit dus geen verzet werd
ingesteld, werd dat besluit na verloop van tijd onaantastbaar. Deze bepaling
werd opgenomen omdat er een moment moet zijn waarop kan worden vastge-
steld dat een genomen besluit niet meer kan worden aangetast.

47. Belinfante 1929, p. 69 MvT 1910.
48. Belinfante 1929, p. 81-82 MvT 1910.
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Het beperken van die termijn tot zes maanden had nog een andere functie
namelijk:

‘Hierdoor zal tevens de waakzaamheid van vennooten en van verder belanghebbenden worden
verhoogd; hoe korter de termijn, waar binnen men zich op de ongeldigheid van een besluit kan
beroepen, des te meer zal men toezien dat geene besluiten tot stand komen, op welker
geldigheid niet kan worden gebouwd.’49

Dit artikel 47e zal in gewijzigde vorm terugkomen in het ontwerp Heemskerk
en in het WvK als art. 46a worden opgenomen. In hoofdstuk 3 zal ik art. 46a
WvK bespreken.

De door Minister Nelissen voorgestelde bepalingen waren voor die tijd
nieuw. Naar aanleiding van eerdere voorstellen van Minister Jolles en de
Staatscommissie was ook wel over de positie van de minderheid van de
aandeelhouders gesproken, maar zo uitvoerig als in het ontwerp Nelissen was
dat nog niet aan de orde geweest.

6.4 Bepalingen over de toetsing van besluiten in het Ontwerp Heemskerk

In het Ontwerp Heemskerk werden de bepalingen over de Koninklijke Bewilli-
ging voor de oprichting van een nv geschrapt. Daarvoor in de plaats werd
preventief toezicht, in de vorm van een door het Ministerie van Justitie te verlenen
verklaring van geen bezwaar, voorgesteld. Pas na de verlening van die verklaring
en de aantekening daarvan op de (ontwerp)akte van oprichting, zou de nv in het
handelsregister kunnen worden ingeschreven. Op deze manier hoopte men de
eerder, zie § 2 en § 5 van dit hoofdstuk, aangevoerde bezwaren tegen Koninklijke
Bewilliging weg te nemen. Tegelijkertijd behield het voorstel de voordelen van
preventief toezicht, namelijk toetsing van de statuten aan wet, openbare orde en
goede zeden en beoordeling van de antecedenten van de oprichters.50 Merk-
waardig genoeg ontmoette dit voorstel geen weerstand meer terwijl de Konink-
lijke Bewilliging eerder de gemoederen danig bezig had gehouden.51

Minister Heemskerk meende, in navolging van de Commissie van Voorbe-
reiding, dat het ontwerp Nelissen wat betreft de bescherming van de minderheid
van de aandeelhouders te ver ging. De in het ontwerp Nelissen voorgestelde
voorschriften ter bescherming van de minderheid van de aandeelhouders
werden in het Ontwerp Heemskerk, en uiteindelijk in het WvK, niet over-
genomen. Anderzijds erkende de minister wel dat van de nieuwe regeling niet
verwacht mocht worden dat zij alle problemen zou kunnen voorkomen:

49. Belinfante 1929, p. 85, MvT 1910.
50. Belinfante 1929, p. 156-157, MvA 1925.
51. Van der Heijden 1929, nr. 21, Van der Heijden - Van der Grinten 1989, nr. 2 en 21.
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‘Wie slechts oog heeft voor misbruiken en elken misstand tracht te bestrijden door de wet,
komt bedrogen uit. Want in de eerste plaats kan knellend wettelijk voorschrift worden
ontdoken door dengeen die, het kwade wil; en in de tweede plaats is het gevaar niet
denkbeeldig, dat de aldus eenzijdig ontworpen regeling voor goedwillende vennootschappen
onbruikbaar is. Aldus treft men de naamlooze vennootschap in haar wezen’.52

Het wezen van de vennootschap, waarnaar de slotzin van de hierboven
aangehaalde passage verwijst, werd naar de in die tijd gangbare opvatting, in
essentie gevat in het adagium dat de hoogste macht binnen de vennootschap aan
de algemene vergadering toekomt. Daaruit vloeide voort dat als die vergadering
eenmaal een ‘wettiglijk geoorloofd’ besluit had genomen, de tegenstemmende
minderheid daaraan gebonden was. Naar de opvatting van de commissie van
voorbereiding schoot het ontwerp Nelissen te ver door in de bescherming
van de minderheid van de aandeelhouders. In een aantal gevallen zou volgens
de door Nelissen voorgestelde bepalingen de rechter kunnen beslissen over de
doelmatigheid van een besluit. Daarmee zou de beslissing over de belangen
van de vennootschap in handen van een buitenstaander gelegd worden en dat -
zo meende ook Minister Heemskerk - kon toch niet de bedoeling zijn. Naar het
oordeel van Minister Heemskerk had zijn voorganger te veel aandacht gehad
voor de bescherming van de minderheid van de aandeelhouders en had hij
daarbij uit het oog verloren dat de wetgever zich bij het geven van wettelijke
regelingen terughoudend dient op te stellen. Het beginsel van bescherming van
de minderheid van de aandeelhouders zoals dat in het Ontwerp Nelissen vorm
had gekregen in diverse bepalingen, verschoof in het ontwerp Heemskerk naar
de achtergrond. In de memorie van antwoord werd dit als volgt verwoord:

‘De ondergeteekende (Heemskerk, toev.: AKW) meent, dat dit bij het ontwerp 1910 wel eens
uit het oog is verloren. Met name geldt dit daar, waar is voorzien de mogelijkheid, dat de
meerderheid de minderheid der aandeelhouders overheerscht. Om dergelijke overheersching
tegen te gaan wordt in verschillende artikelen van dat ontwerp (art. 43b, 47b, 53b) aan de
minderheid het recht gegeven zich bij den rechter over een wettig genomen besluit van
de algemeene vergadering van aandeelhouders te beklagen. De rechter moet dan uitmaken of
de belangen der vennootschap al of niet handhaving van het besluit vorderen. Den onder-
geteekende gaat dit te ver. In de naamlooze vennootschap behoort de hoogste macht aan de
algemeene vergadering van aandeelhouders. Daaruit volgt, dat indien die vergadering een
wettiglijk geoorloofd besluit heeft genomen, dat besluit ook de minderheid bindt. In plaats
daarvan wil het ontwerp 1910 in verschillende gevallen den rechter stellen op de plaats van de
algemeene vergadering, door den rechter over de doelmatigheid van een besluit te laten
oordelen. Aldus wordt de beslissing over de belangen der vennootschap gelegd in handen van
een buitenstaander. Den rechter wordt een taak opgelegd, welke met den aard van zijn ambt
kwalijk strookt. Dit stelsel lokt den ondergeteekenden niet aan. De voorschriften van de oude
artt 43b en 47b en van het tweede lid van het oude art 53b komen in het Gewijzigd ontwerp
van wet dan ook niet meer voor. Soortgelijke overwegingen gelden voor de schrapping van

52. Belinfante 1929, p. 148, MvA 1925.
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art 50d. Wanneer de algemeene vergadering, met volle kennis van zaken, een bestuurder van
eenige verbintenis jegens de vennootschap ontslaat, behoort ook de minderheid zich daarbij
neer te leggen. Ware het anders dan zou door de wet aan de meerderheid de bevoegdheid
ontnomen zijn om tegenover een bestuurder de houding aan te nemen, welke die meerderheid
acht in het belang der vennootschap. Terwijl men de minderheid wil beschermen uit vrees, dat
zij door de algemeene vergadering wordt overheerscht, zou het gevolg zijn, dat de minderheid
het gezag in handen houdt ten koste van de meerderheid. Het vorenstaande neemt natuurlijk
niet weg, dat de statuten voor een bepaald besluit een gequalificeerde meerderheid kunnen
vorderen, doch zulks berust dan op den wil der vennooten zelf (niet op het gezag van den
wetgever) en de rechter wordt in de zaak niet gemengd.’53

De bescherming van de minderheid van de aandeelhouders verdween overigens
niet helemaal uit het zicht. Bij het recht van enquête, waarover meer in de
volgende paragraaf, bleef de beschermingsgedachte wel een rol spelen.

Het door Minister Nelissen gehuldigde uitgangspunt dat bij gebreke van een
regeling over het overheidstoezicht op de oprichting van een nv de bescherming
van de minderheid van de aandeelhouders op een andere manier vorm behoorde
te krijgen, werd losgelaten. Het overheidstoezicht op de oprichting van naam-
loze vennootschappen werd gegoten in de vorm van preventief toezicht. Dat
betekende dat de bepalingen die de minderheid van aandeelhouders het recht
gaven zich tegen besluiten die een aantasting van hun positie konden inhouden,
te verzetten geschrapt konden worden. Er zou immers weer overheidstoezicht
op de oprichting van een nv zijn en dat zou voldoende waarborgen tegen
misbruik moeten bieden.54 Uiteindelijk bleef van de door Minister Nelissen
gedane voorstellen alleen art. 47e over. In bewerkte vorm en vernummerd tot
art. 46a werd dit artikel - in vergelijking met de door Minister Nelissen
voorgestelde tekst in sterk gewijzigde vorm - in het Ontwerp Heemskerk
opgenomen. In de volgende paragrafen zal ik op dit artikel terugkomen.

Zoals ik in §5.4 al schreef, heeft de herziening van het Wetboek van Koop-
handel na de indiening van het ontwerp Nelissen in 1910 geruime tijd stil
gelegen. Pas in 1919 was de commissie van voorbereiding zo ver dat zij het
ontwerp kon behandelen. In het verslag van die commissie werd gevraagd of in
art. 46d van het ontwerp Nelissen alleen bedoeld waren besluiten die onwettig
waren voor wat betreft hun vorm of ook besluiten die onwettig waren voor wat
betreft hun inhoud. Uit de tekst werd dat niet onmiddellijk duidelijk. Als dat
laatste het geval was, meenden de leden van de commissie, was de termijn voor
het inroepen van de nietigheid te kort. Minister Heemskerk deed in zijn

53. Belinfante 1929, p. 148-149 en 159-160, MvA 1925.
54. De regeling die verzet door schuldeisers tegen vermindering van het kapitaal van de

vennootschap mogelijk maakte bleef overigens wel gehandhaafd. Belinfante 1929, p. 159
en 160, MvA 1925.
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gewijzigd ontwerp een heel ander voorstel. Daarbij werd de volgende toelich-
ting gegeven:

‘De nietigheid van een besluit der algemeene vergadering kan op verschillende oorzaken
berusten. Het besluit kan materieel nietig zijn (bijv. strijd met de goede zeden), doch ook
slechts formeel, bijv. als de vergadering niet is bijeengeroepen overeenkomstig de geldende
voorschriften, als personen hebben meegestemd, die niet aandeelhouders waren enz. Deze wet
behoeft dit niet te zeggen: derhalve is de bepaling van het oude art. 46d weggelaten. Het
nieuwe art. 46a geeft nu voor die formeele gebreken een voorziening en wel in dezen zin, dat
indien een besluit niet binnen een bepaalden tijd als informeel is aangevochten, die
informaliteit voor gedekt wordt gehouden. Het hier gemaakte onderscheid tusschen formeele
en andere gebreken was in het oorspronkelijke ontwerp uit het oog verloren.

In het Verslag wordt bij het oude art. 47e de opmerking gemaakt dat het stellen van een
korten termijn slechts verdedigbaar is, indien tevens de bevoegdheid wordt gegeven de
nietigheid door de rechter zonder meer te doen uitspreken. Die opmerking is volkomen juist.
Het nieuwe artikel gaat er van uit, dat iedere aandeelhouder en iedere derde belanghebbende
de nietigheid kan inroepen zonder beperking; dus zowel bij zelfstandige actie, als gekoppeld
aan een andere vordering of bij wijze van exceptief verweer.

De bedoeling is, dat indien zes maanden sedert het besluit rustig zijn verloopen, de
informaliteit is gedekt. Doch indien, al is het slechts door één daartoe bevoegde, binnen dien
tijd de nietigheid in rechte is ingeroepen, kunnen ook anderen ook na verloop van dien tijd
hetzelfde doen. Immers het laatste lid zegt “indien … zes maanden zijn verloopen zonder dat
het op voormelden grond in rechte is aangevochten”; die voorwaarde kan niet meer worden
vervuld, zoodra één het besluit als onregelmatig in rechte aangevochten heeft.

Ten slotte is er geen reden de kwade trouw in bescherming te nemen; vandaar dat het
laatste lid van het nieuwe artikel voor dat geval uitdrukkelijk een voorbehoud maakt.”55

Met dit artikel kon naar het oordeel van Minister Heemskerk volstaan worden.
Een besluit kon nietig zijn wegens een formeel gebrek. Dat werd in art. 46a
WvK geregeld. Een besluit kon ook nietig zijn wegens een materieel gebrek.
Dat hoefde niet in de wet bepaald te worden. Het systeem was echter niet zo
fijnmazig als de huidige regeling. Minister Heemskerk wilde ook niet zover
gaan. Tijdens de mondelinge behandeling is dit artikel, op twee punten van
ondergeschikt belang na, geen onderwerp van bespreking meer geweest. Op de
praktische betekenis van art. 46a WvK aan de hand waarvan de nietigheid en
vernietigbaarheid van besluiten vorm hebben gekregen, zal ik in het volgende
hoofdstuk nader ingaan.

6.5 Bepalingen over de toetsing van besluiten in het ontwerp Donner

In het ontwerp Donner uit 1927 werd aan art. 46a, behoudens een enkele
tekstuele wijziging en de toevoeging van een derde lid, niet veel aandacht meer

55. Belinfante 1929, p. 208, MvA 1925.
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besteed.56 Op twee punten werd de tekst van het artikel nog aangepast. Tegen
de voorgestelde tekst van art. 46a werd namelijk als bezwaar aangevoerd dat
een besluit steeds aantastbaar zou blijven als het - zo luidde de tekst van het
artikel - in rechte werd aangevochten, ook al werd de betwisting door de rechter
ongegrond verklaard. Daarom werd in art. 46 de term ‘aangevochten’ vervan-
gen door ‘in rechte betwist’. Verder werd een derde lid toegevoegd dat ten doel
had een keten van betwistingen te voorkomen.57 De tekst van art. 46a luidde
daarna:

De nietigheid van een besluit der algemeene vergaderingen kan in rechte worden ingeroepen
door iederen aandeelhouder en iederen derde-belanghebbende.

Echter kan nietigheid op grond dat een besluit niet op regelmatige wijze of met de door de
wet of akte van oprichting vereischte medewerking van aandeelhouders is tot stand gekomen,
tenzij in geval van kwade trouw, niet meer worden beweerd, indien, te rekenen van den dag
van het besluit, zes maanden zijn verloopen zonder dat de rechtsgeldigheid van het besluit op
voormelden grond in rechte is betwist.

Evenmin kan de nietigheid van het besluit op voormelden grond nog worden beweerd,
zoodra in de gedingen, waarin, ten tijde dat zulks door het vorig lid niet was buitengesloten, de
rechtsgeldigheid van het besluit op bedoelden grond mocht zijn betwist, dit beroep op
nietigheid bij gewijsde is verworpen.

7. Bepalingen over het recht van enquête in de verschillende
ontwerpen

In de volgende paragrafen zal ik de bepalingen over het recht van enquête
bespreken die in de verschillende ontwerpen, die aan de herziening van het
Wetboek van Koophandel vooraf zijn gegaan, waren opgenomen. Voor de
goede orde, bepalingen over het recht van enquête komen voor het eerst voor in
het voorstel van de Staatscommissie.

56. Aan de tekst van art. 46a wordt geen aandacht meer besteed en ook in de memorie van
antwoord naar aanleiding van dit verslag wordt het artikel niet meer behandeld. De
toelichting op de wijzigingen ten opzichte van het Ontwerp Heemskerk 1925 in de voetnoten
bij de tekst van het ontwerp zijn kennelijk voldoende. Alleen tijdens de mondelinge
behandeling heeft Minister Donner nog een opmerking gemaakt over het feit dat het niet
in acht nemen van de oproepingstermijn geen ‘absolute nietigheid’ met zich meebrengt. Het
niet in acht nemen van de oproepingstermijn hield de mogelijkheid in van een ‘beroep op
nietigheid’ binnen zes maanden. Dit wijst erop dat in de tekst van art. 46a WvK weliswaar
het woord nietig wordt gebruikt, doch dat vernietigbaar, in de thans gangbare betekenis,
bedoeld is. Handelingen der Staten-Generaal, Tweede Kamer 23 maart 1927, p. 1811.

57. Belinfante 1929, p. 236. Ontwerp van wet tot wijziging en aanvulling van de bepalingen
omtrent de Naamloze Vennootschap en regeling van de aansprakelijkheid voor het
prospectus. Ontwerp van wet gelijk het luidt na de daarin tot en met 25 maart 1925
aangebrachte wijzigingen.

ONTWIKKELINGEN TUSSEN 1838 EN 1929

29



7.1 Bepalingen over het recht van enquête in het voorstel van de
Staatscommissie

Het voorstel van de staatscommissie bevatte in de art. 100 – 102 een summiere
regeling van het enquêterecht. De Staatscommissie modelleerde deze regeling
naar het voorbeeld van de Engelse Companies Act uit 1862, waarin een
soortgelijke regeling opgenomen was. Het op dat moment geldende recht bood
naar het oordeel van de Staatscommissie onvoldoende mogelijkheden om een
goed beheer in de vennootschap te verzekeren.58 Voorgesteld werd aandeel-
houders die ten minste 10% van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigden het
recht van enquête toe te kennen. De minderheid van de aandeelhouders was
namelijk lang niet altijd bij de dagelijkse gang van zaken in de vennootschap
betrokken en dus minder geïnformeerd dan aandeelhouders die dat wel waren.
Door hen de bevoegdheid toe te kennen een onderzoek te laten verrichten naar het
beleid en de gang van zaken in de vennootschap werd hun positie versterkt.

Om al te lichtvaardig gebruik van deze mogelijkheid tegen te gaan, werd
bepaald dat het verzoek tot het instellen van een onderzoek met redenen omkleed
moest zijn en zou het verzoek pas toegewezen mogen worden als gebleken was
dat de verzoekers zich tevergeefs tot het bestuur en de commissarissen hadden
gewend. Verder was vastgelegd hoe de kosten die met het onderzoek gepaard
gingen, verdeeld zouden moeten worden. Tegen de beslissing van de Rechtbank
over het al dan niet toestaan van het onderzoek kon geen hoger beroep worden
ingesteld.59 Na afronding van het onderzoek zou het verslag door de onderzoe-
kers bij de Griffie van de Rechtbank ter inzage gelegd worden voor de aandeel-
houders. Daarmee was de enquêteprocedure afgerond. Over de vraag of aan de
uitkomsten van het onderzoek gevolgen moesten worden verbonden, liet de
staatscommissie zich in de toelichting op haar voorstellen niet uit.

7.2 Bepalingen over het recht van enquête in het Ontwerp Nelissen

Net als de hiervoor besproken mogelijkheden voor aandeelhouders zich tegen
bepaalde besluiten te verzetten, werd het recht van enquête gerekend tot de in
het Ontwerp Nelissen opgenomen voorzieningen die de positie van de minder-
heid van de aandeelhouders beoogden te versterken.60 De enquêteprocedure
werd opgenomen in de ontwerpartikelen 52d - 52g. Aandeelhouders die ten

58. Belinfante 1890, p. 110 en 114 – 115.
59. Deze beslissing werd beschouwd als een administratieve beslissing waar tegen - volgens de

toen geldende voorschriften - geen hoger beroep mogelijk was.
60. In het Ontwerp Nelissen en in de toelichting daarop werd het enquêterecht niet uitdrukkelijk

genoemd als middel ter bescherming van de minderheid der aandeelhouders. Uit het vervolg
van de behandeling blijkt echter dat het wel als zodanig beschouwd werd. Belinfante 1929,
p. 317-319 (Eindverslag Commissie van Rapporteurs), SER Advies Evenwichtig Onderne-
mingsbestuur 2007, p. 59, Veenstra 2010, p. 12 ev.
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minste 10% van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigden zouden de be-
voegdheid krijgen de Rechtbank te verzoeken een onderzoek naar het beleid en
de gang van zaken binnen de vennootschap in te stellen.61 Een verzoek mocht
alleen worden toegewezen als deze aandeelhouders zich eerst - tevergeefs - tot
bestuur, commissarissen en algemene vergadering hadden gewend. Of aan de
resultaten van het onderzoek consequenties verbonden zouden moeten worden,
werd aan de algemene vergadering overgelaten.

Door de minderheidsaandeelhouders de bevoegdheid te geven tot het instellen
van een enquête ‘in eenige meer gewichtige aangelegenheden op te komen ter
verdediging hunner belangen, zelfs tegen de meerderheid der aandeelhouders’
werd hun een mogelijkheid geboden op te treden tegen machtsmisbruik door de
meerderheid van de aandeelhouders. Op voorhand was al kritiek geuit tegen de
mogelijke invoering van een enquêteregeling.62 Om de tegenstanders de wind
uit de zeilen te nemen werd het nut van de invoering van het recht van enquête
in de Memorie van toelichting uiteen gezet:

‘Het nut dezer instelling, vooral de krachtige preventieve werking, die uit deze bevoegdheid
van aandeelhouders voorkomt, ligt zo zeer voor de hand dat nadere toelichting van haar
strekking en betekenis overbodig voorkomt. Zelfs wanneer wordt aangetoond, dat van deze
bevoegdheid zelden of nimmer gebruik gemaakt wordt, heeft men geen woord te haren
nadeele gerept. Het nut van een schildwachtpost kan niet worden afgemeten naar het aantal
malen dat de bewaker een aanval afslaat: het feit reeds dat men de plaats bewaakt weet, is vaak
voldoende bescherming.’63

Een reactie op de voorstellen bleef niet uit. Visser wees op de mogelijkheid dat
een enquête de positie van de vennootschap zou kunnen schaden. In 1925 – het
hierna te bespreken gewijzigde ontwerp Heemskerk was al ingediend -
reageerde Grosheide nog op de voorstellen voor het enquêterecht. Ook hij
verwachtte niet al te veel van de regeling.64 De gemaakte opmerkingen over
de wenselijkheid en het nut van het voorstel een enquêteprocedure in het
Nederlandse vennootschapsrecht in te voeren, klonken later nog door bij de
behandeling van het Ontwerp Heemskerk. Het in het Ontwerp Heemskerk
opgenomen voorstel tot het invoeren van een enquêteprocedure was namelijk
ontleend aan dit ontwerp. In de volgende paragrafen zal ik hierop terugkomen.

61. Pas bij de herziening van het enquêterecht in 1971 kregen ook anderen, te denken valt aan de
advocaat generaal en vakorganisaties, de bevoegdheid een enquêteverzoek in te dienen.

62. Belinfante 1929, p. 148, 150-153, Dortmond 2010, p. 92.
63. Belinfante 1929, p. 43 en 98, MvT 1910.
64. Kist-Visser 1929, p. 269, Van der Heijden 1929, nr. 301, Grosheide 1927, p. 133.
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7.3 Bepalingen over het recht van enquête in het Ontwerp Heemskerk

Het recht van enquête dat eveneens een rol speelde in de bescherming van de
minderheid van de aandeelhouders, werd, zij het met enige aarzeling, in het
ontwerp Heemskerk gehandhaafd. Die aarzeling, ook al voorzag het ontwerp
Heemskerk in meer waarborgen tegen misbruik van het recht van enquête, blijkt
uit onderstaand citaat uit de memorie van toelichting:

‘Het hierbedoelde enquêterecht is ingrijpend. Het spreekt vanzelf, dat de algemeene vergade-
ring steeds kan besluiten tot het instellen van dergelijk onderzoek. Doch in art. 53 wordt die
bevoegdheid gegeven aan een betrekkelijk kleine minderheid, ook tegen den wensch der
meerderheid in. Het betreft dus weer de onderlinge verhouding der vennooten. Slechts
schoorvoetend volgt ondergetekende hier het wetsontwerp 1910. In het algemeen oordeelt
hij - het kwam in § 1 reeds ter sprake - dat de minderheid door een besluit der algemeene
vergadering moet zijn gebonden en dat de rechter een wettig genomen besluit niet ongedaan
moet kunnen maken. Hier staat de zaak in zoverre anders, dat verlangd wordt een onderzoek.
De algemeene vergadering blijft vrij om, naar aanleiding van de uitkomsten van het gehouden
onderzoek, de besluiten te nemen welke zij wenschelijk oordeelt. Ondertusschen is dit
enquêterecht een bevoegdheid van zóó verre strekking, dat de wetgever goed doet het slechts
op beperkte schaal dwingend toe te kennen.’65

In vergelijking met de in het Ontwerp Nelissen voorgestelde regeling werden de
vereisten voor het instellen van een enquête in het ontwerp Heemskerk op een
aantal punten aangescherpt. Zo werd de eis dat de verzoeker(s) ten minste 10%
van het kapitaal vertegenwoordigden gewijzigd. In het vervolg zouden ver-
zoekers ten minste 20% van het kapitaal moeten vertegenwoordigen. Als enige
grond voor toewijzing van het verzoek gold dat er sprake moest zijn van
gegronde redenen om aan een juist beleid en een goede gang van zaken in de
vennootschap te twijfelen. Het voorgestelde art. 53a, waarin de rechter wordt
opgedragen vast te stellen of er gegronde redenen zijn om te twijfelen aan juist
beleid en een goede gang van zaken, herinnert aan de bepalingen uit het ontwerp
Nelissen die een rechterlijk doelmatigheidsoordeel over besluiten van de alge-
mene vergadering mogelijk zouden maken maar in het ontwerp Heemskerk niet
werden overgenomen omdat de beslissing over de doelmatigheid van een besluit
voorbehouden is aan de algemene vergadering. Terzijde: de term wanbeleid werd
pas geïntroduceerd in de enquêteprocedure ter gelegenheid van de herziening van
het enquêterecht in 1971, zie daarover verder hoofdstuk 4 §7.2.

Om misbruik van de enquêteprocedure te voorkomen voorzag het voorstel in een
aantal waarborgen zoals de zekerheidstelling voor de kosten van het onderzoek en
de mogelijkheid van een veroordeling tot schadevergoeding bij afwijzing van het

65. Belinfante 1929, p. 155, MvA 1925. Met de verwijzing naar § 1, wordt § 1 van het Verslag
van de Commissie van Voorbereiding, bedoeld.
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verzoek. Verder zou de regeling alleen van toepassing zijn op nv’s met aandelen
aan toonder. Voor de nv’s met uitsluitend aandelen op naam, de zogenaamde
besloten vennootschappen, zou de toepassing van de enquêteregeling slechts
worden toegestaan indien en voor zover de akte van oprichting toeliet.66

Het voorstel een enquêteprocedure in de wet op te nemen werd niet positief
ontvangen. Al tijdens de parlementaire behandeling en ook in de literatuur
werden bezwaren geopperd tegen de enquêteprocedure. Van der Heijden
becommentarieerde het ontwerp en schreef over het recht van enquête:

‘Jammer - men vergeve deze ééne afwijking van onzen opzet - dat de Minister niet de hand
heeft willen slaan aan het wanstaltig overdreven enquêteapparaat, dat volledig behouden is
gebleven (art. 53 vlg). Zal wellicht uit het feit dat Z.Exc. hier zelfs de allernoodigste
verbeteringen niet heeft aangebracht, mogen worden afgeleid, dat dit deel van het Ontwerp
hem niet bijzonder na aan het hart ligt? Onze hoop blijft dat de Tweede Kamer dit offer aan de
goden van den dag niet zal aanvaarden. In zijn voorgestelden vorm is het instituut onbruik-
baar, in bruikbaren vorm zou het kwaadaardig wezen.’67

De tegenstanders van het voorstel vreesden voor misbruik van de regeling. Een
concurrent die aandelen had weten te verkrijgen in de nv zou door het
onderzoek over concurrentiegevoelige gegevens kunnen beschikken en de
vennootschap in diskrediet kunnen brengen. Verder werd gevreesd dat een
enquête een schadelijk effect zou kunnen hebben op de verhoudingen in
familievennootschappen. Overigens was dat gevaar bij nader inzien niet zo
groot. Bij naamloze vennootschappen die alleen aandelen op naam kenden, was
de enquêteregeling immers alleen van toepassing als dat uitdrukkelijk in de
statuten was bepaald. Ten slotte was men bang voor schade in de vorm van
koersdaling als bekend zou worden dat een nv bij een dergelijk onderzoek

66. Bij dit type nv’s werd het aan de algemene vergadering overgelaten om te bepalen in
hoeverre dit recht statutair werd toegestaan. Daarmee werd tegemoetgekomen aan de
wensen van de commissie van voorbereiding. De commissie had namelijk een onderscheid
tussen open kapitaalvennootschappen en de meer besloten familievennootschappen voorge-
steld. De minister erkende weliswaar het bestaan van verschillende typen vennootschappen,
dat noopte naar zijn mening niet tot de conclusie dat familievennootschappen in een andere
rechtsvorm gegoten moesten worden. Het verschil tussen open en familievennootschappen
beperkte zich voornamelijk tot de onderlinge verhoudingen tussen de vennoten. Het
wetsontwerp hoefde daarom slechts op twee punten te worden aangepast. Allereerst werd
de mogelijkheid toegevoegd dat de aandeelhouders van een nv met uitsluitend aandelen op
naam, hun besluiten op een andere manier dan in een algemene vergadering konden nemen.
Ten tweede werd in de wet opgenomen dat aandeelhouders in een nv met uitsluitend
aandelen op naam alleen een enquêteverzoek konden indienen als de statuten dat toelieten.
Belinfante 1929, p. 150-156.

67. Van der Heijden 1926/1927, p. 356.
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betrokken was.68 Naar aanleiding van het nieuw toegevoegde vereiste dat
een verzoek alleen mocht worden toegewezen als eerst bij het bestuur om een
onderzoek gevraagd was, werd opgemerkt dat het bestuur door middel van een
schijnonderzoek heel gemakkelijk aan het doel van de enquêtebepalingen zou
kunnen ontkomen.69 Ondanks de bezwaren besloot de minister de regeling te
handhaven. Het ging er naar zijn mening in een enquêteprocedure uiteindelijk
immers om dat de aandeelhouders op de hoogte kunnen zijn van wat er in de
vennootschap speelt: ‘de gang van zaken’. Opvallend is dat bij het recht van
enquête de bescherming van de minderheid van de aandeelhouders een rol bleef
spelen terwijl juist de bepalingen met die strekking op andere plaatsen in het
ontwerp geschrapt waren. Het recht van enquête was naar het oordeel van de
minister niet te vergelijken met een ingreep als de vernietiging van een besluit
of de aansprakelijkstelling van een bestuurder en zou pas mogen worden
toegepast als het eigen onderzoek door de vennootschap niet voldoende was
gebleken. Volgens de minister bevatte zijn voorstel voldoende waarborgen
tegen misbruik van het enquêterecht. Een vennootschap die ten onrechte werd
belaagd, zou naar zijn oordeel sterker staan als de rechter het verzoek afwees
omdat er geen gronden aanwezig waren om aan juist beleid te twijfelen. Uit
het verslag van de behandeling blijkt dat de minister zich niet kon onttrekken
aan de indruk dat de bezwaren van de tegenstanders toch een nuance anders
lagen dan zij beweerden. Hingen hun bezwaren niet veeleer samen met de
gedachte dat hoe minder bevoegdheden de algemene vergadering zou hebben,
hoe groter de macht van het bestuur zou worden? Iets wat de tegenstanders niet
wenselijk achtten. In die tijd werd de nadruk gelegd op het adagium dat de
algemene vergadering de hoogste macht binnen de vennootschap was. De
minister merkte naar aanleiding daarvan op:

‘Wie dat standpunt inneemt, kan natuurlijk ook voor het enquêterecht van de artt. 53 vlg.
geene sympathie gevoelen.’

Zo’n vaart hoefde het niet te lopen:

‘dat het inderdaad eene weldaad is wanneer aan het hoofde eener onderneming een bestuur
staat, dat door zijne bekwaamheid en het vertrouwen, hetwelk het zich waardig heeft gemaakt,
in staat is die onderneming doelbewust te leiden, doch dat het eene ramp kan worden, wanneer
het bestuur voor zijne taak niet is berekend en vertrouwen niet verdient, terwijl zoodanig

68. Belinfante 1929, p. 222. 289–291 (Voorlopig Verslag Commissie van Rapporteurs), Kist-
Visser 1929, p. 269, Grosheide 1927, p. 133, Van der Heijden, 1925, p. 264, Veenstra 2010
p. 15–16.

69. Belinfante 1929, p. 222, MvA 1925 en p. 289–291 (Voorlopig Verslag Commissie van
Rapporteurs) en de al eerder door Visser en Grosheide geplaatste kanttekeningen, zie
hierover §8.2 van dit hoofdstuk.
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bestuur dan toch vrijwel onaantastbaar is, wanneer de algemeene vergadering niet voldoende
bevoegdheden heeft.’70

Bovendien stond de vraag of de resultaten van het onderzoek zouden moeten
leiden tot maatregelen niet ter discretie van de minderheid van de aandeel-
houders. Daarover diende de algemene vergadering, met andere woorden de
meerderheid van de aandeelhouders, te beslissen. De minister deelde daarom de
vrees van de tegenstanders niet. Daarmee werd de discussie over de wenselijk-
heid van de introductie van het recht van enquête in het Nederlandse vennoot-
schapsrecht voorlopig gesloten.

7.4 Bepalingen over het recht van enquête in het ontwerp Donner

Ondanks de al eerder in dit hoofdstuk genoemde kritiek werden de ontwerp-
bepalingen over het enquêterecht uit het ontwerp Heemskerk ongewijzigd
overgenomen in art. 53–54c. Nadat opening van zaken was verkregen, zou
binnen de nv door de algemene vergadering bepaald moeten worden of
maatregelen noodzakelijk waren. ‘Of de resultaten van een eventueel onderzoek
behoren te leiden tot verdere maatregelen staat niet ter beoordeling van de
minderheid.’71

De bestuurders, commissarissen en aandeelhouders konden, zo redeneerde
de minister, door het onderzoek vast wel op andere gedachten gebracht worden.
Bovendien kon een verzoek niet zomaar worden toegewezen. De verzoekers
moesten aantonen dat zij eerst bij het bestuur, de commissarissen en algemene
vergadering hadden aangeklopt. Pas als dat tevergeefs was, kon een verzoek tot
het instellen van een enquête ingediend worden. Doordat de regeling alleen van
toepassing zou zijn op zogenaamde open nv’s, ontstond nog wel discussie over
het toepassingsbereik van de regeling. Het onderscheid tussen open en besloten
vennootschappen was, zo erkende ook de minister, niet waterdicht. Bij een
grote nv met uitsluitend aandelen op naam maar zonder persoonlijke band
tussen de aandeelhouders was in de voorgestelde regeling geen enquête
mogelijk, de aandelen luiden immers niet aan toonder. Dat onder omstandig-
heden ook bij een dergelijke nv een onderzoek op zijn plaats zou kunnen zijn,
kon de minister zich wel voorstellen.72 Ondanks deze erkenning werd de
ontwerptekst op dit punt niet aangescherpt.

70. Belinfante 1929, p. 317 (Eindverslag Commissie van Rapporteurs).
71. Belinfante 1929, p. 317 (Eindverslag Commissie van Rapporteurs).
72. Belinfante 1929, p. 318 (Eindverslag Commissie van Rapporteurs).
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Hoofdstuk 3. De ontwikkelingen in de
toetsing van besluiten van organen van
rechtspersonen tussen 1929 en 1976

1. Inleiding

In het tijdvak 1929 - 1976 werden verschillende wijzigingen in het vennoot-
schapsrecht aangebracht. Het in 1929 ingevoerde herziene Wetboek van Koop-
handel bevatte, in vergelijking met het WvK gedetailleerdere voorschriften over
het bijeenroepen en houden van algemene vergaderingen en de totstandkoming
van besluiten. Een met de huidige art. 2:14 en 2:15 BW vergelijkbare regeling
over de toetsing van besluiten ontbrak daarin, net als in het in 1838 ingevoerde
WvK. De nietigheid van besluiten was geregeld in art. 46a WvK. Aan de hand
van de in hoofdstuk 1 geformuleerde onderzoeksvragen zal ik in dit hoofdstuk
de nietigheid van besluiten op grond van art. 46a WvK bespreken. Verder kende
het WvK tot 1971 een - in vergelijking met de huidige regeling - zeer weinig
uitgewerkte enquêteprocedure. De onderzoeksvragen laten zich voor het
enquêterecht pas vanaf 1971, als het enquêterecht herzien is, beantwoorden,
zie hiervoor § 7 en volgende.

2. De eerste vraag: Welke besluiten konden op grond van art. 46a
WvK aan de rechter worden voorgelegd?

2.1 Welke besluiten konden op grond van art. 46a WvK aan de rechter
worden voorgelegd?

Artikel 46a WvK opende de mogelijkheid om de nietigheid van besluiten van
de algemene vergadering in te roepen. Aan de vraag hoe een besluit in de
context van dit artikel moest worden gekarakteriseerd, werd in de memorie van
toelichting bij art. 46a WvK geen aandacht besteed. Pas vanaf de jaren dertig
van de vorige eeuw kwam de vraag naar het karakter van een besluit in de
literatuur en de rechtspraak aan de orde.1 Zie bijvoorbeeld de dissertaties van
Hülsmann en Verdam. Scholten weerlegde - als een van de eersten - de

1. Hülsmann 1935, p. 27, Asser-Scholten 1940, p. 142, Verdam 1940, p. 4, Asser - Van der
Grinten 1959, p. 164, Van der Heijden Van der Grinten 1968 nr. 202. Pas bij de parlementaire
behandeling van de invoeringswet boek 2 BW, zie hierover hoofdstuk 4 § 2 wordt het !
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opvatting dat een besluit een overeenkomst is.2 Een besluit is naar zijn
opvatting een rechtshandeling en geen overeenkomst omdat de verhouding
tussen de vereniging en de leden van andere aard is dan die tussen twee
contracterende partijen. Voor een besluit is geen wilsovereenstemming nodig
maar een beslissing van de meerderheid van de leden of de aandeelhouders. De
leden of aandeelhouders verklaren niets aan elkaar, zoals bij het sluiten van een
overeenkomst, maar aan de voorzitter van de vergadering. Omdat de stemming
binnen een vergadering veelal geheim is, hoeven de leden of de aandeelhouders
ook niet van elkaar te weten wat zij verklaren. Het besluit is dan ook geen
verklaring van datgene waartoe zij zich tegenover de vereniging of de vennoot-
schap verplichten, zoals bij een overeenkomst de verklaringen van de contrac-
tanten inhouden waartoe zij zich tegenover elkaar verplichten. Een besluit is
een rechtshandeling die tot stand komt door de wilsverklaringen van de leden of
aandeelhouders van de rechtspersoon. Als dat besluit eenmaal genomen is,
wordt het beschouwd als besluit van de rechtspersoon. Dat laatste is ook de
opvatting van de Hoge Raad. Dat wordt afgeleid uit een uitspraak uit 1913
waarin de Hoge Raad besliste: ‘besluiten genomen door de algemene vergade-
ring van aandeelhouders zijn besluiten der Vennootschap zelve.’3 Besluiten zijn
dan wel besluiten van de vennootschap maar in de visie van de Hoge Raad
worden zij nog geruime tijd beschouwd als uitvoering van de overeenkomst die in
de statuten van de vereniging of vennootschap gelegen zou zijn. Als voorbeeld
hiervan verwijs ik naar de uitspraak van de Hoge Raad inzake Van Kuyk - Van
Schaik waarin de Hoge Raad de visie dat een besluit geen overeenkomst is maar
wel uitvoering van de in de statuten gelegen overeenkomst is, bevestigde.4 Die
redenering vormt een opstap om besluiten te kunnen toetsen aan de goede trouw.
Hierop zal ik in § 4.3 van dit hoofdstuk terugkomen.

2.2 Besluiten van de algemene vergadering en/of besluiten van andere
organen

Artikel 46a WvK opende de mogelijkheid de nietigheid van besluiten van de
algemene vergadering in te roepen. In de tekst van art. 46a WvK werd alleen
gesproken over besluiten van de algemene vergadering. Of op grond van dit

nemen van een besluit door de algemene vergadering van aandeelhouders van een rechts-
persoon als een rechtshandeling aangeduid. Voordien nam men dat aan. Bij dit alles moet in
gedachten gehouden worden dat de inhoud van het begrip rechtshandeling door de tijd heen
geëvolueerd is. Zie over de ontwikkeling van het begrip rechtshandeling: Lokin, 2000.

2. Asser Scholten 1940 p. 137 ev. en 141 ev. Zie ook Noldus 1969, nr. 21 ev. en de daar
genoemde literatuur en rechtspraak

3. HR 11 december 1914, NJ 1915, 261 (ANSC).
4. HR 15 juni 1928, NJ 1928, 1626, HR -1928, Van Kuyk en Van Schaik - Vis, zie verder HR

17 mei 1940, NJ 1940, 968 (Onderlinge Hagelverz. Mij) m.nt. PS en HR 9 januari 1941,
NJ 1941, 528 m.nt. PS (Ter Kuile Willink), HR 19 december 1952, NJ 1953, 464.
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artikel ook de nietigheid van besluiten van andere organen, zoals het bestuur of
de raad van commissarissen, kon worden ingeroepen, bleek daaruit niet. In de
toelichtende stukken bij de verschillende ontwerpteksten voor deze regeling is
hierover evenmin iets vermeld.

In de literatuur bestonden verschillende opvattingen over de vraag of op
grond van art. 46a WvK de nietigheid van besluiten van andere organen kon
worden ingeroepen. Van der Heijden meende dat aan de tekst van de wet
geen argumenten ontleend konden worden om art. 46a WvK ook op besluiten
van andere organen toe te passen. Dat besluiten van andere organen nietig
konden zijn, werd door hem niet ontkend, maar met art. 46a WvK had de
wetgever niet meer willen regelen dan de nietigheid van een besluit van de
algemene vergadering.5 Bij besluiten van andere organen dan de algemene
vergadering maakte Van der Heijden onderscheid tussen enerzijds het besluit en
anderzijds de (uitvoerings)handeling. Op de nietigheid van een besluit van de
algemene vergadering kon een belanghebbende te allen tijde een beroep doen.
Als een besluit van een ander orgaan nietig was, zou de belanghebbende zich
moeten beroepen op de nietigheid van de uitvoeringshandeling en niet op de
nietigheid van het daaraan ten grondslag liggende besluit.

Van der Heijden’s opvatting werd niet door iedereen gevolgd. Verdam en later
ook Van der Grinten en Noldus zagen geen bezwaar in de toepassing van
art. 46a WvK op besluiten van andere organen.6 Van der Grinten verwoordde
dat als volgt:

‘De gronden van nietigheid en vernietigbaarheid welke wij voor besluiten van de algemene
vergadering ontwikkelden, zijn in het algemeen ook van toepassing op besluiten van andere
organen.’7

In de praktijk werd een beroep op art. 46a WvK ten aanzien van zowel een
besluit van de algemene vergadering als van een ander orgaan, toegelaten. Zie
bijvoorbeeld de uitspraak van de Hoge Raad in het arrest over de Doetinchemse
IJzergieterij:

‘dat, als art 46a K vermeldt, dat van een besluit van de algemene vergadering de nietigheid
kan worden ingeroepen door iederen aandeelhouder, daarmee een beginsel wordt uitgesproken,
dat - gelijk voorheen onder de oude regeling van de naamlooze vennootschap - ook zonder
uitspraak in de wet zou gelden, dat gelijk beginsel moet aanvaard worden ten opzichte van de

5. Van der Heijden 1936, p.155. Anders Verdam 1940a, p. 194 ev.
6. Verdam 1940 b, p. 435, Van der Heijden - Van der Grinten 1968, nr. 228. Noldus 1969,

nr. 30 en 48.
7. Van der Grinten 1966, p. 19, Van der Heijden - Van der Grinten 1968, nr. 228.
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besluiten van andere organen van de naamloze vennootschap, ook al is het in de wet zelf niet
neergelegd.’8

De lacune in de tekst van art. 46a WvK werd dus door de rechtspraak ingevuld.
In de in 1976 ingevoerde art. 2:11 - 13 BW werd uitdrukkelijk vastgelegd dat
niet alleen besluiten van de algemene vergadering, art. 2:11 (oud) BW, maar
ook besluiten van andere organen, zie art. 2:13 (oud) BW, van de rechtspersoon
nietig of vernietigbaar konden zijn.

3. De tweede vraag: Wie kon volgens art. 46a WvK een
vordering instellen?

Artikel 46a lid 1 WvK bepaalde dat de nietigheid van een besluit kon worden
ingeroepen door iedere aandeelhouder en iedere derde belanghebbende. Voor
het instellen van een vordering gold ook toen al het algemene rechtsbeginsel dat
zonder belang geen vordering kon worden ingesteld. Voor aandeelhouders werd
dat belang per definitie aangenomen. Uit hoofde van hun aandeelhouderschap
werden zij geacht belang te hebben bij de naleving van de aan hun samen-
werking ten grondslag liggende regelingen.9

Wie als derde belanghebbende kon worden aangemerkt was in de memorie
van toelichting bij art. 46a WvK niet aangegeven. In de literatuur en de
rechtspraak werd de term ‘derde belanghebbende’ in de zin van art. 46a WvK
als volgt uitgelegd: een belanghebbende moest - om het in hedendaagse termen te
zeggen - een redelijk belang hebben bij de naleving van het geschonden
voorschrift en tevens voldoende processueel belang hebben bij zijn vordering.10

4. De derde vraag: Welke beoordelingsmaatstaf hanteerde de
rechter bij toepassing van art. 46a WvK?

In art. 46a WvK werden twee gronden voor het inroepen van de nietigheid van
een besluit genoemd. De eerste grond was dat het besluit niet op ‘regelmatige
wijze’ tot stand gekomen was. Een besluit was niet op regelmatige wijze, in de

8. HR 1 april 1949, NJ 1949, 465 m.nt. PhANH (Doetinchemse IJzergieterij). Andere
voorbeelden zijn te vinden in Rb. ’s-Gravenhage 12 december 1939, NJ 1940, 660 (Ons
Belang) en HR 23 juli 1946, NJ 1947, 1 m.nt. DJV (Gereformeerde Kerk Houwerzijl).

9. Van der Heijden 1929, nr. 224.
10. Verdam 1940a, p. 184 ev., Van der Heijden - Van der Grinten 1968 nr. 223.1. Zie ook Rb.

den Bosch 26 november 1920, W. 10832, NJ 1922, p. 627 en 20 februari 1925, NJ 1926,
p. 213, HR 18 april 1913, W 9500 m.nt. J.W.M., NJ 1913, p. 723 (Van Roessel - De
Posthoorn), HR 29 november 1934, NJ 1935, p. 698 m.nt. Scholten.
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zin van art 46a WvK, genomen als de vergadering waarin dat besluit genomen
werd niet op juiste wijze bijeengeroepen was.

Dat de nietigheid van een besluit dat niet op regelmatige wijze tot stand gekomen was, kon
worden ingeroepen is op zichzelf een duidelijke bepaling. Toch leidde de bepaling tot vragen.
Uit de toelichting bij art 46a WvK werd afgeleid dat alle bijeenkomsten van aandeelhouders,
ongeacht hun wijze van bijeenroeping, aangemerkt moesten worden als een algemene
vergadering. Als iedere bijeenkomst van aandeelhouders als een algemene vergadering
beschouwd wordt, zou art. 46a WvK op alle besluiten van toepassing zijn, ongeacht of zij
in een algemene vergadering of een andere bijeenkomst genomen waren. Dat verhield zich
slecht met het onderscheid dat gemaakt werd tussen besluiten die in een algemene vergadering
genomen werden en besluiten die buiten vergadering genomen werden. Het onderscheid
tussen het nemen van besluiten in een algemene vergadering en buiten vergadering is terug te
voeren op het Ontwerp Heemskerk. Daarin was een voorziening opgenomen voor het
raadplegen van aandeelhouders op een andere wijze dan in een algemene vergadering. De
tekst van art. 46b lid 2 uit het ontwerp Heemskerk luidde als volgt:
‘Bij de akte van oprichting van zoodanige vennootschap kan worden bepaald, dat de
raadpleging van de aandeelhouders op andere wijze dan door het houden van eene algemene
vergadering zal kunnen geschieden. Alsdan treedt, waar in deze afdeeling sprake is van
algemeene vergadering of een besluit van die vergadering, daarvoor in de plaats zoodanige
andere wijze van raadplegen of een besluit krachtens deze andere wijze van raadplegen’.

Het opnemen van dit artikel werd met de volgende woorden toegelicht:

‘Volgens § 4 van Artikel I (3) van het Gewijzigd ontwerp van wet - hetwelk in zooverre
overeenkomt met § 4 van artikel II (4) van het oorspronkelijke wetsontwerp - geschiedt
raadpleging van de aandeelhouders in een vergadering van aandeelhouders. Het houden van
ten minste één algemeene vergadering per jaar wordt dwingend voorgeschreven (art 43a
Gewijzigd ontwerp van wet). Ook verdere beraadslagingen vinden in vergadering plaats. Dit
kan voor sommige vennootschappen tot noodelozen omslag leiden. Daarom opent art 46b (5)
van het Gewijzigd ontwerp van wet de mogelijkheid om voor te schrijven, dat de raadpleging
der aandeelhouders zal kunnen geschieden op andere wijze dan door het houden eener
algemeene vergadering van aandeelhouders. Deze andere wijze zal in de practijk wel zijn
schriftelijk overleg. Het moet steeds blijven een raadplegen van de aandeelhouders. Slechts
dan kan het eventueele besluit gelijke beteekenis hebben als dat der algemeene vergadering.
Het volgen van de “andere wijze” sluit van rechtswege de niet-toepasselijkheid van daarmede
onvereenigbare bepalingen in. Zoo komt bij schriftelijke behandeling bij voorbeeld een
oproeping ter vergadering in het algemeen niet te pas.’11

In het Verslag van de commissie van voorbereiding bij het ontwerp Heemskerk werd er op
gewezen dat de nv als rechtsvorm voor verschillende typen ondernemingsactiviteiten bruik-
baar is. De vanuit economisch oogpunt als zuivere kapitaalsassociatie te beschouwen nv werd
gesteld tegenover de familievennootschap, die zich kenmerkt door een nauwe onderlinge band
tussen de aandeelhouders. Overwogen werd voor die ‘besloten’ vennootschappen aan een
aantal bepalingen het dwingend karakter te ontnemen of een speciale familievennootschap in

11. Belinfante 1929, p. 153-154, MvA 1925.
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het leven te roepen. Uiteindelijk werd een aparte rechtsvorm niet noodzakelijk of wenselijk
geacht. De voorgestelde regeling bood voldoende mogelijkheden tot differentiatie. Voor wat
betreft de regeling over het houden van een vergadering werd wel een alternatief wenselijk
geacht. Toegestaan werd dat bij dergelijke vennootschappen het raadplegen van aandeel-
houders ook op een andere manier dan in een algemene vergadering kon geschieden. Dit werd
vastgelegd in art. 46b lid 2 BW. Dit artikel stond toe dat aandeelhouders van een vennootschap
met een besloten karakter - mits de statuten dat uitdrukkelijk toestonden - op ‘andere wijze dan
in een vergadering’ geraadpleegd werden. Hoe dat diende te geschieden, was niet in de wet
geregeld. In de toelichting bij het ontwerp, zie hiervoor, werd verondersteld, en zo werd dit
voorschrift ook uitgelegd, dat dit in de praktijk wel een schriftelijke raadpleging zou zijn. De
verhouding tussen art. 46a lid 2 en 46b lid 2 WvK bleek in de praktijk echter toch niet zo
duidelijk te zijn als de opstellers van deze teksten veronderstelde,. Dat leidde tot nogal wat
discussie over wat wij nu besluitvorming buiten vergadering noemen. Ik kan dat het beste
illustreren aan de hand van de toelichting bij het ontwerp Heemskerk. Daarin werd gesteld dat
een besluit niet op regelmatige wijze, in de zin van art 46a WvK, genomen was, als de
vergadering waarin dat besluit genomen werd niet op juiste wijze bijeengeroepen was.
Volgens de toelichting bij art 46a WvK konden alle bijeenkomsten van aandeelhouders,
ongeacht hun wijze van bijeenroeping, aangemerkt worden als algemene vergadering. In een
niet op correcte wijze bijeengeroepen vergadering konden dus wel besluiten genomen worden,
maar deze besluiten waren vernietigbaar. Voor het raadplegen van aandeelhouders op andere
wijze, zie lid 2 van art. 46b WvK en het op die manier nemen van een besluit, was het juist de
bedoeling dat er géén algemene vergadering - in de zin van een tot dat doel bijeengeroepen
bijeenkomst - gehouden werd. Door alle bijeenkomsten van aandeelhouders als algemene
vergadering aan te merken werd het wel erg moeilijk gemaakt om anders dan in een
vergadering besluiten te nemen. Dat was echter een minder groot probleem dan op het eerste
gezicht leek. In de memorie van antwoord was over het nemen van besluiten op andere wijze
dan in een vergadering opgemerkt dat het’ in de praktijk wel om een schriftelijke raadpleging
zou gaan’. Als er maar een raadpleging van aandeelhouders was, kon het besluit dezelfde
betekenis hebben als een besluit genomen in een algemene vergadering. Het nemen van
besluiten buiten vergadering (maar wel in een bijeenkomst van de aandeelhouders) was
mogelijk, al diende men er voor te waken dat die bijeenkomst niet als een op onjuiste wijze
bijeengeroepen algemene vergadering, werd aangemerkt. Dat leverde namelijk vernietigbare
besluiten op en dat was niet de bedoeling van het op andere wijze raadplegen van aandeel-
houders en anders dan in een algemene vergadering nemen van een besluit. Zolang men dus
maar in het oog hield dat het raadplegen van aandeelhouders buiten vergadering op correcte
wijze geschiedde was er weinig aan de hand. In de literatuur is aan deze controverse weinig
aandacht besteed omdat zolang de nv als overeenkomst werd gezien, aangenomen werd dat
een besluit van de aandeelhouders, hoe dat ook genomen was, een besluit van de vennoot-
schap was.12

Als tweede grond voor het inroepen van de nietigheid van een besluit noemde art.
46a WvK de totstandkoming van een besluit zonder de door de wet of statuten
vereiste medewerking van aandeelhouders. In de Memorie van Antwoord werd
als een voorbeeld daarvan genoemd een besluit waarover niet-aandeelhouders
hadden meegestemd. De vraag rees of er in een dergelijk geval wel sprake was

12. Dumoulin 1999, nr. 45-49.
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van een besluit en zo ja, of dat wel een besluit van de vennootschap was. De
meestemmende ‘niet aandeelhouder’ stond immers niet in een verhouding tot de
vennootschap. Rond dit vraagstuk, dat meer de totstandkoming van besluiten dan
de toetsing betreft en dat ik daarom hier niet verder zal bespreken, ontwikkelde
zich de problematiek van de schijnbesluiten.13

4.1 De wet, de openbare orde of de goede zeden als beoordelingsmaatstaf
voor de toetsing van besluiten

Dat een besluit in strijd met wet, openbare orde of goede zeden nietig was,
vloeide voort uit algemene rechtsbeginselen en dat hoefde niet uitdrukkelijk in
de wet te worden vastgelegd. In de memorie van toelichting bij het ontwerp
Heemskerk was dat met zoveel woorden gezegd:

‘De nietigheid van een besluit der algemeene vergadering kan op verschillende oorzaken
berusten. Het besluit kan materieel nietig zijn (bijv. strijd met de goede zeden), doch ook
slechts formeel, bijv. als de vergadering niet is bijeengeroepen overeenkomstig de geldende
voorschriften, als personen hebben meegestemd, die niet aandeelhouders waren enz. Deze wet
behoeft dit niet te zeggen: derhalve is de bepaling van het oude art. 46d weggelaten.’14

Met het ‘oude art. 46d’ werd bedoeld art. 46d uit het ontwerp Nelissen. In dat
artikel was vastgelegd dat besluiten die in strijd met de wet of de statuten tot
stand gekomen waren, nietig waren.

4.2 De statuten als beoordelingsmaatstaf voor de toetsing van besluiten

Aangenomen werd dat besluiten in strijd met de statuten op verzoek van
een aandeelhouder nietig verklaard moesten kunnen worden. In het door
Nelissen voorgestelde art. 46d (zie de vorige paragraaf en hoofdstuk 3 § 6.3),
was een voorschrift van die strekking opgenomen. In het ontwerp Heemskerk,
zie de vorige paragraaf, was dat artikel niet overgenomen. Evenmin was
een dergelijke regel toegevoegd aan art. 46a WvK. Over de vraag of de
nietigheid van een besluit in strijd met de statuten, kon worden ingeroepen,
zweeg art. 46a WvK. Het was, zo meende men in die tijd ook niet nodig een

13. Van der Heijden en aanvankelijk ook Van der Grinten meenden dat art. 46a lid 2 WvK niet van
toepassing was als er geen besluit tot stand gekomen was. Er was dan slechts de schijn van een
besluit, een schijnbesluit of ook wel non existent besluit. Artikel 46a lid 2 WvK gaf naar hun
mening alleen een voorziening voor besluiten die tot stand gekomen waren. Van der Heijden -
Van der Grinten 1955 nr. 224, Van der Grinten 1949 p. 96, Verdam 1938, p. 205, HR
12 november 1971, NJ 1972, 41 m.nt. GJS (Prisma Shoes). Noldus dacht hier anders over. Hij
las art. 46a lid 2 WvK zo dat lid 2 alleen zag op een voldoende aantal geldige stemmen. Dat
bracht met zich mee dat in zijn visie de nietigheid van een dergelijk besluit kon worden
ingeroepen. Noldus 1969, nr. 43, 47, 48 en 56, Dumoulin 1999, nr. 40-44.

14. Belinfante 1929, p. 208, MvA 1925.
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dergelijk voorschrift in de wet op te nemen. De aandeelhouders hadden er
immers belang bij dat de regels die aan hun samenwerking ten grondslag lagen,
de oprichtingsovereenkomst en de statuten, werden nageleefd. Op basis daarvan
werd aangenomen dat de nietigheid van een besluit in strijd met de statuten op
grond van art. 46a WvK kon worden ingeroepen. Een bepaling als voorzien was
in art. 46d van het Ontwerp Nelissen, was derhalve niet nodig.15

4.3 De goede trouw als beoordelingsmaatstaf

In de rond 1929 en ook daarna - tot ongeveer het midden van 20ste eeuw -
gebruikelijke contractuele opvatting over het karakter van naamloze vennoot-
schappen werd het nemen van besluiten gezien als de uitoefening van een
contractuele bevoegdheid die voortvloeide uit de in de akte van oprichting
vastgelegde vennootschapsovereenkomst. Die bevoegdheid behoorde te goeder
trouw te worden uitgeoefend. Van der Heijden schreef hierover:

‘Uit het contractuele karakter der NV vloeit voort, dat de bij de oprichtingsovereenkomst
toegekende of daarop steunende rechten te goeder trouw, d.i. naar redelijke opvatting van
billijkheid moeten worden uitgeoefend (artt. 1374, 1375 BW).’

En:

‘Het besluit is uitvoering der in de akte van oprichting neergelegde vennootschapsovereen-
komst. Als zodanig moet het naar de wijze van totstandkoming en inhoud voldoen niet alleen
aan de eischen van wet en statuten, doch ook aan die van de goede trouw. Het moet naar
redelijkheid en billijkheid genomen zijn. Voldoet het besluit aan deze voorwaarden niet, dan
kan de rechter nietigverklaring uitspreken.’16

Besluiten moesten dus voldoen aan de eisen van de wet, de statuten én de goede
trouw. Ten aan zien van de beantwoording van de vraag hoe een besluit aan de
goede trouw getoetst zou moeten worden was men minder eensgezind. Minister
Heemskerk wilde inhoudelijke toetsing van besluiten aan de goede trouw alleen
toestaan in het kader van de rechtmatigheid van besluitvorming. De rechter
mocht immers niet de plaats van de algemene vergadering innemen door hem te
laten oordelen over de doelmatigheid van een besluit. De beoordeling van de
doelmatigheid van een besluit behoorde zijns inziens voorbehouden te zijn aan

15. Hierover werd ook wel anders gedacht. Als argument werd hiervoor aangevoerd dat een
besluit in strijd met de statuten niet als vanzelfsprekend nietig behoorde te zijn. De rechter
zou van geval tot geval moeten beoordelen of door het niet naleven van de statuten de
belangen van de aandeelhouders geschonden waren. Alleen als de belangen van de
aandeelhouders geschonden waren, zou de nietigheid, in de zin van art. 46a WvK kunnen
volgen. Van der Heijden 1929, nr. 224.

16. Van der Heijden 1929, nr. 42 en 223.
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de algemene vergadering.17 De Hoge Raad toetste besluiten in voorkomende
gevallen wel aan de goede trouw.18 Een voorbeeld hiervan vormt het arrest van
de Hoge Raad betreffende Baus De Koedoe I waarin het ging om de benoeming
van een bestuurder die, naar de aandeelhouders wisten, ongeschikt was voor de
vervulling van zijn taken. De Hoge Raad overwoog dat de minderheid van de
aandeelhouders het recht zou hebben de nietigheid van een besluit in te roepen
wegens strijd met de goede trouw, openbare orde of goede zeden als er sprake
was van misbruik van meerderheidsmacht. Misbruik van meerderheidsmacht
werd echter pas aanwezig geacht als de aandeelhouders met de benoeming de
bedoeling gehad zouden hebben zichzelf of een derde onbillijk te bevoordelen
of de vennootschap of een derde te schaden.19 De Hoge Raad gebruikte de in
die tijd gangbare bewoording misbruik van macht. In feite werd daar niets
anders mee bedoeld dan dat het besluit in strijd met de goede trouw was.20

Soms werd uitdrukkelijk naar art. 1374 en 1375 (oud) BW verwezen, in andere
gevallen werd zonder verwijzing aangenomen dat het besluit in strijd met de
goede trouw was.21 In de literatuur en rechtspraak werd ondertussen gezocht
naar een rechtsgrond voor de toetsing van besluiten aan de goede trouw zonder
dat daarvoor aangehaakt hoefde te worden bij de art. 1374 en 1375 (oud) BW.
Van der Grinten schreef in 1946:

17. Belinfante 1929, p. 148, MvA 1925. Zie ook hoofdstuk 2 § 4 van dit boek.
18. Bij de toetsing van besluiten tot statutenwijziging werd al sinds 1923 op grond van een

uitspraak van de Hoge Raad zonder de opstap van art. 1373 en 1375 (oud) BW aan de goede
trouw getoetst. In die gevallen werd als volgt geredeneerd: een besluit tot wijziging van de
statuten vormde een handeling ter uitvoering van de statuten die op hun beurt deel uitmaakten
van de tussen de oprichters en aandeelhouders gesloten overeenkomst. De tussen hen bestaande
verhoudingen werden beheerst door de goede trouw. Derhalve moest, als besloten werd de
statuten te wijzigen, voldaan worden aan art. 1374 lid 3 (oud) BW. Dat betekende dat een
besluit tot statutenwijziging alleen geoorloofd was als het naar inhoud en wijze van totstandko-
ming, voldeed aan de op grond van art. 1374 (oud) BW gestelde eisen van redelijkheid en
billijkheid. Zie HR 29 november 1923, W 11147, NJ 1924, p. 129, (Louisse/Zeeuwsche Coöp.
Kunstmestfabriek), m.nt. Molengraaff. Weliswaar betrof het een coöperatieve vereniging maar
de teneur van deze uitspraak werd doorgetrokken naar andere rechtspersonen. Zie over dit
onderwerp ook Noldus 1969 nr. 139 en de daar genoemde uitspraken.

19. HR 13 februari 1942, NJ 1942, 360 (Baus De Koedoe I). Kist Visser 1929, p. 2112, Verdam
1940, p. 111 ev.

20. Misbruik van meerderheidsmacht leidde tot besluiten die in strijd waren met hetzij de wet of
de statuten, hetzij de openbare orde of goede zeden. Dergelijke besluiten waren nietig.
Zeylemaker, 1932 p. 166 en later Verdam 1940, p. 25 en 119, hebben gepleit voor het
aanvaarden van misbruik van meerderheidsmacht als zelfstandige grond voor de nietigheid
van besluiten. Dat pleidooi heeft niet veel weerklank gevonden. Naar de huidige stand van
zaken beschouwd wordt het misbruik maken van meerderheidsmacht bestreken door de
redelijkheid en billijkheid, zie het huidige art. 2:15 lid 1 sub b jo art. 2:8 BW.

21. HR 9 januari 1941, NJ 1941, 528 (Ter Kuile Willink). Zie verder Noldus 1969 nr. 139 en de
daar genoemde rechtspraak.

ONTWIKKELINGEN TUSSEN 1929 EN 1976

45



‘De vraag rijst of dit zoeken naar een rechtsgrond (voor het toetsen van besluiten aan de goede
trouw, toev.: AKW) niet onvruchtbaar is. Waarom kunnen wij niet als norm van ons recht
aanvaarden, dat een besluit redelijk en billijk moet zijn, zonder deze uitspraak op een bepaald
wetsartikel te gronden’.22

Vanaf het moment dat de Hoge Raad ook andere - niet wederkerige - rechts-
verhoudingen aan de goede trouw toetste, was de weg vrij om besluiten recht-
streeks, dat wil zeggen niet meer via de opstap van art. 1374 en 1375 (oud) BW, aan
de goede trouw te toetsen.23 Zie voor de toetsing van andere, niet-wederkerige
rechtsverhoudingen het arrest Kessels-Kessels waarin wordt geoordeeld dat de
verhoudingen tussen erfgenamen beheerst worden door de goede trouw. In het
Huurgenot-arrest (goede trouw in de verhouding tussen deelgenoten) en het arrest
Baris Riezenkamp (precontractuele goede trouw) werd in dezelfde lijn beslist. De
verhoudingen tussen de aandeelhouders onderling en de aandeelhouders en de
vennootschap werden niet langer uitsluitend vanuit het contractuele perspectief
beoordeeld. Het spectrum verschoof naar de goede trouw als norm, zonder dat die
norm overigens verbonden was met een of meer specifieke wettelijke regels. De
rechtsverhoudingen tussen alle bij de rechtspersoon betrokkenen worden beheerst
door de goede trouw. Zie ook het latere art. 2:8 BW (en tussen 1976 en 1992 art. 2:7
(oud) BW) waarin dit algemeen geldende beginsel werd gecodificeerd. In die
context vormde het Mante-arrest van 1965 een belangrijke mijlpaal. In deze
uitspraak werd voor het eerst uitdrukkelijk aangenomen dat een besluit ‘recht-
streeks’ aan de goede trouw getoetst kon worden:

‘dat, ook indien aan alle formele vereisten bij wet of statuten voor de wijze van oproeping van
een aandeelhoudersvergadering gesteld, is voldaan, de eisen van redelijkheid en billijkheid die
aandeelhouders jegens elkaar in acht hebben te nemen, onder omstandigheden kunnen meebren-
gen dat een aandeelhoudersvergadering niet tot het nemen van een besluit aangaande een
onderwerp waarbij de belangen van bepaalde aandeelhouders in bijzondere mate zijn betrokken,
overgaat, alvorens te hebben nagegaan of die aandeelhouders genoegzaam in de gelegenheid zijn
gesteld aan de besluitvorming over dit hen in het bijzonder rakende onderwerp deel te nemen.’24

In het Mante-arrest stond de totstandkoming van een besluit en de goede trouw
die daarbij in acht genomen dient te worden centraal. Nadien volgden
verschillende uitspraken waarin de toetsing van zowel de totstandkoming als
de inhoud van een besluit aan de goede trouw aan de orde kwam.25

22. Van der Heijden - Van der Grinten (1946 ) nr. 224.1.
23. HR 20 december 1946, NJ 1947, 59 (Kessels - Kessel), HR 9mei 1952, NJ 1953, 563 (Huurgenot),

HR 19 maart 1954, NJ 1955, 44, HR 15 november 1957, NJ 1958, 67 (Baris Riezenkamp).
24. HR 30 oktober 1964, NJ 1965, 107 m.nt. GJS, AA XIV 63, m.nt. VdGr (Mante). Zie ook

Noldus 1969, nr. 139 ev., Koelemeijer 1999, p. 17.
25. HR 18 juni 1982, NJ 1983, 200 m.nt. Ma (De Vries - Biologische Tuinbouwvereniging

Elderveld), HR 2 december 1983, NJ 1984, 583 m.nt. Ma, (KNMP Hubert), HR 26 oktober
1984, NJ 1985, 375 m.nt. Ma (Sjardin), HR 9 januari 1987, NJ 1987, 959 m nt Ma (Juliana -
Vecolac). Noldus 1969 nr. 160-226, behandelt een keur aan uitspraken, zie aldaar.
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Door de aanvaarding van de goede trouw als zelfstandige grond om besluiten
aan te toetsen, kon ten aanzien van het besluit beoordeeld worden of voldaan
was aan de uit de goede trouw - in de huidige terminologie: redelijkheid en
billijkheid - voortvloeiende eisen die de verhoudingen tussen aandeelhouders
onderling bepaalden en die zij ten opzichte van elkaar in acht dienden te nemen.
De aanvaarding van deze opvatting in literatuur en jurisprudentie betekende dat
het voor de toetsing van besluiten aan de goede trouw niet meer nodig was het
besluit als overeenkomst of als uitvoeringshandeling van de oprichtingsover-
eenkomst aan te merken.26 Door deze ontwikkelingen kon een besluit aan de
goede trouw getoetst worden.

5. De vierde vraag: Welke maatregelen stonden de rechter bij
toepassing van art. 46a WvK ter beschikking

Artikel 46a WvK bood de rechter een beperkt instrumentarium. Als een van de
op basis van art. 46a WvK aangenomen gronden zich voordeed, te weten niet
op regelmatige wijze of zonder de vereiste medewerking van de aandeelhouders
tot stand gekomen, was een besluit nietig, ongeacht welke regel bij de
totstandkoming van een besluit werd overtreden.

De regels over de totstandkoming van besluiten, zoals die in het WvK waren
vastgelegd, zagen slechts op (deel)aspecten van de totstandkoming. Daarbij zou
passen dat de sanctie op het niet naleven van die regels rekening zou houden
met de aard van de overtreden regel of de ernst van de overtreding.27 Uit de
tekst van art. 46a lid 2 WvK volgde dat echter niet. Als een besluit genomen
was in een algemene vergadering waarvoor de meerderheidsaandeelhouder niet
was opgeroepen, kon met een beroep op art. 46a WvK de nietigheid van dat
besluit worden ingeroepen. Als een besluit genomen was in een vergadering
waarvoor de houder van slechts één aandeel - die in feite niets in te brengen
had - niet was opgeroepen kon eveneens op grond van art. 46a lid 1 WvK een
beroep gedaan worden op de nietigheid van het besluit. In beide gevallen was
het besluit in de in art. 46a WvK gebruikte terminologie nietig. De rechter
betoonde zich echter bij de toepassing van art. 46a WvK soepel en besliste
bijvoorbeeld dat een beroep op ongeldige stemmen niet tot nietigverklaring van
een besluit zou kunnen leiden als dat besluit ook zonder de ongeldige stemmen
genomen zou zijn.28

26. Hülsmann 1935, p. 27, Verdam 1940a, p. 18, Noldus 1969, nr. 3-5, Van Vliet 1988, p. 226.
27. Dumoulin 1999, nr. 8 en 9.
28. Rb. Maastricht 6 oktober 1932, NJ 1932 p. 420 (Koppen en Frings NV).
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5.1 De betekenis van de term nietig in art. 46a WvK

Ondanks de toelichtende woorden van de minister was niet duidelijk of in de
tekst van art. 46a lid 2 WvK nietig of vernietigbaar bedoeld werd. Uit de
toelichting bij art. 46a WvK zijn twee opmerkingen van de minister belangrijk:

‘De nietigheid van een besluit der algemeene vergadering kan op verschillende oorzaken
berusten. Het besluit kan materieel nietig zijn (bijv. strijd met de goede zeden), doch ook
slechts formeel, bijv. als de vergadering niet is bijeengeroepen overeenkomstig de geldende
voorschriften, als personen hebben meegestemd, die niet aandeelhouders waren enz. Deze wet
behoeft dit niet te zeggen: derhalve is de bepaling van het oude art. 46d weggelaten. Het
nieuwe art. 46a geeft nu voor die formeele gebreken een voorziening en wel in dezen zin, dat
indien een besluit niet binnen een bepaalden tijd als informeel is aangevochten, die
informaliteit voor gedekt wordt gehouden. Het hier gemaakte onderscheid tusschen formeele
en andere gebreken was in het oorspronkelijke ontwerp uit het oog verloren.’29

Uit de geciteerde passage is in de eerste plaats de volgende zin van belang: ‘Deze
wet behoeft dit niet te zeggen’. Daarmee erkende de minister dat ‘Besluiten, tot
stand gekomen op eene wijze, strijdig met de wet of eene wettige bepaling der
akte van oprichting’ nietig zijn. Artikel 46d van het ontwerp Nelissen waarin dit
wel met zoveel woorden was vastgelegd, werd daarom ingetrokken, zie hoofdstuk
2 § 6.3 en 6.4. Daarna vervolgde de minister: ‘Het nieuwe art. 46a geeft nu voor
die formeele gebreken een voorziening…..’ Uit die zinsnede wordt afgeleid dat
art. 46a WvK alleen de aantasting van besluiten wegens een formeel gebrek
beoogt te regelen. Al met al volgt dus uit de parlementaire geschiedenis dat met
het inroepen van de nietigheid in art. 46aWvK, alleen bedoeld is een beroep op de
vernietigbaarheid van een besluit wegens een gebrek in de wijze van totstandko-
ming van een besluit, een formeel gebrek dus. Dat blijkt nog duidelijker uit het
vervolg van de toelichting waar gezegd wordt dat: ‘De bedoeling is, dat indien zes
maanden sedert het besluit rustig zijn verlopen, de informaliteit is gedekt’. Het
besluit is dus geldig tot het vernietigd wordt en de mogelijkheid een beroep
daarop te doen is aan een korte termijn gebonden, behoudens de in lid 2 en 3
genoemde uitzonderingen. In art. 46a WvK zo werd geredeneerd, was het
algemene beginsel vastgelegd dat iedereen die belang heeft bij de nietigheid
van een besluit van een orgaan van een rechtspersoon, de mogelijkheid moest
hebben zich daarop te beroepen. Slechts omwille van de duidelijkheid was dit in
de wet vastgelegd. Iets anders werd er niet mee beoogd.30

Allengs werd deze uitleg algemeen geaccepteerd en werd art. 46a lid 2 WvK zo
gelezen dat, in weerwil van het in de tekst gebruikte woord nietig, vernietigbaar

29. Belinfante 1929, p. 208, MvA 1925.
30. Van Oven 1967, WPNR 4956 p. 294.
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bedoeld werd.31 In die uitleg vormden de leden 2 en 3 de kern van het artikel en gaf
lid 1 niet meer dan de termijn waarbinnen een beroep op de vernietigbaarheid van
een besluit gedaan moest worden. Dat besluiten ook op materiële gronden nietig
konden zijn, sprak zo van zelf dat daar geen wettelijke bepaling voor nodig was.32

5.2 De werking van een vonnis tot vernietiging van een besluit

De tekst van art. 46a WvK bepaalde niet welk effect een vonnis, waarbij een
besluit vernietigd werd, had. Het effect van absolute werking zou zijn dat het
vernietigde besluit ten opzichte van een ieder als vernietigd gold. Het effect
van relatieve werking zou echter zijn dat de uitspraak van de rechter alleen
tussen degenen die in het geschil als partij betrokken waren geweest, zou
werken. In de literatuur werd de opvatting gehuldigd dat een besluit ten
opzichte van een ieder dezelfde rechtsgeldigheid moest hebben. Dat betekende
dat het vonnis waarbij een besluit werd vernietigd ook ten opzichte van een
ieder, absoluut dus, zou moeten werken.33 De onduidelijkheid over de werking
van een vonnis werd niet alleen veroorzaakt door de tekst van de wet, ook de
uitleg die de Hoge Raad gaf aan art. 1954 lid 2 (oud) BW droeg daaraan bij. In
een aantal uitspraken aanvaardde de Hoge Raad namelijk de leer van de
relatieve nietigheid door ten aanzien van art. 1954 lid 2 te beslissen dat:

‘een eischer zich niet kan beroepen op het gezag van gerechtelijk gewijsde ten aanzien van
vonnissen, waarbij hij geen partij was, ook al hielden deze vonnissen de beslissing in, dat het
besluit van commissarissen, waarvan eischer de ongeldigheid staande hield, ongeldig was.’34

Met een beroep op deze uitspraak maakte Van der Grinten onderscheid tussen
vonnissen waarin het besluit werd vernietigd en die waarbij de nietigheid van
een besluit werd geconstateerd. Een vonnis waarin een besluit werd vernietigd
zou relatieve werking hebben. Werd de nietigheid geconstateerd, dan zou het
vonnis absolute werking hebben.35 Als bezwaar tegen deze oplossing bleef

31. Het gebruik van het woord nietig in de tekst van art. 46a WvK liet echter ook ruimte voor
een andere interpretatie. Daarin werd de term nietig uitgelegd als absoluut nietig, daarmee
werd bedoeld dat de nietigheid tegen over een ieder effect had. Een voorbeeld van die
interpretatie is te vinden in het Basler-arrest waarin Meijers leest dat de Hoge Raad bedoeld
heeft te zeggen dat in art. 46a WvK absolute nietigheid bedoeld was. Hoge Raad 11 mei
1931, NJ 1931, 857 m.nt. E.M.M. (Basler & Co), Dumoulin 1999, nr. 38.

32. Belinfante 1929, p. 208-209, MvA 1925, Van der Heijden 1929, nr. 226, Verdam 1940a,
p. 164 ev., Van Oven 1967, WPNR 4956, p. 294. Noldus 1969, nr. 45, Van Schilfgaarde
1973, p. 159-160, Maeijer 1976, p. 17, Dumoulin 1999, nr. 37-39.

33. Van der Heijden, 1927 p. 164, Verdam, p. 216.
34. HR 22 april 1927, W. 11667, NJ 1927, p. 761 m.nt. EMM. Zie ook Pitlo 1941, p. 138 voor

andere voorbeelden.
35. Verdam 1940a, p. 216, Van der Heijden 1929, nr. 227, Molengraaff 1947, p. 267. Van der

Heijden - Van der Grinten 1968, nr. 226, Dumoulin 1999, nr. 39.
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gelden dat er verschil in werking was tussen een vonnis waarin een besluit
vernietigd werd en een vonnis waarin de nietigheid geconstateerd werd. Dat
was in het licht van de gedachte dat besluiten en vernietigde besluiten ten
opzichte van iedereen eenzelfde geldigheid moesten bezitten, onwenselijk. De
onduidelijkheid werd niet weggenomen. Pas bij de invoering van de boeken 3,
5 en 6 BW in 1992 hebben de termen nietig en vernietigbaar een vaste inhoud
gekregen en behoorde dit soort onduidelijkheden tot het verleden.

6. Ontwerpen in verband met de herziening van het Burgerlijk
Wetboek

6.1 Het ontwerp Meijers

In 1954 werd in het kader van de herziening van het Burgerlijk Wetboek een
ontwerp voor boek 2 BWgepubliceerd. Inhoudelijk en systematisch volgdeMeijers
de opzet van het WvK. Volgens het ontwerp Meijers zouden in boek 2 BW
voorschriften voor alle rechtspersonen bijeengebracht worden en niet meer zoals in
het WvK het geval was, alleen voor de nv. Onderwerpen die voor alle rechts-
personen op dezelfde manier geregeld konden worden, werden opgenomen in de
algemene bepalingen. Voorbeelden van onderwerpen die in de algemene bepalingen
konden worden opgenomen waren de gelijkstelling van de rechtspersoon met een
natuurlijke persoon, art. 4, de regeling over de nietigheid of vernietigbaarheid van
besluiten, art. 8 en 9 en de ontbinding van de rechtspersoon, art.11.36

In de toelichting bij zijn voorstel schreef Meijers naar aanleiding van
art. 46a WvK:

‘De regeling van de gevolgen van gebrekkige besluiten van de algemene vergadering van een
vereniging of naamloze vennootschap is in ons tegenwoordige recht zeer onvoldoende. Het
enige voorschrift dat de wet dienaangaande geeft, is art 46a WvK. voor de naamloze
vennootschap en met dit voorschrift is niemand tevreden.’

Meijers stelde daarom een algemene regeling voor de nietigheid of vernietig-
baarheid van besluiten voor, die zou gelden voor alle in boek 2 BW geregelde
rechtspersonen. Meijers baseerde zijn voorstel op de gedachte dat de beoorde-
ling van de geldigheid van een besluit vanuit twee kanten benaderd diende te
worden. Vanuit die gedachtegang redenerend schreef Meijers in de toelichting:

‘Iedere regeling dient rekening te houden met de twee kanten van waaruit men een besluit van
een algemene vergadering kan beschouwen; men kan acht slaan op de interne vorming van het

36. Toelichting Ontwerp Meijers p. 16.
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besluit door de verklaring van vele personen; men kan echter ook letten op de externe werking
van het besluit als een rechtshandeling, die ten aanzien van derden gevolgen heeft. Wat deze
laatste werking betreft, behoeven geen bijzondere bepalingen voor gebrekkige besluiten der
algemene vergadering te worden gegeven; … De algemene regels omtrent nietigheid en
vernietigbaarheid vinden hier hun gewone toepassing.’37

Met de interne vorming bedoelde Meijers de totstandkoming van het besluit
binnen de organisatie van de rechtspersoon. Een besluit kon voor wat betreft
zijn interne vorming gebrekkig zijn wegens het niet naleven van een totstandko-
mingsbepaling, een procedurevoorschrift. Een besluit kon echter ook gebrekkig
zijn omdat het voor wat betreft zijn totstandkoming in strijd was met de goede
trouw of in strijd was met wettelijke of statutaire bepalingen ter zake van de
bevoegdheid van het orgaan dat het besluit genomen had. De rechter zou het
besluit moeten kunnen toetsen en zou aan het niet naleven van de voorschriften
gevolgen moeten kunnen verbinden. Voor dit soort gebreken in de interne
vorming van het besluit heeft Meijers in het ontwerp voor art. 2.1.8 en 2.1.9
een regeling willen geven.

Voor de beoordeling van het besluit vanuit het perspectief van de externe
werking van het besluit als rechtshandeling zou geen aparte regeling in boek 2
BW nodig zijn. De verhouding tussen de rechtspersoon en een derde, die tot
stand zou komen als gevolg van een door het bestuur verrichte handeling ter
uitvoering van het besluit, zou geregeerd worden door de in boek 3 BW
opgenomen algemene regels over rechtshandelingen.38 Meijers gaf in de
toelichting het volgende voorbeeld om te laten zien dat vastlegging in boek 2
BW niet nodig was.39 Voor iemand die een arbeidsovereenkomst met de
vennootschap had, zou het in geval van ontslag in strijd met een opzeggings-
termijn niet uitmaken of dat ontslag door de rechtspersoon of een persoon van
vlees en bloed was gegeven. Het ontslag zou als rechtshandeling in strijd met de
wet zijn en daarvoor zouden de regels van boek 3 BW moeten gelden. Daarbij
komt, maar dat staat niet uitdrukkelijk in de toelichting, dat degene die
ontslagen was, gesteld dat het niet om een bestuurder ging, niets zou hebben
aan de vernietiging van het besluit tot ontslag.40

37. Toelichting Ontwerp Meijers p. 126.
38. Uit zijn Algemeene leer van het burgerlijk recht, deel I, volgt dat Meijers zijn denkbeelden

over de rechtshandeling ontleende aan het Duitse recht. Zie over de ontwikkeling van het
begrip rechtshandeling Lokin 2000, p. 37 ev.

39. Toelichting Ontwerp Meijers p. 126.
40. Dat in het Nederlandse recht in principe geen verband wordt gelegd tussen de geldigheid van

een besluit en een daarop gebaseerde vertegenwoordigingshandeling in het kader van de
uitvoering van een besluit, is van later datum en is het gevolg van de implementatie van de
eerste EG-richtlijn.
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6.2 Het regeringsontwerp

De door Meijers voorgestelde regeling werd in grote lijnen overgenomen in de
artikelen 2.1.8 en 2.1.9 van het regeringsontwerp voor boek 2 BW.41 In het
advies van de Raad van State naar aanleiding van het ontwerp werd als bezwaar
genoemd dat in de voorgestelde tekst van art. 2.1.8. een omschrijving van het
begrip besluit ontbrak:

‘Te ruim is ook (a) naar het oordeel van de Raad, het bepaalde in het eerste lid van artikel
2.1.8, nu met geen enkele toevoeging het woord ‘besluit’ is gedefinieerd en op tal van
besluiten binnen de rechtspersonen betrekking kan hebben.’42

Het door Meijers gemaakte onderscheid tussen de interne vorming en externe
werking van een besluit leidde verder tot vragen van de leden van de Vaste
Kamercommissie. Bij de beantwoording van die vragen lichtte de minister de
bedoeling van het ontwerp toe en gaf, hoewel daar niet om gevraagd was, aan
wat een besluit was:

‘In de eerste plaats zij er op gewezen dat het nemen van een besluit door de algemene
vergadering van een rechtspersoon een rechtshandeling is, waarop derhalve in beginsel titel 3.2
(Rechtshandelingen) - met inbegrip van de bepalingen over nietigheid en vernietigbaarheid -
toepasselijk zijn, voor zover het onderhavige artikel die bepalingen niet terzijde stelt. In de
tweede plaats moge de ondergetekende enige nadere opmerkingen maken ter aanvulling en
verduidelijking van de 5e en 6e alinea van de toelichting-Meijers bij art. 2.1.8 (d), waarin deze
twee aspecten van het besluit, te weten de ‘interne vorming’ en de ‘externe werking’ daarvan
tegenover elkaar stelt. Er zij op gewezen dat het hier gaat om twee onderscheidingen, die, hoewel
zij samenhangen, niettemin uiteen moeten worden gehouden.’43

Vervolgens rees de vraag of een besluit wel gevolgen voor de rechtspersoon zou
moeten hebben als zich in de interne vorming van dat besluit een gebrek zou
hebben voorgedaan. De minister antwoordde:

‘Het antwoord is, dat na vernietiging van het besluit, dat als gezegd zelf een rechtshandeling
is, waarvoor titel 3.2 geldt, deze rechtsgevolgen niet intreden. Voor deze vernietiging is het nu
dat het onderhavige artikel (art. 2:1.8 oud toev.: AKW) enige nadere regels geeft ter
aanvulling en gedeeltelijk in afwijking van de titel Rechtshandelingen. Het artikel heeft
derhalve betrekking op de interne totstandkoming van alle besluiten, ongeacht of ze besluiten

41. Er zijn wel enkele verschillen tussen het Ontwerp Meijers en het regeringsontwerp. Zo is
bijvoorbeeld de door Meijers voorgestelde regeling over het oordeel van de voorzitter of een
besluit is genomen, niet overgenomen. En ook in andere delen van de door Meijers
voorgestelde tekst is geschrapt, bijvoorbeeld de regeling over besluiten die tot stand zijn
gekomen onder invloed van een wilsgebrek.

42. Parl. Gesch. Boek 2 (Rechtspersonen), p. 141.
43. Parl. Gesch. Boek 2 (Rechtspersonen), p. 150. Zie ook Asser - Van der Grinten II p. 95.
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met externe werking zijn die slechts dit interne aspect vertonen, dan wel - omdat ze externe
werking hebben - daarnaast ook een extern aspect hebben.’44

Gebreken in de interne vorming zouden op grond van boek 2 BW opgelost
moeten worden. Een gebrek in de externe werking van een besluit, betrof de
verhouding tussen de rechtspersoon en een derde. Onregelmatigheden daarin
zouden op grond van boek 3 BW moeten worden opgelost.

Art. 46a WvK had zoveel vragen en onduidelijkheden opgeroepen dat de
nieuwe regeling veel duidelijker zou moeten zijn. Volgens het Voorlopig
Verslag zou in art. 2.1.8 in elk geval op de volgende vragen het antwoord
gevonden moeten kunnen worden. In de eerste plaats zou in de nieuwe regeling
duidelijk moeten worden wie een vordering zou kunnen instellen en tegen wie
een vordering tot vernietiging van een besluit zou moeten worden ingesteld.
Verder zou duidelijk moeten worden tegenover wie de nietigheid van een
besluit zou kunnen worden ingeroepen. Tegenover wie zou het vonnis waarbij
de vernietiging werd uitgesproken, werken? Zou een beroep op vernietigbaar-
heid volgens art. 2.1.8 bij wijze van exceptief verweer mogelijk zijn, of zou
daartoe steeds een eis moeten worden ingesteld? Zou de vernietiging ex nunc of
ex tunc werken? Uit de tekst zou verder duidelijk moeten blijken binnen welke
termijn een vordering zou moeten worden ingesteld. Ook werd nog gevraagd
naar een verwijzing naar boek 3 BW, de algemene bepalingen over rechts-
handelingen zouden immers ook op besluiten van toepassing zijn. De Kamer-
leden meenden dat een verwijzing naar die bepalingen wel op haar plaats zou
zijn.45

De aanvankelijk voorgestelde tekst in het ontwerp van Meijers en het
regeringsontwerp voor de art. 2.18 en 2.1.9 voorzagen niet in regeling van
alle hierboven genoemde punten en voorts ontbrak een verwijzing naar de
voorgestelde art. 3.2.6 ev., waarin de vernietiging van rechtshandelingen
geregeld zou worden. Naar het oordeel van de minister was een verwijzing
naar boek 3 BW niet noodzakelijk, maar aan de overige opmerkingen werd wel
tegemoet gekomen.46 Dat leidde tot een gewijzigd voorstel waarin een nieuw
artikel, art. 2.1. 8a BW werd voorgesteld. De gronden voor vernietiging van een
besluit werden in lid 1 van het voorgestelde art. 2.1.8a limitatief opgesomd en
in lid 2 werd duidelijker aangegeven wie een beroep op vernietiging zou
kunnen doen. Toegevoegd werd dat degene die een vordering wilde instellen
dat alleen kon doen als hij een redelijk belang had bij de naleving van de
geschonden bepaling.47 Verder werd duidelijk aangegeven wanneer de termijn

44. Parl. Gesch. Boek 2 (Rechtspersonen), p. 150.
45. Parl. Gesch. Boek 2 (Rechtspersonen), p. 142. (VV II)
46. Parl. Gesch. Boek 2 (Rechtspersonen), p. 150.
47. Van der Heijden - Van der Grinten 1968, nr. 224. en 225 en HR 29 november 1934, NJ 1935,

p. 698 m.nt. Scholten.
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voor het instellen van een vordering tot vernietiging eindigde. Nieuw was dat in
lid 4 een bepaling werd voorgesteld ter regeling van de vernietiging van een stem.
In lid 5 werd de mogelijkheid een gebrekkig besluit te bevestigen toegevoegd.
Het praktische belang van deze laatste toevoeging was gelegen in het feit dat het
door bevestiging geldig verklaarde besluit geacht werd tot stand te zijn gekomen
op de dag van het oude, gebrekkige besluit. Vernietiging zou dan niet meer
mogelijk zijn.

Het oorspronkelijk voorgestelde art. 2.1.9 werd eveneens aangepast. Be-
halve de vordering tot vernietiging van een besluit werd ook de vordering tot
vernietiging van een stem daarin opgenomen. Die aanpassing hield verband met
de toevoeging in art. 2.1.8a lid 4 van de mogelijkheid een stem te vernietigen.
Verder werd voorzien in een bijzondere vertegenwoordigingsregel voor het
geval het bestuur van de rechtspersoon de vordering tot vernietiging instelde. In
lid 2 werd de werking van een rechterlijke uitspraak waarbij een besluit werd
vernietigd, opnieuw geformuleerd. Ten slotte werd in art. 2.1.9a BW toege-
voegd dat de regeling ook van toepassing zou zijn op besluiten van andere
organen van de rechtspersoon. Met de voorgestelde aanpassingen was aan de
wens van de Tweede Kamer tegemoet gekomen. Bij wet van 12 mei 1960, (Stb.
205) werd de tekst van boek 2 BW vastgesteld.

Intermezzo
In de voorgaande paragrafen heb ik besproken welke besluiten volgens art. 46a
WvK aan de rechter kunnen worden voorgelegd, wie een vordering tot vernieti-
ging op grond van dat artikel kan instellen, welke beoordelingsmaatstaf de
rechter hanteert en welke maatregelen hij kan treffen. In de volgende para-
grafen zal ik de ontwikkelingen in het enquêterecht tussen 1929 en 1971
schetsen en zal ik de onderzoeksvragen beantwoorden voor het enquêterecht
zoals dat vanaf 1971 van kracht was.

7. Ontwikkelingen in het enquêterecht

7.1 Ontwikkelingen in het enquêterecht tussen 1929 en 1971

Het WvK kende, een in vergelijking met de huidige regeling, een zeer weinig
uitgewerkte enquêteprocedure. De enquêteprocedure was opgenomen in art. 53 -
54c WvK. Aandeelhouders waren onder bepaalde voorwaarden bevoegd een
onderzoek in te stellen naar de gang van zaken binnen de vennootschap. Of aan
de uitkomsten van het onderzoek gevolgen moesten worden verbonden, werd aan
de vennootschap overgelaten. De rechter was niet bevoegd in te grijpen in de
verhoudingen binnen de nv noch bevoegd voorzieningen te treffen. Hij kon
slechts vaststellen of er gegronde redenen waren voor twijfel aan een juist beleid
en de goede gang van zaken binnen de vennootschap. De bevoegdheid tot het
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instellen van een enquête maakte deel uit van de bescherming die, naar de ten tijde
van de totstandkoming van het WvK heersende opvattingen, aan de minderheid
van de aandeelhouders geboden diende te worden. De voorstellen voor de
invoering van het enquêterecht werden niet door iedereen enthousiast ontvangen,
zie bijvoorbeeld de in § 7.3 van het vorige hoofdstuk aangehaalde uitspraken van
Van der Heijden over dit ‘wanstaltig overdreven enquêteapparaat’. In de praktijk
is de regeling niet aangeslagen. Uit de periode 1929 tot 1971 is uit de (ge-
publiceerde) rechtspraak slechts één uitspraak bekend waarin een onderzoek werd
toegewezen.

In een aan haar voorgelegd geval oordeelde de Rechtbank Breda dat er gegronde redenen
waren om te twijfelen aan juist beleid aangezien gebleken was dat personeel en middelen van
Gloeilampenfabriek Voba NV gedurende enige tijd gebruikt werden ten behoeve van de
concurrerende fabriek Helium NV. Deze nv was opgericht door een wegens een menings-
verschil vertrokken werknemer van Voba NV. Deze ex-werknemer was de stiefzoon van een
van de leden van het bestuur van Voba NV. De Rechtbank benoemde twee onderzoekers die
als opdracht kregen een onderzoek in te stellen in het bijzonder naar het beleid van de Raad
van Beheer en / of zijn individuele leden. Een klassiek geval, ook nu nog zou in een dergelijke
casus een enquête kunnen worden verzocht en naar alle waarschijnlijkheid worden
toegewezen.48

De belangrijkste oorzaak voor het geringe gebruik van de enquêteprocedure
was mijns inziens dat het oordeel van de Rechtbank beperkt bleef tot de vraag
of er gegronde redenen waren om te twijfelen aan een juist beleid. Aan de
uitkomsten van het onderzoek kon de rechter geen sancties verbinden. Het
preventieve karakter van de enquêteprocedure werd niet miskend, maar dat de
Rechtbank bij wanbeleid niet kon ingrijpen werd als een gemis ervaren.49 Het
enquêterecht zou effectiever kunnen zijn als de rechter consequenties zou
kunnen verbinden aan de resultaten van het onderzoek. In 1953 stelde Van der
Grinten voor het enquêterecht nieuw leven in te blazen door de Rechtbank de
bevoegdheid te geven bestuurders en commissarissen te ontslaan.50 In aanvul-
ling daarop zou de Rechtbank de mogelijkheid moeten krijgen de bevoegd-
heden van de algemene vergadering te schorsen. Tijdens de parlementaire
behandeling van het wetsontwerp voor boek 2 BW in 1958 werd al voorgesteld
de enquêteprocedure op de door Van der Grinten voorgestelde manier uit te
breiden. De toenmalige minister van Justitie, Samkalden meende dat de tijd nog

48. Rb. Breda 27 maart 1934, NJ 1934, p. 567. Zie Rb. Maastricht, 6 oktober 1932, NJ 1933,
p. 420 (Koppen en Frings NV) voor een geval waarin het verzoek niet werd toegewezen.

49. Treurniet 1967, p. 114 noemt nog een reden. Dankzij de vrees voor aandacht in de financiële
pers en ad hoc gevormde beschermingscomités zou men bij beursgenoteerde vennootschap-
pen niet aan de uitoefening van het enquêterecht toekomen. Tijdens de behandeling van het
Ontwerp Heemskerk, zie hoofdstuk 2 § 7.3 werd dit argument door tegenstanders van de
invoering van het enquêterecht ook al genoemd.

50. Van der Grinten 1953 p. 72-74, Van der Grinten 1954 p. 120.
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niet rijp was voor een aanpassing van de enquêteregeling.51 Voor wat betreft
het enquêterecht bleef alles dus voorlopig bij het oude. Pas in 1971 werd het
enquêterecht ingrijpend herzien. Deze herziening was gebaseerd op voorstellen
voor wijzigingen in het ondernemingsrecht van de Commissie Verdam.

Al in 1948 was aan de Stichting van de Arbeid verzocht advies uit te brengen over de
herziening van het vennootschapsrecht. In de periode van herstel na de Tweede Wereldoorlog
wilde men een grotere openheid in de vennootschappelijke verhoudingen tot stand brengen en
wilde men de mogelijkheid van invloed en medezeggenschap van werknemers daarin
vervlechten. Daarvoor was een herziening van het vennootschapsrecht noodzakelijk. In
1956 gaf de stichting deze opdracht terug. Men was er binnen de stichting niet in geslaagd
tot een advies te komen. In 1959 publiceerde de Wiardi Beckmanstichting een rapport,
getiteld: De Hervorming van de Onderneming’ waarin voorstellen werden gedaan die een
verbetering van het enquêterecht moesten bewerkstelligen. Uiteindelijk stelde de minister in
1960 een commissie in onder voorzitterschap van Mr. P.J. Verdam. Deze commissie kreeg als
opdracht te onderzoeken in hoeverre herziening of aanpassing van de rechtsvorm van de
onderneming noodzakelijk was. De commissie zou onder meer aandacht moeten besteden aan
het bestuur en toezicht en de publieke verantwoording van grote ondernemingen. Enkele jaren
later (1962) verscheen onder auspiciën van de Prof. Mr. B.M. Teldersstichting het rapport
Open Ondernemerschap dat - naar later bleek - belangrijk voorwerk voor de Commissie
Verdam bevatte. Pas met het verschijnen van het rapport van de Commissie Verdam in 1964
kwam er zicht op de beoogde herziening van het ondernemingsrecht. Het rapport van de
Commissie Verdam bevatte concrete voorstellen voor de inrichting van de ‘grote’ vennoot-
schap, de herziening van het enquêterecht en de medezeggenschap van werknemers.52

Achteraf bezien hebben de voorstellen van de Commissie Verdam grote invloed gehad op
de in de vorige zin genoemde onderwerpen.

De voorstellen van de Commissie Verdam sloten aan bij de sinds 1929
gewijzigde opvattingen over de rechtspersoon en het functioneren van onder-
nemingen in het maatschappelijke en economische leven. Dat blijkt ook uit de
memorie van toelichting bij het ontwerp voor de herziening van het enquête-
recht dat gebaseerd was op de voorstellen van de Commissie Verdam. Over de
motieven voor de herziening van het enquêterecht werd daarin opgemerkt:

‘In ons economisch stelsel waarin de produktie in hoofdzaak in particuliere ondernemingen
geschiedt, heeft de ondernemer behoefte aan een grote mate van vrijheid: hij immers bepaalt -
binnen de perken van het maatschappelijk bestel - welke goederen in zijn onderneming zullen
worden voortgebracht en kiest de middelen en de werkwijze. Een hoge mate van vrijheid
vereist een hoge mate van verantwoordelijkheidsgevoel tegenover degenen die hun arbeids-
kracht of vermogen voor het produktieproces in de onderneming beschikbaar stellen. Men
mag aannemen dat in het algemeen de Nederlandse ondernemer deze verantwoordelijkheid
aanvoelt, dit neemt niet weg, dat een rechtsorde die aan onze economische orde beantwoordt,

51. Van Zeben, Boek 2 Vaststellingswet, p. 538.
52. Andere onderwerpen die in het rapport aan de orde kwamen waren de invoering van de

structuurregeling en enkele wijzigingen in de bepalingen over de algemene vergadering van
aandeelhouders, de positie van certificaathouders en de taak van commissarissen.
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de mogelijkheid tot opening van zaken moet verschaffen, wanneer twijfel aan het beleid in de
onderneming rijst, en de mogelijkheid tot correctie, wanneer die twijfel gegrond blijkt. Een
zodanige waarborg is gelegen in de toepassing van het zgn. enquêterecht, waarvan het
onderhavige wetsontwerp een betere regeling beoogt.’53

7.2 De belangrijkste wijzigingen in het enquêterecht in 1971

De enquêteprocedure was, en is ook thans nog, gericht op het verkrijgen van
openheid van zaken voor de aandeelhouders teneinde het beleid en de gang van
zaken binnen de rechtspersoon te kunnen beoordelen. De kring van enquêtege-
rechtigden werd in 1971 uitgebreid. Hierop zal ik in § 9 verder ingaan. Het
onderzoek wordt afgesloten met een verslag. Als uit het verslag van het
onderzoek van wanbeleid is gebleken, kan de Ondernemingskamer sinds de
in 1971 ingevoerde wijzigingen in het enquêterecht, een of meer voorzieningen
treffen, die zij op grond van de uitkomst van het onderzoek geboden acht. Tot
de vanaf 1971 in art. 54a WvK limitatief genoemde voorzieningen behoorden
de schorsing en de vernietiging van een besluit van de rechtspersoon.54 De
voorgestelde wijzigingen in het enquêterecht hielden in dat het bereik van de
regeling werd uitgebreid tot alle naamloze vennootschappen en besloten
vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid en coöperatieve verenigin-
gen.55 Ook werd de kring van enquêtegerechtigden ruimer. De Ondernemings-
kamer van het Gerechtshof te Amsterdam werd als enige rechterlijke instantie
aangewezen om te oordelen over de verzoeken tot het instellen van een enquête.
Bovendien - en dat zou later blijken de belangrijkste wijziging te zijn - kreeg de
OK de bevoegdheid om bij gebleken wanbeleid voorzieningen te treffen, mits
die zouden leiden tot herstel van gezonde verhoudingen en noodzakelijk waren
voor de te bereiken sanering.56

Het werd door de aangebrachte wijzigingen weliswaar eenvoudiger een
enquêteprocedure te entameren, de in 1971 ingevoerde vernieuwingen hadden
niet direct een enorme toename van het aantal enquêteprocedures tot gevolg.
Pas nadat de enquêteprocedure en de vernieuwingen daarin meer bekendheid

53. TK 1976/1968, 9597 memorie van toelichting, nr. 3, p. 4. (Herziening van het enquêterecht).
54. De tekst van art. 54a WvK, thans art. 2:356 BW, verwijst naar besluiten van de bestuurders,

commissarissen, de algemene vergadering of enig ander orgaan van de rechtspersoon. Dit
lijkt mij geen juiste wijze van formuleren gelet op het feit dat in het rechtspersonenrecht
besluiten genomen worden door organen. Het orgaan, dus het bestuur, de raad van
commissarissen of de algemene vergadering neemt een besluit en niet de bestuurders of
de commissarissen. De tekst zou moeten verwijzen naar een besluit van het bestuur, van de
raad van commissarissen of van de algemene vergadering, of enig ander orgaan van de
rechtspersoon

55. Wet van 10 september 1970, Stb. 411, Inwerkingtreding 1 januari 1971, KB 30 oktober
1970, Stb. 532.

56. TK 1967/1968, 9596, nr. 3, p. 8.
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kregen, nam het aantal procedures toe.57 Tot grote bloei is het enquêterecht na
1994 gekomen.58 De invoering van de mogelijkheid een onmiddellijke voorzie-
ning te treffen, heeft - zo kan nu wel geconstateerd worden - daaraan bijgedragen.
Aan die ontwikkeling en aan een mijns inziens minder wenselijk neveneffect
daarvan, zal ik in hoofdstuk 5 § 5.11.1 en hoofdstuk 8 § 7 aandacht besteden.

8. De eerste vraag: Welke besluiten konden op grond van het
enquêterecht aan de Ondernemingskamer worden voorgelegd?

Aangenomen werd dat met de term besluit in art. 54a WvK hetzelfde werd
bedoeld als met besluit in de zin van art 46a WvK.59 Dat betekende dat alleen
besluiten in de betekenis van op rechtsgevolg gerichte beslissingen van een
orgaan van de rechtspersoon, door de Ondernemingskamer geschorst of
vernietigd konden worden.

De rechter maakte zich in enquêteprocedures niet erg druk over het karakter
van het te schorsen of te vernietigen besluit. Of een te schorsen of te vernietigen
besluit als besluit in de zin van het WvK of boek 2 BW moest worden
aangemerkt, werd niet getoetst. Zo kon het voorkomen dat het besluit tot sluiting
van de Batco-fabrieken vernietigd werd, terwijl niet duidelijk was of die beslis-
sing een besluit in de zin van boek 2 BW was.60 De Ondernemingskamer
oordeelde in die procedure dat bij de besluitvorming over de sluiting van de
fabriek rekening gehouden had moeten worden met de belangen van de
werknemers. Naar het oordeel van de Ondernemingskamer had de onderne-
mingsleiding haar verplichting tot overleg geschonden door de onderhandelingen
voortijdig af te breken. Dat werd als wanbeleid aangemerkt wegens strijd met
elementaire eisen van verantwoord ondernemerschap en leidde tot vernietiging
van het besluit. In de beschikking van de Ondernemingskamer werd wel uitvoerig
stilgestaan bij de aanleiding tot en de achtergronden bij het besluit, maar of het
besluit wel een besluit in de zin van boek 2 BW was, werd in de overwegingen
niet betrokken. De stelling van Batco Nederland dat de Ondernemingskamer het
geschil met de vakbonden niet zou kunnen behandelen omdat art. 2:11 - 13 (oud)
BW daaraan in de weg zouden staan, werd door de Ondernemingskamer
verworpen omdat die regeling onverlet laat dat de vakbonden bevoegd zijn het
beleid van Batco Nederland aan de Ondernemingskamer voor te leggen in het
kader van de vraag of dat beleid wanbeleid is. Ik kan mij niet aan de indruk

57. Van Vliet 1988, p. 234, NJB 1976, p. 974.
58. Langzaam loopt het aantal procedures op van 3 tot 13 per jaar. Zie de tussen 1971 en 1991 in

het NJB gepubliceerde overzichten. Zie ook Cools/Kroeze p. 25 ev.
59. Treurniet 1967, p. 115-117, Treurniet 1968, p. 83.
60. Hof Amsterdam 26 oktober 1978, NJ 1980, 70 (Batco). Zie ook Van Schilfgaarde, 1980,

p. 48.
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onttrekken dat de Ondernemingskamer, wellicht onbewust, het ruimere begrip
besluit zoals dat in de WOR (ik verwijs hiervoor naar hoofdstuk 7 § 2) bij het
nemen van zijn beslissing voor ogen heeft gehad. Ook in latere beschikkingen van
de Ondernemingskamer waarbij besluiten vernietigd worden, blijkt niet of
nagegaan wordt of het te vernietigen besluit een besluit in de zin van boek 2
BW is. Als de Ondernemingskamer gevraagd wordt een besluit te schorsen of te
vernietigen gaat het veelal om besluiten over onderwerpen zoals reorganisaties,
uitbreiding of beëindiging van werkzaamheden, onderwerpen die verwantschap
vertonenmet de besluiten die in art. 25 lid 1WOR genoemd worden en waarin het
begrip besluit een ruimere betekenis heeft dan in boek 2 BW.

9. De tweede vraag: Wie kon volgens het enquêterecht een
verzoek indienen?

De kring van enquêtegerechtigden werd na 1971 uitgebreid tot certificaathouders,
vakbonden en de procureur-generaal (thans: advocaat-generaal). De drempel voor
aandeelhouders werd van 20% verlaagd tot 10% van het geplaatste kapitaal (of
een bedrag van ƒ 500.000). Daarmee werd het, indachtig de bescherming die aan
de minderheid van de aandeelhouders diende toe te komen, eenvoudiger een
enquêteverzoek in te dienen.

Nadat de onderzoekers hun rapport gedeponeerd hadden, konden de oor-
spronkelijke verzoekers een verzoek doen tot het treffen van een voorziening,
art. 54 WvK, thans art. 2:355 lid 1 BW. Als het rapport ook voor anderen ter
inzage gelegen had, konden ook deze personen, mits zij voldeden aan de
vereisten die gesteld werden in art. 53 WvK een dergelijk verzoek doen.
Daarnaast kon ook de procureur-generaal om redenen van openbaar belang, een
verzoek tot het treffen van een voorziening doen. Niet vereist werd dat concreet
werd aangeduid welke voorziening verlangd werd. Als in het verzoek sugges-
ties voor de te treffen voorziening(en) gedaan werden, was de Ondernemings-
kamer niet gehouden die te volgen.61

10. De derde vraag: Welke beoordelingsmaatstaf hanteerde de
Ondernemingskamer bij toepassing van het enquêterecht?

Voor de toewijzing van een enquêteverzoek was ook voor 1971 vereist dat blijkt
van gegronde redenen om aan een juist beleid te twijfelen. Tot 1971 werd aan
de vennootschap overgelaten om aan de uitkomsten van het onderzoek ge-
volgen te verbinden.

61. Andere belanghebbenden dan de oorspronkelijke verzoekers en ook de procureur-generaal
moesten expliciet vermelden welke voorziening gewenst werd.
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Na 1971 kan de ondernemingskamer als uit het verslag van het onderzoek
van wanbeleid blijkt, een of meer voorzieningen treffen. De wetgever is er
vanuit gegaan dat wanbeleid in de betekenis die daaraan in de enquêteregeling
gegeven wordt, niet zal afwijken van het normale spraakgebruik.62 Of er sprake
zou zijn van beleidsfouten die zo ernstig zijn dat van wanbeleid gesproken zou
kunnen worden, zou de Ondernemingskamer van geval tot geval moeten
beslissen. Op de invulling van de beoordelingsmaatstaf die de Ondernemings-
kamer hanteert bij het vaststellen of er gegronde redenen zijn om te twijfelen
aan juist beleid en bij het na afronding van het onderzoek vaststellen dat er
sprake is van wanbeleid zal ik terugkomen in hoofdstuk 5 § 9.

11. De vierde vraag: Welke maatregelen stonden de
Ondernemingskamer bij toepassing van het enquêterecht
ter beschikking?

Pas na de herziening van het enquêterecht in 1971 kon de Ondernemingskamer
als van wanbeleid was gebleken, een of meer voorzieningen treffen. Omdat het
treffen van de voorzieningen gericht was op het beëindigen van beleidsfouten
op sociaal en economisch gebied en voorzieningen zouden moeten leiden tot
herstel van gezonde verhoudingen nam de aandacht voor het element van
bescherming van de minderheidsaandeelhouders af. Daarmee wil overigens niet
gezegd zijn dat die bescherming geheel verdween. De aandacht ervoor kwam
minder tot uitdrukking en ook anderen, zie § 9 verkregen de bevoegdheid een
enquête in te stellen.63 De veranderde maatschappelijke omstandigheden
dwongen tot deze andere benadering. In de memorie van toelichting werd dit
als volgt verwoord:

‘De grote vrijheid die een ondernemer in het Nederlandse economische bestel waarin
ondernemingsgewijze productie een grote rol speelt, heeft, vereist een hoge mate van
verantwoordelijkheid tegenover degenen die hun arbeidskracht of vermogen voor het
productieproces in de onderneming beschikbaar stellen. Een rechtsorde die aan onze
economische orde beantwoordt, moet dan de mogelijkheid tot opening van zaken verschaffen,

62. MvA Kamerstukken II 1968/69, 9596, nr. 6, p. 14.
63. De bescherming van de minderheidsaandeelhouder die ten grondslag lag aan het enquête-

recht kan omslaan in een minder positief instrument doordat de uitoefening van het
enquêterecht bij een open vennootschap juist tot activering van de meerderheid kan leiden
en dan niet tot effect heeft dat de minderheid beschermd wordt, doch dat juist de
meerderheid aan dit instrument bescherming kan ontlenen. Treurniet 1967, p. 114-115,
Treurniet 1968, p. 83-84.
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wanneer twijfel over het beleid in een onderneming rijst en de mogelijkheid tot correctie
wanneer die twijfel gegrond blijkt.’64

Desverzocht kon de Ondernemingskamer ingrijpen en door het treffen van een
of meer voorzieningen een einde maken aan beleidsfouten op sociaal en
economisch gebied.

Tot de voorzieningen die de Ondernemingskamer sinds 1971 kan treffen
behoren onder andere de schorsing en de vernietiging van besluiten.65 Bij de
invoering van art. 54a WvK in 1971 werd in de memorie van toelichting over
dit artikel slechts het volgende opgenomen:

‘Het minst ingrijpend zal in de regel zijn de schorsing of vernietiging van een besluit van enig
orgaan der vennootschap. Deze voorziening kan voldoende zijn, als niet het gehele beleid in
de vennootschap op de helling behoeft te komen. Anderzijds kan de maatregel ook, eventueel
in combinatie met andere, worden genomen, als in een of meer besluiten wanbeleid tot uiting
komt of indien daardoor wantoestanden zijn ontstaan.’66

De schorsing of vernietiging van besluiten kan - net als de andere in art. 54a
WvK genoemde voorzieningen - een rol vervullen als het besluit aan sanering
en herstel van de gezonde verhoudingen in de weg staat. In de memorie van
toelichting werd daarnaar verwezen:

‘In het algemeen deel der toelichting heeft deze bepaling (art 54a: toev.: AKW) reeds
uitvoerige bespreking gevonden. Daarin is er tevens op gewezen dat naar de mening van de
ondergetekende de rechter die voorzieningen moet kunnen treffen, die tot herstel van een
gezonde toestand in de vennootschap kunnen leiden, zonder overigens zelf het nodige beleid
te voeren. De ondernemingskamer zal - naar men mag vertrouwen - die beslissingen geven,
die, passend bij de aard en de ernst van het wanbeleid, zoals dit uit het onderzoek is gebleken,
zo mogelijk de weg openen tot herstel. In de woorden “voorzieningen welke zij op grond van
de uitkomst van het onderzoek geboden acht” ligt opgesloten dat de ondernemingskamer geen
voorzieningen treft, voor zover de vennootschap uit eigen beweging reeds voldoende
maatregelen heeft getroffen, en voorts dat die voorzieningen niet verder gaan dan voor de
sanering noodzakelijk is.’ (Curs AKW)

64. Bundel NV en BV, p. IXa-8, woorden van gelijke strekking zijn opgenomen in de memorie
van toelichting bij de herziening van het enquêterecht, Kamerstukken II, 1968/69, 9596, 3,
p. 1.

65. Verder noemt art. 54a WvK: schorsing of ontslag van bestuurders of commissarissen,
tijdelijke aanstelling van een of meer bestuurders of commissarissen, tijdelijke afwijking van
de door de Ondernemingskamer aangeven bepalingen van de statuten en ontbinding van de
rechtspersoon.

66. Kamerstukken II, 1968/69, 9596, 3, p. 9. Uit deze passage uit de memorie van toelichting
wordt ook afgeleid dat voor de vernietiging van een besluit door de Ondernemingskamer
niet vereist is dat aan het besluit een gebrek als bedoeld in art. 2:15 lid 1 BW kleeft. Op deze
gevolgtrekking die het mogelijk maakt een rechtens onaantastbaar besluit te vernietigen zal
ik in hoofdstuk 5 terugkomen.

ONTWIKKELINGEN TUSSEN 1929 EN 1976

61



Over de schorsing of vernietiging van een besluit is in de memorie van
toelichting nog het volgende opgenomen:

‘Met betrekking tot de mogelijkheid van schorsing of vernietiging van een besluit (artikel 54a,
onder a) kan nog worden opgemerkt dat de tekst van het ontwerp niet vereist dat uit een
zodanig besluit op zichzelf het wanbeleid blijkt; voldoende is dat het aan sanering in de weg
staat.’67

Het moest dus gaan om een situatie die zo ernstig was dat ingrijpen door de
rechter noodzakelijk was. Daarbij mocht er vanuit gegaan worden dat de
Ondernemingskamer een beslissing zou geven die zou passen bij de situatie,
de weg zou openen tot herstel en niet verder zou gaan dan nodig was. In
hoofdstuk 5 § 10.3 en 10.4 zal ik terugkomen op de schorsing en vernietiging
van besluiten in het enquêterecht.

67. Kamerstukken II, 1968/69, 9596, nr. 3, p. 8 en 9. Zie ook Treurniet 1967, p. 115 ev., en HR
19 oktober 2001, JOR 2002, 5 m.nt. Geerts, (Skygate).
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Hoofdstuk 4. De ontwikkelingen in de
toetsing van besluiten van organen van
rechtspersonen tussen 1976 en 1992

1. Inleiding

In dit hoofdstuk zal ik de ontwikkelingen in de toetsing van besluiten van
organen van rechtspersonen in de periode vanaf de invoering van boek 2 BW in
1976 tot aan de invoering van de boeken 3, 5 en 6 BW in 1992 schetsen.

Boek 2 BW werd in 1976 ingevoerd. Dat gebeurde vooruitlopend op de
invoering van de boeken 3, 5 en 6 BW waarvan de behandeling op dat moment
nog niet afgerond was. De invoeringswet 1976 heeft op een aantal punten
belangrijke wijzigingen in de al in 1960 vastgestelde tekst van boek 2 BW
aangebracht en ook in de tekst van de art. 11-13 (oud) BW werden wijzigingen
aangebracht. Verder moesten de in 1970 en 1971 tot stand gekomen herziening
van het enquêterecht (zie hierover hoofdstuk 3), de wijzigingen in het jaar-
rekeningenrecht, de invoering van het structuurregime en de invoering van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in de tekst van boek 2
BW verwerkt worden.1 De regeling van het enquêterecht werd - met enkele
kleine wijzigingen - in 1976 van het WvK overgebracht naar boek 2 BW.2 Voor
het enquêterecht zal ik de onderzoeksvragen in hoofdstuk 5 beantwoorden.

1. De invoeringswet boek 2 BW dateert van 8 april 1976, Stb. 228 en 229 is in werking
getreden op 26 juni 1976 (KB 22 juni 1976, Stb. 342). Ook andere onderwerpen zoals de
vereniging, de stichting en het jaarrekeningenrecht, tot dan toe in afzonderlijke wetten
geregeld, werden per die datum opgenomen in boek 2 BW. De invoering van de bv was
gerealiseerd door nagenoeg alle nv-bepalingen van overeenkomstige toepassing te verklaren.
Alleen de bepalingen over de oproeping voor de algemene vergadering en de uitoefening
van zeggenschapsrechten werden vanwege het besloten karakter van de bv, op maat
geredigeerd. De onduidelijkheden die zich bij de toepassing van art. 46 a WvK bij de nv
voordeden, ik besprak die al in hoofdstuk 3, deden zich bij de bv eveneens voor. De
invoering van de structuurwet (Wet van 6 mei 1971, Stb 289, inw.tr. 1 juli 1971) vereiste
meer aanpassingen in de tekst van het WvK. De bepalingen die handelden over de
bijeenroeping van de algemene vergadering werden gestroomlijnd, maar art. 46a WvK
bleef ongewijzigd.

2. De titel van de regeling werd gewijzigd in ‘Het recht van enquête’ en was vanaf dat moment
ook van toepassing op de onderlinge waarborgmaatschappij en de coöperatie.

63



2. De invoering van boek 2 BW

De voorgestelde regeling over de nietigheid of vernietigbaarheid van besluiten
werd bij de behandeling van de invoeringswet boek 2 BW opnieuw aan de orde
gesteld. Nadat de Vaste Kamercommissie had vastgesteld dat de regeling van de
nietigheid of vernietigbaarheid van besluiten ingewikkeld was, constateerde zij:

‘De zaak wordt pas enigszins duidelijk wanneer men kennisneemt van de parlementaire
geschiedenis betreffende wetsontwerp 3769. Uit de memorie van antwoord bij dit wets-
ontwerp blzz. 11 tot 20 (zie Parl. Gesch. Boek 2, blz. 150 – 195:toev.:AKW) valt af te leiden
dat men de regeling van artikel 2.1.8a wil men haar goed begrijpen, moet plaatsen tegen de
achtergrond van titel 3.2. Het vergt echter wel enige scherpzinnigheid om precies te
achterhalen hoever de invloed van deze titel reikt.’

Ter verduidelijking van de voorgelegde teksten werd gesuggereerd, zoals uit het
voorlopig verslag bij de invoeringswet blijkt, in boek 2 BWeen verwijzing naar
titel 3.2 op te nemen.

Al in een eerdere fase van de behandeling van dit onderwerp, zie hierover
hoofdstuk 3 § 6.2, was gesuggereerd een verwijzing naar boek 3 BW in de tekst
op te nemen. De minister vond dat toen niet nodig. Naar het oordeel van de
commissie zou een verwijzing een aanzienlijke vereenvoudiging van de materie
inhouden en dus werd dit opnieuw aangekaart. Weliswaar zou dat betekenen dat
een aantal bepalingen uit boek 3 BW in boek 2 BW herhaald zou worden, maar
dat vonden de commissieleden geen bezwaar. Sterker nog, het genoot hun
voorkeur:

‘Het bezwaar van een zich in herhaling begevende wetstekst lijkt minder ernstig dan het
bezwaar van een wetstekst welke uitsluitend toegankelijk is voor de wat betere jurist die
bovendien nog bereid is de Kamerstukken op te diepen en hiervan uitvoerig studie te maken.

De minister zag dat anders. Aansluitend bij wat bij de behandeling van de
voorgestelde tekst voor deze artikelen al eerder gezegd was, sprak de minister
de volgende woorden, die gedeeltelijk een herhaling van eerdere opmerkingen
bevatten:

‘Dienaangaande merkt de ondergetekende op dat het nemen van een besluit door een
algemene vergadering van een rechtspersoon een rechtshandeling is. Daarop zijn derhalve
de bepalingen van titel 3.2 van toepassing, met inbegrip van de bepalingen omtrent nietigheid
en vernietigbaarheid van rechtshandelingen, behoudens dat in het onderhavige artikel
daaromtrent enige afwijkende en aanvullende bepalingen zijn neergelegd. De vraag of het
uitbrengen van een stem een rechtshandeling is wordt in de moderne literatuur veelal
bevestigend beantwoord. Wat daarvan overigens zij, Boek 2 behandelt het uitbrengen van
een stem in zoverre als een rechtshandeling dat het de bepalingen betreffende vernietiging van
rechtshandelingen van toepassing verklaart op de vernietiging van een stem, alweer behoudens
enige in het onderhavige artikel (2.1.8.a: toev.:AKW) opgenomen afwijkingen en aanvullingen.
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De ondergetekende kan niet inzien dat dit stelsel, zoals dat hier in zijn hoofdtrekken is geschetst,
uitermate ingewikkeld is.’

Even verder concludeerde de minister:

‘De regeling van vernietiging en nietigheid van besluiten en van vernietiging van een stem zal
ten gevolge van de algemeen erkende moeilijkheid van het onderwerp steeds betrekkelijk
ingewikkeld en genuanceerd moeten zijn.’3

De invoering van de voorgestelde regeling zou naar het oordeel van de minister
in de praktijk geen ernstige moeilijkheden opleveren, hoewel ook hij moest
erkennen dat de regeling van vernietiging en nietigheid van besluiten betrek-
kelijk ingewikkeld was. Wie achtergrond informatie wenste kon daarvoor
terecht in de gesystematiseerde en gemakkelijk toegankelijke parlementaire
stukken in de uitgave ‘Parlementaire Geschiedenis van het Nieuwe Burgerlijk
Wetboek’ en, zo verwachtte de minister, er zou in de literatuur voldoende
aandacht aan dit onderwerp besteed worden. Daarmee werd de behandeling van
de voorgestelde artikelen afgerond. Alleen de bepaling over de vernietiging van
een stem, opgenomen in art. 2:11 lid 4 BW (in het ontwerp nog art. 2.1.8a),
werd in portefeuille gehouden omdat boek 3 BW nog niet werd ingevoerd.4

3. De eerste vraag: Welke besluiten konden op grond van
art. 2:11 - 13 (oud) BW aan de rechter worden voorgelegd.

Met besluiten in zin van art. 2:11 - 13 (oud) BW werden op rechtsgevolg
gerichte beslissingen van een orgaan van de rechtspersoon bedoeld. De uit-
spraak van de minister, zie de vorige paragraaf, dat het nemen van een besluit
door een algemene vergadering van een rechtspersoon een rechtshandeling is,
beoogde geen breuk met het verleden. Zij bestendigde de gevolgde denkwijze
over besluiten. Vastgelegd werd wat algemeen gedacht werd, zonder dat
bijzondere aandacht besteed werd aan de vraag of een besluit een eenzijdige

3. Parl. Gesch. Inv. Boek 2 BW p. 1091-1093.
4. Of een stem uitgebracht in de algemene vergadering als rechtshandeling moest worden

aangemerkt was een punt van discussie. Ook de vervolgvraag, of daarop de algemene regels
van de rechtshandeling van toepassing zouden zijn, leidde niet tot een eensluidend
antwoord. In 1960 bij de vaststelling van boek 2 luidde de tekst van art. 11 lid 4 als volgt:’
Op de vernietiging van een stem zijn de bepalingen betreffende de vernietiging van een
rechtshandeling toepasselijk, met uitzondering van art. 3.2.3 en het vijfde lid van art. 3.2.10,
en met dien verstande dat onbekwaamheid en gemis aan wil leiden tot vernietigbaarheid.
Een stem is ook vernietigbaar wegens een dwaling, indien het ontstaan of voortbestaan
daarvan is toe te rekenen aan de rechtspersoon, of de meerderheid der vergadering bij het
nemen van het besluit onder invloed verkeerde van dezelfde dwaling als degeen die de stem
uitbracht.’
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of meerzijdige rechtshandeling zou moeten zijn.5 Over het juridische karakter
van het besluit is, zie hierover de in de voorgaande hoofdstukken geschetste
ontwikkeling, eigenlijk altijd in termen van rechtshandelingen gedacht.

Over de vraag of het besluit vervolgens nader gepreciseerd kan worden als een
meerzijdige of eenzijdige rechtshandeling, wordt verschillend gedacht. Bij alle
pogingen om te bepalen of een besluit een meerzijdige of eenzijdige rechts-
handeling is, dient bedacht te worden dat titel 3.2 niet geschreven is voor
besluiten maar voor vermogensrechtelijke rechtshandelingen in het algemeen.
In de literatuur zijn de meningen verdeeld. Verdam, Löwensteyn, Hartkamp en
Schut nemen aan dat een besluit een meerzijdige rechtshandeling is. Schut
meent dat een besluit een meerzijdige rechtshandeling van eigen aard is, die
door verschillende in meerderheid overeenstemmende willen gevormd wordt.6

Van der Grinten en ook Maeijer menen dat een besluit een rechtshandeling van
eigen aard is waardoor de rechtsverhouding binnen de organisatie van de
rechtspersoon bepaald wordt zonder dat zij verder preciseren of een besluit een
eenzijdige of meerzijdige rechtshandeling is.7 Van Schilfgaarde denkt in
dezelfde lijn over besluiten en hanteert als aanduiding voor een besluit de op
rechtsgevolg gerichte beslissing van een orgaan van een rechtspersoon.8 Van
den Ingh en Dumoulin zien het besluit als eenzijdige rechtshandeling. Noldus,

5. In de parlementaire geschiedenis zijn verschillende aanwijzingen te vinden die dat onder-
steunen. Toelichting Ontwerp Meijers p. 126, Parl. Gesch. Boek 2 BW (Rechtspersonen),
p. 150, Parl. Gesch. Inv. Boek 2 BW p. 1093. En niet alleen hier, ook later bij de invoering
van boek 2 BW werd in deze richting gewezen, Parl. Gesch. Aanpassing B.W. (Inv. boek 3,
5 en 6), p. 168.

6. Verdam 1940a, p. 32, Löwensteyn 1959, p. 92, Asser - Hartkamp 4.II, nrs 2 en 14, Schut
1978, p. 4.

7. Van der Heijden Van der Grinten 1992, nrs. 223 en 224, Maeijer 1984, p. 39, Asser Van der
Grinten Maeijer 2.II nrs. 125 en 126. Beslissingen van het bestuur van een rechtspersoon
voor zover die betrekking hadden op de deelname van die rechtspersoon aan het economisch
verkeer of op de organisatie van die rechtspersoon zag Van der Grinten echter niet als
besluiten in de zin van art. 2:11-13 (oud) BW. De wetgever hanteerde echter als criterium of
de beslissing op rechtsgevolg gericht was. Ook een op de deelname aan het economisch
verkeer gerichte beslissing kan op rechtsgevolg gericht zijn en dus als besluit in de zin van
de regeling worden aangemerkt. Van der Grinten legde de nadruk op het vertegenwoordi-
gingsaspect dat bij dit type handeling veelal samenvalt met het besluit. Van groot praktisch
belang is dit onderscheid overigens niet. In beide opvattingen zal een wederpartij van een
rechtspersoon zich eerder op een gebrek in de met hem gesloten overeenkomst richten dan
dat hij zich beroept op de nietigheid of vernietigbaarheid van een besluit. Daarvoor moet hij
namelijk belanghebbende in de zin van de regeling zijn. Van den Ingh, 1992, p. 91 wijst nog
op het enige gevaar dat kleeft aan de ruimere opvatting, namelijk dat de bij de organisatie
van de rechtspersoon betrokkenen vaker naar de rechter zouden kunnen stappen. Slechts als
zij voldoen aan het vereiste van redelijk belang en voldoende processueel belang, zie
hierover § 4.1, zal een dergelijke vordering slagen.

8. Van Schilfgaarde/Winter 2009, nr. 91.
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Timmerman, Van der Ploeg en ook Huizink spreken zich niet duidelijk uit. Zij
nemen aan dat een besluit een rechtshandeling maar laten in midden of dat een
eenzijdige of meerzijdige rechtshandeling is.9

Als een besluit van de algemene vergadering als meerzijdige rechtshandeling
van de aandeelhouders wordt gezien, wordt aangeknoopt bij het feit dat er meer
aandeelhouders bij de totstandkoming van het besluit betrokken zijn. Dat legt
wel meer de nadruk op het organisatorische proces dat vereist is om een besluit
te nemen, maar dat er meer dan een aandeelhouder bij de besluitvorming
betrokken is, is naar mijn mening niet voldoende om te concluderen dat er
sprake is van een meerzijdige rechtshandeling. Voor een meerzijdige rechts-
handeling is het samenvallen van dezelfde en op elkaar aansluitende wils-
verklaringen, zoals bijvoorbeeld bij koop en verkoop, essentieel. Bij een besluit
is dat samenvallen van verklaringen in die zin niet aanwezig. De aandeel-
houders brengen hun stem wel tegelijkertijd uit, en brengen zo een besluit tot
stand maar zij leggen geen verklaring jegens elkaar af. Eenstemmigheid is
daarvoor in de regel niet vereist. Besluiten worden immers in de regel bij
meerderheid genomen - de statuten kunnen echter anders bepalen - en de
meerderheid bindt de minderheid.10 Een meerzijdige rechtshandeling komt
echter niet tot stand als niet alle betrokkenen het daarover eens zijn. Voor het tot
stand komen van een besluit is, tenzij de wet of de statuten dat voorschrijven,
eenstemmigheid niet noodzakelijk.

Het gaat bij een besluit van de aandeelhouders niet om de individuele wil
van de aandeelhouders maar om wat de aandeelhouders als collectief willen. De
individuele motieven tellen niet meer mee op het moment dat de stemmen zijn
uitgebracht, al kan een aandeelhouder op basis van vrijwilligheid een verklaring
afleggen over het hoe en waarom van zijn stem. De geopenbaarde verklaring is
samengesteld uit de niet noodzakelijk meer zelfstandig herkenbare uitgebrachte
geldige stemmen en bevat de mening van de meerderheid van de aandeel-
houders.

In het systeem van art. 2:11 - 13 (oud) BW en ook bij art. 2:14 en 15 BW kan
mijns inziens aan de vraag of het nemen van een besluit een eenzijdige of
meerzijdige rechtshandeling is voorbij gegaan worden. Volstaan kan worden
met de constatering dat de wetgever gekozen heeft voor een concept waarbij het
nemen van een besluit wordt beschouwd als een rechtshandeling en dat
besluiten die aan dat vereiste voldoen op grond van art. 2:11 - 13 (oud) BW

9. Noldus 1969, nr. 23-28, De Monchy/Timmerman 21991, p. 66, Van den Ingh 1992, p. 85,
Dumoulin 2000, p. 181 ev., Dijk/Van der Ploeg 2007, nr. 5.4.1, Huizink 2011, nr. 134.

10. Ter Kuile 1964, p. 6.
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(thans art. 2:14 en 15 BW) op hun geldigheid beoordeeld kunnen worden.11 Uit
de parlementaire geschiedenis blijkt niet dat de wetgever zich expliciet heeft
uitgelaten over de vraag of een besluit als eenzijdige of meerzijdige rechts-
handeling moet worden beschouwd. Bij de vraag hoe de verwijzing in art. 2:15
lid 1 BW naar ‘elders in de wet omtrent de mogelijkheid van vernietiging
bepaalde’ geduid moet worden is, bijna terloops opgemerkt:

Denkbaar is wel vernietigbaarheid van besluiten, als eenzijdige rechtshandelingen wegens
bedreiging, bedrog en misbruik van omstandigheden of benadeling van schuldeisers, al zal
hier wel zelden een beroep op kunnen worden gedaan.12

De eenzijdigheid waarnaar in dit citaat verwezen wordt, ziet niet op de
eenzijdigheid van het besluit maar op eenzijdige rechtshandelingen in het
algemeen.

Vanuit dat oogpunt zou gezegd kunnen worden dat, omdat het besluit tot stand
gekomen is door de deelname van verschillende deelnemers, het besluit een
meerzijdige rechtshandeling is.13 Het besluit wordt echter toegerekend aan de
rechtspersoon. Het maakt dan ook niet meer uit of de vergadering is samengesteld
uit een aantal aandeelhouders of dat er slechts één aandeelhouder is. De wil van
het orgaan wordt als één beschouwd. Een besluit is naar mijn mening dan ook te
kwalificeren als een eenzijdige rechtshandeling van de rechtspersoon.

3.1 Besluiten van de algemene vergadering of van een ander orgaan

Artikel 2:11 lid 1 (oud) BW was van toepassing op besluiten van de algemene
vergadering. Door de gelijkschakeling in art. 2:13 lid 1 (oud) BW was het ook
mogelijk besluiten van andere organen van een rechtspersoon te vernietigen. Aan
het slot van art. 2:13 lid 1 (oud) BW werd daarop een uitzondering gemaakt. Als
het andere orgaan niet bevoegd was het besluit te nemen, dan was het besluit
nietig en niet vernietigbaar. Dit voorschrift bleek niet zo eenvoudig te zijn als het

11. In twee gevallen kan het van belang zijn te bepalen of een besluit een eenzijdige of
meerzijdige rechtshandeling is. In de eerste plaats als het besluit op grond van art. 3:40 lid 2
BW nietig is wegens strijd met een wettelijke bepaling. Als het in dat geval om een
meerzijdige rechtshandeling gaat en de geschonden bepaling strekte tot bescherming van de
wederpartij dan is de sanctie niet dat het besluit nietig is maar vernietigbaar. Het tweede
geval doet zich voor bij de vernietiging van een besluit wegens dwaling. Alleen bij dwaling,
art. 6:228 BW, is het nuttig om aan te nemen dat het om een meerzijdige rechtshandeling
gaat. Die aanname is echter meer gebaseerd op praktische overwegingen dan op contractuele
gedachten over het besluit. Van Schilfgaarde/Winter 2009, nr. 96. Bij dwaling past Van
Schilfgaarde art. 6:228 BW naar analogie toe. De vraag of het besluit een eenzijdige of een
meerzijdige rechtshandeling komt dan niet meer aan de orde. De vernietiging van besluiten
op grond van dwaling wordt besproken in hoofdstuk 6 § 4.

12. Parl. Gesch. Aanpassing BW (Inv. boek 3, 5 en 6 ) p. 168.
13. Bij eenhoofdig samengestelde organen gaat dit niet op.
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op het eerste gezicht leek. In het ontwerp Meijers en later in het regeringsontwerp
ontbrak een bepaling als art. 2:13 (oud) BW nog. In de Memorie van toelichting
werd het opnemen van dit voorschrift als volgt gemotiveerd:

‘Volgens de regeling van art. 2.1.8a is een besluit van de algemene vergadering, dat in strijd is
met een bepaling omtrent de bevoegdheid van de vergadering niet nietig, doch slechts
vernietigbaar. Vernietiging van het besluit moet worden gevorderd binnen een jaar. Is de
vordering tot vernietiging niet binnen deze termijn ingesteld, dan is het besluit in beginsel
geldig. Dit systeem is aanvaardbaar voor besluiten van de algemene vergadering, doch niet
voor besluiten van andere organen. Zo zou het bestuur van een vereniging buiten de
ledenvergadering om tot statutenwijziging kunnen besluiten. Indien het besluit niet binnen
een jaar wordt aangetast, is het besluit van kracht. De leden worden genoopt een proces tegen
de vereniging te voeren, willen zij de machtsusurpatie van het bestuur ongedaan maken. De
ondergetekende is van oordeel dat bevoegdheidsoverschrijding van andere organen van een
rechtspersoon zwaarder moet worden gesanctioneerd. Een besluit waartoe zulk een orgaan niet
bevoegd is, moet nietig zijn. De sanctie van nietigheid zal een belangrijke preventie geven
tegen machtsusurpatie. Opgemerkt zij dat het aanvaarden van nietigheid in gevallen van
onbevoegdheid in overeenstemming is met het geldende recht.’14

Dat een bepaling van deze strekking aan het uiteindelijke art. 2:11 (oud) BW
werd toegevoegd, was een verbetering ten opzichte van het WvK. In art. 46a
WvK was de vernietiging van besluiten van andere organen niet geregeld. Door
interpretatie van die bepaling werd het mogelijk geacht de nietigheid van
besluiten van andere organen in te roepen.

4. De tweede vraag: Wie kon volgens art. 2:11-13 (oud) BW een
vordering indienen?

4.1 Wie kon volgens art. 2:11-13 (oud) BW een vordering indienen?

De tekst van lid 2 van art. 2:11 (oud) BW bepaalde:

‘Op de in het eerste lid vermelde vernietigingsgronden kan ieder lid, aandeelhouder,
bestuurder of andere belanghebbende een beroep doen, mits hij een redelijk belang heeft
bij de naleving van de wettelijke of statutaire bepaling of van de goede trouw.’

Deze formulering is duidelijker dan de tekst van art. 46a WvK. Volgens art. 46a
WVK kon de nietigheid van een besluit worden ingeroepen door iedere
aandeelhouder en iedere derde belanghebbende. De bestuurders en de rechts-
persoon zelf werden in dat artikel nog niet genoemd.

Voor het doen van een geslaagd beroep op een vernietigingsgrond was
volgens de tekst van art. 2:11 lid 2 (oud) BW een redelijk belang vereist bij de

14. Parl. Gesch. Inv. Boek 2 BW, p. 1106.
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naleving van de wettelijke of statutaire bepaling of van de goede trouw.15 Als
een lid, een bestuurder, een commissaris of een andere belanghebbende geen
enkel belang had bij zijn vordering, moest de vordering worden afgewezen. In
de tekst van art. 46a WvK was de voorwaarde dat een redelijk belang vereist
was, nog niet opgenomen, maar in de literatuur en de rechtspraak uit die tijd
werd wel aangenomen dat de nietigheid van een besluit niet zonder meer
ingeroepen kon worden. In de memorie van toelichting werd de vastlegging van
het redelijk belang met de volgende woorden toegelicht:

‘In overeenstemming met de opvatting van prof. Scholten (noot onder HR 29 november 1934,
NJ 1935, 698) en Van der Heijden-Van der Grinten (nr. 224 alinea, 3 en nr. 225, alinea 1 slot),
bepaalt het thans voorgestelde tweede lid dat slechts hij die een redelijk belang heeft bij de
naleving van de geschonden regel, deswege de vernietiging van een besluit behoort te kunnen
uitlokken. Een bij het besluit ontslagen werknemer bijvoorbeeld heeft ongetwijfeld belang bij
vernietiging van het besluit, maar behoort zich niettemin niet te kunnen beroepen op een
futiele informaliteit bij de bijeenroeping van de vergadering, wanneer deze hem niet kan
hebben geschaad. Met betrekking tot leden, aandeelhouders, en bestuurders zal men eerder
dan met betrekking tot derden kunnen aannemen dat zij belang hebben bij de naleving van de
geschonden regel; niettemin zal ook te hunnen aanzien de eis moeten worden gesteld dat zij
een redelijk belang hebben. Op het oordeel of een lid of aandeelhouder een redelijk belang in
de zin van lid 3 heeft, kan o.a. van invloed zijn de omstandigheid dat hij ter vergadering
bewust vóór het thans door hem aangevallen besluit stemde.’16

Daarmee werd in art. 2:11 lid 1 (oud) BW vastgelegd wat onder art. 46a WvK al
gold zonder dat het uitdrukkelijk uit de tekst van de wet volgde. Uit de tekst van
art. 2:11 lid 2 (oud) BW volgde verder dat ook andere belanghebbenden - de in
art. 46a WvK genoemde derde-belanghebbenden - een beroep zouden kunnen
doen op de in de wet genoemde gronden voor vernietiging van een besluit.
Ook voor hen gold het vereiste dat zij een redelijk belang moesten hebben bij
de naleving van de geschonden regel. Dat week overigens niet veel af van
wat op basis van literatuur en rechtspraak ten tijde van art. 46a WvK ook al
aangenomen werd.

4.2 Redelijk belang en processueel belang

Wie een vordering tot vernietiging van een besluit op grond van art. 2:11 - 13
(oud) BW wilde instellen, moest een redelijk belang hebben bij de naleving van
de wettelijke of statutaire bepaling die niet in acht genomen werd, zie art. 2:11
lid 2 (oud) BW. In het vervolg zal ik degene die de vordering instelt aanduiden

15. De vordering wordt aanhangig gemaakt door een dagvaardingsprocedure. De rechtbank van
de woonplaats van de rechtspersoon behandelt de zaak. Tegen de uitspraak van de rechtbank
kan hoger beroep worden ingesteld bij het gerechtshof en vervolgens kan cassatie worden
ingesteld bij de Hoge Raad.

16. Parl. Gesch. Boek 2 BW p. 154.
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als belanghebbende. Daarnaast diende de belanghebbende aan te tonen - en bij
betwisting te bewijzen - dat hij ook processueel belang had bij de vordering.17

Het vereiste dat een redelijk belang bestaat bij het naleven van de
geschonden verplichting heeft betrekking op de kring van personen die een
vordering tot vernietiging van een besluit kunnen instellen. Tijdens de parle-
mentaire behandeling van de invoeringswet is gevraagd wie tot die kring
gerekend zouden moeten worden. Zouden de leden, aandeelhouders en be-
stuursleden van de rechtspersoon daar automatisch toe gerekend mogen
worden? In de Memorie van Antwoord werd hierop als volgt geantwoord:

‘Deze formulering is destijds bewust gekozen; zie Parl Gesch. Boek 2 p. 154, waar o.a. staat:
‘Met betrekking tot leden, aandeelhouders, bestuurders zal men eerder dan met betrekking tot
derden, kunnen aannemen dat zij belang hebben bij de naleving van de geschonden regel;
niettemin zal ook te hunnen aanzien de eis moeten worden gesteld dat zij een redelijk belang
hebben.’18

Het hebben van de hoedanigheid van lid, aandeelhouder, bestuurder of anders-
zins institutioneel betrokkene maakte het aantonen van het redelijke belang wel
eenvoudiger, zonder meer mocht dat niet worden aangenomen. Anderen dan de
in de vorige zin genoemden konden eveneens belanghebbende zijn. Voor hen
gold dat zij redelijk belang hadden als door het niet nakomen van de uit de wet
of de statuten voortvloeiende verplichting specifiek en concreet nadeel dreigt
voor deze belanghebbende in zijn verhouding tot de rechtspersoon.

Een andere benadering van het begrip belanghebbende wordt gevolgd in het jaarrekeningen-
recht, art. 2:447-453 BW. In het Stop Dodewaard arrest maakte de Hoge Raad onderscheid
tussen personen die behoren tot de kring van de bij de onderneming betrokkenen ter
bescherming van wier belangen de jaarrekeningprocedure in het leven is geroepen en
personen die niet tot die zgn. eerste kring behoren.19 Wie tot de eerste kring behoort wordt
zonder meer als belanghebbende beschouwd. Wie niet tot die kring behoort, wordt alleen als
belanghebbende beschouwd als hij aantoont dat hij concreet en specifiek nadeel leidt door het
niet naleven van de wettelijke bepalingen ter zake van de jaarrekening.20 Nog weer anders
wordt het begrip belanghebbende ingevuld in art. 2:295 BW. Om te bepalen of iemand
belanghebbende is bij de vernietiging van een besluit tot statutenwijziging van een stichting,
wordt door de Hoge Raad beoordeeld in het licht van de aard van de procedure (i.c. een
verzoekschriftprocedure, art. 279 Rv) en de daarmee verbandhoudende wettelijke bepalingen.
Ook hier wordt gewicht toegekend aan specifiek en concreet geleden nadeel als gevolg van de
schending van het voorschrift.21

17. Dit vereiste voldoende belang volgt uit art. 3:303 jo 326 Rv. Zie ook Dijk-Van der Ploeg
1997, p. 92-93, HR 28 februari 1992, NJ 1992, 458 m.nt. Ma (Koelman Buma).

18. Parl Gesch. Aanpassing BW (Inv. 3, 5 en 6), p. 173.
19. HR 16 juni 1985, NJ 1986, 149 m.nt. Ma (Stop Dodewaard arrest).
20. Beckman 2008, p. 75.
21. HR 15 oktober 1991, NJ 1992, m.nt. Ma, zie hierover Rechtspersonen (Overes) art. 295

aant. 3.
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In het algemeen was van een redelijk belang sprake als de belanghebbende kon
aantonen dat zijn belang door het niet naleven van een uit de wet of de statuten
voortvloeiend voorschrift, was geschaad. Bijvoorbeeld door het niet in acht
nemen van de vereisten voor het bijeenroepen van een vergadering, was de
belanghebbende niet aanwezig in een algemene vergadering en heeft hij niet de
kans gehad de deelnemers aan de besluitvorming van zijn standpunt te
overtuigen.

Een voorbeeld van het ontbreken van het processueel belang geeft het arrest van
de Hoge Raad inzake Dekker - Lucas Academie. Uit deze uitspraak volgt dat
vernietiging van een besluit geen zin heeft als het de belanghebbende in feite te
doen is om vernietiging van op het besluit gebaseerde rechtshandelingen terwijl
de geldigheid van die rechtshandelingen niet afhankelijk is van het bestreden
besluit. Dekker - lid van de Lucas vereniging en oud-cursist van de Lucas
academie - vorderde vernietiging van de besluiten tot overdracht van de
academie aan een andere ondernemer die het opleidingsinstituut wilde inbren-
gen in een bv. Deze besluiten tot overdracht, die genomen waren door de
algemene ledenvergadering van de vereniging die het opleidingsinstituut
exploiteerde, zouden zowel qua totstandkoming als qua inhoud in strijd met
de wet, de statuten en de goede trouw zijn. Dekker hoopte hiermee te bereiken
dat de in de vereniging bestaande situatie met betrekking tot inspraak, overleg,
lesgelden, leerkrachten en andere studiefaciliteiten hersteld zou worden. Omdat
Dekker niet had aangegeven hoe vernietiging van de besluiten tot overdracht,
zou kunnen bijdragen aan het realiseren van het door hem gewenste doel,
namelijk terugkeer naar de oude situatie, ontbrak naar het oordeel van de
Rechtbank en het Hof het vereiste redelijk belang. Dekker had namelijk niet
aangegeven op grond waarvan Luzac BV, sinds eind 1983 eigenaar van de
Lucas Academie, een retro-overdracht van de academie aan de vereniging zou
moeten bewerkstelligen als de besluiten vernietigd zouden zijn. En op geen
enkele wijze was gebleken hoe eventuele vernietiging van de besluiten, die
deels al waren uitgevoerd, het beoogde effect zou kunnen hebben. De vernieti-
ging van de besluiten zou geen zin hebben omdat Dekker zijn doel, herstel van
de oude situatie daarmee niet zou kunnen bereiken. De Hoge Raad overwoog
naar aanleiding daarvan:

‘3.1. Het Hof heeft hetgeen Dekker met betrekking tot zijn belang bij zijn vordering tot
nietigverklaring van de besluiten van de ledenvergadering der vereniging heeft gesteld, aldus
samengevat dat hij “er belang bij zou hebben dat de Lucas Academie weer door de vereniging
zou worden geëxploiteerd, dat zijn lidmaatschap als oud-cursist zou worden erkend en dat -
kort gezegd - de oude situatie met betrekking tot de mate van inspraak, overleg, lesgelden,
leerkrachten en andere studiefaciliteiten weer zou ontstaan”. Het Hof heeft voorts vastgesteld
dat Dekker niet heeft aangegeven, en dat ook overigens niet is gebleken, hoe een eventuele
vernietiging van de besluiten - die reeds zijn uitgevoerd - “het beoogde effect zou kunnen
hebben”. Op grond van deze vaststellingen heeft het Hof geoordeeld dat de Rb. terecht de
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vordering bij gebreke van redelijk belang, waarmee het Hof kennelijk bedoelt belang bij de
vordering, heeft afgewezen.’22

In deze uitspraak zien noch de Rechtbank noch het Hof dat het niet gaat om het
‘redelijk belang’maar om het ‘processueel belang’. Door de vernietiging van de
besluiten kan het eigenlijke doel van Dekker, herstel van de oude situatie niet
bereikt worden.

In het geschil dat leidde tot het arrest van de Hoge Raad Koelman - Buma
worden de begrippen redelijk belang en processueel belang niet goed uiteen
gehouden. Koelman vorderde vernietiging van het besluit tot décharge voor het
gevoerde beleid. Het doel dat Koelman daarmee wilde bereiken was het
openbreken van de door het bestuur gesloten overeenkomsten over de afdracht
van auteursrechten. Naar het oordeel van het Hof had Koelman geen redelijk
belang bij vernietiging van het besluit van de algemene vergadering om het
bestuur te déchargeren voor het gevoerde beleid. Vernietiging van het déchar-
gebesluit zou namelijk niet leiden tot de vernietiging van de door het bestuur
gesloten overeenkomsten met de BUMA over de afdracht van auteursrechten.
Juist tegen die overeenkomsten waren de bezwaren van Koelman gericht. Hij
meende dat hij daardoor in financieel opzicht te kort gedaan werd. De Hoge
Raad oordeelde dat het Hof een juiste uitleg had gegeven aan het begrip redelijk
belang in art. 2:15 lid 3 BW. De overweging waarin dit aan de orde gesteld
wordt, luidt als volgt:

‘3. De onderdelen 2.2 en 2.3 strekken ten betoge dat het Hof heeft blijk gegeven van een onjuiste
opvatting omtrent de betekenis van het begrip redelijk belang in art. 2:11 (oud) lid 2 BW.

Dat betoog faalt. Het Hof heeft met de Rechtbank geoordeeld dat Koelman geen redelijk
(curs AKW) belang heeft bij vernietiging van het besluit van 9 juni 1986 nu ook in geval van
vernietiging van dit besluit de geldigheid van de kabelovereenkomst - waartegen de bezwaren
van Koelman zich richten - onaangetast blijft. Met het oordeel dat aldus niet voldaan is aan de
eis van een redelijk belang heeft het Hof geen blijk gegeven van een onjuiste opvatting
omtrent het begrip redelijk belang als bedoeld in voormelde bepaling.’23

Zowel het Hof als de Hoge Raad lijken hier het processuele belang en het
redelijke belang op een lijn te stellen. Het vereiste dat de belanghebbende een
redelijk belang heeft bij de vernietiging van het besluit ziet echter op de
personen die de vordering kunnen instellen en niet op de vraag of het redelijk is
het besluit te vernietigen. Met het ‘redelijk belang bij de vernietiging’ waarnaar
verwezen wordt, zie de hierboven geciteerde overweging van de Hoge Raad,
moet echter processueel belang bedoeld zijn. In deze uitspraak wordt dit door
Hof en Hoge Raad min of meer op een lijn gesteld met het ‘redelijk belang bij
naleving van de verplichting’ zoals dat in art. 2:15 lid 3 sub a BW is verwoord.

22. HR 19 mei 1989, NJ 1989, 652 (Dekker - Lucas Vereniging).
23. HR 28 februari 1992, NJ 1992, 458 m.nt. Ma (Koelman Buma).
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Maeijer vraagt zich in zijn noot onder dit arrest af of dit er niet toe zal leiden dat
het onderscheid tussen beide vereisten zal vervagen. Redelijk en processueel
belang zijn echter twee verschillende dingen.

Een laatste voorbeeld waarin het onderscheid tussen redelijk en processueel
belang niet consequent gehanteerd wordt, is te vinden in de uitspraak van de
Hoge Raad in het Lampe Videoworks-arrest. De vordering tot vernietiging van
een ontslagbesluit door de ontslagen bestuurder - die tevens aandeelhouder in
de vennootschap was, vormde de inzet van de procedure. Geoordeeld werd dat
hij in zijn kwaliteit van aandeelhouder niet zonder meer een redelijk belang bij
de vernietiging van het ontslagbesluit had. Vereist was dat hij als aandeelhouder
in zijn eigen belang benadeeld of geschaad was. De vraag was:

‘of Lampe in zijn kwaliteit van aandeelhouder geacht moet worden steeds een ‘redelijk
belang’ in de zin van art. 2:11 (oud) BW (thans art. 2:15 BW toev.: AKW) te hebben bij
vernietiging van een besluit dat in strijd met de wet of statuten is tot stand gekomen. Deze
vraag moet ontkennend worden beantwoord: nodig is dat de aandeelhouder in een eigen
belang is of dreigt te worden geschaad, hetgeen hij bij betwisting van een redelijk belang zal
hebben te stellen.’24

In zijn noot bij dit arrest schrijft Maeijer “Ik meen thans dat de toepassing van
art. 2:15 lid 3 sub a BW de toepassing van art. 3:303 BW als het ware zal
absorberen.’ Daarmee lijkt Maeijer het redelijke en processueel belang op één
lijn te stellen. Zo heeft de wetgever het naar mijn mening niet bedoeld. Dat
volgt uit aan het begin van deze paragraaf geciteerde passage uit de memorie
van toelichting. Nadat uiteengezet is wat met voldoende belang bedoeld wordt,
volgt: ‘niettemin zal ook te hunnen aanzien de eis moeten worden gesteld dat zij
een redelijk belang hebben.’ Daaruit leid ik af dat bedoeld is dat redelijk en
processueel belang als twee verschillende voorwaarden naast elkaar bestaan.

5. De derde vraag: Welke beoordelingsmaatstaf hanteerde de
rechter bij toepassing van art. 2:11 - 13 (oud) BW?

Vanwege de door de wetgever gekozen rangschikking binnen de art. 2:11 - 13
(oud) BW begin ik deze paragraaf met het bespreken van de gronden voor
vernietiging. De nietigheid van besluiten zal verderop aan de orde komen. De

24. HR 31 mei 1996, NJ 1996, 694 m.nt. Ma, AA 1997 p. 220 ev., m.nt. M.J.C.G. Raaijmakers,
TVVS 1996, p. 203 met commentaar van Timmerman, (Lampe - Videoworks). Zie verder
ook Pres. Rb. Amsterdam 3 juli 1996, JOR 1996/95 over het ontslag van een stichtings-
bestuurder.
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gronden voor de vernietiging van een besluit werden in art. 2:11 lid 1 (oud) BW
limitatief genoemd:

a. strijd met de wettelijke bepalingen die de bevoegdheid van de algemene
vergadering en de wijze van totstandkoming van besluiten regelen;

b. strijd met de statuten; en
c. strijd met de goede trouw.

Art. 2:13 (oud) BW vulde dit aan en bepaalde dat art. 11 (oud) BW van
overeenkomstige toepassing was op besluiten van andere organen, met dien
verstande dat het besluit nietig was als dat andere orgaan niet bevoegd was.

De invoering van art. 2:11 (oud) BW betekende dat de gronden voor vernieti-
ging in de wet werden vastgelegd. Dat was een verbetering ten opzichte van
art. 46a WvK. Bij de toepassing moest helaas geconstateerd worden dat de
art. 2:11 - 13 (oud) BW tot nieuwe vragen leidden. De algemene regels over de
nietigheid en vernietigbaarheid van besluiten waren niet duidelijk en daardoor
kon ook de wet niet duidelijk zijn. In de nieuwe regeling waren er besluiten die
vernietigbaar waren maar die bij toepassing van art. 46a WvK nietig zouden
zijn geweest. Voorbeelden hiervan zal ik bespreken in § 5.1 en 5.2. In de
volgende alinea’s besteed ik eerst aandacht aan de nietigheid van besluiten die
genomen zijn in strijd met de wet, de openbare orde of goede zeden.

Omdat de behandeling van boek 3 BW bij de invoering van boek 2 BW in 1976
nog niet was afgerond, moest de vraag of een besluit nietig was, aan de hand
van het op dat moment nog van kracht zijnde ‘oud-BW’ beantwoord worden.25

Daarin was niet uitdrukkelijk vastgelegd dat een rechtshandeling in strijd met
de wet, de openbare orde of goede zeden, nietig was. Dat een rechtshandeling
nietig was als zij in strijd was met de wet, de openbare orde of goede zeden,
werd, en wordt, als algemeen beginsel erkend. Uit de parlementaire geschie-
denis, zie de in het vorige hoofdstuk geciteerde passages, bleek dat vastlegging
van dat uitgangspunt in boek 2 BW niet nodig werd geacht. Voor een besluit
werd aangenomen dat het in strijd met de openbare orde was als dat besluit
genomen was met niet uit de wet blijkende maar desondanks toch geldende
fundamentele regels van het rechtspersonenrecht. Als voorbeeld hiervan werd
in de literatuur genoemd de benoeming tot commissaris van een persoon die al
bestuurder van diezelfde rechtspersoon was.26 Een besluit werd in strijd met de
goede zeden geacht als het besluit zijn oorsprong vond in onbehoorlijke
motieven. Dat was bijvoorbeeld het geval als een besluit gericht was op

25. Uiteindelijk zou blijken dat voorlopig betekende: tot aan de invoering van de boeken 3, 5
en 6 BW in 1992.

26. Maeijer 1964, p. 168, Rechtspersonen (Van Schilfgaarde) art. 2:11 (oud) aant. 17.
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wetsontduiking of het besluit genomen was met de intentie de rechtspersoon te
benadelen.27

5.1 De wettelijke en statutaire bevoegdheidsverdeling als
beoordelingsmaatstaf

In art. 2:11 lid 1 a (oud) BW werd onderscheid gemaakt tussen de wettelijke
bepalingen over de totstandkoming van besluiten en de wettelijke bepalingen
over de bevoegdheid van de algemene vergadering. Met wettelijke bepalingen
die de totstandkoming van besluiten regelden werden procedurele regels
bedoeld. Daarbij moest gedacht worden aan de voorschriften over de bijeenroe-
ping, de toegang tot de vergadering en het daar mogen uitbrengen van een stem.
Als deze voorschriften bij het nemen van een besluit veronachtzaamd werden,
dan had dat tot gevolg dat het besluit vernietigbaar was.

De wettelijke bepalingen die de bevoegdheid van de algemene vergadering
regelden, de competentieregels, sloten aan bij de inrichting en bevoegdheden
van organen van de rechtspersoon. Bevoegdheden werden door de wet of de
statuten aan de verschillende organen toegedeeld. Een besluit van de algemene
vergadering in strijd met die competentieverdeling was vernietigbaar terwijl een
besluit van een ander orgaan in strijd met de competentieverdeling op grond
van art. 2:13 (oud) BW nietig was. Achteraf is gebleken dat dit onderscheid niet
altijd consequent gehanteerd werd. Zo was niet duidelijk wat de status van een
besluit was als de algemene vergadering dat genomen had maar daartoe op
grond van de wet niet bevoegd was. Ter illustratie geef ik een voorbeeld: in de

27. Rb. Alkmaar 15 december 1976, NJ 1978, zie ook HR 13 februari 1943, NJ 1942, 369 (Baus
de Koedoe I). Verder Noldus 1969, nr. 63, Van der Heijden - Van der Grinten 1968, nr. 226,
Tuit 1981, p. 389. Van der Grinten maakte ook bij een besluit in strijd met de goede zeden
onderscheid naar totstandkomingsgebreken en inhoudelijke gebreken. Een besluit dat
wegens een totstandkomingsgebrek in strijd met de openbare orde of goede zeden was,
zou volgens hem in het algemeen tevens in strijd met de goede trouw zijn. De bijzondere
voorziening die de wet in art. 2:11 BW gaf, zou dan van toepassing zijn. Besluiten die voor
wat betreft hun inhoud in strijd met de openbare orde of goede zeden zijn, zouden, zo
vermoedde Van der Grinten, niet veel voorkomen. Als voorbeeld noemde hij het wijzigen
van de statuten van een vennootschap zodat zij een absoluut ongeoorloofd doel zou krijgen,
bijvoorbeeld vrouwenhandel. Uit de rechtspraak is een voorbeeld bekend: Pres. Rb. Alkmaar
15 december 1976, NJ 1978, 319, m.nt. Ma. Een besluit van de algemene vergadering tot
een hogere dividenduitkering om beneden de vermogensgrens voor structuurvennootschap-
pen te komen was naar het oordeel van de president in strijd met de goede zeden. Over de
inhoud van die beslissing is discussie mogelijk. Vermindering van het vermogen van een
vennootschap door middel van dividenduitkeringen werd, en wordt nog steeds, als een
legaal middel beschouwd om het structuurregime te vermijden. Naar mijn mening is zo’n
besluit niet in strijd met de goede zeden.
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structuurregeling - zoals die destijds luidde - was de bevoegdheid tot benoe-
ming van een bestuurder of commissaris voorbehouden aan de raad van
commissarissen. Als bij een structuurvennootschap een bestuurder door de
algemene vergadering werd benoemd, in plaats van door de raad van commis-
sarissen was dat besluit volgens art. 46a WvK nietig. Na invoering van boek 2
BW was een dergelijk besluit vernietigbaar wegens strijd met een totstandko-
mingsbepaling, art. 2:11 lid 1 sub a (oud) BW.28 Een besluit in strijd met een
wettelijke bevoegdheidsverdeling was onder art. 46a WvK nietig en die regel
behoorde volgens Van der Grinten ook na de invoering van boek 2 BW te gelden.
Artikel 2:11 lid 1 a (oud) BW behoorde daarom naar zijn mening zo te worden
uitgelegd dat besluiten die volgens de wet niet tot de competentie van de
algemene vergadering behoorden, nietig waren en niet vernietigbaar zoals uit
de tekst van art. 2:11 (oud) BW leek te volgen.29 In 1992 werd dit uitgangspunt in
de wet vastgelegd.

5.2 De statuten als beoordelingsmaatstaf

Volgens art. 2:11 lid 1 sub b (oud) BW was een besluit in strijd met de statuten,
vernietigbaar. Zolang het ging om regels van procedurele aard, bijvoorbeeld de
termijn van oproeping of een statutair bijeenroepingsvereiste, deden zich geen
problemen voor. Een besluit in strijd met die regels was vernietigbaar. Er
konden zich echter ook situaties voordoen waarin de toepassing van art. 2:11
(oud) BW tot een vernietigbaar besluit leidde terwijl dat besluit volgens art. 46a
WvK nietig zou zijn. Dat was het geval als een besluit in strijd was met een
statutaire regel van inhoudelijke aard. Een voorbeeld hiervan is een besluit tot
uitgifte van aandelen boven het maatschappelijk kapitaal. Volgens art. 2:11 lid 1
sub b (oud) BW was zo’n besluit vernietigbaar. Volgens art. 46a WvK zou dat
besluit echter nietig zijn. Van der Grinten maakte bezwaar tegen dit verschil en
meende dat een besluit in strijd met een statutaire regel die de inhoud van een
besluit betrof ook in de nieuwe regeling nietig zou moeten zijn. Van der Grinten
meende dat de wetgever zich de consequenties van dit verschil in uitkomst
onvoldoende gerealiseerd had.30

5.3 De goede trouw als beoordelingsmaatstaf

Met de invoering van boek 2 BW werd in art. 2:11 (oud) BW tot uitdrukking
gebracht dat een besluit wegens strijd met de goede trouw vernietigd kon
worden. Opvallend in de ontwerptekst van art. 2.1.8a, het latere art. 2.11 BW,
was dat verwezen werd naar de goede trouw terwijl in art. 2.1.7 b BW (het

28. Meer voorbeelden zijn te vinden bij Van der Heijden - Van der Grinten 1989, nr. 224.
29. Van der Ploeg 1978, p. 98-100, Van der Heijden - Van der Grinten 1989, nr. 244.1.
30. Asser - Van der Grinten 2.II, p. 102/103, Van der Heijden - Van der Grinten 1989, nr. 224.
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latere art. 2:7 BW) al verwezen werd naar de redelijkheid en billijkheid. In
de memorie van toelichting werd dit verschil in terminologie uitgelegd. Met de
woorden redelijkheid en billijkheid in art. 2.1.7b werd de objectieve goede
trouw - vergelijk. de betekenis die in art. 1374 (oud) BW werd gegeven aan
de goede trouw - bedoeld. In art. 2.1.8a werd gekozen voor het gebruik van de
woorden ‘goede trouw’ omdat het daar niet zou gaan om de aanvullende
werking van ongeschreven rechtsregels, maar om de vraag of, terwijl men op
zich genomen heeft zich te zullen neerleggen bij meerderheidsbesluiten, deze
gehoudenheid desondanks doorbroken zou kunnen worden met een beroep op
schending van de goede trouw in de zin van misbruik van meerderheids-
macht.31 Om de gegeven toelichting op zijn waarde te schatten, is het goed in
gedachten te houden dat eind jaren vijftig van de vorige eeuw, de tijd waarin
deze teksten hun vorm kregen, de contractuele opvatting nog niet door iedereen,
in elk geval nog niet door de wetgever, verlaten was. In de toelichting bij boek 2
BW schemerde die opvatting nog door. Met de keuze voor twee verschillende
termen zou onderscheid gemaakt worden tussen de aanvullende en de beper-
kende werking van de goede trouw.32 Dat komt achteraf gezien vreemd voor
omdat ook in die tijd door de meeste auteurs en ook in de rechtspraak de
contractuele opvatting al niet meer als heersende leer aanvaard werd.33

6. De vierde vraag: Welke maatregelen stonden de rechter bij
toepassing van art. 2:11 - 13 (oud) BW ter beschikking?

De rechter stonden twee maatregelen ter beschikking: de vaststelling dat een
besluit nietig was en de constatering dat een besluit vernietigbaar was, gevolgd
door de vernietiging van dat besluit. Boek 2 BW voorzag niet in maatregelen ter
nadere bepaling en regeling van de gevolgen van de beslissing van de rechter.
Dit in tegenstelling tot het enquêterecht waarin sinds 1971 verschillende
voorzieningen mogelijk waren en de rechter indien nodig de gevolgen van
zijn beslissing kon regelen.34

Een besluit in strijd met de wet, de openbare orde of goede zeden was - ook
in het in 1976 ingevoerde boek 2 BW - nietig. Als zich een van de in art. 2:11
lid 1 sub a tot en met c (oud) BW genoemde gronden voor vernietiging

31. Parl. Gesch. Boek 2 (Rechtspersonen), p. 136.
32. In de praktijk werden beide termen als synoniemen van elkaar beschouwd en door elkaar

gebruikt zonder dat daaraan overigens vergaande consequenties verbonden werden.
33. Maeijer 1964, p. 155, Noldus 1969 nr. 140 ev., Rechtspersonen, Van Schilfgaarde art. 11

(oud) aant. 14, Löwensteyn 1984, p. 131 ev.
34. Behalve de schorsing of vernietiging van een besluit, kon de Ondernemingskamer onder

andere bestuurders of commissarissen schorsen of ontslaan, tijdelijke bestuurders of
commissarissen benoemen.
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voordeed, kon de rechter een besluit vernietigen. Door de gekozen formulering:
‘een besluit … kan door een rechterlijk vonnis worden vernietigd’, leek het
alsof de rechter hier een discretionaire bevoegdheid werd toegekend. In de
parlementaire geschiedenis zijn echter geen aanknopingspunten te vinden voor
de veronderstelling, dat art. 2:11 (oud) BW zou afwijken van wat naar algemene
regels voor de nietigheid en vernietigbaarheid van rechtshandelingen zou
gelden. Als zich een van de gronden voor vernietiging voordeed, moest de
rechter dat besluit vernietigen. Er was dus geen discretionaire bevoegdheid voor
de rechter.

Was er eenmaal een vonnis waarbij het besluit vernietigd werd of waarbij
geconstateerd werd dat een besluit nietig was, dan werkte dat vonnis tegen een
ieder. Als de vordering tot vernietiging werd afgewezen dan werkte het vonnis,
logischerwijs, alleen tussen de daarbij betrokken partijen.

De in art. 2:11 - 13 (oud) BW opgenomen regeling kende, in tegenstelling tot
bijvoorbeeld art. 26 lid 5 WOR, geen mogelijkheid binnen de procedure een
voorlopige voorziening te vragen. Als in een conflict naar aanleiding van een
besluit een voorlopige voorziening wenselijk was, bijvoorbeeld om te voor-
komen dat een besluit al werd uitgevoerd, moest dat in een apart kort geding
gevraagd worden. De rechter in kort geding moest zich dan wel een voorlopig
oordeel over het bodemgeschil vormen om te kunnen beoordelen of de
gevraagde voorziening toegewezen kon worden. Daarvoor was - en is het
ook in de huidige regeling voor toetsing van besluiten - nodig dat de
voorzieningenrechter ervan overtuigd is dat de gewone rechter tot het oordeel
zal komen dat het bestreden besluit nietig of vernietigbaar is. In een kort geding
is immers alleen ruimte voor een ordemaatregel. Zie bijvoorbeeld de uitspraak
die gedaan werd inzake Marcos Properties. De President overwoog dat de aan
hem voorgelegde kwestie zo complex en omvangrijk was dat de zaak zich niet
leende voor behandeling in kort geding. Gezien de belangen die op het spel
stonden en het feit dat er tussen de verschillende procespartijen in verschillende
landen al procedures gaande waren, beperkte de President zich tot het treffen
van een ordemaatregel waarmee de status quo tussen betrokkenen gehandhaafd
zou blijven totdat in het bodemgeschil beslist was. Naar het oordeel van de
President kon de behandeling van de zaak zonder groot of onherstelbaar nadeel
uitgesteld worden totdat de gewone rechter over het geschil zou kunnen
oordelen.35 De enquêteprocedure kende in deze periode evenmin een in de
regeling zelf opgenomen mogelijkheid tot het vragen van een voorlopige

35. Gerecht in eerste aanleg Curaçao, 16 oktober 1987, KG 1988, 30 (Marcos Properties). Zie
verder bijv. Pres. Rb. Dordrecht, 23 maart 1989, KG 1989, 168, Rb. Rotterdam 7 november
1978, NJ 1979, 48 en Hof Amsterdam 19 januari 1995, KG 1995, 179. Voor meer
voorbeelden verwijs ik naar Schenk (2000).
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voorziening zodat ook in die procedure een kort geding nodig was om een
voorlopige voorziening te krijgen, zie § 11 van hoofdstuk 5.

7. De geschillenregeling

Ten slotte wijs ik op de geschillenregeling, art 2:335 - 343 BW, die sinds
1 januari 1989 aandeelhouders de mogelijkheid geeft om in situaties waarin de
samenwerking tussen de aandeelhouders niet langer kan worden voortgezet, uit
de vennootschap te treden, een medeaandeelhouder uit de vennootschap te
stoten. Voor de toetsing van besluiten heeft deze regeling nauwelijks betekenis.
Zij is daar ook niet voor bedoeld. De geschillenregeling biedt oplossingen,
bijvoorbeeld het definitief scheiden van ruziënde aandeelhouders, die op grond
van art. 2:11 - 13 (oud) BW en de huidige art. 2:14 en 15 BW niet te realiseren
zijn. Op de geschillenregeling, die in haar huidige opzet, onder ander vanwege
de lange duur van de procedure, niet goed functioneert, zal ik binnen het bestek
van deze studie niet ingaan.36

36. In het wetsvoorstel vereenvoudiging en flexibilisering van het bv-recht worden voorstellen
gedaan die de geschillenprocedure beter moeten laten functioneren. Zie over deze voor-
stellen Bulten 2007 en Van der Sangen 2008.
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Hoofdstuk 5. De toetsing van besluiten van
organen van rechtspersonen vanaf 1992

1. Inleiding

In dit hoofdstuk zal ik de toetsing van besluiten behandelen volgens de sinds
1992 in boek 2 BW in art. 2:14 en 15 BW opgenomen algemene regeling.

In 1994 werd in het enquêterecht de mogelijkheid tot het treffen van een
onmiddellijke voorziening geïntroduceerd. Uit onderzoek is gebleken dat
dankzij de onmiddellijke voorziening de populariteit van de enquêteprocedure
is toegenomen.1 In § 7 en volgende van dit hoofdstuk zal ik de ontwikkelingen
in het enquêterecht bespreken.

2. De invoering van de boeken 3, 5 en 6 BW en de daarmee
samenhangende herziening van boek 2 BW

Naar aanleiding van de invoering in 1992 van boek 2 BW werd de in art. 2:11-13
BW (oud) opgenomen regeling over de nietigheid en vernietigbaarheid van
besluiten herzien. Over de aanleiding voor die herziening is in de memorie van
toelichting bij de invoeringswet boek 3, 5 en 6 (Aanpassing Burgerlijk Wetboek)
te lezen dat met de noodzaak van een herziening van boek 2 BW al rekening
gehouden was in de invoeringswetten van boek 1 en 2 (in 1976):

‘Echter lang niet steeds is bij de invoeringswetten van de Boeken 1 en 2 reeds voorzien, welke
gevolgen de invoering van de daarop volgende boeken voor hen zouden moeten hebben. Zo
maakte bijv. de zeer algemene titel 3.2 inzake rechtshandelingen met o.m. zijn bepalingen
omtrent nietigheid en vernietiging, nadere doordenking van bepaalde rechtshandelingen uit de
Boeken 1 en 2 wenselijk. Dit geldt voor … en voor Boek 2 voor de problematiek van de
geldigheid van besluiten van rechtspersonen en van stemmen van leden van hun organen.
Voor heroverweging bestaat temeer aanleiding, omdat juist over deze onderwerpen de

1. De uitkomsten van het door Cools en Kroeze cs verrichte onderzoek naar het functioneren
van het enquêterecht laten een stijging van het aantal enquêteverzoeken zien vanaf het jaar
2000. Cools en Kroeze veronderstellen een relatie tussen de invoering van de onmiddellijke
voorziening in het enquêterecht in 1994 en de vanaf 2000 gesignaleerde stijging van het
aantal enquêteverzoeken. Cools Kroeze 2009, p. 17 en p. 25 ev. In gelijke zin Josephus Jitta
2002, p. 103, Olden 2003, p. 554-555, Josephus Jitta 2004, p. 8.
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wettelijke regeling in veler ogen tekort schiet, ook al doen zich in de praktijk minder
problemen voor dan men wellicht op grond van de bezwaren zou verwachten.’

Daarna volgt over de art. 2:11-13 (oud) BW:

Deze artikelen regelen de vernietiging en nietigheid van besluiten van organen van rechts-
personen. De regeling is thans in de artikelen 11-13 niet geheel systematisch opgezet en heeft
in de literatuur ook geleid tot nogal wat bestrijding en vragen. Nu zij in verband met de
invoering van titel 3.2 toch op de helling moet, is zij in haar geheel opnieuw in overweging
genomen.

De nieuwe regeling is in de memorie van toelichting geïntroduceerd met de
volgende woorden:

‘In de regeling is nu, in artikel 14, de nietigheid van besluiten vooropgezet, omdat daarnaar
wordt verwezen in artikel 15, dat op de vernietiging betrekking heeft. In artikel 16 worden
vervolgens algemene regels betreffende de werking van ongeldige besluiten samengevat.
Anders dan het huidige recht - zie de artikelen 11 lid 1 aanhef en 13 - wordt geen onderscheid
gemaakt tussen besluiten van de algemene vergadering en van andere organen: ook een besluit
van de algemene vergadering dat in strijd is met de wet en de statuten bijv. omdat het
onbevoegdelijk is genomen, moet men zonder meer naast zich neer kunnen leggen.’2

In vergelijking met de in art. 2:11-13 BW (oud) opgenomen regeling valt op dat
in de nieuwe regeling de hoofdregel voor de nietigheid van besluiten in de wet
vastgelegd is. Onder art. 2:11-13 (oud) BW gold die regel de facto ook al, maar
dat was niet uitdrukkelijk in de wet vastgelegd. Verder zijn in de nieuwe
regeling meer besluiten nietig dan in de oude regeling. Zo zijn besluiten in strijd
met de wet of de statuten nietig, ongeacht welk orgaan dat besluit nam. In
art. 2:11-13 (oud) BW werd onderscheid gemaakt naar het orgaan dat het
besluit nam. De nieuwe regeling is van toepassing op alle besluiten van alle
organen van rechtspersonen en maakt dat onderscheid niet meer.

De kern van de regeling wordt gevormd door de art. 2:14 en 15 BW.3 In de
memorie van toelichting wordt dit uitgelegd:

‘Artikel 14. Lid 1 stelt de algemene regel voorop dat een besluit in strijd met de wet of statuten
nietig is.’

2. Parl. Gesch. Aanpassing BW (Inv. 3,5 en 6), p. 167.
3. Artikel 2:12 BW behandelt de mogelijkheid om statutair vast te leggen dat een aandeel-

houder in bepaalde gevallen zijn stemrecht niet kan uitoefenen. In art. 2:13 BW worden de
nietigheid van een stem, het stemrecht van een onbekwame die lid is van een vereniging en
de rol van de voorzitter bij het nemen van besluiten behandeld.
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Daarna vervolgt de memorie van toelichting met de volgende woorden:

‘Het slot herinnert er echter aan dat zulk een strijd niet altijd met nietigheid wordt
gesanctioneerd. Men zie daartoe in de eerste plaats art. 15, dat strijd met bepalingen omtrent
de totstandkoming van besluiten slechts vernietigbaar maakt. Voorts denke men aan de
voorschriften die een bepaalde rechtsgang voor de vernietiging van besluiten inhouden, zoals
de artikelen 999-1001 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering inzake de vernieti-
ging van besluiten tot vaststelling en goedkeuring van de jaarrekening die met de wettelijke
voorschriften in strijd is. Hetzelfde geldt voor de besluiten bedoeld in de artikelen 25, 27 lid 1
en 31 van de Wet op de ondernemingsraden, gezien het bepaalde in de artikelen 26, 27 lid 5 en
36 van die wet.’4

De hoofdregel volgt dus uit art. 2:14 lid 1 BW. In de laatste woorden van de
tekst van lid 1 wordt dit weer gedeeltelijk terug genomen: het besluit is nietig,
tenzij uit de wet iets anders voortvloeit. Zie bijvoorbeeld art. 2:14 lid 2 BW
waarin is bepaald dat een aantal nietige besluiten bekrachtigd kan worden en
art. 2:15 lid 1 BW waarin is vastgelegd dat besluiten niet nietig maar
vernietigbaar zijn als zich een van de onder a, b of c genoemde gronden
voor vernietiging voordoet.5 De in art. 2:15 lid 1 BW opgenomen uitzondering
op de hoofdregel geldt ‘onverminderd het elders in de wet omtrent
de mogelijkheid van vernietiging bepaalde’. Bij het elders in de wet bepaalde
moet, zo is in de memorie van toelichting te lezen, gedacht worden aan de
vernietiging van een besluit wegens een in boek 3 titel 2 BW genoemde grond.
Verder worden in de memorie van toelichting genoemd de vernietiging van een
besluit op grond van art. 2:295 BW de vernietiging van een besluit in een
enquêteprocedure en de vernietiging van het besluit tot vaststelling van de
jaarrekening waarvoor boek 2 BW eigen regels geeft. Op deze mogelijkheden
voor vernietiging van besluiten zal ik in het volgende hoofdstuk terug komen.

De werking van een uitspraak waarin de nietigheid van een besluit wordt
geconstateerd of een besluit wordt vernietigd wordt geregeld in art. 2:16 lid 1

4. Parl. Gesch. Aanpassing BW (Inv. 3, 5 en 6), p. 167 en 168. Met ingang van 1 januari 2007
is de jaarrekeningprocedure opgenomen in titel 9 van boek 2 BW (art. 2:447-453). De laatste
zin van de hierboven aangehaalde tekst uit de memorie van toelichting is niet juist. Besluiten
in de zin van de WOR zien op beslissingen van de ondernemer over een van de in art. 25
WOR genoemde onderwerpen. In het kader van de WOR wordt niet verlangd dat deze
beslissingen op rechtsgevolg gericht zijn om als besluit in de zin van de WOR te gelden. Als
in strijd met de WOR is gehandeld, kent de WOR een eigen rechtsgang, zie art. 26 en 27
lid 5 van de WOR. Zie hierover ook hoofdstuk 7.

5. Huizink 2011 nr. 136 vraagt zich af of uit de statuten ook iets anders zou kunnen
voortvloeien. Naar mijn mening is het aan de wetgever voorbehouden om te bepalen of
schending van een voorschrift met nietigheid of vernietigbaarheid gesanctioneerd moet
worden. Verder bevat boek 2 BW veel dwingend recht waarvan niet mag worden afgeweken.
In dat kader zou het niet passend zijn als in de statuten afgeweken zou worden van dat
stramien.
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BW. In het tweede lid van dit artikel wordt een regeling gegeven die derden in
bepaalde gevallen beschermt tegen de gevolgen van een nietig of vernietigd
besluit. Op de consequenties van art. 2:16 BW zal ik niet verder ingaan.

3. De eerste vraag: Welke besluiten kunnen op grond van
art. 2:14 en 15 BW aan de rechter worden voorgelegd?

Over de vraag hoe een besluit in juridische zin moet worden geduid, wordt in
het in dit hoofdstuk beschreven tijdvak niet veel meer gepubliceerd en ook
tijdens de parlementaire behandeling van de art. 2:13-16 BW is deze vraag niet
meer aan de orde gekomen.6 In de art. 2:14 en 15 BW wordt het begrip besluit
gehanteerd in dezelfde betekenis die daaraan ook in eerdere versies van de
regeling over toetsing van besluiten gegeven werd. Een besluit in de zin van
deze regeling wordt gezien als een rechtshandeling.

Huizink heeft de kwestie nog een keer aangestipt in zijn preadvies voor de
KNB. Hij bepleit daarin een ruimhartige benadering van het begrip besluit. Een
voorbeeld van een beslissing waarvan wordt aangenomen dat die geen besluit in
de zin van boek 2 BW is, is het besluit van het bestuur tot het doen van een
bepaalde investering of het besluit om voorlopig geen personeel aan te nemen.
Veelal wordt aangenomen dat dit geen besluit in de zin van boek 2 BW is omdat
concrete rechtsgevolgen niet zijn aan te wijzen. Huizink ziet echter wel
mogelijkheden voor het aannemen van rechtsgevolg. Als bestuurders zich
tegenover elkaar en tegenover de vennootschap gecommitteerd hebben (en
dat kan zowel de verplichting om iets te doen als om iets niet te doen omvatten),
is dat naar zijn mening voldoende om aan te nemen dat er sprake is van een
besluit in de zin van boek 2 BW.7 Het komt dus aan op de formulering van de
beslissing. Bij een nauwkeurige beschrijving van de intenties zal eerder een
‘sprankje’ rechtsgevolg aangenomen kunnen worden dan bij een in algemene
bewoordingen gegeven aanduiding van de plannen van het bestuur. Voor wie op
zoek is naar rechtsgevolg geldt: hoe concreter hoe beter. Wie goed zoekt, vindt
overal wel een juridisch kantje en kan dat gebruiken als aanknopingspunt om
aan te nemen dat er sprake is van een uit het besluit voortvloeiend rechtsgevolg
zodat de beslissing als besluit in de zin van boek 2 BW kan worden gezien met
de daarbij behorende mogelijkheden voor de toetsing van het besluit. In die
benadering schuilt het gevaar dat een ‘gezocht’ aanknopingspunt moet dienen als
kapstok om een beslissing op te waarderen tot besluit in de zin van art. 2:13-16
BW. Anderzijds kan door de wijze van formuleren een beslissing juist buiten het

6. Dumoulin 1999 en 2000, besteedt in zijn onderzoek naar besluitvorming bij rechtspersonen
aandacht aan deze vraag. Ook hij stelt vast dat het nemen van een besluit een rechtshande-
ling is.

7. Huizink 2003, p. 174, 182-183, Asser - Hartkamp 4-I, nr. 187, Huizink 2011, nr. 134.
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bereik van de regeling vallen. De wat ruimere zienswijze van Huizink sluit aan bij
mijn benadering van de toetsing van besluiten, maar ondanks de ruimte die zijn
benadering kent, blijft de vraag of er sprake is van een besluit gekoppeld aan het
begrip rechtshandeling. In plaats van een zoektocht naar een sprankje rechtsge-
volg bepleit ik een minder krampachtige omgang met het vereiste dat een besluit
op rechtsgevolg gericht moet zijn. In hoofdstuk 9 zal ik hierop terugkomen.

In de literatuur worden behalve nietige en vernietigbare besluiten ook krachteloze en non
existente besluiten onderscheiden. In de volgende alinea’s zal ik deze termen toelichten. Een
op zich geldig besluit dat nog geen volledige rechtskracht heeft omdat de voor het van kracht
worden een door de wet of de statuten voorgeschreven goedkeuring van een ander orgaan nog
ontbreekt, een termijn nog niet verstreken is of aan een formaliteit nog niet is voldaan, wordt
krachteloos genoemd.8 Het besluit is al wel genomen maar heeft nog geen effect. Een
voorbeeld van een krachteloos besluit is een besluit waaraan de voorgeschreven goedkeuring
nog niet is verleend.9 Ook statuten kunnen voorschriften bevatten over het verlenen van
goedkeuring aan bepaalde besluiten. Als die zo geformuleerd zijn dat die goedkeuring achteraf
verleend wordt, is het besluit zolang die goedkeuring ontbreekt krachteloos. Een voorbeeld
van een krachteloos besluit omdat een termijn nog niet is verstreken, is art. 2:209 lid 5 BW.
Een besluit tot vermindering van het geplaatste kapitaal wordt niet van kracht zolang verzet
kan worden gedaan. Van krachteloze besluiten moeten onderscheiden worden de besluiten die
genomen zijn ondanks het ontbreken van een door de wet of statuten voorgeschreven
voorafgaande handeling van of mededeling aan een ander dan het orgaan dat het besluit
genomen heeft. Deze categorie van besluiten is nietig, zij het dat de nietigheid kan worden
geheeld door bekrachtiging, zie art 2:14 lid 2 BW. In § 6.2 zal ik op de mogelijkheden voor
herstel van gebrekkige besluiten terugkomen.

Bij andere rechtshandelingen dan besluiten wordt onderscheid gemaakt tussen nietige en non-
existente rechtshandelingen.10 Nietig is een rechtshandeling die voldoet aan de essentiële

8. Het Duitse recht kent ‘schwebend unwirksame’ besluiten. Dat zijn besluiten die genomen
zijn, maar die pas volledige rechtskracht hebben als aan een of meer bepaalde voorwaarden
is voldaan. Bijvoorbeeld de uitdrukkelijke instemming van de aandeelhouders die vereist
is voor een bepaald besluit van bestuur. Het besluit wordt pas van kracht als aan die
voorwaarde(n) is voldaan. Wordt een dergelijk besluit uitgevoerd zonder dat aan de vereiste
voorwaarde(n) voldaan is, dan kunnen de aandeelhouders bij de rechter de ‘unwirksamkeit’
van hun besluit laten vaststellen. Grunewald 2005, 2F Rz 102.

9. Van Schilfgaarde/Winter 2009, nr. 91. Asser - Van der Grinten - Maeijer 2.II 1997, nr. 128.
10. Verdam (diss) p. 54 ev. In het Franse recht kende men naast nietige en vernietigbare

besluiten ook besluiten die onbestaanbaar waren, men duidde dat aan met de term ‘inexis-
tence’ (dat begrip wordt voor het eerst gebruikt omstreeks 1857). In het Franse huwelijksver-
mogensrecht gold als uitgangspunt dat de nietigheid van een huwelijk alleen kon worden
uitgesproken door de rechter en uitsluitend op grond van een wettelijk voorschrift. Men
ontdekte dat de wet in sommige gevallen niet voorzag in een bepaling die als basis voor
de nietigheid kon dienen. Dat deed zich voor als een huwelijk was gesloten tussen personen
die volgens de wet geen huwelijk konden aangaan, bijvoorbeeld omdat ze van hetzelfde
geslacht waren. Nietigheid kon niet worden uitgesproken omdat de daartoe strekkende
wettelijke bepaling ontbrak terwijl in die tijd een dergelijk huwelijk als ongewenst
beschouwd werd. Aangenomen werd daarom dat het huwelijk inexistent was. Het !
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elementen van de beoogde rechtshandeling maar waaraan de wet het beoogde rechtsgevolg
onthoudt bijvoorbeeld om dat aan de door de wet gestelde vereisten niet is voldaan of omdat
de wet bepaalt dat een handeling in strijd met een of meer wettelijke voorschriften nietig is.
Non-existent is een handeling die wel kenmerken van een rechtshandeling vertoont maar geen
rechtshandeling is omdat essentiële elementen van de rechtshandeling ontbreken.11 In het
rechtspersonenrecht wordt de term non-existent gebruikt voor besluiten waaraan gebreken
kleven die zo fundamenteel zijn dat er eigenlijk geen besluitvorming heeft plaatsgevonden.
Non-existentie wordt ook aangenomen als degene die (alle) stemmen heeft uitgebracht daartoe
niet bevoegd was. Het onderscheid non-existent of nietig wordt in de literatuur wel gehanteerd
om aan te geven dat non-existente besluiten niet voor bekrachtiging in aanmerking kunnen
komen, er is immers te weinig om van een nietig besluit te spreken, terwijl nietige besluiten
wel te bekrachtigen zijn.12 Waarom een nietig besluit onder omstandigheden wel en een non
existent besluit niet kan worden bekrachtigd, wordt uit de literatuur niet duidelijk. Als er
onvoldoende reden is om aan te nemen dat er een besluit is, is er mijns inziens geen besluit.
Dat kan, zo men wil, non-existent genoemd worden.

4. De tweede vraag: Wie kan volgens art. 2:14 en 15 BW een
vordering indienen?

Op een nietig besluit kan een ieder zich beroepen. Het gevolg van de
constatering dat een besluit nietig is, is dat het besluit van meet af aan geen
rechtsgevolg heeft, (althans niet het beoogde rechtsgevolg). Nietigheid werkt

begrip inexistent breidde zich ook buiten het huwelijksvermogensrecht uit en werd een
onderdeel van de ongeldigheid van contracten en van rechtshandelingen in het algemeen. De
inhoud van het begrip inexistent bleef echter onduidelijk; inexistent zouden dan onbestaan-
bare rechtshandelingen of besluiten zijn, daarnaast zijn er de nietige rechtshandelingen of
besluiten. Nietigheid wijst echter ook op het niet bestaan, in juridische zin, van de
rechtshandeling of het besluit. Verdam ziet geen principieel verschil tussen inexistent en
nietig. Beide begrippen verwijzen naar iets dat juridisch niet kan bestaan. Het onderscheid
tussen inexistent en nietig is niet meer dan een gradueel verschil. Onbestaanbaar is dan
hyper-nietig, en dat is gewoon nietig, een sterkere uitdrukking is volgens Verdam niet nodig.
Nietiger dan nietig is immers niet mogelijk. In meer hedendaagse termen zou men kunnen
spreken van ‘super-nietig’ ter onderscheiding van nietig. In Nederland ontwikkelt het begrip
non-existent zich naar aanleiding van art 46a WvK dat de vernietiging mogelijk maakt van
een besluit dat zonder de door wet of statuten vereiste medewerking van de aandeelhouders
genomen is. Dan kan zich de situatie voordoen dat aan de stemming mee wordt gedaan door
personen die geen aandeelhouder zijn. Moet het op deze wijze tot stand gekomen besluit
worden toegerekend aan de vennootschap? Van der Heijden meent dat in een dergelijke
situatie er geen op wilsvorming voor de rechtspersoon gerichte uitspaak van een orgaan is.
Hij duidt deze besluiten aan als schijnbesluiten, Van der Heijden 1936, p. 154, p. 170. Van
der Grinten borduurt voort op dit onderscheid en duidt besluiten die alleen in schijn tot stand
komen aan als non-existente besluiten. Van der Grinten 1949, p. 96, Van der Grinten 1952,
p. 18, Van der Heijden - Van der Grinten 1955, nr. 244.

11. Asser - Hartkamp 4.II nr. 462/463.
12. Van Schilfgaarde 1982 a, p. 571-571, Dumoulin 1999, nr. 31, Overes en Van Veen, S&V

2000, p. 138/139, Van Schilfgaarde/Winter 2009, nr. 93, Huizink 2011, nr. 135.
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van rechtswege en moet door de rechter ambtshalve worden toegepast ook
zonder dat op de nietigheid van een besluit een beroep wordt gedaan.13 Omdat
de nietigheid van rechtswege werkt zou dat voor de betrokkenen voldoende
moeten zijn. Toch kan een verklaring voor recht gevraagd worden dat het
besluit nietig is.14

De bevoegdheid tot vorderen van vernietiging van een besluit komt slechts toe
aan degene die zoals art. 2:15 lid 3 BW het formuleert: ‘een redelijk belang heeft
bij naleving van de verplichting die niet is nagekomen. Bijvoorbeeld dat de voor
de totstandkoming of inhoud van het besluit geldende voorschriften niet werden
nageleefd.15 Dit vereiste is opgenomen in art. 2:15 lid 3 BW. Inhoudelijk komt dit
overeen met op grond van art. 2:11 lid 2 (oud) BW en art. 46a WvK vereiste
redelijke belang.16 Daarnaast is vereist dat degene die de vordering instelt
voldoende belang heeft bij zijn vordering, art. 3:303 jo 326 BW. Voor de
bespreking van deze beide vereisten verwijs ik naar hoofdstuk 4 § 4.2.

Sinds 1992 is in art. 2:15 lid 3 sub b BW uitdrukkelijk vastgelegd dat de
rechtspersoon zelf - naast de leden, aandeelhouders en andere institutioneel
betrokkenen - bevoegd is tot het instellen van een vordering. Door deze
bevoegdheid in de wet vast te leggen, werd iedere twijfel hierover wegge-
nomen. De bestuursverantwoordelijkheid kan vergen dat een bestuur vernieti-
ging van een besluit vordert. Aan de vordering dient een besluit van het bestuur
ten grondslag te liggen. Zo’n situatie kan zich voordoen als de ledenvergade-
ring van een vereniging besluit de contributie zo sterk te verlagen dat de
vereniging niet meer voldoende middelen binnenkrijgt om haar organisatie
te bekostigen.17 De eis dat de rechtspersoon een redelijk belang heeft bij de
naleving van niet-nagekomen verplichting wordt niet gesteld. Dat hangt samen

13. Dat geldt niet alleen voor de gewone rechter maar ook voor de Ondernemingskamer.
14. Wie zich beroept op de nietigheid van een besluit dient daarbij voldoende belang, zoals

bedoeld in art. 3:303 jo 326 BW, te hebben en wie een beroep doet op de nietigheid van een
besluit heeft dat vereiste voldoende belang.

15. De vordering tot vernietiging van een besluit moet worden ingesteld bij de rechtbank van de
woonplaats van de rechtspersoon. Bij wijze van verweer beroep doen op de aanwezigheid
van een vernietigingsgrond, leidt niet tot vernietiging van het besluit (onder art. 2:11-13
(oud) BW was dit wel mogelijk). Dit wijkt af van de algemene regeling voor vernietiging
van rechtshandelingen in boek 3 BW. In die regeling bestaat deze mogelijkheid wel.

16. Een recent voorbeeld waarin het ging om de vraag wie er hoort tot de kring van belang-
hebbenden is te vinden in Rb. Amsterdam 25 augustus 2010, LJN BN 4965. Er was in dit
geval geen sprake van redelijk belang in de zin van art. 2:15 lid sub 3 BW bij de gevorderde
vernietiging van de besluiten. In een obiter dictum wordt toegevoegd dat deze beslissing niet
inhoudt dat de eisers geen toegang tot de rechter zouden hebben als, door de bestreden
besluiten hun belangen zouden zijn geschaad. In dat geval zouden de besluiten mogelijker-
wijs onrechtmatig kunnen zijn en zouden de eisers vergoeding van de door hen geleden
schade kunnen vorderen. Zie ook Hof Amsterdam 7 februari 2012, JOR 2012, 76, m.nt.
Blanco Fernández.

17. Asser Van der Grinten Maeijer 2.II nr. 138, De Monchy/Timmerman 1991, p. 89.
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met het feit dat de rechtspersoon zelf er - uit de aard der zaak - belang bij heeft
dat de voor hem krachtens wet, statuten, reglementen of besluiten geldende
voorschriften worden nageleefd. De rechtspersoon moet echter wel voldoende
belang, in de zin van art. 3:303 jo 326 BW hebben bij zijn vordering. In zulke
gevallen kan het bestuur in verband met de tegengestelde belangen niet als
vertegenwoordiger namens de rechtspersoon optreden. De voorzieningenrech-
ter, zie lid 3 sub b van art. 2:15 BW zal daarom iemand aanwijzen die in de
procedure namens de rechtspersoon optreedt.18

Op basis van art. 2:15 lid 3 BW kan een bestuurder in eigen naam, als privé
persoon of in zijn hoedanigheid van bestuurder, een vordering tot vernietiging
instellen. Artikel 2:15 lid 4 BW bepaalt dat de rechter in een dergelijk geval op
verzoek van de rechtspersoon iemand aanwijst die het bestuur in deze kwestie
vervangt.19 De ratio van deze bepaling is dat iemand de belangen van de
rechtspersoon moet waarnemen. Dat geldt te meer in het geval er een eenhoofdig
bestuur is.20

Eysbouts stelt in het kader van de correctie van beleid van maatschappelijke ondernemingen
voor de kring van belanghebbenden uit te breiden tot representanten van erkende MVO-
stakeholders. Daarmee verwijst hij naar degenen die volgens het bestuur van de maatschap-
pelijke onderneming een voor die onderneming relevant belang vertegenwoordigen. Daarmee
wordt naar mijn mening de kring van belanghebbenden wel erg ruim, de mogelijkheid een
besluit te vernietigen zou daarmee ook open staan voor belangengroeperingen etc. Belang-
hebbenden in de zin van boek 2 zijn, in grote lijnen, de institutioneel bij de rechtspersoon
betrokkenen. De ondernemingsraad hoort daar bijvoorbeeld niet toe.21

Aan het slot van deze paragraaf nog een enkel woord over wijze waarop de
vervaltermijn voor het instellen van een vordering in art. 2:15 lid 5 BW is
geformuleerd. De vordering tot vernietiging moet binnen de in lid 5 genoemde
termijn worden ingediend. Deze vervaltermijn vangt aan op het moment dat de
belanghebbende kennis heeft genomen van het besluit of het besluit bekend
gemaakt is. De formulering van het moment waarop die termijn aanvangt is
omslachtig: ‘een jaar na het einde van de dag waarop….’ De toegankelijkheid
van de tekst kan beter. Aangesloten zou kunnen worden bij art. 5:130 lid 2 BW
waar de termijn voor het indienen van een verzoek tot vernietiging van een
besluit van de vereniging van eigenaars is opgenomen. In art. 2:15 lid 5 BW

18. Zie voor een voorbeeld waarin een vertegenwoordiger optrad Rechtbank Utrecht 1 december
2010, JOR 2011/69 m.nt. Blanco Fernández (Stichting Vitras/CMD).

19. Parl Gesch Aanpassing B.W. (Inv. 3, 5 en 6), p. 170. De rechter is vrij in zijn keuze, hij kan
een lid van de raad van commissarissen aanwijzen, maar ook iemand buiten de kring van
bestuurders en of commissarissen kan worden aangewezen als vertegenwoordiger van de
rechtspersoon. Voor een voorbeeld zie Rb. Utrecht 1 december 2010, JOR 2011, 69, m.nt.
Blanco Fernández. (St. Vitras - CMD).

20. Parl Gesch Aanpassing B.W. (Inv. 3, 5 en 6), p. 173.
21. Eysbouts 2010, p. 80.
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zou bij die formulering kunnen worden aangesloten: De bevoegdheid om
vernietiging van een besluit te vorderen vervalt binnen twaalf maanden na de
dag waarop de belanghebbende van het besluit heeft kennis genomen of heeft
kunnen kennis nemen.

5. De derde vraag: Welke beoordelingsmaatstaf hanteert de
rechter bij toepassing van art. 2:14 en 15 BW?

De maatstaf voor de beoordeling van een besluit wordt gegeven in de art. 2:14
en 15 BW. Een besluit is nietig als dat besluit in strijd is met de wet of de
statuten. Dit voorschrift is niet zo streng als het op het eerste gezicht lijkt. In
veel gevallen is een besluit niet nietig maar vernietigbaar. Uit het volgende
artikel, art. 2:15 lid 1 BW vloeit voort dat een besluit vernietigbaar is als een
van de in art. 2:15 lid 1 sub a, b of c genoemde gronden zich voordoet. Verder is
de in art. 2:14 BW gegeven hoofdregel niet zo streng als het lijkt omdat in
een aantal gevallen herstel mogelijk is. De eerste mogelijkheid tot herstel is
opgenomen in art. 2:14 lid 2 BW en ook art. 2:15 lid 6 BW kent een
herstelmogelijkheid. Deze mogelijkheden zal ik, evenals de mogelijkheden
om op grond van het bepaalde in boek 3 BWeen gebrek te herstellen, bespreken
in § 6.2 van dit hoofdstuk.

5.1 De wet als beoordelingsmaatstaf

Een besluit in strijd met de wet of de statuten is volgens art. 2:14 lid 1 BW
nietig. Noch uit de wet, noch uit de parlementaire geschiedenis blijkt hoe de
termen wet en statuten in dit verband moeten worden verstaan.22 Ziet het begrip
wet in art. 2:14 en 15 BW alleen op de dwingend rechtelijke bepalingen uit
boek 2 BWof ook op andere dwingend rechtelijke bepalingen? De Groot rekent
bijvoorbeeld tot het begrip wet in elk geval de wettelijke bepalingen in boek 2
BW en voorts bepalingen buiten boek 2 BW voor zover die een ondernemings-
rechtelijk karakter hebben.23 Aan de hand waarvan moet worden vastgesteld of
een bepaling een ondernemingsrechtelijk karakter heeft, beantwoordt hij niet.
Huizink beperkt de term wet in art. 2:14 lid 1 BW tot de in boek 2 BW
opgenomen voorschriften. Dwingend rechtelijke voorschriften uit andere
wettelijke regelingen rekent hij niet tot de wet als bedoeld in art. 2:14 BW.

22. Onder wet in art. 2:14 en 15 BW worden niet alleen door de wetgever in formele zin
vastgestelde algemeen verbindende voorschriften verstaan, ook goedgekeurde verdragen
zoals het EVRM worden daartoe gerekend. Van Veen 2000, p. 119 en 124- 129. In gelijke
zin Asser - Hartkamp 4-II nr. 245, Asser - Van der Grinten - Maeijer 2.II 1997, nr. 128, Van
der Heijden - Van der Grinten nr. 224. Voor wat betreft de verdragen geldt dat zij bepalingen
moeten bevatten die voor een ieder verbindend zijn.

23. De Groot 1995, nr. 260.
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Een besluit kan in zijn opvatting wel nietig zijn wegens strijd met een bepaling
van dwingend recht buiten boek 2 BW. De nietigheid is dan niet gebaseerd op
art. 2:14 lid 1 BW doch op art. 3:40 BW of een andere specifieke regeling.24

Naar mijn menig wordt in art. 2:14 en 15 BW met de term wet verwezen
naar boek 2 BW. De wetsgeschiedenis biedt geen aanknopingspunt om aan te
nemen dat in art. 2:14 en 15 BW een andere invulling van het begrip wet
bedoeld zou zijn. Als een besluit in strijd met een van de dwingendrechtelijke
bepalingen uit boek 2 BW, is dat besluit nietig. Wat de sanctie bij overtreding
van een dwingendrechtelijk voorschrift uit een andere wet is, hangt van die wet
af. Zie bijvoorbeeld art. 1:23 Wft waarin is bepaald dat de rechtsgeldigheid van
een privaatrechtelijke rechtshandeling die is verricht in strijd met de bij of
krachtens de Wft gestelde regels niet uit dien hoofde aantastbaar is, behalve
voor zover de Wft anders bepaalt.25

Bepalingen die de nietigheid van een besluit van een orgaan van een
rechtspersoon tot gevolg hebben of leiden tot vernietiging van een besluit
komen buiten boek 2 BW niet veel voor. Een van de weinige voorbeelden is
art. 27 lid 5 WOR.26

Als de wet bestuur en toezicht wordt ingevoerd zal de tegenstrijdig belang
regeling gewijzigd worden. Nu nog geldt dat de vennootschap in alle gevallen
waarin het belang van een nv of bv tegenstrijdig is aan dat van een bestuurder,
wordt vertegenwoordigd door de commissarissen. De algemene vergadering is
steeds bevoegd om een of meer andere personen aan te wijzen. Deze regeling
ziet op de vertegenwoordigingsaspecten en wordt daarom in dit boek niet
besproken. Omdat situaties waarin zich een tegenstrijdig belang voordoet, in de
praktijk veel vaker blijken voor te komen dan de wetgever bij invoering van de
huidige regeling in 1929 heeft voorzien, wordt in de wet bestuur en toezicht een

24. Huizink 2003, p. 191-193. Zie ook Snijders 2003, p. 708. Zie voor een recent voorbeeld
Rb. Assen 16 februari 2011, LJN BP 6513.

25. Art. 3:40 BW wordt in art. 1:23 WFT terzijde gesteld. Dat heeft tot gevolg dat rechts-
handelingen in strijd met de Wft niet nietig zijn. Dit laat echter onverlet dat een rechts-
handeling in strijd met de Wft om een andere reden nietig kan zijn. In de vierde nota van
wijziging bij de Wft wordt als voorbeeld een transactie genoemd die niet alleen in strijd is
met de Wft maar ook strekt tot ontwrichting van het financiële systeem. Kamerstukken II
29 708, nr. 19, (NvW4) p. 394-395.

26. Een besluit genomen zonder instemming van de ondernemingsraad of vervangende toe-
stemming door de kantonrechter, is volgens art. 27 lid 5 WOR nietig als de ondernemings-
raad zich daarop beroept. Uit de toelichting op dit artikel en de context waarin het woord
nietig wordt gebruikt volgt dat vernietigbaar is bedoeld in plaats van nietig. Deze nietigheid
werkt - in tegenstelling tot nietigheid in bijv. art. 2:14 BW - niet van rechtswege.
Handelingen Tweede Kamer, 1976-1977 no 13954 nr. 5, Van Schilfgaarde 1982, p.138/
139, Slagter 1982, p. 260 en HR 27 september 1985, NJ 1986, 339 (VMF Stork).
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nieuwe regeling van deze problematiek voorgesteld.27 Aan art. 2:129/239 BW
zal een nieuw lid 6 worden toegevoegd.28 De tekst hiervan luidt:

Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een
direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang bedoeld in lid 5.
Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door
de raad van commissarissen. Bij ontbreken van de raad van commissarissen, wordt het besluit
genomen door de algemene vergadering, tenzij de statuten anders bepalen.

Uit de wet volgt dat de bestuurder die een tegenstrijdig belang heeft niet mag
meewerken aan de totstandkoming van het besluit van het bestuur; hij neemt
niet deel aan de beraadslaging en de besluitvorming.29 Dat ziet zowel op de
voorbereiding van het besluit als op de uiteindelijke stemming.30 Indien een
bestuurder ondanks een tegenstrijdig belang toch deelneemt aan de beraadsla-
ging, besluitvorming of de stemming, is het genomen besluit vernietigbaar op
grond van art. 2:15 lid 1 sub a BW. Volgens de memorie van toelichting is het
besluit namelijk in strijd met bepalingen die de totstandkoming van besluiten
regelen:

‘Handelt de bestuurder in strijd met het voorgestelde artikellid, dan is sprake van een besluit
dat tot stand is gekomen in strijd met de bepalingen die het tot stand komen van een besluit
regelen als bedoeld in artikel 2:15 BW; het besluit is daarmee vernietigbaar.’31

In de context van art. 2:15 lid 1 sub a BW worden onder de regels die de
voorschriften die de totstandkoming van een besluit regelen, alleen procedure-
voorschriften begrepen, zie hierna § 5.3. Vereisten voor de geldigheid van een
besluit vallen onder art. 2:14 BW. Met de nieuwe regel breekt de minister met

27. Stb. 2011, 275.
28. Verschillende kritische geluiden over de voorgestelde tegenstrijdig belangregeling zijn te

beluisteren bij Lennarts/Boschma 2008, p. 732, Van Veen 2008, Slagter 2009a en 2009b en
Huizink 2009.

29. Noch de tekst van de wet noch de memorie van toelichting geven aan wanneer er sprake is
van een tegenstrijdig belang. Tijdens de behandeling van dit wetsontwerp in het parlement is
herhaaldelijk gevraagd dit te verduidelijken. De minister heeft daarop steeds geantwoord dat
voor de invulling van het begrip tegenstrijdig belang wordt aangesloten bij de huidige
rechtspraak en verwees naar HR 29 mei 2007, JOR 2007, 169 (Bruil Combex). Zie over de
invulling van het tegenstrijdig belang Franken 2008, p. 34-43, Dorresteijn 2010b, p. 113-117,
Van der Sangen 2010.

30. De bestuurder mag niet deelnemen aan de beraadslagingen en besluitvorming maar
voorafgaand aan de bestuursvergadering of bij de introductie van het desbetreffende
agendapunt mag hem wel om informatie gevraagd worden. Kamerstukken II 2008/2009,
31 763, nr. 6. p. 20 en 25 en nr. 11 (amendement Weekers). Zie ook de Nederlandse
Corporate Governance Code par. II 3.3., en de daar opgenomen richtlijnen over zorgvuldige
besluitvorming in geval van tegenstrijdig belang.

31. Kamerstukken II 2008/09, 31 763, nr. 3, p. 13. Voor commissarissen wordt een soortgelijke
regeling toegevoegd in art. 2:140/250 lid 5 BW.
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deze systematiek. Het niet naleven van een vereiste voor de geldigheid van het
besluit (namelijk dat een bestuurder wiens belangen strijdig zijn met die van de
vennootschap niet aan de besluitvorming mag deelnemen) moet mijns inziens
leiden tot een nietig en niet tot een vernietigbaar besluit.

5.2 De statuten als beoordelingsmaatstaf

In art. 2:14 BW wordt niet alleen verwezen naar de wet maar eveneens naar de
statuten van de rechtspersoon. Met statuten wordt bedoeld de organisatierechte-
lijke voorschriften die voor de rechtspersoon gelden in aanvulling op of soms in
afwijking van de wettelijke bepalingen. Voor alle in boek 2 BW geregelde
rechtspersonen, behalve voor de vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid,
geldt dat deze voorschriften in een notariële akte zijn vastgelegd. Besluiten in
strijd zijn met de statuten, zijn nietig.32 Een voorbeeld van een dergelijk besluit
is het besluit tot inkoop van aandelen terwijl de statuten de verkrijging van
eigen aandelen niet toestaan, zie art. 2:207 BW. Of een besluit in een concreet
geval in strijd met de statuten is, moet worden bepaald aan de hand van de
betekenis van de desbetreffende statutaire bepaling. Niet alleen de bewoordin-
gen van de statuten worden daarin betrokken, ook de ratio van de desbe-
treffende bepaling, de redelijkheid van de uitkomst van de uitleg en de mate
waarin die uitleg in het systeem van de statuten past.33

5.3 Wettelijke of statutaire bepalingen die het tot stand komen van
besluiten regelen als beoordelingsmaatstaf

Als eerste grond voor de vernietiging van een besluit wordt in art. 2:15 lid 1
sub a BW genoemd: strijd met wettelijke of statutaire bepalingen die het tot
stand komen van besluiten regelen. Hiermee worden volgens de memorie van
toelichting de voorschriften bedoeld die de totstandkoming van een besluit
regelen.34 Dit type voorschrift heeft onder andere betrekking op de formele
aspecten van het bijeenroepen van een vergadering zoals termijnen, het
toezenden van stukken, de agenda, de organisatie van stemmingen of het ter
inzage leggen van stukken.35 Een voorbeeld van een besluit dat wegens strijd

32. Zelfs door een besluit genomen door de algemene vergadering met algemene stemmen in
een vergadering waarin het gehele geplaatste kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd is, kan
niet worden afgeweken van de statuten. Een dergelijk besluit is nietig. Zie onder andere: HR
8 april 1938, NJ 1938, 1076, (Eugen Mehler), HR 16 juni 1944, 443 (Merito). Zie ook het
voorgestelde art. 46d van het Ontwerp Nelissen, besproken in hoofdstuk 2 § 8.

33. HR 20 februari 2004, NJ 2005, 493 m.nt. C.E. du Perron, JOR 2004, 157 m.nt. S.C.J.J.
Kortmann (St. Pensioenfonds DSM Chemie), Rb. Alkmaar 27 april 2011, LJN B02876.

34. Parl. Gesch. Aanpassing B.W. (Inv. 3, 5 en 6), p. 168.
35. Voor de algemene vergadering zijn de voorschriften die de totstandkoming van besluiten

regelen neergelegd in gedetailleerde wettelijke bepalingen. Voor de vereniging in art. 2:38 ev.!
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met een voorschrift voor de totstandkoming vernietigbaar is, is een besluit van
een algemene vergadering, dat genomen werd in een andere plaats dan volgens
art. 2:116/226 BW wordt voorgeschreven. Een tweede voorbeeld is een besluit
van de algemene vergadering waarbij de bestuurders en commissarissen niet in
de gelegenheid gesteld zijn hun raadgevende stem (art. 2:117 lid 4/227 lid 4
BW) uit te oefenen.36

Behalve voorschriften die zien op de totstandkoming van een besluit zijn er ook
voorschriften die betrekking hebben op de geldigheid van een besluit, bijvoor-
beeld een voorschrift over de vereiste meerderheid van stemmen. In de
memorie van toelichting is hierover te lezen:

‘Tot de wettelijke en statutaire bepalingen die het totstandkomen van een besluit regelen in de
zin van onderdeel a van artikel 15 horen derhalve niet die, welke de vereisten voor de
geldigheid van een besluit stellen, zoals een vereiste meerderheid van stemmen.’37

Als de vereiste meerderheid niet gehaald wordt, komt geen besluit tot stand. Is
statutair bepaald dat voor het nemen van een besluit een quorum vereist is, dan
heeft het niet naleven van die regel tot gevolg dat het besluit volgens art. 2:14
lid 1 BW nietig is wegens strijd met de statuten. De bepalingen die de
competentie van een orgaan regelen behoren evenmin tot de totstandkomings-
regels. Het onderscheid tussen totstandkomingsregels en competentieregels
blijkt in de praktijk lastig te zijn. Op dit gebied komen in statuten nogal eens
onduidelijke bepalingen voor.38 Bijvoorbeeld als in een statutaire bepaling

BW, voor de coöperatie en de onderlinge waarborgmaatschappij in art 2:53a juncto 38
BW, voor de nv in art. 2:108 ev. BW, voor de bv in art. 2:218 ev. BW. Deze voorschriften
gelden alleen voor besluiten van de algemene vergadering, niet voor vergaderingen van
andere organen. De totstandkomingregels mogen, want het is niet allemaal dwingend
recht, in statuten of reglementen uitgewerkt of aangevuld worden. Zo schrijft art. 2:108/
218 BW voor dat de jaarvergadering binnen zes maanden na afloop van het boekjaar
gehouden moet worden tenzij de statuten daarvoor een kortere termijn voorschrijven. In
het voorstel van wet voor de Wet flexibilisering en vereenvoudiging van het bv-recht
worden voor de bv wijzigingen op dit punt voorgesteld. Voorgesteld wordt een regeling
over het staken van stemmen toe te voegen in art. 2:230 BW. Tot nu toe is het staken van
stemmen niet in boek 2 BW geregeld.

36. Deze regel wordt ook toegepast op buiten vergadering genomen besluiten, zie het arrest van
de HR 10 maart 1995, NJ 1995, 595 m.nt. Ma (Janssen Pers), en van recenter datum HR
22 december 2009, NJ 2010, 16 (Hay Group).

37. Parl. Gesch. Aanpassing B.W. (Inv. 3, 5 en 6), p. 169.
38. Niet alleen in statuten maar ook in de wet komen onduidelijkheden voor. De art. 2:42 lid 1

en 2 evenals art. 2:43 lid 1 en 2 bevatten gedetailleerde voorschriften over de totstandko-
ming van besluiten tot wijziging van de statuten van een vereniging. Volgens de tekst van de
wet: ‘kan geen verandering worden gebracht …’. Dat lijkt er toe te leiden dat een besluit in
strijd met deze regels nietig is. Dat het toch om voorschriften over de totstandkoming van
het besluit gaat, volgt uit lid 3 waar is opgenomen dat de leden 1 en 2 van het artikel niet !
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zowel een bevoegdheid aan een orgaan wordt toegedeeld als bepaald wordt hoe
het orgaan die bevoegdheid dient uit te oefenen. Dit soort bepalingen roept
bijna altijd vragen op. Als het op grond van deze statutaire bepaling bevoegde
orgaan een besluit neemt in strijd met de bepalingen over de uitoefening van die
bevoegdheid leidt dat tot een vernietigbaar besluit. Het orgaan is weliswaar
bevoegd, maar mocht niet zo - in strijd met de regels over de uitoefening van de
bevoegdheid - handelen. Dat leidt tot een wegens strijd met een totstandko-
mingsregel vernietigbaar besluit en niet tot een nietig besluit.39

In de literatuur worden de vereisten voor de geldigheid van een besluit ter
onderscheiding van de bepalingen die het tot stand komen van besluiten regelen
wel aangeduid als fundamentele totstandkomingsregels.40 Door het gebruik
van deze aanduiding wordt de indruk gewekt dat er twee soorten voorschriften
zijn die de totstandkoming van een besluit regelen. Namelijk de voorschriften
die in art. 2:15 lid 1 sub a BW bedoeld worden en betrekking hebben op de
procedurele aspecten van de besluitvorming enerzijds en de fundamentele
totstandkomingsregels die onder art. 2:14 BW vallen, anderzijds. De grens
tussen beide categorieën is niet altijd scherp te trekken, maar het creëren van
een aparte categorie fundamentele totstandkomingsvereisten naast andere niet-
fundamentele totstandkomingsvereisten draagt mijns inziens niet bij tot ver-
duidelijking. Er is namelijk geen eenduidig criterium aan de hand waarvan het
onderscheid tussen fundamentele en andere totstandkomingsvereisten kan
worden vastgesteld. In art. 2:15 lid 1 sub a BW worden de voorschriften
bedoeld die de totstandkoming van besluiten regelen. Heeft een voorschrift
geen betrekking op de procedurele aspecten van de totstandkoming, maar is het
een vereiste voor de geldigheid van een besluit dan moet het niet naleven van
dit soort voorschriften in het systeem van de wet tot gevolg hebben dat het
besluit nietig is.

Aan het slot van deze paragraaf besteed ik nog een enkel woord aan de
vormvoorschriften die bij het nemen van een besluit in acht genomen moeten
worden. Artikel 3:39 BW stelt als sanctie op het niet naleven van wettelijke
vormvoorschriften de nietigheid van de betreffende rechtshandeling. Onder
deze voorschriften vallen ook de statutaire vormvoorschriften.41 Een voorbeeld
van een wettelijk vormvoorschrift is het vereiste dat de stemmen schriftelijk
worden uitgebracht als het besluit niet in een algemene vergadering genomen

van toepassing zijn indien in de algemene vergadering alle leden of afgevaardigden
aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot wijziging met algemene stemmen is
genomen. Schending van het voorschrift levert een vernietigbaar besluit op. Dijk/Van der
Ploeg, 2007 nr. 5.6.2.

39. Dijk/Van der Ploeg 2007, nr. 5.6.2.
40. Van Schilfgaarde/Winter 2009, nr. 95.
41. Parl. Gesch. Aanpassing BW (Inv 3, 5 en 6) p. 165.
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wordt. Overtreding van die regel heeft tot gevolg dat de uitgebrachte stemmen
nietig zijn en dat heeft gevolg voor het besluit. Omdat niet alle stemmen
schriftelijk zijn uitgebracht, is het besluit nietig.42 Een voorbeeld van een
statutair vormvoorschrift is de statutaire bepaling dat stemmen altijd schriftelijk
moeten worden uitgebracht, ook als de wet dat niet voorschrijft.

5.4 De redelijkheid en billijkheid als beoordelingsmaatstaf

Als tweede grond voor vernietiging van een besluit wordt in art. 2:15 lid 1 sub b
BW genoemd: strijd met de redelijkheid en billijkheid zoals die door art. 2:8 BW
wordt geëist. Ten tijde van de invoering van boek 2 BW was de term redelijkheid
en billijkheid al wel ingeburgerd, doch zij werd in art. 2:11 (oud) BW nog niet
gebruikt. In de literatuur en de rechtspraak werd op het gebruik van die term
geanticipeerd. Bijvoorbeeld in het in hoofdstuk 3 § 4 besproken arrest van de
Hoge Raad in zakeMante. Bij de invoering van de boeken 3, 5 en 6 BW in 1992 is
de term goede trouw vervangen door redelijkheid en billijkheid. In de memorie
van toelichting wordt dat uitgelegd:

‘Het nieuwe onderdeel b correspondeert met het huidige onderdeel c van artikel 11. Evenwel
is de term goede trouw vervangen door: redelijkheid en billijkheid. Dit is in overeenstemming
met de terminologie van het nieuwe wetboek, waarin de term goede trouw wordt gereserveerd
voor de betekenis welke hij volgens artikel 3.1.1.12 (thans art. 3:11 AKW) heeft, en waarin hij
in de “verbintenisrechtelijke” betekenis van artikel 1374 wordt vervangen door redelijkheid en
billijkheid (zie artikelen 6.1.1.2 en 6.5.3.1 (thans art. 6.2 en 6.248 AKW), alsmede reeds thans
artikel 7 van boek 2). Voorts is een verwijzing naar artikel 8 - 7 oud - toegevoegd. Daarin komt
tot uitdrukking dat vernietigbaarheid van besluiten slechts in aanmerking komt bij schending
van de redelijkheid en billijkheid in de “interne” verhoudingen binnen de rechtspersoon.43

Als algemene richtlijn volgt uit het beginsel van de redelijkheid en billijkheid dat
bij het nemen van een besluit rekening gehouden moet worden met de gerecht-
vaardigde belangen van andere betrokkenen. Die belangen moeten naar redelijk-
heid en billijkheid tegen elkaar worden afgewogen. Als het nemen van het besluit
leidt tot onevenredige beschadiging van de gerechtvaardigde belangen van een of
meer betrokkenen, moeten deze belangen ontzien worden.44 Het orgaan dat een
besluit neemt heeft daarbij een eigen verantwoordelijkheid. In de memorie van
toelichting wordt naar aanleiding daarvan gesteld dat:

42. Dumoulin 1999, nr. 220 ev., Overes en Van Veen 2000, p. 135, Dijk/Van der Ploeg 2007,
§ 5.5, Van Schilfgaarde/Winter 2009, nr. 92.

43. Parl. Gesch. Aanpassing B.W. (Inv. 3, 5 en 6), p. 169.
44. Asser - Van der Grinten - Maeijer 2.II 1997, nr. 46.
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‘Bij het toetsen van een besluit aan het bepaalde in artikel 15 lid 1 onder b is de maatstaf
inderdaad of het orgaan alle in aanmerking komende belangen naar redelijkheid en billijkheid
tegen elkaar heeft afgewogen (vergelijk HR 1 april 1949, NJ 1949, 465).’45

Als na afweging van de belangen blijkt dat een redelijk oordelend orgaan dat
besluit niet voor zijn rekening zou kunnen nemen, zijn de grenzen van de
beleidsvrijheid die een orgaan bij het nemen van een besluit heeft, overschre-
den.46 De rechter betrekt in zijn weging zowel de belangen van degene die
vernietiging van het besluit vordert als de belangen van de rechtspersoon.47

Onder omstandigheden kan daarbij aan het belang van de rechtspersoon meer
gewicht worden toegekend.48 Alleen als het orgaan naar het oordeel van de
rechter niet in redelijkheid tot dit besluit had kunnen komen, kan het besluit
vernietigd worden. In de literatuur wordt als geldend aanvaard dat de toetsing
de aan art. 2:15 lid 1 sub b BW neergelegde norm van redelijkheid en
billijkheid een marginale toetsing is.49

In art. 2:15 lid 1 sub b BW wordt geen onderscheid gemaakt tussen procedurele
en inhoudelijke aspecten. Een besluit kan vernietigd worden als het voor wat
betreft de wijze van totstandkoming in strijd is met de redelijkheid en billijkheid
en wanneer het voor wat betreft zijn strekking of inhoud in strijd is met de
redelijkheid en billijkheid.50 De vrijheid van de rechter bij het toetsen of het
besluit voor wat betreft inhoud of strekking in strijd is met de redelijkheid en
billijkheid is wat ruimer dan bij de toetsing of een besluit qua wijze van
totstandkoming voldoet aan de vereisten die door de redelijkheid en billijkheid
gesteld worden. Totstandkomingsvereisten zijn immers nauwkeurig te toetsen,
daar zit minder ruimte voor discretie dan in de vraag of de inhoud van een
besluit in strijd met de redelijkheid en billijkheid is.51

45. Parl. Gesch. Aanpassing B.W. (Inv. 3, 5 en 6), p. 172. Verwezen wordt naar het Doetinchemse
IJzergieterij arrest.

46. Asser - Van der Grinten - Maeijer 2.II 1997, nr. 133, Van der Heijden - Van der Grinten
1992, nr. 224.1.

47. Zie voor een overzicht van de belangrijkste uitspraken over strijd met de redelijkheid en
billijkheid Rechtspersonen (Huizink) art. 8 aant. 10.

48. Dijk/Van der Ploeg 2007, 5.6.2.
49. Over marginale toetsing schrijven Borst 1962 en 1969, Van der Grinten 1969, De Monchy/

Timmerman 1991, p. 86, Huizink Rechtspersonen art. 15 aant. 5, Koelemeijer 1999,
p. 33-38 en 52-60. Van Schilfgaarde/Winter 2009, nr. 96, drukt het anders uit: ‘Ook aan
de redelijkheid en billijkheid dienen besluiten integraal te worden getoetst. De norm laat
echter een zodanige marge dat men niet te snel - zeker niet als het betrokken orgaan
tegenstrijdige belangen heeft moeten afwegen - tot overschrijding daarvan moet besluiten.’

50. HR 30 oktober 1964, NJ 1965, 107 m.nt. GJS, AA XIV 63, m.nt. Vd Gr. (Mante), Maeijer
1964, p. 155, Maeijer 1983, p. 42, Van Schilfgaarde/Winter 2009, nr. 96.

51. Huizink 1989, p. 126, Dijk/Van der Ploeg 2007, nr. 5.6.2. Hof Arnhem 5 februari 2002,
JOR 2002, 153. De raad van commissarissen kon volgens het Hof in redelijkheid tot het !
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5.5 Een reglement als beoordelingsmaatstaf

In 1992 werd in de wet opgenomen dat ook een besluit in strijd met een
reglement vernietigbaar is, art. 2:15 lid 1 sub c BW. Tot die tijd bestond
onduidelijkheid over de status van een besluit dat in strijd met een reglemen-
taire bepaling genomen was.52 Vanaf 1992 is in de wet vastgelegd dat een
besluit in strijd met een reglement vernietigbaar is. In de memorie van
toelichting werden hieraan de volgende woorden gewijd:

‘Toegevoegd is een nieuw onderdeel c, volgens hetwelk ook strijd met een reglement tot
vernietigbaarheid leidt. Reglementaire bepalingen houden veelal slechts procedurevoorschrif-
ten in; overtreding van zulke bepalingen behoort niet zonder meer nietig te zijn, als de direct
belanghebbenden zich met die overtreding kunnen verenigen of zich daarbij willen
neerleggen.’53

In de overwegingen om in de wet op te nemen dat een besluit in strijd met een
reglement vernietigbaar is, heeft het arrest van de Hoge Raad over Febeco een
rol gespeeld.54 Baseballer Jakoba vorderde bij het Gerecht in eerste aanleg te
Curaçao in kort geding een bevel aan Febeco (de Curaçaose federatie van
baseball verenigingen) om hem in te schrijven als lid van baseballvereniging
Wild Cats Honda. Febeco weigerde dat. Door de weigering kon Jakoba niet
geplaatst worden op de spelerslijst van Wild Cats Honda en dat had tot gevolg
dat hij niet namens deze vereniging kon deelnemen aan de baseballcompetitie.
Het besluit van het bestuur van Febeco om Jakoba niet in te schrijven was in
strijd met haar eigen reglementen zo oordeelde het Hof van Justitie. De Hoge
Raad bevestigde dat oordeel en voegde daaraan toe dat een besluit in strijd met
een reglement door de rechter vernietigd kan worden. In art. 2:15 lid 1 sub c
BW is dat nu vastgelegd.

In art. 2:15 lid 1 sub c BW wordt geen onderscheid gemaakt naar de aard van de
reglementaire bepalingen die worden overtreden. Zowel bij het niet naleven van
een reglementaire bepaling over totstandkoming als bij niet naleving van een in
een reglement opgenomen inhoudelijke bepaling, is een in strijd met die
reglementaire bepaling genomen besluit, vernietigbaar. Dat wijkt af van het

ontslag van een bestuurder besluiten. Geoordeeld werd dat het ontslag niet kennelijk
onredelijk was wegens het ontbreken van een geldige reden. Het ontslag was echter wel
kennelijk onredelijk om een andere reden. Namelijk ook al was niet op grond van art. 2:15
lid 1 sub b BW overgegaan tot vernietiging van het ontslag besluit, toch was het besluit
kennelijk onredelijk omdat het besluit in strijd was met de regel van art. 2:117 lid 4 BW dat
een bestuurder het recht heeft om over zijn ontslag te worden gehoord. In gelijke zin
Rb. Arnhem 26 maart 2008, JOR 2008, 153 m.nt. Holzer.

52. Van der Ploeg 1978, p. 98, Asser - Van der Grinten - Maeijer 2.II 1997, nr. 130.
53. Parl. Gesch. Aanpassing B.W. (Inv. 3, 5 en 6), MvT Inv. p. 169.
54. HR 21 juni 1985, NJ 1985, 838 (Febeco).
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in art. 2:14 en 15 BW gevolgde systeem waarin een besluit in strijd met een
bepaling die ziet op de inhoud van het besluit nietig en een besluit in strijd met
een voorschrift dat de totstandkoming van een besluit regelt, vernietigbaar is.
Naar aanleiding van vragen hierover van de vaste Kamercommissie is in de
memorie van antwoord de volgende passage opgenomen:

‘Het is juist dat reglementen van zeer uiteenlopende aard kunnen zijn, doch het zou voor de
praktijk moeilijkheden opleveren, indien de wet voor de regeling der nietigheid of vernietig-
baarheid onderscheid zou maken naar gelang het reglement procedurele dan wel inhoudelijke
regels bevat. Juist daarom is voorgesteld hier wèl een uniforme regeling te stellen, doch,
anders dan bij de statuten, het vereiste van overeenstemming met een reglement niet te
sanctioneren met nietigheid, doch slechts met vernietigbaarheid. Degene die een redelijk
belang bij de naleving van het reglement kan aantonen, kan dan de vernietiging uitlokken- zie
lid 3, onder a -, maar als zo’n redelijk belang niet bestaat blijft het besluit in stand; voorts leent
een zodanig besluit zich ook tot bevestiging conform artikel 3.2.18 jo artikel 3.2.21. Aldus is
een flexibele regeling geschapen die aan de behoeften der praktijk zal kunnen voldoen.’55

In het huidige tijdsgewricht vraag ik mij af of nog wel vol te houden is dat een
besluit in strijd met een reglement in alle gevallen vernietigbaar is. Zowel de
statuten als reglementen kunnen het voor de rechtspersoon geldende objectieve
recht bevatten. Het belang van reglementen zal alleen maar toenemen. In de
Nederlandse Corporate Governance Code wordt regelmatig naar reglementen
verwezen.56 Voor een ander voorbeeld verwijs ik naar de - inmiddels niet meer
geldende - departementale richtlijnen waarin was vastgelegd dat de statuten
mochten bepalen dat een orgaan van de vennootschap een reglement zou
opstellen ter regeling van de besluitvorming voor een meerhoofdig bestuur en
een meerhoofdige raad van commissarissen.57 De departementale richtlijnen
zijn niet meer van kracht, er zullen in de praktijk binnen organisaties van
rechtspersonen nog heel wat daarop gebaseerde reglementen van kracht zijn.

Artikel 2:15 lid 1 sub c BW is destijds toegevoegd om een einde te maken aan
de discussie over de status van reglementen en te voorkomen dat een besluit in

55. Parl. Gesch. Aanpassing B.W. (Inv. 3, 5 en 6), MvA II, p. 173.
56. In best practice bepaling II.2.6. wordt verwezen naar een reglement waarin regels zijn

opgenomen over het bezit van en transacties in effecten door bestuurders anders dan die
uitgegeven door de eigen vennootschap. Best practice bepaling III.1.1. verwijst naar een
reglement bevattende de taakverdeling en werkwijze van de raad van commissarissen. Best
practice bepaling III.5.1. verwijst naar een reglement waarin opgenomen bepalingen over de
rol en verantwoordelijkheid van de kerncommissies van de raad van commissarissen, dit zijn
de auditcommissie, de remuneratiecommissie en de selectie- en benoemingscommissie. De
code geeft geen regels over handelingen of besluiten in strijd met een reglement. Vooralsnog
ga ik er vanuit dat besluiten in strijd met een dergelijk reglement op grond van art. 2:15 lid 1
sub c BW vernietigbaar zijn. Anders Van Solinge/Nowak 2004. p. 66.

57. Richtlijnen 1986 voor het beoordelen van oprichtingen en van statutenwijzigingen van
naamloze vennootschappen en besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid § 8.
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strijd met een reglementaire bepaling op grond van art. 2:8 lid 2 BW aan de
redelijkheid en billijkheid getoetst zou moeten worden.58 Erg overtuigend vind
ik dit niet. Het was beter geweest als de wetgever alvorens deze bepaling toe te
voegen, eerst had nagedacht over de status van reglementen en het hiërar-
chische verschil tussen statuten en reglementen. In het verlengde daarvan
hadden vragen aan de orde moeten komen als: welk orgaan is bevoegd tot het
vaststellen en wijzigen van een reglement en hoe moet een reglement bekend
gemaakt worden binnen de organisatie van de rechtspersoon. Reglementen
worden in tegenstelling tot statuten niet bij het handelsregister gepubliceerd.
Het is dus niet altijd eenvoudig verifieerbaar of er überhaupt een reglement is,
en zo ja, of daarin voorschriften zijn opgenomen die bij het nemen van besluiten
moeten worden nageleefd. Als aan die aspecten aandacht was besteed, was ook
een betere motivering voor de gelijke behandeling van inhoudelijke en totstand-
komingsvoorschriften in reglementen mogelijk geweest. De redenering zou als
volgt geweest kunnen zijn: statuten bevatten de fundamentele organisatieregels
van de rechtspersoon en zijn daarom van hogere orde dan reglementen. Regle-
menten bevatten in de regel de huishoudelijke aangelegenheden die binnen de
organisatie van de rechtspersoon geregeld moeten worden. In die lijn is ver-
dedigbaar dat besluiten die voor wat betreft hun inhoud in strijd met een statutaire
bepaling nietig zijn en dat strijd met een reglementair voorschrift leidt tot
vernietigbaarheid. In hoofdstuk 8 § 5.3 zal ik op besluiten in strijd met een
reglement terugkomen.

5.6 Een aandeelhoudersovereenkomst als beoordelingsmaatstaf

In aanvulling op de in de voorgaande paragrafen besproken in de wet vastgelegde
gronden voor vernietiging van een besluit, zal ik in de volgende paragraaf een in
rechtspraak en literatuur tot ontwikkeling gekomen grond bespreken.

Het gaat dan om de vraag of een besluit wegens strijd met een tussen de
aandeelhouders gesloten overeenkomst vernietigd kan worden. Aandeelhouders
kunnen afspraken maken ter nadere regeling van de tussen hen bestaande
verhoudingen en die afspraken vastleggen in een aandeelhoudersovereenkomst.
Besluiten in strijd met de tussen de aandeelhouders gemaakte afspraken kunnen
in het Nederlandse rechtspersonenrecht niet rechtstreeks aan de aandeelhou-
dersovereenkomst getoetst worden. In boek 2 BW is dat niet als grond voor de
toetsing van een besluit opgenomen. Toch wordt in de toetsing van besluiten,
zij het voorzichtig, wel rekening gehouden met tussen de aandeelhouders
gemaakte afspraken. Een voorbeeld daarvan is te vinden in de GorillaPark
uitspraken waarin het ging om de manier waarop de aandeelhouders elkaar aan

58. Van Solinge 1974, p. 311, Van der Ploeg 1989, p. 526, Van der Heijden - Van der Grinten 1992,
nr. 223, Van den Hoek 1991, p. 85. Dings 1998, p. 83 en 100, Asser - Van der Grinten - Maeijer
2.III 1997, nr. 348, Dumoulin 1999 nr. 314, Dijk/Van der Ploeg 2007, nr. 4.5.
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de tussen hen gesloten overeenkomst over een voor het voortbestaan van de
vennootschap noodzakelijke financiering probeerden te houden.59 En ook de
Hoge Raad houdt, zie bijvoorbeeld het arrest Verenigde Bootslieden, rekening
met de door de aandeelhouders onderling gemaakte afspraken die zij in een
aandeelhoudersovereenkomst hebben vastgelegd.60 Ik vind dat een goede
ontwikkeling. De tussen de aandeelhouders gemaakte afspraken vormen de
grondslag van hun samenwerking. Zolang die afspraken niet in strijd zijn met
dwingend recht kan bij de toetsing van besluiten daarmee rekening gehouden
worden. Als na invoering van het wetsontwerp flexibilisering bv-recht, er meer
mogelijkheden komen om aanvullende afspraken te maken, zal dat belang
alleen maar toenemen. In art. 2:21 lid 3 NA BW is de mogelijkheid een besluit
te toetsen aan een aandeelhoudersovereenkomst wel opgenomen. Hiermee loopt
het Antilliaanse recht voor op het Nederlandse. In mijn voorstel voor een andere
benadering van de toetsing van besluiten zal ik dit punt meenemen.

6. De derde vraag: Welke maatregelen staan de rechter ter
beschikking bij toepassing van art. 2:14-15 BW?

6.1 De maatregelen volgens art. 2:14 en 15 BW

De rechter heeft in de huidige regeling een beperkt instrumentarium. De rechter
kan constateren dat een besluit nietig is, art. 2:14 BW of een besluit vernietigen
omdat een van de in art. 2:15 lid 1 sub a, b of c BW genoemde gronden zich
heeft voorgedaan.

Als een besluit nietig is, treedt het beoogde rechtsgevolg niet in. Het besluit is
vanaf het moment dat het genomen werd zonder effect. De nietigheid werkt van
rechtswege en moet-ook als dat in ander verband aan het licht komt-ambtshalve
worden toegepast.61 Desgewenst kan een verklaring voor recht gevraagd
worden dat het besluit nietig is.62

Een vernietigbaar besluit is geldig totdat het op verzoek van een belang-
hebbende door de rechter vernietigd wordt. De rechter moet vaststellen dat zich
een van de in art. 2:15 lid 1 sub a, b of c BW genoemde gronden voor
vernietiging heeft voorgedaan. Vervolgens kan de rechter dat besluit vernieti-
gen. Art. 2:15 BW bepaalt niet dat de rechter een besluit moet vernietigen. In

59. Hof Amsterdam 25 april 2002, JOR 2002, 128 (GorillaPark).
60. HR 31 december 1993, NJ 1994, 436 (Verenigde Bootlieden), Van der Sangen 2008, p. 4 en 5.
61. Rb. Utrecht 1 december 2012, JOR 2011, 69 m.nt. Blanco Fernández (Stichting Vitras/CMD).
62. Hof Amsterdam 19 januari 1995, KG 1995, 179.
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art. 2:11 (oud) BW en ook in het ontwerp voor art. 2:15 BW was aanvankelijk
de volgende zinsnede opgenomen: een besluit van een orgaan van een rechts-
persoon kan, onverminderd … worden vernietigd. In de definitieve tekst van
art. 2:15 BW is dat vervangen door ‘is (…) vernietigbaar’. Dit gebeurde niet om
een inhoudelijke wijziging te bewerkstelligen maar om art. 2:14 en 15 BW bij
elkaar aan te laten sluiten.63 Dat het woord ‘kan’ niet meer in de tekst van
art. 2:15 BW voorkomt, betekent echter niet dat de rechter op dit punt geen
discretionaire bevoegdheid meer heeft. Hij heeft nog steeds - net als in de
vorige regeling - een zekere vrijheid bij het nemen van zijn beslissing. Die
vrijheid kan met zich mee brengen dat de vordering wordt afgewezen.64

Uit de tekst van art. 2:15 BW volgt dat de vernietiging van een besluit moet
geschieden door de rechter. Dat sluit vernietiging van een besluit door middel
van een buitengerechtelijke verklaring of in een arbitrale uitspraak uit.65

Bij de vernietiging van een vermogensrechtelijke rechtshandeling heeft de
rechter de mogelijkheid het effect aan de vernietiging geheel of gedeeltelijk te
ontzeggen. Voorwaarde hiervoor is dat de ingetreden gevolgen van een rechts-
handeling bezwaarlijk ongedaan gemaakt kunnen worden, art. 3:53 lid 2 BW.
De rechtshandeling wordt als het ware gesplitst in een geldig en een ongeldig
deel. Tijdens de parlementaire behandeling van boek 2 BW is gesteld dat deze
mogelijkheid ook bij de vernietiging van besluiten zou moeten gelden.66 Deze
voor rechtshandelingen in het algemeen geldende regel wordt sinds de beslis-
sing van de Hoge Raad in het Mante arrest ook op besluiten toegepast.67 Na de
invoering van boek 3 BW in 1992 is hierover geen twijfel meer mogelijk. Met
een beroep op art. 3:41 BW kan een besluit als daartoe aanleiding is,
gedeeltelijk vernietigd worden. Voorwaarde is dat het overblijvende deel, gelet
op inhoud en strekking van het besluit, niet in onverbrekelijk verband staat met
het nietige deel. Dat betekent dat telkens moet worden nagegaan of het verband
tussen de samenstellende delen van het besluit voldoende ‘los’ is om het
zelfstandig laten bestaan van bepaalde delen te rechtvaardigen. Vooral bij

63. Parl Gesch Aanpassing B.W. (Inv. 3, 5 en 6), p. 172.
64. Dijk/Van der Ploeg 2007, nr. 5.7.1.
65. Zie over de onmogelijkheid van een vernietiging door een buitengerechtelijke verklaring

Hof ’s-Hertogenbosch 26 augustus 2008, RO 2009. Dat een besluit niet in een arbitraal
vonnis kan worden vernietigd wordt bevestigd in de uitspraak van de Hoge Raad van
10 november 2006, JOR 2007, 5 m.nt. Sanders (Groenselect). In gelijke zin Kroeze 2007,
p. 215. Blanco Fernández 2007, p.34 ev., en Van Schilfgaarde 2008, p. 8 denken hier
anders over.

66. Parl. Gesch. Aanpassing BW (Inv. 3, 5 en 6) p. 174.
67. HR 30 oktober 1964, NJ 1965, 107 m.nt. G.J.S., AA 1964-1965, p. 63 m.nt. Van der Grinten

(Mante). In de 1e druk van het Handboek wordt in nr. 225 nog gemeld dat gedeeltelijke
vernietiging niet mogelijk zou zijn. In de 8e druk nr. 223.1 wordt de mogelijkheid van
gedeeltelijke vernietiging genoemd.
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complexe besluiten kan dit bijdragen aan een passende beslechting van het
geschil.68

Zo zou bereikt kunnen worden dat de vernietiging van een besluit op bepaalde
onderdelen geen werking heeft.69 Hoever dat mag gaan, moet van geval tot geval
bepaald worden. Daarbij moet rekening gehouden worden met het feit dat
gebaseerd op het vernietigde besluit, andere besluiten genomen kunnen zijn of
namens de rechtspersoon overeenkomsten met derden gesloten zijn.

Een derde mag er immers op vertrouwen dat, indien er sprake is van een tot
hem gericht besluit, dat besluit geldig genomen is. Artikel 3:53 lid 2 BW is
echter niet gericht op bescherming van de wederpartij maar op het respecteren
van wat ter uitvoering van een rechtshandeling al werd uitgevoerd en bezwaar-
lijk ongedaan gemaakt kan worden. Wat al werd gepresteerd kan in stand
blijven, zonder dat daaraan de kwalificatie ‘zonder rechtsgrond’ of ‘onver-
schuldigd’ verbonden kan worden, ook al is de daaraan ten grondslag liggende
rechtshandeling vernietigd. Artikel 2:16 lid 2 BW is daarentegen gericht op de
bescherming van de derde. Het artikel heeft in de bescherming van derden tegen
de gevolgen van een nietig of vernietigd besluit een zelfstandige plaats en is
geen verbijzondering van art. 3:53 lid 2 BW.

De rechter heeft, zo vloeit uit de rechtspraak voort, wel mogelijkheden tot
differentiatie in de op te leggen maatregelen.70 Hiervoor noemde ik al de
mogelijkheid een besluit gedeeltelijk te vernietigen.71 Andere mogelijkheden
zijn het opleggen van een bevel tot het nemen van een bepaald besluit, een
verbod op de uitvoering van een besluit of het opleggen van een verbod om mee
te werken aan de totstandkoming van een bepaald besluit in een procedure
gebaseerd op art. 2:8 of 6:162 BW.72 Verder kan als aanvullende maatregel
bijvoorbeeld als uitvoering van een nietig besluit dreigt, vooruitlopend op de
formele constatering dat het besluit nietig is, via de voorzieningenrechter in kort
geding verzocht worden om een verbod op de uitvoering van het besluit.

68. HR 9 januari 1987, NJ 1987 m.nt. Ma en TVVS 1987, p. 181 m.nt. Raaijmakers (Vecolac).
Andersom kan ook zie Pres Rb. Dordrecht, 25 juli 1991, KG 1991, 367 (Obema). De band
tussen verschillende besluiten is zo nauw dat zij in één vergadering besproken en besloten
moeten worden.

69. Huizink 1997, p. 86, Timmerman 1992, p. 158.
70. Den Boogert, 1982, p. 70. Een voorbeeld uit een kort geding: de voorzieningenrechter

oordeelde dat schending van het beginsel van hoor en wederhoor zo ernstig is dat het besluit
dat aldus genomen werd in strijd is met art. 2:15 lid 1 sub b BW. Om het orgaan dat dit
besluit nam in de gelegenheid te stellen alsnog het beginsel van hoor en wederhoor toe te
passen werd de beslissing aangehouden zodat een nieuw besluit genomen kon worden. Rb.
Rotterdam, 10 juni 2010, LJN BM7278.

71. Die bevoegdheid vloeit voort uit art 3:296 jo 326 BW. Door gebruik te maken van art. 3:300
lid 1 BW kan hieraan de mogelijkheid van reële executie worden toegevoegd.

72. Zie Van der Ploeg 1979, p. 684 ev. Zie voor een voorbeeld uit de rechtspraak: Rb. Roermond
17 mei 1993, NJ 1974, 57 waarin een bevel werd gegeven de jaarrekening vast te stellen.
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Hetzelfde geldt als een besluit vernietigbaar is.73 Ook dan kan er behoefte
bestaan aan een voorlopige voorziening die de status quo tussen partijen
handhaaft.74 In de huidige art. 2:14 - 15 BW is de mogelijkheid tot het treffen
van een voorlopige voorziening niet opgenomen en moet een voorlopige
voorziening gebaseerd worden op art. 2:8 BW of 6:162 BW. In de praktijk
blijkt dat nadat de voorlopige voorziening getroffen is, niet in alle gevallen nog
een verdere behandeling van de hoofdzaak volgt. Betrokkenen hebben ge-
kregen wat zij beoogden en hebben daarna geen behoefte meer aan voortzetting
van de behandeling of zij hebben, nadat de voorlopige voorziening getroffen is,
hun conflict op een andere manier opgelost.

6.2 Mogelijkheden voor herstel van besluiten waaraan een gebrek kleeft

In het systeem van de wet is de algemene regel dat een besluit in strijd met de
wet of de statuten nietig is. Niet altijd wordt strijd met de wet of de statuten met
nietigheid gesanctioneerd, zie het in § 2 weergegeven citaat uit de memorie van
toelichting. De wet voorziet in mogelijkheden voor herstel van gebrekkige
besluiten. Bekrachtiging is mogelijk als een besluit nietig is wegens strijd met
de wet of de statuten en die nietigheid veroorzaakt wordt door het ontbreken
van een door de wet of statuten voorgeschreven handeling of mededeling, zie
art. 2:14 lid 2 BW. Een op grond van art. 15 lid 1 sub a BW vernietigbaar
besluit kan door een daartoe strekkend besluit bevestigd worden, art. 2:15

73. Tot 1992 was twijfelachtig of de rechter wel bevoegd was een verbod op te leggen, zie
bijvoorbeeld Van der Heijden - Van der Grinten 1992, nr. 224.1, Timmerman 1992, p. 160.
In de praktijk gebeurde dit echter wel. Als voorbeeld noem ik de uitspraak van het Hof
’s-Gravenhage, 1 oktober 1982, NJ 1983, 393 en TVVS 1983, p. 105 m.nt. WJS, waarin een
besluit van de algemene vergadering waarbij de gehele winst werd toegevoegd aan de
algemene reserve vernietigd werd. Onder de gegeven omstandigheden (een deel van de
aandeelhouders was ook bestuurder en ontving uit dien hoofde een hoog tantième en het
passeren van het dividend werd gebruikt als pressiemiddel tegen de minderheidsaandeel-
houders) was het besluit in strijd met de goede trouw. Na deze constatering bepaalde het Hof
dat de algemene vergadering gehouden was ten minste een door het Hof vastgesteld
dividend te doen uitkeren. Van der Grinten meent dat een bevel aan de algemene vergadering
niet mogelijk is, wel had de rechter kunnen bepalen dat de vennootschap gehouden is een
door de rechter vastgesteld dividend uit te keren. Een andere mogelijkheid is dat de rechter
een aandeelhouder veroordeelt zijn stem op een bepaalde manier uit te brengen. Andere
voorbeelden van uitspraken waarin de rechter een bevel oplegt: Pres. Rb. Alkmaar
15 december 1976, NJ 1978, 319 m.nt. Ma (VND). In deze uitspraak werd als voorziening
een verbod opgelegd om mee te werken aan de totstandkoming van een besluit. Pres. Rb.
Breda 30 oktober 1979, NJ 1981, 220 m.nt. Ma (TWM) waarin een voorlopige voorziening
werd afgewezen waarbij een verbod gevraagd werd op het op een bepaalde manier
uitbrengen van stemmen. Rb. Roermond 17 mei 1993, NJ 1974, 57 waarin een bevel
werd gegeven de jaarrekening vast te stellen.

74. Rb Amsterdam (Voorzieningenrechter) 12 december 2011, JOR 2012, 7 m.nt. Nowak en
Hof Amsterdam 7 februari 2012, JOR 2012, 76 m.nt. Blanco Fernández.
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lid 6 BW. Een met de algemene regeling voor de bekrachtiging, zoals art. 3:58
BW voor rechtshandelingen, vergelijkbare algemene regeling kent boek 2 BW
niet. In § 6.2.2 zal ik op de bekrachtiging van besluiten op grond van art. 3:58
BW ingaan.

6.2.1 Bekrachtiging van een besluit op grond van art. 2:14 lid 2 BW

In art. 2:14 lid 2 BW is bepaald dat het ontbreken van een voorafgaande
handeling of mededeling hersteld kan worden door bekrachtiging. In zulke
gevallen was naar het oordeel van de wetgever nietigheid geen passende
sanctie. Dat een orgaan niet in de besluitvorming wordt betrokken terwijl dat
volgens de wettelijke of statutaire regels wel vereist is, is niet correct maar in
veel gevallen niet onoverkomelijk. De reden voor het opnemen van een
herstelmogelijkheid in art. 2:14 lid 2 BW wordt in de memorie van toelichting
uiteengezet:

‘… dat lid 1 in beginsel betrekking heeft, niet alleen op besluiten waarvan de inhoud of strekking
met de wet in strijd is, of die onbevoegdelijk zijn genomen, doch ook indien aan andere
geldigheidsvereisten niet is voldaan, zoals een voorafgaande aanbeveling of voordracht.

Deze laatste categorie leent zich overigens voor bekrachtiging, die een gemaakt verzuim
kan herstellen. Dit is thans in lid 2 bepaald: weliswaar moet degene aan wie een recht tot
beïnvloeding van de besluitvorming is toegekend, evenals ieder ander, het besluit naast zich
neer kunnen leggen als hij tot die beïnvloeding niet de gelegenheid heeft gekregen, maar
anderzijds zijn er geen belangen met nietigheid gemoeid indien hij zich achteraf met het
genomen besluit kan verenigen.’75

Het ontbreken van een voorafgaande handeling of mededeling ziet volgens de
memorie van toelichting:

‘… in de eerste plaats op handelingen van anderen. Daarbij zal men vooral moeten denken aan
vereiste goedkeuringen, ontheffingen, voordrachten en dgl vooraf. De tweede soort handelin-
gen zijn die welke van de rechtspersoon zelf uitgaan, waarbij moet worden gedacht aan
mededelingen omtrent vacatures en dergelijke, en aan verzoeken om voordrachten en
adviezen. Men zie bijv. art 158 lid 4 tweede zin en lid 5.’76

75. Parl. Gesch. Aanpassing B.W. (Inv. 3, 5 en 6) p. 167-168.
76. Parl. Gesch. Aanpassing B.W. (Inv. 3, 5 en 6) p. 168. Over de vraag of art. 158 lid 4, 2e zin

en lid 5 wel van toepassing zijn kan men verschillend denken. Per 1 oktober 2004 is de
structuurregeling gewijzigd en gaat het voorbeeld niet meer op. Voor die tijd wel, maar de
verwijzing in de Memorie van toelichting is niet correct. Art. 158 lid 6 gaf een bijzondere
procedure. De algemene vergadering en de ondernemingsraad konden bezwaar maken op
grond van het niet naleven van deze procedurele voorschriften. Asser - Van der Grinten -
Maeijer 2.II 1997, nr. 128, Asser-Maeijer 2.III 2000, nr. 370, De Monchy/Timmerman 1991,
p. 64. Anders Van der Grinten in Asser - Van der Grinten 2.II 1991, nr. 128.
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Tot de voorafgaande handelingen worden gerekend de wettelijke of statutair
vereiste voordracht voor een benoeming van een bestuurder of commissaris, het
wettelijke of statutaire voorschrift dat een besluit slechts genomen kan worden
op voorstel van een ander orgaan en het wettelijke of statutaire voorschrift dat
voorafgaande machtiging of goedkeuring door een ander orgaan vereist is.77

Met ‘een mededeling aan een ander orgaan’ wordt bedoeld een mededeling of
kennisgeving aan een ander orgaan. Dat het alleen gaat om voorafgaande
goedkeuringen of machtigingen volgt uit de memorie van toelichting:

‘Het lid heeft geen betrekking op het ontbreken van handelingen die niet de geldigheid, doch
slechts de uitvoering van besluiten in de weg staan, zoals goedkeuring en ontheffing achteraf:
zulke handelingen kunnen nog te allen tijde - of althans binnen een gestelde termijn - worden
verricht, en van bekrachtiging van een nietig besluit is daarbij geen sprake.’78

Pas als de goedkeuring of machtiging verleend is, is het besluit volkomen en
kan het worden uitgevoerd. Het orgaan dat de voorafgaande handeling had
moeten verrichten of waaraan de mededeling had moeten worden gedaan, kan
het besluit bekrachtigen door een daartoe strekkend besluit of door alsnog
machtiging te verlenen aan het andere orgaan. Door de bekrachtiging wordt de
nietigheid geheeld. Gelden voor het verrichten van een voorgeschreven
handeling of mededeling vereisten, bijvoorbeeld een vormvereiste, dan gelden
die voorschriften ook voor de bekrachtiging. Dit voorschrift is ontleend aan
art. 3:69 lid 2 BW.

Voorafgaande handelingen of mededelingen die aan een ander orgaan gedaan
moeten worden, kunnen gemakkelijk verward worden met voorschriften die
zien op de totstandkoming van besluiten, art. 2:15 lid 1 sub a BW. Daarom is in
lid 2 van art 2:15 BW uitdrukkelijk vastgelegd dat de voorafgaande goedkeu-
ring of mededelingen als bedoeld in art. 2:14 lid 2 BW geen procedurevoor-
schriften in de zin van art. 2:15 lid 1 sub a BW zijn. In de memorie van
toelichting wordt dit uiteengezet en wordt benadrukt dat het niet de bedoeling is
dat degenen die goedkeuring of machtiging moeten verlenen gedwongen
moeten worden tot procederen als het orgaan dat die goedkeuring of machtiging
nodig heeft voor een besluit, verzuimt die verplichting na te leven:

‘Betwijfeld kan worden of wettelijke of statutaire bepalingen die voorschrijven dat aan een
ander orgaan of een derde voorafgaande aan het besluit advies of toestemming moet worden
gevraagd, enz., behoren tot bepalingen die de totstandkoming van het besluit regelen. Hoe dit
ook moge zijn, lid 2 beoogt hier rechtszekerheid te scheppen, en wel in die zin dat bepalingen

77. HR 19 oktober 2001, JOR 2002, 1 m.nt. Blanco Fernández (Utrechts Monumentenfonds),
Rb. Arnhem 14 juli 2004, JOR 2004, 293.

78. Parl. Gesch. Aanpassing B.W. (Inv. 3,5 en 6) p. 168. Bij ontbrekende achteraf te verlenen
goedkeuring is een besluit krachteloos. Van Schilfgaarde/Winter 2009, nr. 91 en 94.

DE TOETSING VAN BESLUITEN VANAF 1992

105



van deze aard niet onder lid 1 sub a vallen, zodat overtreding daarvan niet tot vernietigbaar-
heid leidt, doch, ingevolge artikel 14, tot nietigheid.

Tot deze keus leidt de overweging dat deze bepalingen wettelijke of statutaire bevoegd-
heden van andere organen of derden inhouden, en dat dezen niet tot procederen behoren te
worden genoopt, indien het besluitende orgaan verzuimt zijn verplichtingen na te komen. Voor
de redactie is verwezen naar artikel 14 lid 2 waar wordt bepaald dat juist deze besluiten, indien
op deze grond nietig, kunnen worden bekrachtigd.’79

Het orgaan dat de voorafgaande handeling of mededeling had moeten ver-
richten, moet voldoende tijd gegund worden om alsnog aan de voorwaarden te
voldoen en op die manier het besluit te bekrachtigen. Bekrachtiging dient
binnen een redelijke termijn te geschieden, zie art. 2:14 lid 3 BW.80 Of deze
bekrachtiging terugwerkende kracht heeft is niet in wet vastgelegd. Bekrachti-
ging van rechtshandelingen op grond van art. 3:58 BW heeft wel terug-
werkende kracht.81 In het verlengde daarvan wordt aangenomen dat ook de
bekrachtiging van een besluit op grond van art. 2:14 lid 2 BW terugwerkende
kracht heeft als aan de in dat artikel gestelde voorwaarden voldaan is. Het zou
ook wel vreemd zijn als bekrachtiging op grond van art. 2:14 lid 2 BW geen
terugwerkende kracht zou hebben. Uit de parlementaire geschiedenis blijkt ook
niet dat de wetgever hier iets anders bedoeld heeft. Door bekrachtiging wordt
het besluit derhalve alsnog, met terugwerkende kracht (ex tunc) geldig.

Een illustratie van het onderscheid tussen nietige besluiten die op grond van
art. 14 lid 2 te bekrachtigen zijn en krachteloze besluiten geeft de uitspraak van
de Hoge Raad over het Utrechts Monumentenfonds.82 Het in de statuten van de
stichting opgenomen goedkeuringsvereiste was zo geformuleerd dat onduide-
lijk was of de goedkeuring door de gemeente Utrecht vooraf gevraagd en
verleend diende te verlenen of dat die goedkeuring ook achteraf gevraagd en
verleend mocht worden. Als de machtiging vooraf gevraagd moet worden leidt
het niet vragen van goedkeuring tot een nietig, maar op grond van art. 2:14 lid 2
BW te bekrachtigen besluit. Als de goedkeuring achteraf gevraagd mag
worden, leidt een verzuim tot een krachteloos besluit. Voor een derde maakt
dat overigens niet uit. Als bijvoorbeeld door het bestuur van een vereniging of
stichting gehandeld is in strijd met art. 2:44 lid 2 BW of 2:291 lid 2 BW is het
besluit nietig. Zijn de omstandigheden van het geval zodanig dat de derde

79. Parl. Gesch. Aanpassing B.W. (Inv. 3, 5 en 6), p. 169.
80. Dit correspondeert met art. 3: 55, 57 en 69 BW. De onmiddellijk belanghebbende die in deze

artikelen wordt genoemd, is in art. 2:14 lid 3 BW verbijzonderd tot het orgaan dat het nietige
besluit heeft genomen en de wederpartij tot wie het besluit was gericht. Bij dat laatste moet
gedacht worden aan een benoemings- en ontslagbesluit waarbij een aanbod is gedaan of
aanvaard. Parl. Gesch. Aanpassing B.W. (Inv. 3, 5 en 6), p. 168.

81. Huizink 2003, p. 201; Timmerman 1992, p. 155.
82. HR 19 oktober 2001, JOR 2002, 1 m.nt. Blanco Fernández (Utrechts Monumentenfonds).

Zie hierover ook een bijdrage van mijn hand in O&F 2004, p. 48-50.
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mocht aannemen dat er een geldig besluit genomen is, dan wordt hij beschermd
door art. 2:16 lid 2 BW.

6.2.2 Bekrachtiging van een besluit op grond van art. 3:58 BW

In de vorige paragraaf besprak ik de bijzondere regel voor bekrachtiging van
besluiten die niet voldoen aan bepaalde geldigheidsvereisten. In deze paragraaf
zal ik ingaan op de vraag of besluiten die op een andere grond nietig zijn,
bekrachtigd kunnen worden op grond van art. 3:58 BW. Er zijn nietige besluiten
die niet bekrachtigd kunnen worden, bijvoorbeeld besluiten in strijd met de
openbare orde of goede zeden. Maar er zijn ook besluiten die wegens een
andere grond nietig zijn. Aanvankelijk werd, onder andere door Van der
Grinten, terughoudend geoordeeld over de mogelijkheden van bekrachtiging
van besluiten op grond van art. 3:58 BW.83 Allengs is er in de literatuur echter
een ruimere visie op de bekrachtiging ontwikkeld en wordt aangenomen dat
bekrachtiging van besluiten op grond van art. 3:58 BW mogelijk is.84 Dat
betekent dat als een besluit niet geldig blijkt te zijn terwijl alle betrokkenen
ervan overtuigd zijn dat het besluit wel geldig is, het besluit op grond van art.
3:58 BW bekrachtigd kan worden. Bijvoorbeeld een besluit tot verhoging van
het geplaatste kapitaal tot boven de grens van het maatschappelijk kapitaal. Dat
besluit is nietig maar kan bekrachtigd worden door een statutenwijziging
waarbij het maatschappelijk kapitaal wordt verhoogd tot minimaal het bedrag
van het geplaatste kapitaal. Een tweede voorbeeld: de bevoegdheid tot het
uitgeven van aandelen komt in beginsel toe aan de algemene vergadering.
Volgens de wet mag de algemene vergadering van een nv het bestuur aanwijzen
als bevoegd orgaan. Als het bestuur besluit tot uitgifte van meer aandelen dan in
het aanwijzingsbesluit is bepaald, is het besluit nietig. Door het aantal aandelen
dat mag worden uitgegeven te verhogen kan de algemene vergadering het
uitgifte besluit bekrachtigen.85

Derden hoeven onder de bekrachtiging van een besluit niet te lijden. Zij kunnen
zich beroepen op het uit art. 3:58 BW voortvloeiende voorschrift dat bekrachti-
ging geen effect kan hebben als een onmiddellijk belanghebbende zich op de
ongeldigheid van het besluit heeft beroepen. Voor derden die inmiddels rechten
hebben verkregen kent art. 3:58 lid 3 BW een bijzondere voorziening. Er blijft
dan nog één praktisch punt op te lossen. In art. 3:58 BW worden alleen

83. Asser - Van der Grinten 2.II 1997, nr. 129a.
84. De Monchy/Timmerman 1991, p. 76, Huizink 2003, Snijders 2003, Van Schilfgaarde/Winter

2006, nr. 94, Rechtspersonen Huizink art. 14 aant. 13.
85. HR 18 november 1991, NJ 1992, 334 m.nt. Ma, TVVS 1992, p. 74-75 m.nt. L.T., Als er

geen delegatiebesluit is, kan door het alsnog nemen van een delegatiebesluit, het emissiebe-
sluit bekrachtigd worden, zie HR 13 april 1975, NJ 1957, 345 m.nt. LEHR.
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wettelijke vereisten genoemd. Voor de bekrachtiging van een besluit in strijd
met de statuten, moet art. 3:58 BW ruim geïnterpreteerd worden, zodat ook het
voldoen aan statutaire voorwaarden hieronder valt.86

Over de vraag of besluiten die nietig zijn omdat zij genomen werden in strijd
met een dwingendrechtelijke bevoegdheidsverdeling, bekrachtigd kunnen wor-
den, wordt in de literatuur verschillend gedacht.87 Een door een onbevoegd
orgaan genomen besluit kan naar de opvatting van enkele auteurs waaronder
Van Schilfgaarde, Timmerman, Maeijer en Huizink niet bekrachtigd worden.88

De dwingendrechtelijke verdeling van de bevoegdheden over de organen van
een rechtspersoon laat geen delegatie van bevoegdheden toe zodat volgens deze
auteurs een besluit van een onbevoegd orgaan niet bekrachtigd kan worden
door een besluit van het wèl bevoegde orgaan. Voor een voorbeeld verwijs ik
naar de uitspraak van de Hoge Raad waarin werd beslist dat besluiten die niet
tot de bevoegdheid van een orgaan behoren niet bekrachtigd kunnen worden.89

Een tweede voorbeeld ontleen ik aan de uitspraak van Hof ’s-Hertogenbosch
18 juni 1990, NJ 1991, 32. In de casus uit het arrest werd een bestuurder
ontslagen door de raad van commissarissen. De algemene vergadering had die
bevoegdheid - in strijd met de wet - aan de raad van commissarissen ge-
delegeerd. In hoger beroep bevestigde het Hof dat de algemene vergadering
deze bevoegdheid niet had kunnen delegeren. Naar het oordeel van het Hof kan
bekrachtiging bij een externe rechtshandeling niet ten nadele van een derde
terugwerken als die derde de geldigheid van de bekrachtigde rechtshandeling
heeft betwist. Van den Ingh heeft voorgesteld de bekrachtiging van besluiten
genomen door onbevoegde organen te realiseren door analogische interpretatie
van art. 2:14 lid 2 BW.90 Bij dit alles dient bedacht te worden dat het arrest van
het Hof gewezen werd onder het oude recht, dat een bepaling als art. 3:58 BW
niet kende. Een ander argument om Van den Ingh niet te volgen in zijn
opvatting, is dat in de memorie van toelichting bij art. 2:14 lid 2 BW gesteld is
dat dit artikellid slechts voor een beperkt aantal gevallen geschreven is, zodat de
wetsgeschiedenis geen grond biedt voor analoge toepassing. Sinds de invoering
van art. 3:58 BW zijn de mogelijkheden voor bekrachtiging ruimer. Analoge
toepassing van art. 2:14 lid 2 BW is derhalve niet nodig.91 Als - zoals sommige

86. Snijders 2003, p. 708, Van Schilfgaarde/Winter 2009, nr. 94.
87. Slagter 1992, p. 3, Asser - Van der Grinten - Maeijer 2.II 1997, nr. 88, Van Schilfgaarde/

Winter 2009, nr. 59.
88. De Monchy/Timmerman 1991, p. 76, Timmerman 1992, p. 156, Asser - Van der Grinten -

Maeijer 2.II 1997, nr. 129a, Van Schilfgaarde/Winter 2009, nr. 94, Maeijer 1997, p. 112.
Rechtspersonen Huizink, art. 14 aant.13.

89. HR 2 juni 1977, NJ 1978, 238 m.nt. Ma (Flatexploitatie vereniging Minerva) Dit arrest is
ook bekend als het Jacobus Recourt arrest.

90. Van den Ingh 1992, p 93 ev. Van den Ingh 1997, p. 1-8.
91. Zie Maeijer 1997, p. 112.
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auteurs aannemen - aangenomen mag worden dat zelfs non existente besluiten
bekrachtigd kunnen worden, dan zou naar mijn mening art. 3:58 BW ruim mogen
worden toegepast. Als voorwaarde daarvoor geldt dan wel dat aan de overige
vereisten die in het artikel gesteld worden, voldaan is.92 Een nietig besluit dat
genomen werd door een onbevoegd orgaan, kan dan bekrachtigd worden door een
besluit van het wel competente orgaan.

6.2.3 Bevestiging van een besluit op grond van art. 2:15 lid 6 BW

Een wegens het niet naleven van art. 2:15 lid 1 sub a BW vernietigbaar besluit
kan volgens art. 2:15 lid 6 BW bevestigd worden. Bevestiging vindt plaats door
een daartoe strekkend besluit dat genomen wordt door het orgaan dat het
oorspronkelijke besluit nam. Voor het bevestigingsbesluit gelden dezelfde
vereisten als voor het oorspronkelijke besluit. Uit de memorie van toelichting
volgt dat het bevestigingsbesluit een zelfstandig besluit is. Het effect daarvan is
dat het gebrekkige besluit buiten het bereik van de vernietiging wordt gebracht.
Het geldt voortaan als onaantastbaar besluit vanaf het tijdstip waarop het is
genomen.93 Dat bevestiging terugwerkende kracht heeft, volgt niet uit de
memorie van toelichting maar is wel af te leiden uit de tweede zin van lid 6.
Zolang een vordering tot vernietiging aanhangig is, kan het besluit niet
bevestigd worden omdat door een bevestiging tijdens de procedure juist de
grond voor de vordering tot vernietiging weggenomen zou kunnen worden.94

De mogelijkheden voor bevestiging van een besluit zijn beperkt. Alleen als een
wettelijk of statutair totstandkomingsvoorschrift geschonden is, zie art. 2:15
lid 1 sub a BW, is bevestiging mogelijk.95 Bevestiging op grond van lid 6 van
een besluit in strijd met de redelijkheid en billijkheid, art. 2:15 lid 1 sub b BW,

92. Van Schilfgaarde/Winter 2009, nr. 93, Rechtspersonen Huizink, art. 14 aant.4; Huizink
2003, Snijders 2003. Daarentegen menen Overes en Van Veen 2000 dat een non existent
besluit niet bekrachtigd kan worden, zie hierover § 3 van dit hoofdstuk.

93. Parl. Gesch. Aanpassing B.W. (Inv. Boek 3, 5 en 6) p. 170. Het bevestigingsbesluit moet wel
voldoen aan de vereisten anders ontstaat een vicieuze cirkel van vernietigbare besluiten.

94. Wie voort wil maken en het besluit aansluitend aan de procedure wil bekrachtigen, zou
hangende de procedure een bevestigingsbesluit kunnen nemen. Dat besluit moet dan
genomen worden onder de opschortende voorwaarde dat het besluit niet vernietigd wordt.
Als geen vernietiging van het besluit volgt, treedt de bevestiging in werking en is het besluit
onaantastbaar geworden.

95. In § 5.1 besprak ik de vernietiging van besluiten wegens tegenstrijdig belang. Op deze plaats
merk ik op dat de regel dat een wegens strijd met art. 2:15 lid 1 sub a BW vernietigbaar
besluit door bevestiging geheeld kan worden ook voor de in art. 2:129/239 lid 6 bedoelde
bestuursbesluiten geldt. Voor dit besluit gelden dezelfde vereisten als voor het bestuursbe-
sluit. Een bestuurder met een tegenstrijdig belang mag dus ook niet deelnemen aan de
besluitvorming die moet leiden tot bevestiging van het bestuursbesluit. Lennarts/Boschma
2008, p. 732.
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zal afstuiten op het feit dat als een besluit in strijd is met de redelijkheid en
billijkheid ook het bevestigingsbesluit in strijd met de redelijkheid en billijk-
heid zal zijn. Bevestiging heeft dan geen zin. Er zou een opeenstapeling van
gebrekkige besluiten ontstaan. Als het gaat om een besluit dat qua totstandko-
ming in strijd is met de redelijkheid en billijkheid wil ik echter niet uitsluiten
dat indien alle belanghebbenden zich daarin kunnen vinden, het besluit toch
bevestigd wordt door het nemen van een bevestigingsbesluit.96

Een besluit in strijd met een reglementaire totstandkomingsbepaling,
art. 2:15 lid 1 sub c BW, kan niet bevestigd worden op grond van lid 6. Dat
vind ik vreemd. Tijdens de parlementaire behandeling heeft de minister gesteld
dat in dat geval bevestiging op grond van art. 3:55 BW mogelijk is, zonder
daarbij aan te geven waarom een besluit in strijd met een reglement alleen
bevestigd kan worden op grond van art. 3:55 BW en niet op grond van lid 6.97

Bevestiging op grond van art. 3:55 BW heeft namelijk als bezwaar dat het
besluit niet onaantastbaar wordt door die bevestiging. Bevestiging op grond van
art. 2:15 lid 6 BW is geënt op de bekrachtiging van art. 3:58 BWen heeft andere
gevolgen dan bevestiging op grond van art. 3:55 BW.98 Bevestiging op grond
van art. 2:15 lid 6 BW strijkt een vormgebrek glad doordat het orgaan
een besluit neemt dat wel aan de vereisten voldoet. Daarna kunnen belang-
hebbenden geen beroep meer doen op de vernietigbaarheid van het besluit. Wat
bij bevestiging op grond van art. 2:15 lid 6 BW in feite gebeurt, is dat aan een
vereiste voor de totstandkoming door het nieuwe besluit alsnog voldaan wordt.
In art. 2:15 lid 6 BW wordt daarvoor wel het woord bevestigen gebruikt maar
daarmee wordt iets anders bedoeld dan met bevestigen in art. 3:55 BW. De
bevestiging van art. 3:55 BW strijkt niets glad maar ontneemt degene die
bevestigd heeft de mogelijkheid om een beroep op het geconstateerde gebrek te
doen. Daarmee wordt in feite afstand gedaan van het recht om beroep te doen
op een vernietigingsgrond.99 Artikel 2:15 lid 6 BW is geen lex specialis van
art. 3:55 BW. Degene die op grond van art. 3:55 BW bevestigd heeft, heeft
daarna niet meer de mogelijkheid zich op het gebrek te beroepen. Anderen
kunnen dat nog wel. Een besluit is nadat het bevestigd is op grond van art. 3:55
BW niet onaantastbaar. Na bevestiging op grond van art. 2:15 lid 6 BW is dat
wel het geval.

96. De Groot 1995, 267-268, Huizink 2003, p. 195, 196, Snijders 2003, p. 707-708.
97. Parl. Gesch. Aanpassing B.W. (Inv. 3, 5 en 6), p. 173.
98. De Monchy/Timmerman 1991, p. 92, De Groot 1995, nr. 267-268, Huizink 2003, p. 197,

Snijders 2003, p. 707.
99. Asser - Hartkamp 4.II nr. 476, De Monchy/Timmerman 1991, p. 91, Huizink 2003, p. 197,

Snijders 2003, p. 708.
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Intermezzo
In de voorgaande paragrafen van dit hoofdstuk heb ik de onderzoeksvragen
beantwoord voor de toetsing van besluiten onder art. 2:14 en15 BW. Voor het
enquêterecht heb ik die vragen voor de periode tot 1976 behandeld in hoofd-
stuk 3. In de volgende paragrafen zal ik de onderzoeksvragen behandelen voor
het enquêterecht vanaf 1976.

7. De eerste vraag: Welke besluiten kunnen volgens het
enquêterecht aan de Ondernemingskamer worden voorgelegd?

Het enquêterecht maakt het mogelijk een onderzoek in te stellen naar het beleid
en de gang van zaken van een rechtspersoon, art. 2:345 BW. Dat onderzoek is
gericht op het verkrijgen van openheid van zaken teneinde het beleid en de
gang van zaken binnen de rechtspersoon te kunnen beoordelen. Getoetst wordt
of gehandeld is in strijd met elementaire beginselen van verantwoord onder-
nemerschap.100 Het gaat daarbij om de beoordeling van beleid, niet om de
toetsing van een besluit. Niettemin kunnen één of meer besluiten wel de
aanleiding vormen voor het instellen van een enquêteprocedure. Een besluit kan
of een serie besluiten kunnen een indicatie vormen voor mogelijk wanbeleid. In
sommige gevallen kan zelfs één besluit een indicatie vormen voor wanbeleid,
zie bijvoorbeeld de RNA beschikking.101

Daarmee is nog niet gezegd dat via het enquêterecht besluiten aan de rechter ter
toetsing voorgelegd kunnen worden op een wijze die vergelijkbaar is met een
op grond van art. 2:13-16 BW te voeren procedure. De toetsing van besluiten
aan de in de art. 2:14 en 15 BW genoemde gronden is gericht op de beoordeling
van een op zichzelf staand besluit en mondt uit in de constatering dat een besluit
nietig, of vernietigbaar is, dan wel in het oordeel dat het besluit niet nietig is of
dat zich geen grond voor vernietiging heeft voorgedaan.102 De toetsing van een

100. HR 10 januari 1990, NJ 1990, 466 m.nt. Ma (Ogem).
101. Hof Amsterdam (OK) 22 maart 2002, JOR 2002, 63, m.nt. Van den Ingh, (RNA), HR

18 april 2003, NJ 2003, 286, JOR 2003, 110. Bestuur en raad van commissarissen hadden
een beschermingsmaatregel getroffen tegen een aandeelhouder, die een groot belang in de
vennootschap verworven had, wiens plannen met de vennootschap hen niet aanstonden. Zie
ook Huizink 2011, nr. 248.

102. Denkbaar is dat een besluit volgens de regels genomen is doch dat het ten tijde van de
uitvoering niet meer passend is. Als de in art. 2:15 lid 5 BW genoemde termijn vervallen is
kan dat besluit niet meer via art. 2:15 BW aan de rechter worden voorgelegd. Dat zou wel
aanleiding kunnen zijn voor het instellen van een enquêteprocedure. Een andere mogelijk-
heid zou zijn het besluit op grond van art.2:8 lid 2 BW buiten toepassing te laten als dat in de
gegeven omstandigheden naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar
zou zijn. In de tekst van art. 2:8 lid 2 BW is het woord onaanvaardbaar gebruikt om te
benadrukken dat een beroep op dit voorschrift niet lichtvaardig gedaan mag worden.
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besluit door de Ondernemingskamer in het kader van de vernietiging bij wijze
van voorziening heeft een andere strekking dan de vernietiging op grond van
art. 2:15 BW. Ik zal dat in § 10.2 en 10.4 van dit hoofdstuk toelichten.

De betekenis die het begrip besluit in het enquêterecht heeft, sluit aan bij de
betekenis die ook op andere plaatsen in boek 2 BW aan het begrip besluit wordt
gegeven.103 De besluiten die in het kader van een voorziening na wanbeleid
geschorst of vernietigd kunnen worden, moeten dus besluiten in de zin van
boek 2 BW zijn. In de praktijk neemt de Ondernemingskamer (en ook de Hoge
Raad) het begrip besluit echter ruimer. Als de Ondernemingskamer moet
oordelen over een besluit - of dat nu gaat over de vraag of het besluit een
indicatie vormt voor wanbeleid of om de schorsing of vernietiging van een
besluit - gaat het veelal om op de onderneming gerichte besluiten over
onderwerpen die in art. 25 lid 1 WOR genoemd zijn waarbij de Onderne-
mingskamer niet expliciet toetst of het besluit een besluit in de zin van boek 2
BW is. Op het begrip besluit in de zin van de WOR zal ik in hoofdstuk 7 § 2
terugkomen.

8. De tweede vraag: Wie kan volgens het enquêterecht een
verzoek indienen?

Tot het instellen van een enquêteprocedure zijn de aandeelhouders en certificaat-
houders van een nv of bv, de leden van een vereniging, coöperatie of onderlinge
waarborgmaatschappij en die voldoen aan de in art. 2:346 en 347 BW gestelde
voorwaarden, bevoegd. Daarnaast zijn de in art. 2:347 BW genoemde werkne-
mers-organisaties en de advocaat-generaal, zie art. 2:345 lid 2 BW, bevoegd tot
het instellen van een enquête. Deze opsomming is limitatief.

De verzoekers moeten hun bezwaren tegen het beleid en de gang van zaken
eerst kenbaar gemaakt hebben aan het bestuur en de raad van commissarissen,
zie art. 2:349 BW. Als daarop geen reactie volgt kan de ondernemingskamer,
indien er gegronde redenen zijn om te twijfelen aan een juist beleid, een
enquêteverzoek toewijzen, art. 2:350 BW.104 Nadat de onderzoekers hun
rapport gedeponeerd hebben, kunnen, indien uit het verslag van wanbeleid is
gebleken, de oorspronkelijke verzoekers een verzoek doen tot het treffen van

103. Asser-Maeijer 2.III 2000, nr. 536, Asser -Van der Grinten - Maeijer 2.II 1997, nr. 135a,
Geerts 2004, p. 5.3.5.1, Geerts Rechtspersonen, art. 2:356 BW, aant. 7.

104. Wordt het verzoek toegewezen, dan benoemt de Ondernemingskamer een of meer personen
die een onderzoek moeten instellen naar het beleid en de gang van zaken binnen de
rechtspersoon. De Ondernemingskamer is vrij om de opdracht aan de onderzoekers te
formuleren. Zie voor kritische opmerkingen over de vrijheid die de Ondernemingskamer
daarbij neemt Raaijmakers 2003, p. 1377.
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een voorziening als bedoeld in art. 2:355 lid 1 BW.105 Als het rapport ook voor
anderen ter inzage gelegen heeft kunnen ook deze personen, mits zij voldoen
aan de vereisten die gesteld worden in art. 2:346 en 347 BW een dergelijk
verzoek doen. De advocaat-generaal is bevoegd om, om redenen van openbaar
belang, een verzoek tot het treffen van een voorziening te doen. Inhoudelijk
komt art. 2:355 BW overeen met art. 54 WvK.

Sinds 1994 is in art. 2:349a BW bepaald dat de Ondernemingskamer bevoegd is
een of meer onmiddellijke voorzieningen op te leggen als dat in verband met de
toestand van de rechtspersoon of in het belang van het onderzoek vereist is.106 De
bevoegdheid tot het indienen van een verzoek tot het treffen van een onmiddel-
lijke voorziening komt toe aan de indieners van het enquêteverzoek, art. 2:349a
lid 2 jo 2:345 BW. In de praktijk worden het enquêteverzoek en het verzoek tot
het treffen van een onmiddellijke voorziening tegelijkertijd ingediend.107 Op de
mogelijkheid een onmiddellijke voorziening te treffen nog voordat over het
enquêteverzoek beslist is, zal ik in § 11.3 van dit hoofdstuk ingaan.

105. De Hoge Raad heeft in het arrest van HR 1 februari 2002, JOR 2002, 29 m.nt. Josephus Jitta
onder nr. 30 (De Vries Robbé Groep), beslist dat de Ondernemingskamer zich bij het
toewijzen van een verzoek tot het instellen van een enquête dient te houden aan de
opsomming die de wet in de art. 2:345-346 BW geeft. In gelijke zin HR 25 februari
2011, NJ 2001, 335 m.nt. PvS, JOR 2011, 115 m.nt. Doorman, Ondernemingsrecht 2011,
p. 203 m.nt. Assink (Inter Acces Groep). Dat betekent dat de rechtspersoon, die in deze
artikelen niet genoemd wordt, naar huidig recht niet bevoegd is tot doen van een verzoek tot
het instellen van een enquête bij zichzelf. In het wetsontwerp tot wijziging van boek 2 van
het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van het recht van enquête wordt
voorgesteld de toegangsdrempels voor aandeelhouders aan te passen. Er zal onderscheid
gemaakt worden tussen vennootschappen met een geplaatst kapitaal tot € 22, 5 mio en
vennootschappen met een hoger geplaatst kapitaal. Voor de eerste categorie vennootschap-
pen verandert er niets, voor de tweede categorie vennootschappen worden de toegangs-
drempels gewijzigd. Het percentage aandelenbezit wordt voor hen verlaagd naar 1% terwijl
tegelijkertijd de alternatieve nominale waarde grens vervangen wordt door een beurswaarde
grens van € 20 mio. Ook de rechtspersoon zal worden toegevoegd aan de opsomming van de
enquêtegerechtigden. Kamerstukken II 2010/2011, 32 887, nr. 2.

106. In art. 2:356 sub a BW wordt verwezen naar ‘de bestuurders, commissarissen, de algemene
vergadering of enig ander orgaan van de rechtspersoon’. Dit lijkt mij niet correct geformu-
leerd. Het orgaan, dus het bestuur, de raad van commissarissen of de algemene vergadering
neemt een besluit en niet de bestuurders of de commissarissen. Er zou dus moeten staan:
‘schorsing of vernietiging van een besluit van het bestuur, de raad van commissarissen, etc.
Een kortere formulering van art. 2:356 sub a zou kunnen zijn: schorsing of vernietiging van
een besluit van een orgaan van de rechtspersoon.

107. In art. 2:349a BW wordt de term ‘onmiddellijke voorzieningen’ gebruikt voor ordemaat-
regelen met een tijdelijk karakter. Voor dit soort maatregelen wordt ook wel de term
voorlopige voorziening gebruikt. In de totstandkomingsgeschiedenis van art. 2:349a BW
worden de termen onmiddellijk en voorlopig niet consequent gebruikt. Olden 2003, p. 550,
gaat in op het verschil in terminologie en de gevolgen daarvan voor het instellen van hoger
beroep of cassatie.
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9. De derde vraag: Welke beoordelingsmaatstaf hanteert de
Ondernemingskamer bij toepassing van het enquêterecht?

Een enquêteprocedure is, zoals blijkt uit de tekst van art. 2:345 lid 1 BW gericht
op de beoordeling van het beleid en de gang van zaken van de rechtspersoon.
De Hoge Raad heeft de doeleinden van de enquêteprocedure in het Ogem arrest
samengevat:

‘…. dat de wetgever blijkens de ontstaansgeschiedenis van de regeling van het enquêterecht,
zoals deze is neergelegd in Boek 2 BW, als doeleinden van een enquête niet slechts heeft
beschouwd de sanering van en het herstel van gezonde verhoudingen door maatregelen van
reorganisatorische aard binnen de onderneming van de betrokken rechtspersoon, maar tevens
de opening van zaken en de vaststelling 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.’108

Een verzoek tot het instellen van een enquête kan volgens art. 2:350 lid 1 BW
alleen worden toegewezen als er gegronde redenen zijn om aan juist beleid te
twijfelen.109 Dat houdt in dat er feiten en omstandigheden aangevoerd moeten
worden waaruit blijkt dat er serieus getwijfeld kan worden aan het gevoerde
beleid. Het gaat daarbij niet uitsluitend om het beleid zelf, maar ook om de
manier waarop dat beleid tot stand gekomen is. Verder hoeft het onderzoek niet
noodzakelijkerwijs alleen betrekking te hebben op het beleid van het bestuur,
ook het beleid en de gang van zaken van andere organen kan onderwerp van de
enquête zijn. Uit de rechtspraak blijkt dat bijvoorbeeld schending van de
rechten van minderheidsaandeelhouders, financiële strubbelingen, belangen-
conflicten en impasses in besluitvorming in het bestuur of in de algemene
vergadering, het voeren van een onredelijke dividend politiek, het niet naar
behoren verstrekken van informatie door het bestuur aan (minderheids)aandeel-
houders als gegronde redenen om te twijfelen aan het beleid kunnen worden
beschouwd.110 De Ondernemingskamer heeft, zo volgt uit de rechtspraak,

108. Kamerstukken II 1968/69, 9596, nr. 3 (mvt), p. 4 ev. en nr. 6 (mva) p. 15, 16, HR 10 januari
1990, NJ 1990, 466 m.nt. Ma (OGEM). Deze parafrasering is ontleend aan de mvt en mva
en vormt een rode draad in de uitspraken van de Hoge Raad, zie HR 18 november 2005,
NJ 2006, 173 (Unilever) en HR 26 juni 2009, NJ 2011, 210 m.nt. W.J.M. van Veen onder
NJ 2011, 213(KPNQwest) als het gaat over de vraag wat het doel van een enquêteprocedure is.

109. Voor een analyse van de begrippen gegronde redenen en wanbeleid verwijs ik naar de
dissertaties van Geerts uit 2004 en Feenstra uit 2010. Zie ook Asser - Van Solinge-Nieuwe
Weme nr. 754 ev. Van Schilfgaarde 2009, nr. 116 ev. Huizink 2011, nr. 243ev.

110. Enkele voorbeelden: HR 26 mei 1983, NJ 1984, 481 m.nt. Ma (Linders-Hofstee), HR 9 juli
1990, NJ 1991, 51 m.nt. Ma (Sluis), HR 15 januari 1997, NJ 1997, 368 m.nt. MA en HR
31 mei 2000, NJ 2000, 555 m.nt. Ma (Vie d’Or I en II). Hof Amsterdam (OK) 31 december
1998, NJ 1999, 376 (Chipshol), Hof Amsterdam(OK) 8 maart 2001, JOR 2001, 55 m.nt. Brink
(Gucci), HR 14 september 2007, NJ 2007, 6123 (Versatel), Hof Amsterdam (OK) 24 november
2008, JOR 2009, 8 en Hof Amsterdam (OK) 9 februari 2009, JOR 2009, 70 (Fortis).
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hierbij een ruime beoordelingsmarge en is niet verplicht ieder verzoek tot het
instellen van een enquête te honoreren.111

Nadat het onderzoek is afgerond, brengen de door de ondernemingskamer
benoemde onderzoekers verslag uit aan de Ondernemingskamer, art. 2:353 BW.
Het verslag van de uitkomst van het onderzoek wordt neergelegd ter griffie van
het gerechtshof te Amsterdam. Als uit het verslag van wanbeleid blijkt, kan de
Ondernemingskamer op verzoek van de oorspronkelijke verzoekers en degenen
voor wie het verslag ter inzage heeft gelegen, een of meer voorzieningen
treffen.112 Dat de volgorde onderzoek, verslag, wanbeleid, voorziening dwin-
gend is, blijkt uit de uitspraak van de Hoge Raad inzake Gucci. Eerst is een
onderzoek vereist, pas daarna mag geconstateerd worden dat er sprake is van
wanbeleid, zelfs als dat op het eerste gezicht al duidelijk is.113

De wetgever is ervan uitgegaan dat wanbeleid in de betekenis die daaraan in de
enquêteregeling gegeven wordt, niet zal afwijken van het normale spraakge-
bruik. Per geval zal de rechter moeten beslissen of de gemaakte beleidsfouten
zo ernstig zijn dat van wanbeleid kan worden gesproken.114 In de loop der jaren
is het begrip wanbeleid in de rechtspraak ingekleurd. Resumerend: wanbeleid
betekent dat gehandeld is in strijd met elementaire beginselen van verantwoord
ondernemerschap. In een enquêteprocedure wordt onderzocht of de aard van het
handelen zo ernstig is dat dit bestempeld moet worden als onzorgvuldig of
laakbaar handelen. Incidentele beleidsfouten en eenmalige gedragingen zullen
in beginsel niet als wanbeleid bestempeld worden, tenzij er sprake is van
opzettelijk onjuist of ernstig verwijtbaar handelen en/of, dit handelen voor de
onderneming tot nadelige gevolgen heeft geleid of heeft kunnen leiden.
Voorbeelden van handelen in strijd met de elementaire beginselen van verant-
woord ondernemerschap zijn te vinden bij impasses in het besluitvormings-
proces, bij belangenverstrengeling en als er een - naar het oordeel van de
ondernemingskamer - kennelijk onjuiste afweging van belangen gemaakt is.115

Over veel kwesties die het beleid binnen een onderneming betreffen zoals

111. Uit HR18 november 2005, JOR 2005 (Unilever) volgt dat de Hoge Raad aan deze
belangenafweging geen hoge motiveringseisen stelt.

112. De Ondernemingskamer stelt aan de hand van het gedeponeerde verslag vast of er sprake is
van wanbeleid. Daarbij is de Ondernemingskamer niet gebonden aan de conclusies van de
onderzoekers, HR 4 juni 1997, NJ 1997, 631 m.nt. Ma (Textlite). Hierover ook Feenstra
2010, p. 84.

113. HR 27 september 2000, JOR 2000, 217 m.nt. Brink, Ondernemingsrecht 2000, p. 444 m.nt.
Bartman, Ars Aequi 2000, p. 873 m.nt. Raaijmakers (Gucci).

114. MvA Kamerstukken II 1968/69, 9596, nr. 6, p. 14.
115. Als voorbeelden noem ik: HR 21 februari 2003, NJ 2003, 181 (Viba), HR 21 februari 2003,

NJ 2003, 182 HBG/VEB), HR 1 maart 2002, NJ 2003, 296 m.nt. Ma (Zwagerman), 18 april
2003, NJ 2003, 286 (RNA).
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herstructurering en herfinanciering kan op goede gronden verschillend gedacht
worden. De Ondernemingskamer laat de rechtspersoon daarbij de nodige
vrijheid. Dat is inherent aan de door de wetgever voorgestane wijze van
toetsing in het enquêterecht, zie de uit de memorie van toelichting bij de
herziening van het ondernemingsrecht in 1971 in hoofdstuk 3 § 7.1 aange-
haalde passage, waar al blijkt dat de toetsing beperkt van aard dient te zijn.116

De Ondernemingskamer toetst of het ondernemingsbeleid in de gegeven
omstandigheden onredelijk is geweest. Een voorbeeld hiervan geeft het arrest
Verenigde Bedrijven Brederode. In deze beschikking oordeelde de Onderne-
mingskamer dat de forse verliezen op een project de vraag deed rijzen of de aan
het project verbonden risico’s wel voldoende onder ogen waren gezien. Zij
waren op zich zelf echter niet voldoende om de conclusie te rechtvaardigen dat
er sprake was van onjuist beleid:

‘dat tegenover de - ook door de onderzoekers niet onredelijk genoemde - argumenten ten
gunste van de bedoelde investeringen zodanige risico’s stonden of zodanige informatie met
betrekking tot een verdergaande en blijvende teruggang van de markt voorhanden was, dat een
redelijk handelend ondernemer van de bedoelde investeringen zou hebben moeten afzien’.117

In deze geest heeft de toetsing zich verder ontwikkeld. Zie bijvoorbeeld de
HBG-beschikking waarin de ondernemingskamer aan de orde stelt of het
bekritiseerde beleid van HBG naar de inhoud genomen als wanbeleid kan
worden gekwalificeerd, waarbij het: ‘in het bijzonder gaat om de vraag of HBG
in redelijkheid heeft kunnen besluiten’ tot afwijzing van het bod van Boskalis
en tot het aangaan van een joint venture met Ballast Nedam. De daarna
volgende beoordeling van (de inhoud van) het ondernemingsbeleid leidt naar
het oordeel van de Ondernemingskamer dat het genomen besluit niet onredelijk
was.118 Ook in meer recente beschikkingen hanteert de Ondernemingskamer
een vergelijkbare maatstaf.119

116. Zie over de rol die het Nederlandse model van ondernemingsbestuur daarbij speelt Assink &
Kroeze 2010, p.18.

117. Hof Amsterdam (OK) 7 december 1989, NJ 1990, 242 (Verenigde Bedrijven Bredero).
118. Hof Amsterdam (OK) 21 januari 2002, JOR 2002, 28. Andere voorbeelden geven Hof

Amsterdam (OK) 20 april 1995, NJ 1996, 168 (Noro-Nachtegaal), Hof Amsterdam (OK)
2 september 2004, JOR 2004, 271 (Getronics), Hof Amsterdam (OK) 17 april 2008, ARO
2008, 85 (ABN AMRO Holding).

119. Hof Amsterdam (OK) 17 februari 2009, ARO 2009, 44 (Lycos Europe), Hof Amsterdam
(OK) 16 maart 2009, ARO 2009, 56 (Nedelko Holding), 24 april 2009, ARO 2009, 64
(Allstar Consulting Holding). Hierover ook Assink & Kroeze 2010, p. 20 ev.
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10. De vierde vraag: Welke maatregelen staan de
Ondernemingskamer bij toepassing van het enquêterecht ter
beschikking?

10.1 Algemene opmerkingen

In art. 2:356 BW worden de voorzieningen die de Ondernemingskamer kan
treffen limitatief opgesomd. Voor dit onderzoek is uit die opsomming van belang
de mogelijkheid tot schorsing of vernietiging van een besluit van een orgaan van
de rechtspersoon.120 De bevoegdheid van de rechter om een voorziening te
treffen is een discretionaire bevoegdheid.121 Dat is af te leiden uit het gebruik van
het woord kan in art. 2:355 BW, evenals voorheen in art. 54a WvK. Dat betekent
dat de Ondernemingskamer niet verplicht is een voorziening te treffen en kan
volstaan met het vaststellen dat er sprake is van wanbeleid. Dat is met zoveel
woorden door de Hoge Raad in de Ogem beschikking verwoord:

‘Dit brengt mee dat het de OK vrijstaat om in voorkomende gevallen te volstaan met de
uitspraak, dat gebleken is van wanbeleid bij de betrokken rechtspersoon zonder tevens een of
meer van de in art. 2:356 BW genoemde voorzieningen te treffen.’122

Een enquêteprocedure hoeft dus niet altijd te leiden tot het treffen van een
voorziening. Verzoeken om een enkele declaratoire uitspraak, zonder dat
tegelijkertijd een voorziening wordt gevraagd, worden, zo blijkt uit de Village
Scaldia beschikking, gehonoreerd door de Ondernemingskamer.123 Op grond
van art. 2:355 BW kan dus zowel om een voorziening gevraagd worden als om
de enkele vaststelling van wanbeleid. Daartegenover staat dat de Onderne-
mingskamer niet ambtshalve kan overgaan tot het treffen van een of meer
voorzieningen.

Het treffen van een of meer voorzieningen dient gebaseerd te zijn op een
daartoe strekkend verzoek. Bij de toewijzing van een verzoek is de Onderne-
mingskamer niet gebonden aan de door de verzoekers gevraagde voorziening(en).

120. De andere mogelijkheden, schorsing of ontslag van een of meer bestuurders of commissa-
rissen, tijdelijke aanstelling van een of meer bestuurders of commissarissen, tijdelijke
afwijking van de door de Ondernemingskamer aangegeven bepalingen van de statuten,
tijdelijke overdracht van aandelen ten titel van beheer, ontbinding van de rechtspersoon,
zullen in het kader van dit onderzoek niet besproken worden.

121. In dit opzicht is er een parallel te trekken met de procedure op grond van art. 2:15 BW
waarin de rechter ook een discretionaire bevoegdheid heeft en dus niet verplicht is het
voorgelegde besluit te vernietigen, zie § 6.1. van dit hoofdstuk.

122. HR 10 januari 1990, NJ 1990, 466 m.nt. Ma (Ogem).
123. Hof Amsterdam (OK) 23 april 1998 JOR 1998, 92 m.nt. Josephus Jitta (Village Scaldia).
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Als dat in het belang van de rechtspersoon passend of geboden is kan de
Ondernemingskamer een of meer andere voorzieningen treffen.124

In de volgende paragrafen zal ik de schorsing en de vernietiging van besluiten
door de Ondernemingskamer bespreken. Daarna zal ik in § 11 ingaan op de
mogelijkheid een onmiddellijke voorziening te treffen en bezien welke moge-
lijkheden de Ondernemingskamer daarbij heeft.

10.2 Welke criteria hanteert de Ondernemingskamer bij het treffen
van een voorziening?

Een eerste aanknopingspunt voor het bepalen welke voorziening kan worden
opgelegd, bieden de woorden: ‘welke zij op grond van de uitkomst van het
onderzoek geboden acht’ uit art. 2:355 lid 1 BW slot. Uit de memorie van
toelichting is in dit verband van belang dat de Ondernemingskamer geen
voorziening treft indien de vennootschap eigener beweging al maatregelen
heeft genomen en voorts dat de voorzieningen niet verder gaan dan voor herstel
van gezonde verhoudingen noodzakelijk is:

‘In het algemeen deel der toelichting heeft deze bepaling (art 54: toev.: AKW) reeds uitvoerige
bespreking gevonden. Daarin is er terecht op gewezen dat naar de mening van de
ondergetekende de rechter die voorzieningen moet kunnen treffen, die tot herstel van een
gezonde toestand in de vennootschap kunnen leiden zonder overigens zelf het nodige beleid te
voeren. De Ondernemingskamer zal - naar men mag vertrouwen-die beslissingen geven, die,
passend bij de aard en de ernst van het wanbeleid, zoals dit uit het onderzoek is gebleken, zo
mogelijk de weg openen tot herstel. In de woorden “voorzieningen welke zij op grond van de
uitkomst van het onderzoek geboden acht” ligt opgesloten dat de Ondernemingskamer geen
voorzieningen treft, voor zover de vennootschap uit eigen beweging reeds voldoende
maartregelen heeft getroffen, en voorts dat die voorzieningen niet verder gaan dan voor de
sanering noodzakelijk is.’ (Curs: AKW).

Over de schorsing of vernietiging van een besluit is in het vervolg van de
memorie van toelichting het volgende opgenomen:

‘Met betrekking tot de mogelijkheid van schorsing of vernietiging van een besluit (artikel 54a,
onder a) kan nog worden opgemerkt dat de tekst van het ontwerp niet vereist dat uit een

124. In HR 4 oktober 2002, JOR 2002, 214 m.nt. Van den Ingh, Ondernemingsrecht 2002, p. 526
m.nt. Van Solinge, (Zwagerman) staat de Hoge Raad toe dat andere voorzieningen worden
getroffen dan gevraagd, mits daartoe voldoende gronden bestaan en dat in de motivering
wordt toegelicht. De Ondernemingskamer kan bij het opleggen van een voorziening
rekening houden met het onderzoek en met ontwikkelingen die zich daarna hebben
voorgedaan, HR 4 november 1987, NJ 1988, 578 (Van den Bergh I).
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zodanig besluit op zichzelf het wanbeleid blijkt; voldoende is dat het aan sanering in de weg
staat.’125

Uit de hierboven aangehaalde passages is af te leiden dat de Ondernemings-
kamer moet afwegen of met de te treffen voorziening het gewenste doel
namelijk herstel van gezonde verhoudingen, bereikt kan worden. De voorzie-
ning moet in andere woorden passend en geboden zijn en ertoe strekken aan het
wanbeleid een einde te maken en de daaruit voortvloeiende gevolgen zoveel
mogelijk ongedaan te maken en/of te beperken. In die afweging dient zij
rekening te houden met maatregelen die de vennootschap op basis van de
uitkomsten van het onderzoek zelf al genomen heeft.126 Naar het oordeel van
de Hoge Raad heeft de Ondernemingskamer een ruime bevoegdheid bij het
treffen van voorzieningen, niet alleen om aan het wanbeleid een einde te
maken, maar ook om de daaruit voortvloeiende gevolgen zoveel mogelijk
ongedaan te maken. In de Textlite beschikking verwoordde de Hoge Raad dat
als volgt:

‘De Ondernemingskamer kan voorzieningen treffen welke zij op grond van de uitkomst van
het onderzoek geboden acht. Aan de Ondernemingskamer is hier een ruime bevoegdheid
verschaft, niet alleen om aan wanbeleid een einde te maken, maar ook om de eruit voortge-
vloeide gevolgen zoveel mogelijk ongedaan te maken.’127

Een tweede aanknopingspunt voor het bepalen welke voorziening kan worden
opgelegd, biedt de uit de memorie van toelichting volgende regel dat voldoende
is dat het besluit aan sanering in de weg staat. Tegelijkertijd mag de voorziening
niet verder gaan dan voor de sanering noodzakelijk is.128 Dat houdt in dat
bezien moet worden hoe de vernietiging kan bijdragen aan het herstel van de
gezonde verhoudingen. Of een besluit daadwerkelijk aan herstel van gezonde
verhoudingen in de weg staat, hangt af van de omstandigheden van het geval.
Het wanbeleid hoeft niet direct uit het te vernietigen besluit voort te vloeien, zie
de hiervoor geciteerde passage uit de memorie van toelichting. Er dient echter
wel een verband te bestaan tussen besluit en wanbeleid. Anders kan het besluit

125. Kamerstukken II 1968/69, 9596, nr. 3 (mvt) p. 8 en 9, en verder Hof Amsterdam (OK)
23 juni 1983, NJ 1984, 571 m.nt Ma (Hyster), OK 3 november 1998, rekestnr. 601/98 (AVF
Holding), OK 29 juli 1999, rekestnr. 408/99 (Sportpark Welgelegen), HR 19 oktober 2001,
JOR 2002, 5 m.nt. Geerts, (Skygate).

126. Kamerstukken II, 9596 p. 8, Van der Heijden Van der Grinten 1992, nr. 367 Hof Amsterdam
(OK) 18 maart 1976, NJ 1978 m.nt. Wachter (Seksui), Hof Amsterdam (OK) 21 juni 1979,
NJ 1979 rekestnr. 6/77 (Erven Vermeulen), Hof Amsterdam (OK) 21 juni 1979, 71 m.nt Ma
Batco en de al eerder genoemde Ogem beschikking.

127. Hof Amsterdam (OK) 2 november 1995, NV 1996, p. 14, uitmondend in HR 4 juni 1997,
NJ 1997, 671 m.nt. Ma, JOR 1997, 82 m.nt. Van den Ingh en TVVS 1997, p. 252 m.nt. Van
der Vlis (Text Lite). Geerts 2004, nr. 5.3.5.1.

128. Kamerstukken II 1968/69, 9596 mvt p. 8 en 9.
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niet aan herstel van gezonde verhoudingen en sanering in de weg staan. Als dat
verband er is, kan vernietiging of schorsing bijdragen aan het herstel van
gezonde verhoudingen. Dat past bij de in de memorie van antwoord gemaakte
opmerking over de vernietiging van besluiten:

‘Ondergetekende wil er in dit verband op wijzen dat de vernietiging van een besluit een
maatregel van geheel andere orde is, dan de in het voorgaande bedoelde voorzieningen. De
vernietiging van een besluit heeft slechts een negatieve werking, zij maakt de weg vrij voor
nieuwe mogelijkheden van beleid door de verantwoordelijke vennootschapsorganen.’129

In dat licht kan het nuttig zijn een besluit tijdelijk of permanent opzij te zetten
door het te schorsen of te vernietigen opdat het verantwoordelijke orgaan zelf
zijn beleid kan aanpassen door het nemen van andersluidende besluiten. Door
de vernietiging van een besluit te combineren met een van de andere in
art. 2:355 BW genoemde voorzieningen kan de Ondernemingskamer daarin
sturen. Op deze manier wordt bereikt dat aan de ene kant een behoorlijke
aandrang op de vennootschap wordt uitgeoefend om concrete maatregelen in
het vooruitzicht te stellen. Anderzijds wordt voorkomen dat de rechter door zijn
beslissing het beleid in de vennootschap bepaalt en de plaats van het bestuur
inneemt.130

10.3 De schorsing van een besluit

De Ondernemingskamer kan een besluit bij wijze van voorziening schorsen.
Wat onder de schorsing van een besluit moet worden verstaan, wordt in
art. 2:356 BW niet aangegeven. Uit de uitspraken van de Ondernemingskamer
waarin besluiten geschorst worden, volgt dat zij aansluit bij de in de praktijk
gangbare betekenis van het woord schorsen. Door schorsing wordt een besluit
tijdelijk buiten werking gesteld en de uitvoering daarvan wordt opgeschort.131

Bij de schorsing zal moeten worden bepaald wanneer de schorsing ingaat en
wanneer die weer eindigt.132 In de regeling over toetsing van besluiten in
art. 2:11-13 (oud) BW en 2:13-16 BW is schorsing niet als mogelijkheid
opgenomen. Om in een procedure op grond van art. 2:15 BW een besluit te
kunnen schorsen is een kort geding nodig. Bij vragen over de geldigheid van

129. Kamerstukken II 1968/69, 9596, mvt p. 7, mva p. 15. met in het voorgaande bedoelde
voorzieningen wordt zoals blijkt uit de mva gedoeld op schorsing of ontslag van bestuurders
en andere eerder besproken mogelijkheden.

130. Zie hierover Boukema 1979, p. 649 ev. Ook in Kamerstukken II 1968/69, 9596 MvT p. 7,
MvA p. 15 wordt daarnaar verwezen. De rechter mag niet belast worden met de verant-
woordelijkheid voor maatregelen van ondernemingsbeleid.

131. Hof Amsterdam (OK) 9 december 1999, JOR 2000, 96 (Steunenberg - Buro Onderweegs),
Hof Amsterdam (OK) 28 april 2004, JOR 2004, 193, Hof Amsterdam (OK) 4 januari 2005,
JOR 2005, 61.

132. Zie art. 2:357 lid 1 BW.
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besluiten van de vereniging van eigenaars is schorsing van een besluit wel
mogelijk, art. 5:130 lid 4 BW. In hoofdstuk 9 zal ik voorstellen de mogelijkheid
van schorsing van besluiten in de regeling voor de toetsing van besluiten op te
nemen.

10.4 De vernietiging van een besluit

Aangenomen wordt dat de vernietiging van een besluit na wanbeleid op grond
van art. 2:357 BW als een zelfstandige mogelijkheid bestaat naast die van
art. 2:15 BW.133 Dat wordt afgeleid uit de summiere toelichting die in de
memorie van toelichting gegeven werd bij art. 2:54a WvK, zie hoofdstuk 3
§ 11, in samenhang met het feit dat in de toelichting bij art. 2:15 lid 1 BW, zie
§ 2 van dit hoofdstuk, als het gaat over de elders in de wet omtrent de
mogelijkheid van een vernietiging bepaalde, de vernietiging van besluiten via
het enquêterecht niet uitdrukkelijk genoemd wordt. Artikel 2:15 BW en ook
art. 2:16 BW gelden daarom niet voor de vernietiging van besluiten na
wanbeleid. Artikel 2:16 BW bepaalt dat de vernietiging van een besluit op
grond van art. 2:15 BW werking erga omnes heeft. Bij de vernietiging van een
besluit in een enquêteprocedure wordt dat eveneens aangenomen, ook al is dat
niet met zoveel woorden in de wet opgenomen of de toelichting terug te vinden.

Het effect van de vernietiging is dat het besluit met terugwerkende kracht geen
rechtsgevolg meer heeft. De vernietiging treft het besluit. Niet de eventueel al
ter uitvoering van het besluit verrichte rechtshandelingen.134 Met de belangen
van derden die door de vernietiging van een besluit geraakt worden, kan de
Ondernemingskamer rekening houden. Op grond van art. 2:357 lid 2 BW is zij
bevoegd de gevolgen van de door haar getroffen voorzieningen te regelen. In
het kader daarvan kan rekening gehouden worden met de gevolgen van de
beslissing ten opzichte van een derde. Zie ter toelichting de memorie van
toelichting waarin het volgende is opgenomen:

‘Vervolgens wordt bepaald, dat de Ondernemingskamer zonodig de gevolgen van de door haar
getroffen voorziening regelt. Zo zou de vernietiging van een besluit (….) zonder meer,
consequenties kunnen hebben die ten opzichte van derden onaanvaardbaar zijn. Het is daarom
gewenst de Ondernemingskamer de bevoegdheid te geven, bij de vaststelling van de gevolgen
van haar beslissingen met alle in aanmerking komende belangen rekening te houden.’135

133. Parl. Gesch. Aanpassing B.W. ( Inv. boek 3, 5 en 6), p. 168. Zie verder: Asser Maeijer 2-II
nr. 135a, Van der Heijden van der Grinten nr. 367, Leijten 2002, p. 777, Geerts 2004, p. 285.
Asser/Maeijer, Van Solinge & Nieuwe Weme 2-II*, 2009 nr. 800.

134. Hof Amsterdam (OK) 8 oktober 1992, TVVS 1994, p. 48 m.nt. Slagter (Mediselect), Hof
Amsterdam (OK) 21 januari 2002, Ondernemingsrecht 2002, p. 61 m.nt. Bartman (HBG),
Geerts 2004, p. 284-285.

135. Kamerstukken II 1968/69, 9596, nr. 3, mvt, p. 9.
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Geerts gaat nog een stap verder en acht het mogelijk dat in het kader van het
regelen van de gevolgen zelfs bepaalde, door de Ondernemingskamer aan te
wijzen gevolgen van het vernietigde besluit ongedaan gemaakt worden.
Daarvoor baseert hij zich op art. 26 lid 5 sub a en b WOR.136 Geerts bepleit,
onder het motto, wie het meerdere mag, in dit geval het schorsen of vernietigen
van het besluit, mag ook het mindere namelijk de gevolgen van het besluit
ongedaan maken. Dat zou betekenen dat de Ondernemingskamer, evenals als
bij toepassing van art. 26 lid 5 WOR, een orgaan kan verplichten een besluit
geheel of gedeeltelijk in te trekken of een verbod kan opleggen ter uitvoering
van het bestreden besluit. Een voorbeeld waarin de Ondernemingskamer dit in
de praktijk brengt is de RNA beschikking: de Ondernemingskamer vernietigde
het besluit van de raad van commissarissen om de arbeidsovereenkomsten met
de leden van de raad van bestuur te wijzigen en droeg aan het bestuur van RNA
op de gevolgen van die vernietiging te regelen.137 Nu het enquêterecht geen
bepaling zoals art. 2:16 BW kent, waarin een regeling ter bescherming van de
belangen van derden is opgenomen, is het goed dat de Ondernemingskamer
de mogelijkheid heeft rekening te houden met de belangen van derden. Maar de
mogelijkheden zijn niet onbegrensd. De tekst van de wet en memorie van
toelichting spreken uitdrukkelijk over het regelen van de gevolgen, niet over het
op overeenkomstige wijze toepassen van de bepalingen uit de WOR of over het
vernietigen van rechtshandelingen die ter uitvoering van een besluit verricht
werden. Artikel 2:357 lid 2 BW vormt een aanvulling op het in art. 2:356 BW
gegeven voorschrift. Wat op grond van art. 2:356 BW niet bereikt kan worden,
bijvoorbeeld de vernietiging van een ter uitvoering van het besluit al verrichte
rechtshandeling, kan mijns inziens niet alsnog geregeld worden in het kader van
het regelen van de gevolgen op grond van art. 2:357 lid 2 BW. Noch de wet nog
de toelichting daarbij bieden daarvoor aanknopingspunten.138 Veelal (zie ook
hoofdstuk 7 § 2) zal een besluit ongedaan gemaakt of ingetrokken worden door
een volgend besluit inhoudende dat niet overgegaan zal worden tot uitvoering
van het eerdere besluit. Ook de Hoge Raad weet niet precies wat onder
intrekken van een besluit moet worden verstaan, zo blijkt uit het Janssen
Pers arrest.139

136. Geerts 2004, nr. 5.3.5.1.
137. Hof Amsterdam (OK) 22 februari 2002, JOR 2002, 83 m.nt Van den Ingh, Ondernemings-

recht 2002, p. 214 m.nt. Kemperink (RNA). Zie ook Hof Amsterdam (OK) 23 juni 1994,
TVVS 1994, p. 277 m.nt. IJsselmuiden (ITP). In deze beschikking werd een specifieke
instructie gegeven. Een door de Ondernemingskamer benoemde bestuurder kreeg de
opdracht er voor te zorgen dat niet gerechtvaardigde onttrekkingen werden terug betaald
aan de rechtspersoon.

138. Asser-Maeijer 2.III 2000, nr. 537, Hof Amsterdam (OK) 19 september 2001, Onderne-
mingsrecht 2001, p. 433 (HBG) m.nt. Bartman, Geerts 2004 nr. 5.3.5.1.

139. HR 10 maart 1985, NJ 195, 595 m.nt. Ma ( Janssen Pers).
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De algemene vergadering besloot tot intrekking van een eerder genomen besluit tot uitgifte
van aandelen. De algemene vergadering die tot intrekking besloot was anders van samen-
stelling dan de vergadering die tot uitgifte besloot. Een intrekkingsbesluit staat volgens de
Hoge Raad aan de geldigheid van de rechtshandelingen die verricht worden ter uitvoering van
het uitgifte besluit in de weg. Onduidelijk is of het besluit daarmee van tafel is. Het is in ieder
geval qua gevolg niet gelijk te stellen met de vernietiging van een besluit. De Hoge Raad laat
dan ook-wijselijk-in het midden wat de rechtsgevolgen van het intrekkingsbesluit zijn voor de
verhoudingen tussen de vennootschap en de beoogde aandeelhouder.140

Het is niet noodzakelijk dat aan het te vernietigen besluit een gebrek als bedoeld
in art. 2:15 lid 1 BW kleeft. Dit zou te lezen moeten zijn in de hierna te citeren
navolgende passage uit de memorie van toelichting.141 In deze passage wordt
gezegd dat een besluit opzij gezet kan worden in het kader van herstel van de
verhoudingen binnen de rechtspersoon:

‘Deze voorziening kan voldoende zijn, als niet het gehele beleid in de vennootschap op de
helling behoeft te komen. Anderzijds kan de maatregel ook, eventueel in combinatie met
andere, worden genomen, als in een of meer besluiten wanbeleid tot uiting komt of indien
daardoor wantoestanden zijn ontstaan.’142

Als ik de memorie van toelichting goed lees staat er niet meer dan dat deze
voorziening - de schorsing of vernietiging van een besluit - voldoende kan zijn
als niet het hele beleid van de vennootschap op de helling hoeft. Dat niet vereist
is dat aan een besluit een gebrek als bedoeld in art. 2:15 BW kleeft, lees ik er
niet in. Noch de tekst van de wet noch de parlementaire geschiedenis bieden
een aanknopingspunt voor de opvatting dat het niet noodzakelijk is dat zich ten
aanzien van een besluit een vernietigingsgrond als bedoeld in art. 2:15 lid 1 BW
voordoet. Als een besluit aan herstel van gezonde verhoudingen in de weg staat
kan het geschorst of vernietigd worden ongeacht of het besluit ook op grond
van art. 2:15 lid 1 BW vernietigd zou kunnen worden. Wanbeleid kan derhalve
bestaan uit één of uit een reeks geldige besluiten. Er zijn naar mijn mening
verschillende argumenten om niet te verlangen dat aan het besluit een gebrek in
de zin van art. 2:15 BW kleeft. In de eerste plaats komt schorsing of vernieti-
ging op grond van art. 2:356 pas aan de orde als is vastgesteld dat er sprake is
van wanbeleid. Het beleid, waarvan het te schorsen of te vernietigen besluit een
onderdeel is, is dan getoetst aan de elementaire beginselen van verantwoord
ondernemerschap en te licht bevonden. Een besluit daarna nog een keer toetsen
aan de in art. 2:15 BW genoemde vernietigingsgronden, voegt niet veel toe. Er
is immers al getoetst in het kader van wanbeleid. Een tweede argument is dat
de na wanbeleid te treffen voorzieningen moeten bijdragen aan herstel van de

140. Huizink 2011, nr. 70.
141. Geerts 2004, p. 286, Rechtspersonen, Geerts, art. 356 aant. 7.1, zie ook Asser - Van der Grinten -

Maeijer 2II nr. 135a, Asser/Maeijer, Van Solinge & Nieuwe Weme, 2-II*2009, nr. 805.
142. Kamerstukken II 1968/69, 9596, nr. 3 (mvt) p. 9.
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gezonde verhoudingen door maatregelen van reorganisatorische aard binnen de
onderneming van de betrokken rechtspersoon. Dat onderstreept dat het doel van
de vernietiging op grond van art. 2:356 BW een andere strekking heeft dan de
vernietiging van een besluit op grond van art. 2:15 BW of de constatering dat
een besluit nietig is op grond van art. 2:14 BW. Bij vernietiging van een besluit
op grond van art. 2:15 BW of bij de constatering dat een besluit nietig is, wordt
de juridische situatie, van voor het nemen van het besluit hersteld en wordt niet,
zoals in het enquêterecht wèl gedaan wordt, aangegeven wat er dan wel moet
gebeuren. In de memorie van antwoord bij het wetsontwerp herziening
enquêterecht verwijst de minister daarnaar als hij, nadat de door de Onderne-
mingskamer te treffen voorzieningen nogmaals besproken zijn, opmerkt dat:

‘De ondergetekende wil er in dit verband op wijzen dat de vernietiging van een besluit een
maatregel van geheel andere orde is, dan de in het voorgaande bedoelde voorzieningen.
(Bedoeld wordt schorsing en ontslag bestuurders en commissarissen, tijdelijke aanstelling van
bestuurders en commissarissen, AKW) De vernietiging van een besluit maakt de weg vrij voor
nieuwe mogelijkheden van beleid door de verantwoordelijke vennootschapsorganen.’143

Als gezegd gaat het in een enquêteprocedure om de beoordeling van het beleid
en het verkrijgen van openheid van zaken en dat is ruimer dan de beoordeling
op grond van art. 2:15 BW of een besluit voldoet aan de voor zijn totstandko-
ming of inhoud geldende voorschriften. Pas nadat geconstateerd is dat er sprake
is van wanbeleid, kan een besluit geschorst of vernietigd worden. Het doel
daarvan is bij te dragen aan het herstel van de gezonde verhoudingen binnen de
rechtspersoon en een einde te maken aan het wanbeleid. Daarentegen wordt bij
vernietiging op grond van art. 2:15 BW de juridische situatie voorafgaand aan
het nemen van het besluit hersteld. In dat kader is het denkbaar dat een
vordering op grond van art. 2:15 BW wordt toegewezen terwijl een verzoek tot
het instellen van een enquête en vernietiging op grond van art. 2:356 BW wordt
afgewezen omdat een besluit in strijd met de redelijkheid en billijkheid nog
geen wanbeleid hoeft op te leveren. Ook is denkbaar dat een besluit dat de
gewone rechter waarschijnlijk niet zou vernietigen de aanleiding vormt voor
een enquêteprocedure. Bijvoorbeeld omdat het besluit (of een reeks van
besluiten, hoewel op geldige wijze tot stand gekomen, toch als wanbeleid
gekwalificeerd kan worden. Handelen in strijd met de redelijkheid en billijkheid
binnen het vennootschappelijke verband werd door de Hoge Raad in de
Zwagerman beschikking en ook in andere uitspraken, aangemerkt als wanbe-
leid. Op grond daarvan kunnen voorzieningen getroffen worden.144 Josephus
Jitta meent dat de gevallen waarin op grond van art. 2:15 BW de vernietiging

143. Kamerstukken II 1968/69 9596 nr. 6 (mva) p. 15.
144. HR 1 maart 2002, NJ 2002/296 m.nt. Ma, JOR 2002/79 m.nt. Van den Ingh (Zwagerman).
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van een besluit gevorderd kan worden, na deze uitspraak onder alle omstan-
digheden als wanbeleid gekwalificeerd kunnen worden.145 Dat gaat mij te ver,
een besluit kan in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid maar dat hoeft
nog niet per definitie te betekenen dat er tevens sprake is van wanbeleid.
Overigens doet hij wel de interessante suggestie nog eens naar de procedures op
grond van art. 2:15 en het enquêterecht te kijken. Hij kan zich voorstellen dat de
procedure op grond van art. 2:15 BW geïntegreerd wordt in de enquêteproce-
dure en dat voor rechtspersonen die onder het enquêterecht vallen de mogelijk-
heid om los van elkaar een enquêteprocedure en een procedure tot vernietiging
van een besluit op grond van art. 2:15 BW te beginnen, zou moeten vervallen.
Ik zal in hoofdstuk 9 een voorstel doen dat juist de andere kant op gaat en
waarin de gevallen waarin nu sprake is van oneigenlijk gebruik van de
enquêteprocedure weer terug gebracht worden naar de procedure op grond
van art. 2:15 BW. Met Jospehus Jitta ben ik het eens als hij de vraag opwerpt of
wij niet toe moeten naar een regeling voor geschillen die niet alleen geldt voor
ondernemingen waarvoor wij nu het enquêterecht kennen maar voor alle
civielrechtelijke rechtspersonen in de gevallen waarin het gaat om geschillen
met betrekking tot hun interne functioneren ongeacht de grondslag van de
vordering. Op dit moment hebben wij echter nog te maken met twee procedures
en in het verleden zijn bijvoorbeeld besluiten tot het niet uitkeren van dividend
zowel op grond van art. 2:15 BW (of art. 2:11 (oud) BW) als op grond van de
enquêteprocedure aan de rechter voorgelegd. In een aantal gevallen ging het de
belanghebbenden om vernietiging van een op zichzelf staand besluit, in andere
gevallen vormde een dergelijk besluit aanleiding voor een vermoeden van
wanbeleid en werd de enquêteprocedure gevolgd.146

11. Onmiddellijke voorzieningen in een enquêteprocedure

11.1 Algemene opmerkingen

Wie voor 1994 behoefte had aan een voorlopige voorziening parallel of
voorafgaand aan een enquêteprocedure, was daarvoor aangewezen op de
kortgedingprocedure. Dat betekende dat naast de enquêteprocedure een tweede
procedure vereist was. Als al een enquêteverzoek ingediend of bevolen was,

145. Jospehus Jitta 2004, p. 39 ev.
146. Voorbeelden van situaties waarin de minderheidsaandeelhouder werd uitgehongerd: het

besluit om geen dividend uit te keren werd vernietigd op grond van art. 2:11 BW wegens
strijd met de goede trouw: Hof ’s-Gravenhage, 1 oktober 1982, NJ 1983, 393 en Rb.
Zutphen 17 januari 1991, NV 1991, p. 107. Voorbeelden waarin deze situatie aanleiding was
tot het instellen van een enquêteverzoek: Hof Amsterdam (OK) 22 januari 1976, NJ 1977,
341 (het verzoek werd afgewezen), Hof Amsterdam 15 september 1994, TVVS 1995, p. 51
(Kerstens) het verzoek werd toegewezen.
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moest de kortgedingrechter zich nog terughoudender opstellen bij de beoorde-
ling van een aan hem voorgelegd verzoek om een voorlopige voorziening te
treffen, dan in een kort geding voorafgaand aan een enquêteverzoek.147

Bezwaarlijker was dat het kort geding en het enquêteverzoek door verschillende
rechters werd beoordeeld. Daarin school het gevaar dat de kortgedingrechter de
mogelijkheid dat een enquêteverzoek zou worden toegewezen anders zou
inschatten.148 Met de invoering van art. 2:349a lid 2 BW in 1994 werden
deze bezwaren weggenomen. Tegelijkertijd met het indienen van een enquête-
verzoek kan nu een onmiddellijke voorziening gevraagd worden:

‘… zodat de verzoeker niet gedwongen is om bij verschillende rechters zijn recht te zoeken
indien aan een dergelijke voorziening behoefte bestaat.’149

In de memorie van toelichting werd gesteld dat art. 2:349a lid 2 BW de
mogelijkheid van een kort geding niet zou uitsluiten:

‘het spreekt vanzelf dat de president in kort geding een terughoudend standpunt moet innemen
indien van hem een voorziening wordt gevraagd vóór het enquêteverzoek is ingediend en dat
hij, indien een dergelijk verzoek wordt gedaan met het oog op een in te dienen enquêtever-
zoek, in beginsel de duur van de door hem te treffen voorziening beperkt tot het tijdtip dat de
Ondernemingskamer op een verzoek tot voorlopige voorzieningen zal hebben beslist. Aldus
kunnen tegenstrijdige of slecht met elkaar in overeenstemming te brengen beslissingen
worden voorkomen’.150

Niettemin is gebleken dat het primaat bij de Ondernemingskamer ligt.
Na invoering van art. 2:349a lid 2 BW bleek dat de praktijk behoefte had

aan een snelle behandeling van de ingediende verzoeken. Dat heeft geleid tot de
ontwikkeling van een spoedprocedure. De katalysator voor die ontwikkeling
vormde een uitspraak van het gerechtshof te Amsterdam waarin werd over-
wogen dat een president in kort geding, gelet op de mogelijkheid voor de

147. Een voorbeeld waarin dit wel goed werkte, is te vinden in het vonnis naar aanleiding van een
kort geding in verband met de voorgenomen sluiting van de Batco fabrieken. Pres. Rb.
Amsterdam 9 maart 1978, NJ 1978, 220 (Batco Nederland). In het kader van die sluiting
vroeg de vakbond namens de werknemers een verbod om vooruit te lopen op de
voorgenomen sluiting van de fabriek. Op dat moment was nog geen enquêteverzoek
aanhangig. De vordering werd toegewezen, de president van de Rechtbank beval Batco
Nederland zich te onthouden van het verrichten van handelingen die strekten tot uitvoering
van het besluit tot sluiting. In de gegeven omstandigheden had de vakbond daarbij
voldoende belang. De waarborgen die de enquêteprocedure aan de vakbond bood, zouden
namelijk illusoir worden als Batco het besluit tot sluiting op korte termijn zou uit voeren.
Vergelijkbaar: Pres. Rb. Amsterdam 7 juli 1981, 424 (Ford), Pres. Rb. Arnhem 18 april 1983
vermeld in NJ 1984, 570 (Hyster).

148. SER-advies 88/14, p. 16.
149. Kamerstukken II 1991/92, 22 400, nr. 3, p. 15-16 (mvt).
150. Kamerstukken II 1991/92, 22 400, nr. 3, p. 15-16 (mvt).
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Ondernemingskamer een verzoek om een onmiddellijke voorziening op korte
termijn te behandelen, zich terughoudend dient op te stellen. In het bijzonder als
door de Ondernemingskamer een enquête bevolen is. Voor ingrijpen door de
kortgedingrechter is alleen plaats in een uitzonderlijke situatie en bij een in
hoge mate spoedeisend belang.151 De Ondernemingskamer reageerde op deze
uitspraak met het ontwikkelen van een spoedprocedure.

De door de Ondernemingskamer ontwikkelde spoedprocedure, waarin veelal,
voor de praktijk aantrekkelijke korte termijnen gehanteerd worden, heeft de
aantrekkingskracht van de enquêteprocedure vergroot. Het is daardoor niet
langer noodzakelijk is naast de enquêteprocedure een kortgedingprocedure te
voeren en, uitzonderingen daargelaten, de Ondernemingskamer oordeelt in de
regel in dezelfde samenstelling oordeelt over het verzoek tot het treffen van een
onmiddellijke voorziening en over het enquêteverzoek. Dat reduceert het
aanwezige risico dat de rechter die oordeelt over de voorlopige voorziening
de kans dat de vordering in de hoofdzaak wordt toegewezen anders inschat. En
ten slotte is de Ondernemingskamer bevoegd de gevolgen van een voorziening
regelen zodat door aanvullende voorschriften een op de specifieke omstandig-
heden van het geval afgestemde oplossing kan worden geboden.152 Hiermee is
een ‘betrekkelijk exclusieve vennootschapsrechtelijke kort geding jurisdictie’
ontstaan.153 Het gevolg hiervan is dat, hoewel de voorzieningenrechter nog

151. Hof Amsterdam 7 november 1996, KG 1997/3. Willems 2000a, p. 39. Voor de achtergrond van
de reactie van de Ondernemingskamer verwijs ik naar Faasse & Goslings, 2010, p. 4-5 (Van
misdienaar tot mister OK, in Willems’wegen, opstellen aangeboden aan prof. mr. J.H.M.
Willems (Serie vanwege het Van der Heijden Instituut, deel 102, Deventer, Kluwer 2010).

152. Dit geldt alleen bij het treffen van voorzieningen op grond van art. 2:355 BW. Bij de
onmiddellijke voorziening geldt deze regel niet, maar uit de rechtspraak volgt dat de
Ondernemingskamer op creatieve wijze invulling geeft aan haar bevoegdheid onmiddellijke
voorzieningen te treffen. Er is overigens nog een reden te noemen die heeft bijgedragen aan
het succes van de enquêteprocedure en dat is de actieve houding van één van de voormalige
voorzitters van de Ondernemingskamer en zijn open houding naar de publiciteit. Mede
daardoor heeft de Ondernemingskamer zich kunnen profileren als de bij uitstek deskundige
en actieve rechter op het terrein van het ondernemingsrecht en het beslechten van onderne-
mingsrechtelijke geschillen. Huizink 2006, De Kluiver 2006, Cools Kroeze 2009, p. 26, en
Fleers Hammerstein 2010, p. 123.

153. NV 1998, p. 124, Willems, 2000a, p. 39, in het verslag van het onderzoek door Cools/Kroeze
wordt in verband met de stijging van het aantal enquêteverzoeken sinds de invoering van de
onmiddellijke voorziening in 1994 opgemerkt: ‘Naast de hiervoor vermelde oorzaken voor
deze stijging, speelt naar ons oordeel ook een rol dat mr. J.H.M. Willems in 1996 voorzitter
werd van de Ondernemingskamer. Hij heeft zich een actieve rechter betoond die de geschil-
beslechtende mogelijkheden die het enquêterecht biedt (zoals de mogelijkheid tot het treffen
van onmiddellijke voorzieningen), ten volle heeft benut.’ Cools/Kroeze p. 27. In gelijke zin
Fleers Hammerstein 2010, p. 123. Voor de goede orde: de Ondernemingskamer functioneert!
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steeds naast de Ondernemingskamer bevoegd is, hiervan in de praktijk nog
maar zelden gebruik wordt gemaakt.154

11.2 Wie kan een verzoek tot het treffen van een onmiddellijke
voorziening indienen?

Artikel art. 2:349a lid 1 BW stelt de indieners van het enquêteverzoek in de
gelegenheid in elke stand van het geding één of meer onmiddellijke voorzieningen
te vragen. Dat betekent dat zodra het enquêteverzoek ingediend is, één of meer
onmiddellijke voorzieningen gevraagd kunnen worden. De Ondernemingskamer
toetst of het enquêteverzoek is ingediend: ‘Aan de in artikel 2:349a lid 2 BW
gestelde voorwaarde voor de ontvankelijkheid van verzoekster in haar verzoek tot
het treffen van voorlopige voorzieningen, namelijk dat tevens een verzoek tot het
instellen van een enquête aanhangig dient te zijn, is voldaan.’155 In de tweede fase
van een enquêteprocedure kan een verzoek om een onmiddellijke voorziening
gedaan worden door degene die bevoegd is het verzoek tot het vaststellen van
wanbeleid te doen. Met andere woorden de indieners van het enquêteverzoek en
degenen voor wie het verslag van het onderzoek ter inzage ligt.

Niet steeds wordt, als een onmiddellijke voorziening getroffen is, nog op het
enquêteverzoek beslist. Betrokkenen hebben vaak hun doel al bereikt en hebben
geen belang meer bij een enquête.156 De Ondernemingskamer heeft in dat kader
de praktijk ontwikkeld om te beslissen over de onmiddellijke voorziening en
het enquêteverzoek aan te houden totdat een van partijen verzoekt om voortzet-
ting van de behandeling. Blijft een dergelijk verzoek uit, dan wordt, nadat

niet als een gewone kortgedingrechter. In de enquêteprocedure oordeelt de Ondernemings-
kamer als enige over de feiten. De Ondernemingskamer is ook het college dat - in de regel in
dezelfde samenstelling - oordeelt over de vragen die in de tweede fase van de procedure aan de
orde komen namelijk of er sprake is van wanbeleid en zo ja of er aanleiding is om - op verzoek,
dat wel - een of meer voorzieningen te treffen. Verder is het niet zo dat het verzoek om een
voorziening verder in de procedure nog eens, maar dan ten gronde, door de Ondernemings-
kamer behandeld wordt. Assink 2010, p. 330.

154. Pres. Rb. Haarlem 14 oktober 1994, KG 1994, 431 (SDI/Geerts), De kortgedingprocedure
blijft van belang voor situaties waarin buiten een enquête om op korte termijn behoefte
bestaat aan een ordemaatregel, zie bijv. Hof ’s-Hertogenbosch 22 januari 1996, JOR 1996,
22 (Van der Staak). Zie verder Laurus waarin eerst de voorzieningenrechter werd ge-
addieerd. Pas daarna werd een enquêteverzoek ingediend. Vzr. Rb. Rotterdam 19 juni 2002,
JOR 2002, 134 en Hof Amsterdam (OK) 26 juni 2002, JOR 2002, 189 (Laurus).

155. Zie ondermeer Hof Amsterdam (OK) 6 februari 1997, rekestnr. 115/97 (Thijm) en Hof
Amsterdam (OK) 3 april 1997, rekestnr. 175/97 en 264/97 (Hofmann Beheer). Geerts 2004,
p. 246, Asser/Maeijer, Van Solinge & Nieuwe Weme 2-II* nr. 753, Gerechtshof Amsterdam
(OK) 26 februari 1998, TVVS 1998, p. 41 (Griendtsveen).

156. In een substantieel aantal gevallen wordt na toewijzing van een onmiddellijke voorziening
niet verder geprocedeerd. Het in het rapport Cools/Kroeze worden de volgende percentages
genoemd. Niet beursgenoteerde vennootschappen periode 1994-1999: 45%, periode !
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partijen gehoord zijn, de procedure beëindigd.157 Het gevolg van deze werk-
wijze kan zijn dat de rechtspersoon of een ander die door de onmiddellijke
voorziening getroffen wordt, enige tijd in onzekerheid blijft over de vraag of de
procedure nog wordt voortgezet. In het wetsontwerp aanpassing enquêterecht
wordt daarom aan art. 2:349a BW een derde lid toegevoegd waarin wordt
bepaald dat indien een onmiddellijke voorziening wordt getroffen terwijl nog
geen onderzoek is gelast, de Ondernemingskamer binnen redelijke termijn op
het enquêteverzoek moet beslissen. Een redelijke termijn, zo is in de memorie
van toelichting te lezen, zou enkele maanden zijn. Onder omstandigheden kan
dat ook langer zijn, bijvoorbeeld als de Ondernemingskamer ervan overtuigd is
dat op korte termijn een schikking zal worden bereikt of als uit een oogpunt van
proceseconomie pas wordt overgegaan tot het bevelen van een onderzoek als
duidelijk is geworden dat de daarvoor benodigde gelden beschikbaar zijn.158

11.3 Een onmiddellijke voorziening vooruitlopend op de beslissing
op een enquêteverzoek

In zeer uitzonderlijke gevallen mag de Ondernemingskamer vooruitlopend op
de beslissing over het toestaan van het onderzoek al een onmiddellijke
voorziening treffen.159 De Ondernemingskamer dient zich bij de beoordeling
van een dergelijk het verzoek terughoudend op te stellen. In de DSM beschik-
king overwoog de Hoge Raad:

‘Nu de in art. 2:349a lid 2 aan de ondernemingskamer gegeven bevoegdheid tot het treffen van
een onmiddellijke voorziening wordt uitgeoefend in een geding betreffende een verzoek als
bedoeld in art. 2:345, moet in beginsel eerst worden beoordeeld of gegronde redenen bestaan
om aan een juist beleid te twijfelen.

De wetgever heeft echter niet uitgesloten dat de ondernemingskamer van deze bevoegd-
heid gebruik maakt voordat zij op het verzoek tot het instellen van een onderzoek heeft
beslist, en dus vooruitlopend op een definitief oordeel daarover. Niettemin zal in dit stadium
van die bevoegdheid slechts een terughoudend gebruik kunnen worden gemaakt. In dit
stadium kan immers slechts aan de hand van een beperkt partijdebat voorlopig worden
beoordeeld of gegronde redenen bestaan om aan een juist beleid te twijfelen. Voorts dient ook
in dit stadium van het geding in het oog te worden gehouden dat te zijner tijd, afhankelijk van

2000-2007, 23%. Bij beursgenoteerde vennootschappen was dat percentage in de periode
2000-2007, 42%, terwijl in de periode 1994-1999 geen onmiddellijke voorzieningen werden
verzocht, zie Cools/Kroeze, p. 89, zie ook MvT p. 33 en verder Leijten WPNR 2010/6827,
p. 63, Van Solinge & Nieuwe Weme, 2010, p. 357.

157. Zie hierover Veenstra 2011, p. 135 ev. Zie ook de beschikkingen over Inter Access groep
waarin de Ondernemingskamer deze route volgde. Hof Amsterdam (OK) 31 december 2009,
JOR 2010, 60 en HR 25 februari 2011, NJ 2011, 335 m.nt. PvS, JOR 2001, m.nt. Doorman,
Ondernemingsrecht 2011, p. 203 m.nt. Assink.

158. Kamerstukken II 2010/11, 32 877, nr. 3 (mvt) p. 33.
159. Hof Amsterdam 17 maart 1994, NJ 1995, 408 (Janssen Pers).
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de uitkomsten van een eventueel in te stellen onderzoek, voor het treffen van voorzieningen
als bedoeld in art. 2:356 BW slechts plaats is indien dit gerechtvaardigd is met het oog op de
met de regeling van het enquêterecht beoogde sanering en herstel van gezonde verhoudingen
door maatregelen van reorganisatorische aard binnen de onderneming van de rechtspersoon.
In elk geval zal de ondernemingskamer bij de uitoefening van haar bevoegdheid voldoende
rekening moeten houden met, en een billijke afweging moeten maken van, de belangen van
betrokken partijen (HR 19 oktober 2001, nr. OK85, NJ 2002, 92). Een en ander brengt mee
dat van de bevoegdheid tot het treffen van onmiddellijke voorzieningen voordat een
onderzoek wordt gelast, slechts gebruik kan worden gemaakt indien daartoe in verband
met de toestand van de rechtspersoon of in het belang van het onderzoek voldoende
zwaarwegende redenen bestaan.’160

Uit de laatste volzin van het hierboven geciteerde blijkt dat een onmiddellijke
voorziening nog voordat een onderzoek wordt gelast, alleen getroffen mag
worden als daartoe in verband met de toestand van de rechtspersoon of in het
belang van het onderzoek voldoende zwaarwegende redenen bestaan. Op het
moment dat beslist moet worden over de onmiddellijke voorziening is er nog
geen volledig zicht op de zaak. Of er daadwerkelijk sprake is van gegronde
redenen om te twijfelen aan juist beleid kan dan nog niet ten volle beoordeeld
worden. Tegelijkertijd moet in het oog gehouden worden dat als inderdaad
van wanbeleid blijkt, de op grond van art. 2:356 BW te treffen voorzieningen
alleen getroffen kunnen worden met het oog op de beoogde sanering en herstel
van gezonde verhoudingen door maatregelen van organisatorische aard binnen
de onderneming van de rechtspersoon. Voor het treffen van één of meer
onmiddellijke voorzieningen nog voor dat het enquêteverzoek wordt toege-
wezen moeten zwaar wegende redenen bestaan die verband houden met de
hoofddoeleinden van een enquête.161 Het treffen van een onmiddellijke
voorziening dient immers in verband met de toestand van de rechtspersoon
of het belang van het onderzoek vereist te zijn.162 De Ondernemingskamer past
de aanwijzing dat een uitdrukkelijke belangenafweging moet plaatsvinden niet
altijd toe. Voorbeelden van beschikkingen waarin de belangenafweging niet

160. HR 14 december 2007, NJ 2008, 105 m.nt. Ma (Loyaliteitsdividend), Ondernemingsrecht
2008, p. 36 ev. m.nt. P.J. Dortmond en M.W. Josephus Jitta. Geerts 2004, p. 243-251 en
Geerts 2005, p. 53-54. Ook in de uitspraak van de Hoge Raad over ABN AMRO komt de
toelaatbaarheid van een onmiddellijke voorziening aan de orde. HR 13 juli 2007, NJ 2007,
434 m.nt. Ma, JOR 2007, 178 m.nt. Nieuwe Weme, Ondernemingsrecht 2007, p. 127 m.nt.
Van Ginneken (ABN AMRO), zie in het bijzonder r.o. 4.10. Hof Amsterdam (OK) 20 mei
2008, JOR 2008, 158 (ASMI).

161. Geerts 2009, p. 194.
162. Maeijer bepleit daarom grote terughoudendheid bij het opleggen van onmiddellijke voor-

zieningen. Zie zijn opmerking daarover in zijn annotatie bij HR 14 december 2007, NJ 2008.
Hierover ook Van Solinge en Nieuwe Weme, (2010) p. 354 die in deze uitspraak een
bevestiging lezen van de beschikkingen van HR 19 oktober 2001, JOR 2002, 5 m.nt. Van
den Ingh. Zie verder HR 14 september 2007, NJ 2007, 611 m.nt. Ma onder NJ 2007, 612,
JOR 2007, 238 m.nt. Bartman onder JOR 2007, 239 (Versatel).
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expliciet gemaakt werd, zijn de VHR 20-beschikking en de ASMI-beschik-
king.163 Een voorbeeld van een beschikking waarin die afweging wel is terug te
vinden, is te vinden in de Vialle-beschikking.164

11.4 Welke onmiddellijke voorzieningen kan de Ondernemingskamer
treffen?

De onmiddellijke voorzieningen dragen het karakter van ordemaatregelen en
hebben niet als primaire functie het tussen betrokkenen gerezen conflict op te
lossen. Voor de rechtspersoon kan een onmiddellijke voorziening een gunstig
effect hebben namelijk dat de Ondernemingskamer hiermee effectief en daad-
krachtig kan optreden in conflicten. Door het treffen van een onmiddellijke
voorziening kan de Ondernemingskamer in een vroeg stadium ingrijpen en
hoeft een conflict niet verder te escaleren. Het treffen van een onmiddellijke
voorziening kan er zelfs toe bijdragen dat het conflict in der minne wordt
opgelost, nog voordat het onderzoek is afgerond. In veel enquêteprocedures
komt het, nadat op die manier de angel uit het conflict is gehaald, niet meer tot
een tweede-fase-procedure.165

Welke onmiddellijke voorzieningen getroffen kunnen worden, wordt over-
gelaten aan de Ondernemingskamer. De Ondernemingskamer heeft de vrijheid
om:

zodanige onmiddellijke voorzieningen te treffen als zij in verband met de toestand van de
rechtspersoon of in het belang van het onderzoek noodzakelijk acht.’166

Artikel 2:349a lid 2 BW geeft geen limitatieve opsomming zoals art. 2:356 BW
ten aanzien van de voorzieningen na wanbeleid wel doet. Uit de memorie van
toelichting blijkt dat de wetgever aansluiting gezocht heeft bij de opvatting van
Van der Grinten:

‘Op één punt zie ik geen aanleiding het advies (van de SER om de onmiddellijke
voorzieningen te beperken tot de in art 2:356 genoemde voorzieningen toev.: AKW) te
volgen, namelijk ten aanzien van de aard van de voorzieningen die de Ondernemingskamer
kan treffen. Ik zou op dat punt de voorkeur willen geven aan de door W.C.L. van der Grinten
in De NV van 1989, p. 47 e.v. verdedigde opvatting, dat er geen aanleiding is om te bepalen
dat de voorzieningen in beginsel dezelfde zijn als welke de ondernemingskamer als gevolg
van art 2:356 kan treffen.

Ter adstructie van zijn opvatting stelt de schrijver (Van der Grinten toev.:. AKW), dat de
voorzieningen, evenals die van de president in kort geding, een ordemaatregel moeten

163. Hof Amsterdam (OK) 17 maart 2008, JOR 2008, 156 (VHR20), Hof Amsterdam (OK)
20 mei 2008, JOR 2008, 158 (ASMI).

164. Hof Amsterdam (OK) 7 mei 2008, JOR 2008 (Vialle). Zie ook Van Wijk, 2008, p. 34-35.
165. Willems 2000b, p. 461, Cools/Kroeze, 2009, p. 17.
166. HR 19 oktober 2001, JOR 2002, 5 m.nt. Geerts, (Sky Gate).
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inhouden en dat bepaalde in artikel 356 genoemde voorzieningen een te definitief karakter
dragen om als voorlopige voorziening te kunnen worden gekwalificeerd. (….). Er is evenwel
geen noodzaak om de bevoegdheid van de ondernemingskamer in dit stadium tot deze
mogelijkheden te beperken en in het wetsvoorstel is een dergelijke beperking dan ook niet
opgenomen.’167

In de memorie van toelichting is vervolgens naar aanleiding van de vraag welke
onmiddellijke voorzieningen de Ondernemingskamer kan treffen - en de Hoge
Raad heeft die zienswijze overgenomen in de Versatel II beschikking - het
volgende geschreven:

‘Ik meen dat dat ordekarakter geen andere beperking meebrengt dan al besloten ligt in wat het
wetsvoorstel met zoveel woorden bepaalt, namelijk dat het moet gaan om onmiddellijk
vereiste voorzieningen die tijdelijk, want ten hoogste voor de duur van het geding, zullen
gelden. De ondernemingskamer mag derhalve niet een naar zijn aard definitieve maatregel
treffen, maar is voor het overige, als onmiddellijk ingrijpen geboden is, vrij de voorzieningen
te treffen die zij geboden acht. Dat kunnen ook maatregelen zijn die, hoewel op zichzelf
tijdelijk, gevolgen kunnen hebben die zich niet meer laten terugdraaien. De bevoegdheid van
de ondernemingskamer verschilt in dat opzicht niet van de bevoegdheid van de president in
kort geding.’168

De Ondernemingskamer is, zoals uit het voorgaande blijkt, niet gebonden aan
de in art. 2:356 BW gegeven opsomming en heeft bij het treffen van een
voorziening een ruime mate van vrijheid. Uit de vrijheid die de Ondernemings-
kamer op dit gebied heeft, volgt dat zij ook andere dan de gevraagde
voorzieningen kan opleggen.169 Uit de literatuur en rechtspraak naar aanleiding
van verzoeken om onmiddellijke voorzieningen zijn echter wel grenzen af te
leiden.

In de eerste plaats wordt de vrijheid van de Ondernemingskamer begrensd door
de regel dat de rechter niet op de stoel van de ondernemer mag gaan zitten. Bij
de totstandkoming van art. 54a WvK, het huidige art. 2:356 BW, adviseerde de

167. Kamerstukken II 1991/92, 22 400, nr. 3, p.15. Zie ook Van der Grinten 1989 (de SER en het
enquêterecht) p. 48. Van der Grinten 1989, p. 47-49. De SER adviseerde aan te sluiten bij
art. 2:356 BW en de onmiddellijke voorzieningen te beperken tot de in dat artikel genoemde
mogelijkheden. SER advies- Advies wijziging enquêterecht 1988, nr. 14, p. 20, Geerts 2004,
nr. 5.2.6.1, De Kluiver 2006, p. 43.

168. Bundel NVen BV p. Xe-66. De door de minister gebruikte bewoordingen doen sterk denken
aan formulering van de Hoge Raad in de uitspraak van HR 11 februari 1994, NJ 1994, 651
m.nt. Snijders (Van Kooten/Wilmink). Zie de opmerking hierover door A-G Mok in zijn
conclusie bij HR 19 oktober 2001, JOR 2002, 5 m.nt. Van den Ingh, Ondernemingsrecht
2001, p. 526 m.nt. Geerts ( SkyGate). HR 14 september 2007, NJ 2007, 611 m.nt. Ma onder
NJ 2007, 612, JOR2007, 238 m.nt. Bartman onder JOR 2007, 239 (Versatel).

169. HR 30 maart 2007, NJ 2007, 138 (ATR).
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Commissie Verdam al de bevoegdheid van de rechter te beperken.170 De rechter
moet over voldoende bevoegdheden beschikken om in te kunnen grijpen,
anderzijds mag hij de plaats van het bestuur of de ondernemer niet innemen
en moet de rechter niet belast worden met de verantwoordelijkheid voor
maatregelen binnen de onderneming en het daarin te voeren beleid. De SER
meende dat de in het voorstel opgenomen beperkte bevoegdheid voor de rechter
onvoldoende was. Geadviseerd werd de Ondernemingskamer de bevoegdheid
toe te kennen, een bevel te geven. Als de Ondernemingskamer zou kunnen
bevelen dat de rechtspersoon met betrekking tot de gevolgen van dat besluit een
nadere regeling (met inachtneming van het bevel) zou moeten treffen, zou
vernietiging niet nodig zijn. De minister had begrip voor het voorstel van de
SER, maar heeft dat niet opgevolgd:

‘Het gaat mij er dus niet om, de ondernemer bescherming te geven als hij wanbeleid pleegt,
het gaat mij om de rechter, die men niet een bevoegdheid moet geven die niet past bij zijn
positie van onafhankelijk, aan niemand verantwoording verschuldigd rechtsprekend orgaan.
(….) Het is trouwens ook in het algemeen niet de taak van de rechter om iemand iets voor te
schrijven, dat in de sfeer van beleid ligt, voor zover degene, over wie hij moet oordelen, niet
tot een bepaalde daad op grond van een verplichting uit de wet of uit een overeenkomst is
gehouden. Ook in het publieke recht kan de rechter wel een ten onrechte genomen besluit
vernietigen, maar niet daarvoor zijn eigen besluit in de plaats stellen, als het gaat om een
besluit, bij het nemen waarvan het overheidsorgaan, dat het besluit nam, een marge van vrij
beleid laat. Dat is naar mijn mening terecht, want anders zou men niet alleen de beleidsvrijheid
beknotten, maar ook de rechter met een verantwoordelijkheid belasten, die hij, als buiten-
staander die aan niemand verantwoording schuldig is, niet kan dragen.’171

Bij de invoering van art. 2:349a BW speelde de discussie opnieuw. Ook toen
werd als argument aangevoerd dat het de taak van de rechter is een oplossing in
een gerezen conflict te geven en niet het voeren van beleid in een onderneming.
Bij art. 2:349a werd echter geen limitatieve opsomming van te treffen
onmiddellijke voorzieningen gegeven. Het criterium dat de rechter door het
geven van zijn beslissing niet op de stoel van het orgaan dat de beslissing nam,
mag plaatsnemen, speelt nog steeds een rol.

Een tweede belangrijke voorwaarde die aan de toewijzing van een onmiddellijke
voorziening gesteld wordt, is dat de Ondernemingskamer een billijke afweging
maakt van de belangen van de betrokken partijen. In de Scheiparbeschikking gaf
de Hoge Raad aan hoe ingrijpend de te treffen voorzieningen mogen zijn:

‘aan het treffen van een onmiddellijke voorziening behoeft niet zonder meer in de weg te staan
dat deze kunnen leiden tot onomkeerbare gevolgen.’

170. Commissie Verdam p. 73.
171. Bundel NVen BVWetsgeschiedenis p. IXa-155, zie hierover ook Boukema 1979, p. 650, 651.
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De Ondernemingskamer moet bij het treffen van een onmiddellijke voorziening
voldoende rekening houden met en een billijke afweging maken van de
belangen van de betrokken partijen.172 Bij het treffen van een onmiddellijke
voorziening dient de Ondernemingskamer dus de proportionaliteit van de op te
leggen maatregel in haar overweging te betrekken. Dat betekent tevens dat als
een minder ingrijpende voorziening net zo effectief zou zijn, voor die
voorziening gekozen moet worden.173 In de Versatel beschikking waarin het
gaat over de reikwijdte van art. 2:349a BW herhaalde de Hoge Raad de eerdere
beslissing dat de Ondernemingskamer:

‘iedere voorziening van voorlopige aard mag treffen mits met het oog op de gevolgen ervan
een billijke afweging van de belangen van partijen heeft plaatsgevonden en de noodzaak van
deze voorziening voldoende is gebleken.’

En wees nog eens met nadruk op de proportionaliteit:

‘Dat laatste is met name ook het geval als naar het oordeel van de ondernemingskamer een
minder ingrijpende maatregel niet effectief zou zijn.’174

Het karakter van ordemaatregel rechtvaardigt dat in uitzonderlijke gevallen
afgeweken kan worden van dwingendrechtelijke regels. De Hoge Raad heeft
dat in de Versatel beschikking als volgt weergegeven:

‘Met art. 2:349a BW heeft de wetgever blijkens de parlementaire geschiedenis (Kamerstukken
II 1991-1992, 22400, nr. 3, blz. 15) beoogd de ondernemingskamer een zelfstandige
bevoegdheid te geven om voor ten hoogste de duur van het geding onmiddellijke voorzie-
ningen te treffen in verband met de toestand van de rechtspersoon of in het belang van het
onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van een rechtspersoon als bedoeld in
art. 2:345 BW, die zich niet beperken tot, en los staan van, de in art. 2:356 BW genoemde
maatregelen. Deze voorzieningen hebben, anders dan de in art. 2:356 limitatief opgesomde
maatregelen, het karakter van een ordemaatregel. Zij kunnen, zoals de ondernemingskamer
hier kennelijk en niet onbegrijpelijk noodzakelijk heeft geoordeeld, inhouden dat de be-
voegdheid om over bepaalde onderwerpen besluiten te nemen of de vennootschap ter zake van
deze onderwerpen te vertegenwoordigen, bij uitsluiting toekomt aan door de ondernemings-
kamer aangestelde commissarissen ‘in alle gevallen waarin de wet of de statuten van Versatel

172. HR 19 oktober 2001, JOR 2002, 5 m.nt. Van den Ingh (Scheipar). In dezelfde lijn: HR
19 oktober 2001, JOR 2002, 5 m.nt. Geerts (Skygate), 14 september 20007, JOR 2007, 238
(Versatel) en HR 14 december 2007, JOR 2008, 11 (DSM).

173. Van Wijk p. 391.
174. HR 14 september 2007, NJ 2007, 611 en 612 m.nt. Ma onder NJ 2007, 612, JOR 2007, 238

m.nt. Bartman onder JOR 2007, 239 (Versatel). Voordat de Versatel II beschikking werd
gewezen, werd op grond van de Zwagerman-beschikking (HR 1 maart 2002, NJ 2002, 296)
aangenomen dat de Ondernemingskamer bij het opleggen van een onmiddellijke voorzie-
ning niet kon afwijken van dwingend rechtelijke bepalingen in boek 2 BW.

HOOFDSTUK 5

134



Telecom International N.V. enige bevoegdheid toekennen aan haar raad van commissarissen
of waarin die bevoegdheid voortvloeit uit de Nederlandse corporate governance code.’175

De beschikking van de Ondernemingskamer waarbij de onmiddellijke voor-
ziening wordt getroffen mag voor de betrokkenen niet zo onverwacht zijn dat
zij daardoor volledig verrast worden. Uit de tekst en strekking van art. 2:349a
BW volgt dat het bestuur van een rechtspersoon niet onverhoeds geconfron-
teerd mag worden met een verzoek tot het doen van een onderzoek. Het bestuur
moet de gelegenheid hebben de bezwaren te onderzoeken en indien nodig zelf
maatregelen te nemen om aan de bezwaren tegemoet te komen.176

Verder stelt de Ondernemingskamer in haar beschikking in zake Inter Access
voorop dat de maatstaf voor toewijzing van een onmiddellijke voorziening is of
de toestand van de vennootschap tot het treffen van een dergelijke voorziening
noopt en welke voorziening dan als meest passend is aan te merken. De
beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit zijn daarbij van belang.177

Verder moet in acht genomen worden of aan het treffen van de als gewenst te
beschouwen voorziening geen wettelijke, contractuele of andere belemmerin-
gen in de weg staan. In het voorstel voor aanpassing van het enquêterecht wordt
voorgesteld de tot dusver in de rechtspraak ontwikkelde grenzen van de
bevoegdheid van de Ondernemingskamer tot het treffen van onmiddellijke
voorzieningen te verduidelijken. Daartoe zal aan art. 2:349a lid 2 BW worden
toegevoegd dat de toewijzing van een onmiddellijke voorziening alleen mag
plaatsvinden na afweging van de belangen van de rechtspersoon en degenen die
krachtens de wet en de statuten bij zijn organisatie zijn betrokken, zie de eerder
in deze paragraaf aangehaalde overweging uit de DSM beschikking.

175. HR 14 september 2007, NJ 2007, 611 en 612 m.nt. Ma onder NJ 2007, 612, JOR 2007, 238
m.nt. Bartman onder JOR 2007, 239 (Versatel II).

176. HR 30 maart 2007, NJ 2007, 293 m.nt. Ma, JOR 2007, 138, m.nt. JJ (ATR Leasing).
177. Hof Amsterdam (OK) 31 december 2009, JOR 2010, 60 (Inter Acces Groep). Assink 2010,

p. 328.
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Hoofdstuk 6. Andere mogelijkheden voor
vernietiging van een besluit

1. Inleiding

Aan de opsomming van de gronden voor vernietiging in art. 2:15 lid 1BW gaat
de volgende zinsnede vooraf: ‘onverminderd het elders in de wet omtrent de
mogelijkheid van een vernietiging bepaalde’. Daarbij moet in de eerste plaats
gedacht worden aan de algemene titel over rechtshandelingen in boek 3 BW.
Volgens de memorie van toelichting zal een besluit vernietigd kunnen worden
op grond van wilsgebreken of dwaling bij degenen die aan de totstandkoming
van het besluit hebben deelgenomen. Een dergelijke situatie kan zich voordoen
als de algemene vergadering een besluit heeft genomen terwijl zij zich daarbij
baseerde op een verkeerde voorstelling van zaken. In de memorie van toelich-
ting is hierover het volgende geschreven:

‘Lid 1 (van art. 15 toev.: AKW) behelst, evenals het huidige eerste lid, de gronden tot
vernietiging. Daarbij wordt in de eerste plaats verwezen naar hetgeen de wet elders bepaalt
omtrent de mogelijkheden tot vernietiging. In het bijzonder valt daarbij te denken aan de
algemene titel omtrent rechtshandelingen, titel 3.2, ook al zal een besluit op de daar genoemde
gronden niet vaak voor vernietiging in aanmerking komen. Rechtshandelingen die de rechts-
persoon met een wederpartij verricht, zoals overeenkomsten, zullen immers als zodanig
worden vernietigd: aan de vernietiging van het besluit daarnaast bestaat geen behoefte. (Een
andere vraag is, wat de positie van de wederpartij is, indien het besluit als onderdeel van een
meerzijdige rechtshandeling, wegvalt; men zie hierover het voorgestelde artikel 16 lid 2).
Voorts komt onbekwaamheid bij rechtspersonen niet voor. Denkbaar is wel vernietigbaarheid
van besluiten, als eenzijdige rechtshandelingen, wegens bedreiging, bedrog, misbruik van
omstandigheden of benadeling van schuldeisers, al zal hier wel zelden een beroep op kunnen
worden gedaan. Voor een bijzondere grond tot vernietiging zie men nog art 295 in zijn bij dit
ontwerp gestelde redactie. Indien deze mogelijkheden, die elders in de wet zijn geregeld, op
besluiten van toepassing worden, gelden daarvoor mede de artikelen 15 en 16, uiteraard
voorzover daarvan niet, zoals in het genoemde artikel 295, wordt afgeweken. Voor besluiten
van rechtspersonen zijn echter van veel meer belang dan de hierboven aan de orde gekomen
gronden van vernietiging die welke in artikel 15 lid 1 zelf worden genoemd.’1

In de memorie van toelichting, zie het hierboven weergegeven citaat, wordt
verwezen naar boek 3 titel 2 BW. Verder wordt art. 2:295 BW genoemd. Er zijn
in boek 2 BW nog andere bepalingen die in dit verband genoemd kunnen

1. Parl. Gesch. Aanpassing B.W. ( Inv. boek 3, 5 en 6), p. 168.
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worden: de mogelijkheid van vernietiging van een besluit tot vaststelling van de
jaarrekening in het kader van een jaarrekeningprocedure, art. 2:451 lid 4 BW en
de vernietiging van besluiten in het enquêterecht, art. 2:356 sub a BW.2

Volgens art. 2:323 en 2:334 u BW kan een fusie respectievelijk een splitsing vernietigd
worden. Omdat het daarbij niet gaat om de vernietiging van het besluit tot fusie of splitsing,
maar om de fusie of splitsing zelf die vernietigd wordt, blijft verdere bespreking achterwege.

Eveneens achterwege blijft de bespreking van de vernietiging van een besluit wegens
overtreding van art. 5:52 WFT. Deze bepaling, die voorheen opgenomen was in de Wet
melding zeggenschap ter beurze genoteerde ondernemingen, verplicht om de verkrijging of
het verlies van zeggenschap in een beursgenoteerde onderneming te melden. Deze verplich-
ting wordt door civielrechtelijke sancties, schorsing of vernietiging van een besluit van de
algemene vergadering, gehandhaafd. Deze vorm van vernietiging draagt een ander karakter,
namelijk die van een sanctie ter handhaving van een wettelijke verplichting, dan de vernieti-
ging op grond van art. 2:15 BW en wordt daarom in dit boek niet besproken.

Uit de slotzin van de hierboven aangehaalde passage uit de memorie van
toelichting volgt dat de wetgever er zelf al vanuit gaat dat vernietiging van een
besluit wegens een wilsgebrek of dwaling niet vaak voor zal komen. Die
veronderstelling is in de praktijk juist gebleken. In het rechtspersonenrecht
komt vernietiging van een besluit wegens een wilsgebrek of dwaling weinig
voor. Concrete voorbeelden, zijn, voor zover ik heb kunnen nagaan, niet
voorhanden.

2. De eerste vraag: Welke besluiten kunnen aan de rechter
worden voorgelegd?

De in art. 2:14 en 15 BW opgenomen regeling voor de toetsing van besluiten
ziet, zie hierover § 3 van hoofdstuk 5, alleen op besluiten die als rechtshande-
ling gekwalificeerd kunnen worden. Dat geldt eveneens voor de vernietiging
van besluiten wegens andere in de wet genoemde gronden voor vernietiging.
Het gaat ook hier om op rechtsgevolg gerichte beslissingen van een orgaan van
de rechtspersoon.

2. Voor de volledigheid wijs ik op een buiten boek 2 BW opgenomen mogelijkheid tot
vernietiging namelijk art. 5:130 BW waarin de vernietiging van een besluit van een
vereniging van eigenaars geregeld is.
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3. De tweede vraag: Wie kan een vordering instellen?

Over de wijze waarop een procedure tot vernietiging van een besluit op een van
deze gronden gevoerd moet worden is in de memorie van toelichting het
volgende opgenomen:

‘Indien deze mogelijkheden, die elders in de wet zijn geregeld, op besluiten van toepassing
worden, gelden daarvoor mede de artikelen 15 en 16, uiteraard voorzover daarvan niet, zoals
in het genoemde artikel 295, wordt afgeweken.’3

Gebaseerd op deze passage wordt aangenomen dat de vordering tot vernietiging
van een besluit wegens een wilsgebrek op dezelfde manier verloopt als wanneer
vernietiging van een besluit op grond van art. 2:15 lid a, b of c BW gevorderd
wordt. Dat betekent dat degene die de vordering instelt een redelijk belang, als
bedoeld in art. 2:15 lid 3 BW, dient te hebben bij de vernietiging van het besluit
en bovendien moet hij voldoende processueel belang in de zin van art. 3:303 jo
326 BW bij zijn vordering hebben. Voor de bespreking van de begrippen
redelijk en processueel belang verwijs ik naar § 4.2 van hoofdstuk 4.

4. De derde vraag: Welke beoordelingsmaatstaf hanteert de
rechter?

Voorbeelden van de vernietiging van een besluit onder invloed van bedreiging,
bedrog of misbruik van omstandigheden zijn er nauwelijks. Met enige fantasie
kunnen wel voorbeelden bedacht worden. Een aandeelhouder kan bij het
uitbrengen van de stemmen zodanige pressie uitoefenen op zijn medeaandeel-
houders dat zij hun stem op de door hem gewenste wijze uitbrengen.4 Ook bij
de andere gronden, bedrog en misbruik van omstandigheden zijn wel voor-
beelden te bedenken. Bijvoorbeeld het besluit tot aanvaarding van een aanbod
door de algemene vergadering terwijl het bestuur de zaken veel fraaier heeft
voorgesteld dan zij in werkelijkheid zijn. De bestuurders hebben gemeld dat de
vereiste vergunningen zeker zullen verleend worden terwijl bij hen al bekend is

3. Parl. Gesch. Aanpassing B.W. ( Inv. boek 3, 5 en 6), p. 168. Dat de art. 2:15 en 16 BW mede
van toepassing zijn houdt ook in dat vernietiging geschiedt door een rechterlijke uitspraak.
De bescherming van een derde wordt beheerst door art. 2:16 lid 2 BW. In plaats van de in
art. 3:52 BW genoemde termijn geldt de in art. 2:15 lid 5 BW genoemde vervaltermijn van
een jaar. Vernietiging door een buitengerechtelijke verklaring zoals art. 3:49 BW voor
andere rechtshandelingen toestaat, is niet mogelijk. Zie ook Asser - Van der Grinten -
Maeijer 2.II 1997, nr. 134, De Monchy/Timmerman 1991, p. 80-81.

4. Bedreiging kan op allerlei manieren plaatsvinden. Bijvoorbeeld het in het vooruitzicht
stellen van een ‘ritje bos’ na afloop van de vergadering. Als de bedreiging effectief is, lijkt
het mij overigens de vraag of de ‘bedreigde’ daarvan ooit melding zal maken. De vraag naar
vernietiging van het besluit zal zich dan niet voordoen.
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dat de vergunningverlenende instantie die vergunning niet kan verlenen omdat
niet aan de voorwaarden voldaan wordt. Of de benoeming van een bestuurder
die in zijn CV gemeld heeft te beschikken over bepaalde diploma’s terwijl hij
daarover niet blijkt te beschikken.

De aandeelhouders die het besluit hebben genomen, zullen bij het nemen
van het besluit bedreigd of bedrogen zijn of er moet ten aanzien van hen
misbruik van omstandigheden hebben plaatsgevonden. Alleen als zij kunnen
aantonen dat het besluit niet tot stand gekomen zou zijn als de bedreiging of het
bedrog niet had plaatsgevonden of als geen misbruik gemaakt zou zijn van
omstandigheden, is vernietiging van het besluit op die grond mogelijk.5 Gesteld
dat een aandeelhouder zijn mede-aandeelhouder(s) zo bedreigt dat een door-
slaggevend aantal stemmen wordt uitgebracht op de door de bedreiger gewenste
wijze. De onder invloed van de bedreiging uitgebrachte stemmen kunnen niet
vernietigd worden, art. 2:13 BW verbiedt dat. Dat een doorslaggevend aantal
stemmen onder invloed van bedreiging werd uitgebracht, zal moeten worden
meegewogen in de beantwoording van de vraag of het besluit in strijd met de
redelijkheid en billijkheid is. De vraag of het besluit wegens bedrog vernietig-
baar is, wordt dan als het ware geabsorbeerd door de redelijkheid en billijkheid,
art. 2:15 lid 1 sub b BW.6 Als de vernietiging van het besluit gevorderd wordt,
kan daarop mede een beroep gedaan worden. Ik zou daaraan zelfs de voorkeur
geven. De vernietiging via art. 2:15 BW te benaderen voorkomt discussie over
de vraag of art. 3:44 BW wel van toepassing is. In het voordeel van deze route
pleit verder dat bij een uitspraak op grond van art. 2:15 BW de werking
tegenover een ieder vaststaat en niet alleen tegenover de bij de vernietiging
betrokkenen.

In de memorie van toelichting, zie de in § 1 van dit hoofdstuk aangehaalde
passage wordt alleen titel 3.2 BW genoemd. Artikel 6:228 BW over dwaling
valt daar buiten. Dwaling geldt alleen als grond voor de vernietiging van
een meerzijdige overeenkomst en dat is een besluit niet. Over de vraag of een
besluit wegens dwaling vernietigd kan worden, wordt verschillend gedacht.
Van Schilfgaarde meent dat art. 6:228 BW via de in art. 6:216 BW opgenomen
schakelbepaling op besluiten kan worden toegepast.7 Dat een besluit niet
zonder meer gelijk te stellen is met een meerzijdige vermogensrechtelijke
rechtshandeling laat hij buiten beschouwing. Artikel 6:228 BW kan weliswaar
via de schakelbepaling van art. 6:216 BW van toepassing worden verklaard.

5. Maeijer 1976, p. 168, De Monchy/Timmerman 1991, p. 79.
6. Zie voor een oude uitspraak over een soortgelijke kwestie HR 15 juni 1929, NJ 1929, 1626

m.nt. PS, (Coöp. Ver. Het Westland). Maeijer 1976, p. 168, De Monchy/Timmerman 1991,
p. 79.

7. Van Schilfgaarde wijst nog wel op het feit dat de schakelbepaling alleen verwijst naar andere
meerzijdige rechtshandelingen maar sluit analogische toepassing van art. 2:229 jo 216 BW
niet uit. Van Schilfgaarde/Winter 2009 nr. 96.
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Verder wordt analogische toepassing die verder gaat dan de schakelbepaling
zelf aangeeft, niet uitgesloten geacht, maar ik betwijfel of dat in dit geval
mogelijk is. Een besluit, zie hierover hoofdstuk 3 § 2 en hoofdstuk 4 § 3, is een
eenzijdige rechtshandeling van de rechtspersoon. Voor wie verder wil verbij-
zonderen, een rechtshandeling van eigen aard. Van der Grinten en ook Maeijer
zien daarom weinig ruimte voor analoge toepassing van art. 6:228 BW op
besluiten.8 Maeijer baseert zich daarvoor op de eigen aard van het besluit die
zich verzet tegen toepassing van de regeling over dwaling.9 Hij stelt voor
vragen rond besluiten die onder invloed van dwaling genomen zijn, op te lossen
via de redelijkheid en billijkheid.

In de discussie over de vraag hoe in rechte moet worden omgegaan met
besluiten die onder invloed van dwaling tot stand gekomen zijn, stel ik, evenals
voor de vernietiging van een besluit wegens een wilsgebrek, een andere
benadering voor. Als grond voor vernietiging van een besluit dat onder invloed
van dwaling tot stand gekomen is, kan evenzeer gelden dat het besluit in strijd
is met de redelijkheid en billijkheid. De vraag of het besluit vernietigbaar is
wegens dwaling wordt dan geabsorbeerd door de redelijkheid en billijkheid van
art. 2:15 lid 1 sub b BW jo art. 2:8 BW. De vraag of boek 3 en/of boek 6 BW
van toepassing zijn, doet zich dan niet voor. Bovendien heeft vernietiging op
grond van art. 2:15 BW werking erga omnes.

In vergelijking met de procedure die op grond van art. 2:15 BW gevoerd wordt,
levert een procedure tot vernietiging wegens een wilsgebrek of dwaling weinig
extra’s op. De procedurele bepalingen die in art. 2:15 BW zijn opgenomen zijn
immers mede van toepassing. Ik kom dan uit op hetzelfde punt als Van der
Grinten en Maeijer, die hebben voorgesteld de vernietiging van besluiten
wegens een wilsgebrek buiten toepassing te laten en in voorkomende gevallen
op grond van art. 2:15 lid 1 sub b BW vernietiging van het besluit te vorderen:

‘Of het wettelijk systeem dat besluiten op deze gronden kunnen worden vernietigd een
gelukkig systeem is, kan worden betwijfeld. Eenvoudiger en beter ware onzes inziens een
stelsel volgens welke deze vernietigingsgronden niet zouden gelden voor besluiten en dat bij
bedreiging, bedrog of misbruik van omstandigheden uitsluitend op grond van strijd met
redelijkheid en billijkheid vernietiging van het besluit zou kunnen worden gevorderd.’10

Bij hun suggestie sluit ik mij aan. De redelijkheid en billijkheid, art. 2:15 lid 1
sub b BW, kan ook besluiten omvatten die voor wat betreft hun totstandkoming
gebrekkig zijn omdat zij genomen werden onder invloed van bedreiging,
bedrog, misbruik van omstandigheden of dwaling. Door in de afweging of

8. Van der Heijden - Van der Grinten 1992, nr. 224.1.
9. Asser -Van der Grinten - Maeijer 2.II 1997, nr. 134.
10. Asser- Van der Grinten - Maeijer 2.II 1997, nr. 134.
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het besluit in strijd is met de redelijkheid en billijkheid rekening te houden met
het feit dat er stemmen werden uitgebracht onder invloed van een wilsgebrek of
dwaling, kunnen wilsgebreken en dwaling onder strijd met de redelijkheid en
billijkheid als grond voor vernietiging van besluiten gebracht worden. Rede-
nerend in de lijn van de – weliswaar oude, maar nog altijd geldende – uitspraak
van de Hoge Raad inzake de Coöperatieve Vereniging Het Westland, kan
gesteld worden dat het strijdig is met de redelijkheid en billijkheid die in de
verhoudingen binnen de organisatie van de rechtspersoon geldt, iemand te
houden aan een besluit dat op deze onredelijke manier tot stand gekomen is.11

4.1 De beoordelingsmaatstaf bij de vernietiging van een besluit waardoor
schuldeisers benadeeld worden.

In de memorie van toelichting, zie § 1 van dit hoofdstuk, wordt – en dat is
opvallend – niet verwezen naar art. 3:45 BW terwijl dat artikel wel onderdeel
uitmaakt van titel 3.2 BW. Zou dat betekenen dat een besluit waardoor
schuldeisers benadeeld worden, niet vernietigd kan worden? Een voorbeeld
van een besluit waardoor schuldeisers benadeeld worden is het besluit tot
uitkering van een zodanig dividend dat de vermogenspositie van de vennoot-
schap daardoor zo terugloopt dat zij haar schuldeisers niet meer kan voldoen, of
een besluit tot betaling van een te hoog salaris aan bestuurders. In de literatuur
wordt aangenomen dat een besluit paulianeus kan zijn.12 Daarbij wordt
onderscheid gemaakt tussen interne crediteuren, die tevens aandeelhouder of
lid van de rechtspersoon zijn en externe crediteuren die niet in een dergelijke
verhouding tot de rechtspersoon staan. Voor interne crediteuren levert de
vernietiging van een besluit wegens benadeling in vergelijking met de vernieti-
ging op grond van art. 2:15 BW niet veel extra op. Het besluit wordt vernietigd.
Ook hier geldt dat art. 2:15 BW mede van toepassing is op de te volgen
procedure. Voor externe crediteuren staat de weg van art. 2:15 BW niet open, zij
zijn geen belanghebbende in de zin van art. 2:15 lid 3 BW. De externe
crediteuren zijn aangewezen op art. 3:45 BW.13 Dit voorschrift beschermt
externe crediteuren en stelt hen in staat op te treden tegen een besluit waarop zij
geen invloed hebben maar waardoor zij wel benadeeld worden.14

11. HR 15 juni 1929, NJ 1929, 1626 m.nt. PS (Coöp. Ver. Het Westland).
12. De Monchy/Timmerman 1991, p. 80, Winter 1992, p. 236, Wessels 2007, p. 42 ev., Lennarts

2006, p. 11-18. Van Schilfgaarde/Winter 2009, nr. 96, Huizink 2011, nr. 139.
13. De interne crediteuren kunnen zich evenmin beroepen op art. 47 FW, de curator kan dat wel.
14. Voor verdere discussie en nuancering verwijs ik naar De Weijs en Barneveld, 2010.
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4.2 De beoordelingsmaatstaf bij een besluit tot statutenwijziging als
bedoeld in art. 2:295 BW.

In boek 2 BW zijn uitdrukkelijke bepalingen opgenomen om te voorkomen dat
bestuurders hun eigen belangen laten prevaleren boven dat van de stichting,
bijvoorbeeld het verbod op uitkeringen aan bestuurders in art. 2:285 BW. Ook
mag niet lichtvaardig tot wijziging van de statuten worden besloten. Statuten-
wijzigingen zijn slechts mogelijk als de statuten die mogelijkheid uitdrukkelijk
bieden. Een besluit tot statutenwijziging kan op grond van dit artikel 2:295 BW
vernietigd worden als het aangevochten besluit tot gevolg heeft dat de stichting
kan worden ontbonden op grond van art. 2:21 of 2:301 BWen de aangevochten
wijziging niet tot omzetting van de stichting in een andere rechtsvorm leidt. De
ratio van art. 2:295 is te voorkomen dat de stichting ontbonden wordt. De tekst
van art. 2:295 BW verwijst naar art. 2:16 BW. Deze verwijzing houdt verband
met de werking van de onherroepelijke uitspraak van de rechter, art. 2:16 lid 1
BW. In Art. 2:295 BW wordt echter niet slechts naar het eerste lid van art. 2:16
BW verwezen maar naar het gehele artikel. Dat betekent dat ook lid 2 van
overeenkomstige toepassing zou zijn. Een verwijzing naar de in het tweede lid
van art. 2:16 BW gegeven bescherming van derden die met een nietig of
vernietigd besluit te maken krijgen zorgt in de context van art. 2:295 BW voor
hoofdbrekens. De in art. 2:295 BW gestelde voorwaarden dat het moet gaan om
een besluit tot statutenwijziging waarvan het gevolg is dat de stichting
ontbonden kan worden èn die wijziging niet tot omzetting leidt, passen niet
goed bij art. 2:16 lid 2 BW. Een besluit tot statutenwijziging heeft geen direct
externe werking zodat alleen daarom al het eerste deel van de eerste zin van
art. 2:16 lid 2 BW buiten toepassing moet blijven. De tweede zin van art. 2:16
lid 2 BW kan eveneens niet goed worden toegepast. Het gaat immers om een
statutenwijziging en niet om de benoeming van een bestuurder of commissaris.
Het hierna nog resterende gedeelte van de tekst kan eigenlijk evenmin worden
toegepast. Vooralsnog houd ik het erop dat de verwijzing naar art. 2:16 BW in
zijn geheel te ruim is. In art. 2:295 BW moet niet meer gelezen worden dan een
verwijzing naar art. 2:16 lid1 BW.15

5. De vierde vraag: Welke maatregelen staan de rechter ter
beschikking?

Evenals bij vernietiging op grond van art. 2:15 BW kan de rechter een besluit
geheel of gedeeltelijk vernietigen. Kortheidshalve verwijs ik naar wat ik
daarover al schreef in hoofdstuk 5 § 6.1.

15. Zie hierover ook Waaijer, 1993, p. 184.
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Hoofdstuk 7. De ontwikkelingen in de
toetsing van besluiten in de WOR

1. Inleiding

Om de toetsing van besluiten van organen van rechtspersonen in een breder
perspectief te plaatsen, is het interessant om te bezien hoe de toetsing van
besluiten in andere ondernemingsrechtelijke wetgeving gestalte heeft gekregen.
Daarvoor heb ik de toetsing van besluiten zoals die in Wet op de Onderne-
mingsraden vorm gekregen heeft, bestudeerd. Zowel voor wat betreft het begrip
besluit als voor wat betreft de toetsingsmaatstaf biedt de Wet op de Onderne-
mingsraden interessant vergelijkingsmateriaal.

In hoofdstuk 3, § 7.1 noemde ik het naoorlogse streven naar grotere openheid in
de vennootschappelijke verhoudingen en de vervlechting van de mogelijkheid
van invloed en medezeggenschap van werknemers daarin. Als uitvloeisel
daarvan werd in 1950 de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) ingevoerd.
De WOR verplichtte ondernemingen met een bepaalde omvang, tot instelling
van een ondernemingsraad.1 Deze had tot taak, onder erkenning van de
zelfstandige functie van de ondernemer, naar vermogen bij te dragen tot een
zo goed mogelijk functioneren van de onderneming. De bevoegdheden van de
ondernemingsraad waren nog zeer beperkt. In 1971 werd de WOR ingrijpend
herzien.2 Deze herziening was - net als de herziening van het enquêterecht -
gebaseerd op de voorstellen van de Commissie Verdam. De herziening had ten
doel bij te dragen aan de verbreding van medezeggenschap van werknemers in
ondernemingen. De ondernemingsraad kreeg de bevoegdheid om over in de wet
genoemde onderwerpen advies uit te brengen aan de ondernemer alvorens deze
daarover een besluit kon nemen. Weliswaar werd door de adviesbevoegdheid de
positie van de ondernemingsraad versterkt, tegen besluiten die afweken van of

1. Artikel 2 lid 1 jo art. 10 lid 2 van de WOR 1950 verplichtte ondernemingen waarin ten
minste 25 werknemers werkzaam waren die 21 jaar of ouder waren en ten minste een
dienstjaar hadden, tot het instellen van een ondernemingsraad.

2. De herziening van de WOR in 1971 bracht wijzigingen in de verhouding tussen de
ondernemer en de ondernemingsraad. Het harmoniemodel waarin ondernemer en onderne-
mingsraad in eendrachtige samenwerking het belang van de onderneming dienden, maakte
plaats voor stelsel waarin die doelstelling voor wat betreft de ondernemingsraad werd
uitgebreid. De ondernemingsraad vertegenwoordigt ook (het belang van) het personeel van
de onderneming.
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in strijd waren met het advies van de ondernemingsraad was geen beroep op de
rechter mogelijk. Dat zou pas bij de herziening van de WOR in 1979 komen.
De WOR zoals na die de herziening van 1971 luidde, geeft geen antwoord op
de in hoofdstuk 1 geformuleerde onderzoeksvragen. De wet voorzag immers
nog niet in een beroepsmogelijkheid tegen besluiten van de ondernemer. De
herziening van de WOR per 1 september 1979 bracht wijzigingen in de
samenstelling en de bevoegdheden van de ondernemingsraad en de invoering
van een beroepsrecht voor de ondernemingsraad in art. 26 WOR.3 Van de na
1979 in de WOR aangebrachte wijzigingen wijs ik nog op de invoering van de
verplichting tot het verstrekken van voorinformatie aan de ondernemingsraad.

De WOR kende en kent ook nu nog, een eigen begrippenapparaat waarin de
begrippen onderneming en ondernemer centraal staan. Daarin wordt, in tegen-
stelling tot in andere ondernemingsrechtelijk getinte wetgeving, zoals de
handelsregisterwet, het begrip onderneming wel gedefinieerd.4 In die omschrij-
ving (art. 1 lid 1 sub c WOR) is het aan de OR ten grondslag liggende
uitgangspunt te herkennen dat de ondernemingsraad tot taak heeft, onder
erkenning van de zelfstandige functie van de ondernemer, naar vermogen bij
te dragen tot een zo goed mogelijk functioneren van de onderneming en daarbij
de belangen van het in de onderneming werkzame personeel te behartigen.
Daarin wordt de onderneming beschouwd als een werkgemeenschap die
verbonden is met de arbeidsorganisatie. Daarbij aansluitend wordt de onderne-
ming in art. 1 lid 1 sub c WOR omschreven als elk in de maatschappij als
zelfstandige eenheid optredend organisatorisch verband waarin op grond van
een arbeidsovereenkomst of op grond van een publiekrechtelijke aanstelling
arbeid wordt verricht. Het samenwerkingsverband moet als zelfstandige een-
heid in de maatschappij optreden. Dat gaat echter niet zo ver dat steeds sprake
moet zijn van juridische zelfstandigheid in de vorm van een aparte rechts-
persoon.5 De eis dat de organisatie aan het economisch verkeer deelneemt
wordt in de WOR niet gesteld zodat ook niet-commerciële organisaties onder de

3. Zie hierover ook Van het Kaar (Rechtspersonen) Algemene Inleiding aant. 1 - 26.
4. Zie over het begrip onderneming: Nieuwe Weme, 1998 en ook Kamerstukken II 2003/2004,

29 708, nr. 3, p. 26 en de daar vermelde literatuur en jurisprudentie. In boek 2 BW is het
begrip rechtspersoon het centrale begrip. De term onderneming komt wel in boek 2 BW
voor, bijvoorbeeld in art. 2:140 lid 2/250 lid 2 BW, doch is daarin geen kernbegrip.

5. Niet alleen de door de rechtspersoon in stand gehouden onderneming, ook een filiaal of
bijkantoor wordt door de WOR als onderneming aangemerkt. De uit deze omschrijving af te
leiden kernelementen, organisatorisch verband, samenwerkingsverband waarin krachtens
arbeidsovereenkomst of aanstelling arbeid wordt verricht, in de maatschappij als zelf-
standige eenheid optredend, bepalen of er in een concreet geval sprake is van een
onderneming in de zin van de WOR.
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werkingssfeer van de wet vallen.6 De in de WOR gebruikte kernbegrippen
zoals onderneming en ondernemer sluiten aan bij de economische realiteit en
vallen niet (per definitie) samen met de rechtspersonenrechtelijke begrippen
rechtspersoon en bestuurder. De onderneming in de zin van de WOR is niet
dezelfde als de organisatie van de rechtspersoon waarvoor boek 2 BW de
organisatierechtelijke regels geeft.7 In de systematiek van deWOR is er meer dan
in andere ondernemingsrechtelijke wetgeving aandacht voor het feit dat aan het
nemen van een besluit een proces van besluitvorming ten grondslag ligt.8 Als het
proces van besluitvorming met betrekking tot onderwerpen die in art. 25 WOR
genoemd worden, zover gevorderd is dat gesproken kan worden van ‘een
voorgenomen besluit’ dient de ondernemer advies te vragen aan de onderne-
mingsraad.9 Dat dient te gebeuren op een zodanig tijdstip dat het advies nog van
wezenlijke invloed kan zijn op het te nemen besluit. In dat stadium mag het
voornemen van de ondernemer nog niet definitief zijn, al zal het voornemen wel
zo geconcretiseerd moeten zijn dat voor alle betrokkenen duidelijk is waarop het
uiteindelijke besluit betrekking zal hebben en welke gevolgen dat zal hebben. Uit
de rechtspraak rond de vraag of een besluit, een besluit in de zin van de WOR is
en vooral op welk moment een voorgenomen besluit zodanig gerijpt is dat
daarover het voor advies aan de ondernemingsraad gevraagd moet worden, is af te
leiden dat de besluitvorming nog niet zo ver geconcretiseerd mag zijn dat daarop
geen invloed van of door de ondernemingsraad meer mogelijk is.10 Pas nadat
advies of in een aantal gevallen instemming van de ondernemingsraad is

6. De verwijzing naar de Nederlandse maatschappij in art. 1 lid 1 c WOR beperkt de reikwijdte
van de wet tot Nederland. Aan het slot van art. 25 lid 1 WOR is de zogenaamde
buitenlandclausule opgenomen. De WOR geldt voor alle in Nederland gevestigde onder-
nemingen die aan de criteria van de WOR voldoen. Waar de ondernemer gevestigd is, is
voor de toepasselijkheid van de WOR niet relevant. Door de territoriaal gebonden
werkingssfeer is de WOR niet van toepassing op buitenlandse ondernemingen die door
een in Nederland gevestigde ondernemer in stand gehouden worden. In de Wet op de
Europese Ondernemingsraden (WEOR) is de instelling van een Europese ondernemingsraad
geregeld. Diens bevoegdheid is beperkt tot vraagstukken die van belang zijn voor de gehele
(communautaire) onderneming. Gezien het beperkte belang dat dit onderdeel heeft voor de
toetsing van besluiten blijft de Europese ondernemingsraad buiten beschouwing.

7. Van Schilfgaarde/Winter 2009, nr. 74.
8. Huizink 2005, p. 201.
9. In de voorbereidende fase is de ondernemer niet verplicht met de ondernemingsraad te

overleggen. De art. 24 lid 1 en 31a lid 6 WOR vormen een uitzondering op die regel.
10. Het voorgenomen advies dient gemotiveerd te zijn en de ondernemer moet bij het vragen

van het advies een overzicht geven van de gevolgen die het besluit voor de in de
onderneming werkzame personen zal hebben, alsmede een overzicht van de maatregelen
die hij zich naar aanleiding van het besluit voorneemt, zie art. 25 lid 2 en 3 WOR. Het op
correcte wijze naleven van deze voorschriften kan leiden tot spanning in het besluitvor-
mingstraject. Enerzijds moet het besluit zo tijdig mogelijk voor advies worden voorgelegd,
anderzijds zullen op dat moment nog niet alle gevolgen van het te nemen besluit bekend
zijn. In dit kader heeft zich ook de problematiek van de gelede besluitvorming !
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verkregen, mag de ondernemer het besluit nemen. Deze procedure waarborgt dat
een besluit over een van de in art. 25 lid 1 WOR genoemde onderwerpen door de
ondernemer pas genomen wordt na afweging van de belangen van de onder-
nemer, de onderneming en de daarin werkzame personen. In 1979 werd de
adviesbevoegdheid van de ondernemingsraad uitgebreid met een beroepsmoge-
lijkheid. De enige grond voor het instellen van beroep tegen een beslissing van
een ondernemer is dat het besluit bij afweging van alle betrokken belangen niet in
redelijkheid genomen had kunnen worden, art. 26 lid 4 WOR.

2. De eerste vraag: Welke besluiten kunnen op grond van art. 26
WOR aan de Ondernemingskamer worden voorgelegd?

Volgens de WOR dient een ondernemer de ondernemingsraad in de gelegenheid
te stellen advies uit te brengen over door hem voorgenomen besluiten over een
van de in art. 25 sub a tot en met n WOR genoemde onderwerpen. Het moet
daarbij gaan om, zoals de tekst van art. 25 WOR aangeeft belangrijke besluiten.
De vraag of een besluit belangrijk is, komt in de literatuur en de rechtspraak
nogal eens aan de orde.11 De Ondernemingskamer beantwoordt die vraag aan
de hand van alle omstandigheden van het geval. Met name wordt dan bezien of
het gaat om een voor de ondernemer bijzonder, niet alledaags besluit.12 Qua
onderwerp hebben de besluiten die in art. 25 WOR genoemd worden veelal
betrekking op financieel, bedrijfs-economische en organisatorische aangelegen-
heden. Op de vraag of een voorgenomen besluit kwalificeert als één van de

ontwikkeld. Daarbij gaat het om de vraag of voor iedere beslissing in bijvoorbeeld een
reorganisatietraject een nieuw of aanvullend advies van de ondernemingsraad vereist is.
Verder is relevant of over beleidsopties een advies gevraagd moet worden. Door de
invoering van het recht op voorinformatie, art. 24 lid 1 WOR worden vragen die op dit
onderdeel van de toepassing van de WOR gesteld kunnen worden, beantwoord. Zie bijv. Hof
Amsterdam (OK) 13 december 2001, JAR 2002, 14 (PTT Post), Hof Amsterdam (OK)
12 maart 2002, JOR 2002, 228 (Rohm & Haas).

11. Duk 1992, Roest 1996, Huizink 2011, nr. 31 ev. Zie verder ook de jaarlijkse kronieken die
door de vereniging voor corporate litigation gepubliceerd worden in de serie vanwege het
Van der Heijden Instituut en de in het tijdschrift ArbeidsRecht gepubliceerde rechtspraak-
overzichten van de hand van Verburg.

12. Kamerstukken I 1978/1979, 13 954 nr. 8d, p. 15, Kamerstukken I 1996/1997, nr. 9, p. 10,
Kamerstukken I 1995/1996, 24 615, nr. 3, p. 41. Als voorbeelden ter illustratie verwijs ik
naar de volgende beschikkingen van de Ondernemingskamer: Hof Amsterdam (OK)
7 januari 1999, ROR 1999, 2.(GVB Amsterdam), Hof Amsterdam 19 oktober 2001, JAR
2001, 235 (BBA), Hof Amsterdam (OK) 20 juli 2005, JAR 2005, 219 (Arbeidsinspectie
Ministerie SZW), Hof Amsterdam (OK) 17 februari 2006, JAR 2006, 95 (Holland Casino),
Hof Amsterdam 22 maart 2006, JAR 2006, 133 (Stichting Isala Klinieken).
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besluiten genoemd in art. 25 lid 1 WOR zal ik hier niet verder ingaan.13 Het
gaat in mijn onderzoek niet zozeer om de kwalificatie van een besluit als besluit
in de zin van art. 25 lid 1 WOR maar om de juridische kwalificatie van een op
rechtsgevolg gerichte beslissing van een orgaan van een rechtspersoon dat
daarmee kwalificeert als besluit in de zin van boek 2 BW.

Het begrip besluit in de zin van de WOR omvat beslissingen over de in art. 25 lid
1 WOR genoemde onderwerpen. In de context van de WOR is het niet
noodzakelijk dat de beslissing op rechtsgevolg gericht is zoals dat wel het geval
is bij een besluit in de zin boek 2 BW. Aanvankelijk werden in art. 25 WOR lid 1
de woorden: ‘elk door hem voorgenomen besluitmet betrekking tot’ gebruikt. Om
beter tot uitdrukking te laten komen dat het gaat om besluiten om iets te doen, zijn
de woorden ‘met betrekking tot’ bij de herziening van de WOR in 1979 uit de
tekst van art. 25 WOR geschrapt.14 Door het gebruik van de woorden ‘elk door
hem voorgenomen besluit tot’ in de tekst van art. 25WOR zou duidelijker worden
aangegeven dat in het artikel besluiten om in positieve zin iets te doen bedoeld
werden. Een voorgenomen besluit om iets niet te doen of na te laten zou daar dan
niet onder vallen. De Ondernemingskamer heeft echter in een aantal beschik-
kingen aangegeven daar anders over te denken. De stelling dat een besluit om iets
niet te doen, buiten het adviesrecht valt, is naar het oordeel van de Onderne-
mingskamer niet onder alle omstandigheden juist.15 Een voorbeeld van een
beslissing iets niet te doen, is het voornemen van de ondernemer om afwijzend te
beslissen op een door de ondernemingsraad geïnitieerd voorstel om een besluit
over een van de in art. 25 WOR genoemde onderwerpen te nemen. Daarover
zou geen advies gevraagd te hoeven worden. In de rechtspraak van de Onderne-
mingskamer wordt onder omstandigheden een uitzondering op deze regel
gemaakt. Naar aanleiding van een conflict tussen de ondernemer en de onderne-
mingsraad van NS reizigers, besliste de Ondernemingskamer dat de stelling van
een ondernemer ‘dat een besluit iets niet te doen geen besluit in de zin van art. 25
WOR is’, niet onder alle omstandigheden juist behoeft te zijn’. Als in het verleden
door de ondernemer toezeggingen gedaan zijn aan de ondernemingsraad, kan dat
aanleiding vormen om een beslissing om iets niet te doen, toch voor advies aan de

13. Als voorbeeld van de vraag of een besluit nu wel of niet als besluit in de zin van art. 25
WOR gekwalificeerd moet worden noem ik Hof Amsterdam (OK) 1 maart 2001, JOR 2001,
131 (Friends of the University) UvA Amsterdam.

14. Wet Herziening Wet op de Ondernemingsraden, Kamerstukken II 13 954, nota van wijziging
p. 4 en 12.

15. Zie hierover Duk 200a, p. 59, Asser - Maeijer 2.III 2000, nr. 477, Sanders/Westbroek p. 506.
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ondernemingsraad voor te leggen.16 In deze uitspraak wordt het voornemen om
iets niet te doen als adviesplichtig besluit beschouwd. Het zou te ver voeren uit
deze beschikking af te leiden dat in het vervolg alle besluiten om iets niet te doen
onder de adviesplicht vallen, maar de uitspraak laat wel zien dat de Onderne-
mingskamer in haar overwegingen toezeggingen of afspraken uit het verleden in
de beoordeling betrekt. Dat kan tot gevolg hebben dat een beslissing iets niet te
doen, onder de omstandigheden zoals die zich in het hierboven genoemde geval
voordeden, een voor beroep vatbaar besluit oplevert.17

3. De tweede vraag: Wie kan volgens art. 26 WOR een verzoek
indienen?

Het antwoord op de vraag wie volgens de WOR een verzoek kan indienen is te
vinden in art. 26 WOR. Volgens dit artikel is de ondernemingsraad bevoegd tot
het instellen van beroep.18

16. Hof Amsterdam (OK) 23 oktober 1997, ROR 1997, 22; JAR 1997, 243 (OR NS Reizigers
BV) en Hof Amsterdam (OK) 30 oktober 2002, JOR 2002, 10 (OR NS Reizigers BV).
Aanleiding voor deze uitspraken was een beslissing van het bestuur van de NS, de
ondernemer, niet mee te dingen naar een concessie. Die beslissing was niet voor advies
aan de ondernemingsraad voorgelegd. De ondernemingsraad stelde daartegen beroep in. De
Ondernemingskamer oordeelde dat de ondernemingsraad op dat moment nog niet kon
klagen omdat er nog geen besluit was. Enige tijd later werd de kwestie opnieuw aan de
Ondernemingskamer voorgelegd. De Ondernemingskamer besliste nu dat het recht om te
adviseren over de beslissing niet mee te dingen naar de concessie wel aan de onderne-
mingsraad toekwam. Dat vond zijn oorzaak in de toezeggingen die de ondernemer in een
eerder stadium hierover aan de ondernemingsraad had gedaan. Zie verder Hof Amsterdam
(OK) 1 juli 1999, JOR 1999, 227, Hof Amsterdam (OK) 10 mei 2011, RO 2011, 50 (Novio).

17. Hierover wordt ook wel anders gedacht. In die visie wordt ervan uitgegaan dat een besluit
om iets niet te doen en ook het niet nemen van een besluit in de zin van de WOR onder
omstandigheden gevolgen kan hebben voor de werknemers. De ondernemingsraad zou in
dergelijke situaties via de overlegvergadering, art. 23 WOR of via art. 36 (naleving ) WOR
kunnen optreden. Inzicht 2006, p. 114.

18. Het beroep wordt via een verzoekschriftprocedure bij de Ondernemingskamer aanhangig
gemaakt. De Ondernemingskamer behandelt het verzoek met de meeste spoed, na de
indiening van het verzoekschrift volgt een mondelinge behandeling waarin de bezwaren
door ondernemingsraad en ondernemer kunnen worden toegelicht. Daarna volgt beraad door
de Ondernemingskamer die vervolgens een uitspraak doet. Tegen deze beschikking kan
cassatie worden ingesteld. Het betreft hier dus een rechtsgang in twee instanties waarbij de
Ondernemingskamer zowel over de feiten als over de juiste toepassing van het recht
oordeelt. Tegelijkertijd functioneert de Ondernemingskamer in deze procedures als kort-
gedingrechter indien een of meer voorlopige voorzieningen gevraagd worden.
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4. De derde vraag: Welke beoordelingsmaatstaf hanteert de
Ondernemingskamer bij toepassing van art. 26 WOR?

In art. 26 lid 4 WOR wordt als enige grond voor het instellen van beroep
genoemd dat de ondernemer bij afweging van alle betrokken belangen in
redelijkheid niet tot het besluit heeft kunnen komen. De invalshoek daarbij is de
wettelijke taak van de ondernemingsraad, de behartiging van de belangen van
de in de onderneming werkzame personen. Het is daarbij aan de onderne-
mingsraad aan te geven welke belangen in de afweging door de ondernemer te
kort zijn gedaan en waarom het besluit kennelijk onredelijk is.19 De woorden
‘kennelijk onredelijk’ worden in de praktijk veel gebruikt als parafrase voor de
in art. 26 lid 4 gebruikte formulering ‘dat de ondernemer bij afweging van alle
betrokken belangen in redelijkheid niet tot het besluit heeft kunnen komen’. De
tekst van art. 26 lid 4 WOR is ontleend aan art. 8 lid 1 sub c van de Wet AROB
waarin woorden van gelijke strekking werden gebruikt om te verwijzen naar het
in de rechtspraak ontwikkelde willekeurcriterium.20

In art. 8 lid 1 sub c van de Wet AROB werd gedoeld op een van de algemene
beginselen van behoorlijk bestuur, in het bijzonder op het verbod van willekeur.
De in deze wet gebruikte formulering is terug te leiden tot het arrest van de
Hoge Raad naar aanleiding van de Doetinchemse woonruimte verordening: ‘dat
de vorderende autoriteit bij afweging van de in aanmerking komende belangen
in redelijkheid niet tot een vordering heeft kunnen komen’.21 Bij het geven van
een beschikking behoorde een bestuursorgaan alle betrokken belangen af te
wegen. Als een bestuursorgaan een bij de afweging van de betrokken belangen
in redelijkheid niet tot de beschikking heeft kunnen komen of de afweging van
de belangen zo gebrekkig is geweest dat deze kennelijk onredelijk was, was er
sprake van willekeur. Bij toetsing door de bestuursrechter werd niet alleen aan
art. 8 lid 1 sub c AROB getoetst maar aan een breder spectrum van geschreven
en ongeschreven rechtsnormen. De marginale doelmatigheidstoetsing is dan in
feite een volledige rechtmatigheidstoetsing.22 De Algemene Wet Bestuursrecht
die sinds 1992 de Wet AROB vervangt, bevat evenmin concrete aanwijzingen
over de omvang van de toetsing. Aangenomen wordt dat in art. 3:4 Awb de
mogelijkheid van willekeurtoetsing impliciet is begrepen. Uit na de invoering
van de Awb gewezen jurisprudentie is af te leiden dat de wet geen verandering

19. Hierbij wordt voortgebouwd op de al in eerdere fasen van het adviestraject aangevoerde
bezwaren. Hof Amsterdam (OK) 22 januari 1981, NJ 1982, 243 m.nt. Ma en Hof
Amsterdam (OK) 25 maart 1999, JOR 1999, 223 (COR Nuts Beheer BV- Nuts Ohra
Beheer BV).

20. Kamerstukken II 1973/1974, 13350 nrs. 1-3, p. 11.
21. HR 25 februari 1949, NJ 1949, 558 m.nt. Veegens (Doetinchemse Woonruimteverordening).
22. Huizink 1983a, p. 209.
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heeft gebracht in de manier waarop de rechter beleid van bestuursorganen
behoort te toetsen.23

Als geen belangenafweging had plaatsgevonden of die afweging op onredelijke
gronden had plaatsgevonden werd willekeur aangenomen. Toepassing van dat
criterium leidde tot een marginale toetsing waarin het doel van de toetsing was
vast te stellen of er een belangenafweging had plaatsgevonden die voldeed aan
de maatstaven van de redelijkheid. Als de uitkomst van die toetsing was dat de
afweging van belangen zo gebrekkig is geweest dat ze als ‘kennelijk onredelijk’
moest worden beoordeeld, was er sprake van schending van de in art. 26 lid 4
WOR neergelegde norm.24 Bij de invoering van het beroepsrecht in de WOR
stond de wetgever een dergelijke beperkte toetsingsgrond voor ogen. Het zou
immers slechts gaan om een geschil tussen ondernemer en ondernemingsraad
over het te voeren beleid. Bij het nemen van beleidsbeslissingen behoorde de
ondernemer een zekere mate van beleidsvrijheid te hebben waarbinnen hij
zelfstandig een beslissing zou kunnen nemen. De Ondernemingskamer zou
deze beslissingen - indien nodig - marginaal toetsen.25 Door de manier waarop
de Ondernemingskamer de toetsing in de loop van de jaren mede heeft
vormgegeven, is de toetsing uiteindelijk ruimer geworden. Uit de rechtspraak
over art. 26 lid 4 WOR is af te leiden dat de Ondernemingskamer de haar
toegemeten taak ruim opvat. In de literatuur wordt dat beeld bevestigd.26 Niet
alleen wordt onderzocht of de aan het besluit ten grondslag liggende belangen-
afweging gebrekkig is geweest. Dat zou naar de opvatting van de wetgever
voldoende zijn. De Ondernemingskamer beoordeelt het beroep vanuit een
formeel en een materieel standpunt. Ruimer dus dan de wetgever destijds
voor ogen had.

De in art. 26 lid 4 WOR vastgelegde grond voor het instellen van beroep tegen
een besluit van de ondernemer houdt in dat beroep kan worden ingesteld tegen
een besluit van de ondernemer als na het uitbrengen van het advies feiten of
omstandigheden bekend worden, die, als zij aan de ondernemingsraad bekend
waren geweest ten tijde van het uitbrengen van het advies, aanleiding zouden
kunnen zijn geweest om dat advies niet uit te brengen zoals dat is uitgebracht.27

23. Huizink 1983a, Van Wijk/Konijnenbelt & Van Male 2005, p. 337.
24. Van Wijk/Konijnenbelt, 1979, p. 64, Huizink 1983a, p. 209.
25. Kamerstukken II 1974/1975 13 350 nrs. 1 - 3, p. 7, 10-11, en Kamerstukken II 1975/1976,

13 954 nrs. 1-3, p. 42.
26. Duk 1987, 296, Huizink 1983a, p. 212, Rood 1985, p. 8, Bartman/Dorresteijn 1985, p. 671,

Duk 1990, Van der Heijden 1990, p. 81, Duk 2000a, p. 57, 60, Willems 2000, Kemperink
2002, p. 89, Jacobs 2005, p. 324.

27. Als geen advies is gevraagd of anderszins niet is voldaan aan de in de WOR gewaarborgde
belangen is eveneens beroep op de rechter mogelijk, zie Hof Amsterdam (OK) 1 mei 1980,
NJ 1981, 271 (Linge Ziekenhuis). De ondernemingsraad heeft het recht van initiatief, !
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In de memorie van toelichting bij de herziening van de WOR 1979 werd verder
gesteld dat een besluit van een ondernemer zonder dat hij advies van de
ondernemingsraad heeft ingewonnen gelijkgesteld moest worden met een
besluit dat niet in overeenstemming is met het gegeven advies: Als de onder-
nemer in redelijkheid niet tot zijn beslissing had kunnen komen:

‘in het algemeen zal het voorbijgaan aan de adviesbevoegdheid van de ondernemingsraad met
zich mee brengen dat de ondernemer bij afweging van de betrokken belangen in redelijkheid
niet tot zijn gestelde besluit heeft kunnen komen.’28

In de rechtspraak van de Ondernemingskamer is dit standpunt overgenomen. In
het Linge Ziekenhuisarrest werd overwogen dat:

‘Niet nakomen van hetgeen aldus in artikel 25 WOR is bepaald, betekent niet alleen dat de
ondernemingsraad niet op de voorgeschreven wijze heeft kunnen kennisnemen van de inhoud
van en de beweegredenen voor het voorgenomen besluit en dat hij daarop geen invloed heeft
kunnen uitoefenen, doch ook dat de ondernemer niet op de voorgeschreven wijze heeft
kunnen kennisnemen van de zienswijze van de ondernemingsraad, die juist in het belang van
het goed functioneren van de onderneming in al haar doelstellingen ten behoeve van het
overleg met en de vertegenwoordiging van de in de onderneming werkzame personen is
ingesteld.’29

art. 23 lid 2 en 3 WOR, en kan op die manier de ondernemer ongevraagd van advies
voorzien. Daaraan is echter geen beroepsrecht verbonden. In art. 217 lid 1 van de Pensioen
Wet worden voor het instellen van beroep dezelfde gronden genoemd als in de WOR. Als
derde beroepsgrond noemt dit artikel het nalaten advies te vragen. In de WOR wordt dat niet
als beroepgrond genoemd maar op grond van de rechtspraak wordt aangenomen dat in
dergelijke situaties op grond van de WOR toch beroep kan worden ingesteld. Verder is in de
PW aan het recht van initiatief voor de deelnemersraad wel een recht van beroep verbonden,
zie art. 111 PW en is de deelnemersraad een recht van initiatief toegekend met de
mogelijkheid van beroep. Zie ook HR 4 oktober 2002, NJ 2002, 621 m.nt. Ma, PJ 2002/
107 (Pensioenfonds Kemira). Hof Amsterdam (OK) 19 juli 2010, LJN BN 1709, Onderne-
mingsraad Mediagroep Limburg BV.

28. Kamerstukken IK 1978/1979, 13 594, nr. 8d, p. 20-21.
29. Hof Amsterdam (OK) 1 mei 1980, NJ 1981, 271 (Linge Ziekenhuis) en in gelijke zin Hof

Amsterdam (OK) 15 april 1982, NJ 1983, 744 (Samenwerkende Havenbedrijven). In dit
arrest werd wel een nuancering op de Linge Ziekenhuis-doctrine aangebracht. Het voorbij
gaan aan het adviesrecht levert ‘in het algemeen’ een kennelijk onredelijke beslissing van de
ondernemer op. Voortbordurend op de Linge Ziekenhuis-doctrine werd bij de uitvoering van
besluit vooruitlopend op het nemen van het besluit, Hof Amsterdam (OK) 21 juni 1984, NJ
1985, 503 (OR X BV) geoordeeld dat het uitvoeren van een besluit nog voor dat de
ondernemingsraad daarover advies had kunnen uitbrengen, leidt tot een kennelijk onrede-
lijke beslissing. Ook zonder deze uitleg zou de ondernemingsraad niet met lege handen
staan. Via art. 36 kan naleving van de wet gevorderd worden en op die manier zou de
ondernemer gedwongen kunnen worden zijn besluit voor advies voor te leggen.
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De naar aanleiding van deze uitspraak ontwikkelde Linge Ziekenhuis- doctrine
heeft zich in de loop der jaren verder ontwikkeld.30 De algemene lijn is dat het
niet naleven van de door de WOR gewaarborgde belangen leidt tot kennelijk
onredelijke beslissingen van de ondernemer.

Verder is naar het oordeel van de Ondernemingskamer van belang dat niet
alleen aan de adviesbevoegdheid van de ondernemingsraad, art. 25 lid 1 WOR,
recht wordt gedaan. Ook de procedurele voorschriften van art. 25 lid 2 tot en
met 5, moeten worden nageleefd. Het niet voldoen aan de verplichting tot het
verschaffen van informatie, het niet naar behoren motiveren kunnen leiden tot
het leiden tot het oordeel dat de ondernemer in redelijkheid niet tot zijn besluit
had kunnen komen.31 Datzelfde geldt voor het terugkomen op gedane toezeg-
gingen of met de ondernemingsraad gemaakte afspraken over de adviesbe-
voegdheid. Ten slotte hecht de Ondernemingskamer er aan dat de belangen van
de werknemers voldoende duidelijk tegen de andere in de beslissing betrokken
belangen zijn afgewogen.32 Schending van de in de WOR opgenomen
procedurevoorschriften, de formele aspecten, kan er al snel toe leiden dat het
op die manier tot stand gekomen besluit in redelijkheid niet genomen had
mogen worden. Voor zover deze afwegingen betrekking hebben op procedurele
aspecten wordt wel gezegd dat de Ondernemingskamer ‘vol’ toetst.33 Daarbij is
het criterium niet of de Ondernemingskamer het zelf ook zo gedaan zou
hebben, dan zou de rechter op de stoel van de ondernemer zitten. Beoordeeld
wordt of alle voor de beslissing relevante aspecten in het besluitvormingsproces

30. Zie verder Hof Amsterdam (OK) 15 februari 1990, TVVS 1990, p. 102-013, m.nt. Rood
(Stichting Havenbelangen). Voor een besluit dat ondanks het niet vragen van advies toch in
stand kon blijven: Hof Amsterdam (OK) 27juni 2008, JAR 2008, 220 (Connexxion
Openbaar Vervoer).

31. Hof Amsterdam (OK) 13 november 1980, NJ 1981, 588, Hof Amsterdam (OK) 22 januari
1981, NJ 1982, 243, Hof Amsterdam (OK) 15 mei 1997, JAR 1997 (Total), Hof Amsterdam
(OK) 18 juni 1998, NJ 1999, 317 (Total 2), Hof Amsterdam (OK) 25 maart 1999, JOR 1999,
223, OK 4 februari 1999, JAR 1999, 59 (KLM Call Center), Hof Amsterdam (OK) 13
september 2001, ROR 2002, 22 (Bisuit Delacre), Hof Amsterdam (OK) 13 juni 2002, JAR
2002, 152 (Leaf) en HR 7 juli 1982, NJ 1983, 35 m.nt. Ma. (Enka). Zie ook Timmerman
1988, p. 38, Kemperink 2002, p. 94, Jacobs 2005, p. 328 ev, Verburg & Zondag 2008, p. 10.

32. Hof Amsterdam (OK) 7 juli 1988, NJ 1988, 845 m.nt. Ma (Fluke Holland).
33. Vooral in gevallen waarin de ondernemer de te volgen procedure niet in acht genomen heeft,

wordt een beroep op art. 26 WOR nogal eens gegrond verklaard. Dat doet zich voor als de
ondernemer onvoldoende informatie heeft verschaft, de (sociale) gevolgen van het besluit
niet duidelijk heeft aangegeven of de motivering van het besluit gebrekkig is. De onderne-
mingskamer moet als het gaat om procedurele aspecten de afweging kunnen nalopen. Zie
bijvoorbeeld: Hof Amsterdam (OK), 15 mei 1997, JAR 1997, 140 (Total), Hof Amsterdam
(OK) 11 april 2002, JAR 2002, 133 (Fotovakschool), Hof Amsterdam (OK) 23 maart 2000,
JAR 2000, 81, Hof Amsterdam 23 januari 1986, ROR 1986, 18 (VAD), Hof Amsterdam
(OK) 17 november 1986, ROR 1986, 31 (Organon). De OR dient zo nodig zelf om
aanvullende informatie te vragen, Hof Amsterdam (OK) 16 juli 2004, ARO 2004, 105 (OR
Doornbos.
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behandeld zijn. Als dat het geval is, kunnen daarna, indien nodig, de materiële
aspecten van het besluit aan de orde komen in een marginale toetsing.

Over wat in een concreet geval een redelijke afweging van belangen ten aanzien
van de inhoud zou moeten inhouden kan verschillend gedacht worden. De
ondernemer heeft daarbij een zekere mate van beleidsvrijheid en ook hier is het
is niet de bedoeling dat de rechter op de stoel van de ondernemer gaat zitten en
de door de ondernemer gemaakte afweging over doet om vervolgens zijn
beslissing daarvoor in de plaats te stellen.34 Voor de ondernemer betekent dit
dat hij binnen zijn beleidsvrijheid een zodanige beslissing moet nemen dat een
redelijk handelende ondernemer in een vergelijkbaar geval, in vergelijkbare
omstandigheden tot een vergelijkbare beslissing zou zijn gekomen.35 De
Ondernemingskamer formuleert dat als volgt:

‘een ondernemer heeft niet in redelijkheid tot zijn besluit kunnen komen als hij in zijn
besluitvorming essentiële door de WOR gewaarborgde belangen tekort heeft gedaan.’36

Bij de toetsing van de materiële aspecten - doorstaat de belangenafweging ten
aanzien van de inhoud van het besluit de toets aan de redelijkheid - is de
Ondernemingskamer terughoudend.

Bij toepassing van art. 26 lid 4 BW past de Ondernemingskamer in een toetsing
zowel een volle toets, ten aanzien van de procedurele aspecten, als een marginale
toets, ten aanzien van de materiële aspecten van het besluit toe.37 Het is niet altijd
eenvoudig het omslagpunt aan te geven. Daar komt bij dat toetsing van de formele
en materiële aspecten in elkaar kunnen overlopen. Zo is denkbaar dat de
Ondernemingskamer, wanneer zij overweegt een voorgenomen besluit om
materieel inhoudelijke redenen te verwerpen, toch de formeel procedurele weg
volgt, door te overwegen dat de ondernemer niet voldoende duidelijk heeft
aangegeven waarom het advies van de ondernemingsraad is afgeweken. In de
rechtspraak zijn verschillende voorbeelden daarvan te vinden.38

34. Van der Heijden 1990, p. 83-85, Verburg 2012/8.
35. Huizink 1983 (a), p. 212, Huizink 2011 nr. 31.
36. Hof Amsterdam (OK) 25 februari 1982 NJ 1983, 27 m.nt. Ma, Hof Amsterdam (OK) 7 mei

1987, NJ 1988, 429 (OR SHB), Hof Amsterdam (OK) 23 maart 2000, JOR 2000, 123
(Verenigde Tankrederij Holding), Hof Amsterdam (OK) 17 mei 1990, De NV 1991, 87 (OR
Burgerziekenhuis).)

37. Verburg 2012/8.
38. Hof Amsterdam (OK) 4 februari 1999, ROR 1995/5 (KLM callcenter). Zie ook Hof

Amsterdam (OK) 25 maart 1999, JOR 1999, 223 (Nuts Ohra), Hof Amsterdam (OK)
13 juni 2002, JAR 2002, 152 (Leaf), Hof Amsterdam (OK) 20 juni 2007, JAR 2007, 205
(Erico) Hof Amsterdam (OK) 18 maart 2011, JAR 2011, 129 (St. Kalorama), Hof Amsterdam
(OK) 12 juli 2010, AR0 2010, 121 (VROM), Hof Amsterdam (OK 10 november 2011, ARO
2011, 173 (Stichting Kinderopvang Noord-West Friesland).
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5. De vierde vraag: Welke maatregelen staan de
Ondernemingskamer bij toepassing van art. 26 WOR ter
beschikking?

Als de Ondernemingskamer oordeelt dat het beroep gegrond is, volgt een
declaratoire uitspraak. Daarin wordt verklaard dat de ondernemer bij afweging
van alle betrokken belangen niet in redelijkheid tot zijn besluit had kunnen
komen. De uitvoering van een besluit wordt daardoor overigens niet gehinderd
of opgeschort.39 Op verzoek van de ondernemingsraad kan de Ondernemings-
kamer een of meer voorzieningen treffen. In dat kader is in de WOR meer
mogelijk dan bij toepassing van de art. 2:14 en 15 BW. In art 26 lid 5 WOR is
vastgelegd welke voorzieningen de Ondernemingskamer aan een ondernemer
kan opleggen:
a. de verplichting om het besluit geheel of ten dele in te trekken, alsmede om

aan te wijzen gevolgen van dat besluit ongedaan te maken;
b. een verbod om handelingen te verrichten of te doen verrichten ter uitvoering

van het besluit of onderdelen daarvan.

De bevoegdheid van de rechter in art. 26 WOR is een discretionaire.40

Afhankelijk van de omstandigheden van het geval kunnen de gevraagde
voorzieningen toe- of afgewezen worden.41 Luidt het oordeel dat het besluit
‘kennelijk onredelijk’ is, dan kan een voorziening worden opgelegd die
verplicht tot het ongedaan maken van het besluit. Hoe een besluit ongedaan
gemaakt moet worden is niet in de WOR vastgelegd. De Ondernemingskamer
kan een besluit niet vernietigen maar kan de ondernemer wel verplichten een
besluit in te trekken en bepaalde gevolgen van het besluit ongedaan te maken.42

Eventueel al ter uitvoering van het eerdere besluit verrichte handelingen moeten
worden teruggedraaid. De Ondernemingskamer gaat op pragmatische wijze met
de haar gegeven mogelijkheid tot het treffen van een voorziening om. Zo kan,
als invulling van de verplichting om een besluit ongedaan te maken, aan de
ondernemer worden opgedragen in overleg met de ondernemingsraad te

39. Van het Kaar, Rechtspersonen art. 26 WOR aant. 6 spreekt over een morele sanctie.
40. Of een de Ondernemingskamer na een gegrond beroep op art. 26 lid 4 WOR een voorziening

treft, vereist een eigen afweging. Zie Hof Amsterdam (OK) 2 februari 2009, ARO 2009, 42,
(Stichting Ambulance Oost).

41. Hof Amsterdam (OK) 21 juni 1990, NJ 1992, 101 (Ziekenhuis De Heel), Hof Amsterdam
(OK) 13 december 1993, JAR 1994, 14 zie ook TVVS 1994, p. 64 OR OBA groep waarin
de Ondernemingskamer de gevraagde voorziening, gelet op het gevaar voor de continuïteit
bij toewijzing, gemotiveerd afwees.

42. In de praktijk zal dat vaak gaan doordat de ondernemer een besluit neemt om niet over te
gaan tot uitvoering van het eerder genomen besluit.
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onderzoeken onder welke voorwaarden een ander besluit mogelijk is.43

Mogelijkheden om een besluit te schorsen of te vernietigen kent de WOR
niet maar door het combineren van maatregelen kan het effect van een
schorsing of vernietiging benaderd worden.44 Bijvoorbeeld door het opleggen
van een verbod om handelingen te verrichten of te doen verrichten ter
uitvoering van een besluit. Daardoor wordt de feitelijke uitvoering van het
besluit onmogelijk.

Behalve een gegrondverklaring van het beroep in combinatie met een voorzie-
ning, kan de Ondernemingskamer op verzoek van de ondernemingsraad een
voorlopige voorziening opleggen, zie art. 26 lid 8 WOR. Voorwaarde hiervoor
is dat het verzoekschrift waarbij beroep wordt ingesteld tegen een besluit van de
ondernemer, ingediend is.45 Het verzoek om een voorlopige voorziening wordt
alleen toegewezen als daarvoor zwaarwichtige redenen aanwezig zijn en er
bovendien voldoende aanwijzingen zijn dat de beslissing naar aanleiding van
het ingestelde beroep zal zijn dat de ondernemer in redelijkheid niet tot zijn
beslissing had kunnen komen.46

6. Afrondende opmerkingen

Het in de WOR gehanteerde begrip besluit is in twee opzichten ruimer dan het
begrip besluit in de zin van art. 2:11-13 (oud) BW en de huidige art. 2:13-16
BW. In de eerste plaats is het begrip besluit in de WOR minder vast omlijnd.
Onder omstandigheden, zie de in § 2 besproken voorbeelden - kan ook een
beslissing iets niet doen een besluit in de zin van de WOR zijn. In boek 2 BW is
dat niet zo. In de tweede plaats is het besluit in de WOR niet beperkt tot
besluiten die als rechtshandelingen kunnen worden beschouwd. Een besluit is
een besluit in de zin van de WOR als het een van de in art. 25 sub a tot en met n
WOR genoemde onderwerpen betreft. Niet vereist is dat het besluit een
rechtshandeling is. Een besluit in de zin van boek 2 BW moet dat juist wel zijn.

43. Hof Amsterdam (OK) 30 oktober 2002, JOR 2003, 10 (OR NS Reizigers BV) De
ondernemer moest in dit geval samen met de ondernemingsraad onderzoeken of en onder
welke voorwaarden het mogelijk was alsnog mee te dingen naar een concessie. Eerder had
de ondernemer besloten dat niet te doen.

44. Sanders/Westbroek p. 524.
45. Het verzoek om een voorlopige voorziening wordt net als het verzoek om een onmiddellijke

voorziening in een enquêteprocedure via een spoedprocedure behandeld. In zeer spoedei-
sende gevallen kan een kort geding (nog steeds) uitkomst bieden. Zie Pres. Rb. Haarlem,
27 april 1981, NJ 1981 (Van Gelder) en Pres. Rb. Groningen 24 april 1981, NJ 1981, NJ
1981, 452, m.nt. Ma (Avebe).

46. Hof Amsterdam (OK) 21 augustus 1980, NJ 1981, 578, Hof Amsterdam (OK) 16 december
1993, NJ 1995, 49 en Hof Amsterdam (OK) 22 juli 1999, NJ 1999, 805.
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Dat in de WOR een andere beoordelingsmaatstaf wordt gehanteerd dan in
boek 2 BW hangt samen met het begrip besluit. Bij het begrip besluit in de
zin van de WOR, dat ruimer is dan het begrip besluit zoals dat gehanteerd wordt
in boek 2 BW, passen de concepten nietig en vernietigbaar niet. In ons
vermogensrechtelijke systeem kunnen alleen rechtshandelingen vernietigd
worden. Als een op art. 25 WOR gebaseerd besluit geen rechtshandeling is,
is er niets te vernietigen. Een beroep op art. 26 lid 4 WOR leidt daarom tot een
beoordeling of de ondernemer bij afweging van de betrokken belangen in
redelijkheid tot het besluit had kunnen komen of niet. In hoofdstuk 8 zal ik
verder ingaan op de bruikbaarheid van deze toetsingsmaatstaf in boek 2 BW.

Al met al moet de ondernemingsraad zich in de volle omvang een oordeel
kunnen vormen over het voorgenomen besluit. De ondernemer dient dus in zijn
afweging van alle betrokken belangen mee te wegen en inzichtelijk te maken
dat hij dat gedaan heeft alvorens hij tot een beslissing kan komen. Het gaat er
bij de toepassing van art. 26 lid 4 WOR vooral om dat gekeken wordt of de
betrokken belangen niet tekort gedaan zijn, of de belangenafweging niet
onredelijk is geweest.
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Hoofdstuk 8. De toetsing van besluiten,
evaluatie en voorstellen voor verbetering

1. Inleiding

In de vorige hoofdstukken heb ik verslag gedaan van mijn onderzoek naar de
mogelijkheden voor toetsing van besluiten in het rechtspersonenrecht. In dat
kader heb ik de ontwikkeling laten zien van de mogelijkheden om actie te
ondernemen tegen beslissingen. De invoering van een bepaling in het WvK
over de nietigheid van besluiten moet gezien worden tegen de achtergrond van
de gedachte dat de wet aan deelnemers in een rechtspersoon bescherming dient
te bieden tegen misbruik van macht en posities in die rechtspersoon. Sinds 1929
zijn verschillende regelingen van kracht geweest die - ondanks uiteenlopende
redacties - niet altijd goed functioneerden. De bezwaren die tegen de regelingen
naar voren werden gebracht vormden mede de aanleiding tot de herziening van
art. 46a WvK en later van art. 2:11-13 (oud) BW. Meijers schreef over art. 46a
WvK dat niemand met de huidige regeling tevreden was en stelde in het kader
van de herziening van het burgerlijk wetboek een andere regeling voor. Die
regeling werd in 1976 in aangepaste vorm ingevoerd en vervolgens in 1992 bij
de invoering van de boeken 3, 5 en 6 BW op haar beurt herzien. Het resultaat
van de herzieningen was dat weliswaar een deel van de tegen art. 46a WvK en
later tegen art. 2:11-13 (oud) BW geuite bezwaren werden weggenomen, doch
de nieuwe regeling leidde op haar beurt tot bezwaren.

Uit mijn onderzoek blijkt dat er in het rechtspersonenrecht verschillende
mogelijkheden zijn om een conflict naar aanleiding van een besluit aan de rechter
voor te leggen. Wie een besluit wil vernietigen is aangewezen op de algemene
regeling voor de toetsing van besluiten zoals die is neergelegd in art. 2:14 en
15 BW. Deze regeling geldt voor besluiten in de zin van boek 2 BW, de op
rechtsgevolg gerichte beslissingen van een orgaan van de rechtspersoon. De door
de rechter te treffen maatregelen zijn beperkt tot de constatering dat een besluit
nietig is, art. 2:14 BW of de vernietiging van een besluit op grond van
art. 2:15 BW. Om een voorlopige voorziening te verkrijgen is een kort geding
vereist. Dat heeft praktische bezwaren: er is een tweede procedure nodig en de
rechter die oordeelt over de voorlopige voorziening is niet dezelfde die toetst of
het bestreden besluit nietig is, art. 2:14 BW, of dat zich ten aanzien van het besluit
een van de in art. 2:15 lid 1 sub a, b of c BW genoemde vernietigingsgronden
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voordoet. Daarnaast worden in het enquêterecht besluiten getoetst en eventueel
vernietigd. Daarbij teken ik aan dat het enquêterecht bedoeld is voor de toetsing
van beleid. Dat is iets anders dan de toetsing van een besluit; de beoordeling door
de rechter of dit specifieke besluit voor wat betreft zijn totstandkoming en inhoud
door de beugel kan. Het enquêterecht kent de mogelijkheid, in elke stand van het
geding, een onmiddellijke voorziening te verzoeken. De Ondernemingskamer
oordeelt in de regel in dezelfde samenstelling en veelal op korte termijn over de
onmiddellijke voorziening(en) en de toewijzing van het enquêteverzoek. Dat is
niet het geval als na een kort geding gericht op een voorlopige voorziening de
behandeling van de hoofdzaak wordt voortgezet.

Wie wil optreden tegen een andere beslissing dan een besluit in de zin van
boek 2 BW, is aangewezen op het mogelijk onrechtmatig karakter van die
beslissing. Een kort geding waarin een voorlopige voorziening wordt gevorderd
is dan vaak de entree tot de rechter en ook hier geldt dat nadat de voorlopige
voorziening getroffen is, lang niet in alle gevallen door de betrokkenen een
eindbeslissing wordt verzocht.

1.1 Intermezzo

In de juridische literatuur wordt in het algemeen alleen aandacht besteed aan de
formele aspecten van besluitvorming, voornamelijk geconcentreerd rond vra-
gen over geldigheid, nietigheid en vernietigbaarheid van een besluit. De
regeling is gericht op het eindresultaat, het besluit en doet geen recht aan het
feit dat een besluit in veel gevallen tot stand komt binnen de organisatie van de
rechtspersoon en het resultaat is van een proces van besluitvorming.

Binnen de organisatie van de rechtspersoon worden besluiten genomen door
de organen van de rechtspersoon zoals de algemene vergadering, het bestuur of
de raad van commissarissen. Een besluit komt tot stand doordat de leden van
een orgaan hun stem uitbrengen voor of tegen een voorstel. Als voldoende
stemmen voor het voorstel zijn uitgebracht en het besluit door het bevoegde
orgaan genomen is, wordt het besluit toegerekend aan de rechtspersoon. We
spreken dan van een besluit van de rechtspersoon.

Dat aan een besluit een proces van besluitvorming voorafgaat, komt in de
huidige regeling slechts in beperkte mate tot uiting. Het besluitvormingsproces
is een dynamisch proces. Daarmee bedoel ik dat in de wisselwerking tussen
rechtspersoon, organisatie en omgeving waarin het besluitvormingsproces zich
afspeelt, factoren die gericht zijn op bedrijfseconomische sturing, continuïteit
en strategische doelen van de organisatie een rol spelen. De formele aspecten
van de besluitvorming zijn in veel gevallen in de wet, de statuten en
reglementen van de rechtspersoon vastgelegd. Besluitvorming vindt echter
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niet steeds op formele wijze plaats.1 In informele sfeer wordt vaak al een besluit
genomen en achteraf wordt dat geformaliseerd.

Op het moment dat naar aanleiding van een besluit een conflict ontstaat, moet
teruggevallen kunnen worden op een juridisch systeem dat zorgt voor regule-
ring van het conflict. Het conflict moet beslecht worden en dat kan door het
besluit, de directe of indirecte aanleiding voor het conflict, ter beoordeling aan
de rechter voor te leggen. Tot dat moment wordt het juridische systeem door de
deelnemers aan het besluitvormingsproces niet of nauwelijks opgemerkt, maar
het is wel degelijk aanwezig. Dat juridische systeem en de juridische regels
rond het nemen van besluiten zijn in feite ondergeschikt aan en instrumenteel
voor de (bedrijfs-)economische, sociaal organisatorische en psychologische
factoren in het besluitvormingsproces. Het is net als met de fundering van een
gebouw. Het is niet zichtbaar maar zonder fundament stort het gebouw in. Naar
het proces van besluitvorming is, vooral in andere (gedrags-) wetenschappen
onderzoek gedaan. Getracht is het proces van besluitvorming in kaart te
brengen en te verklaren. De resultaten van die onderzoeken zijn verwerkt in
verschillende theorieën en daarop gebaseerde modellen voor besluitvorming.2

Die modellen zijn niet eenvoudig te vertalen in juridische regels, toch heb ik
geprobeerd vanuit die, niet juridische inzichten, naar het proces van besluit-
vorming te kijken. Daarbij zal ik als uitgangspunt nemen dat een besluit het
resultaat is van een proces waarin na afweging van alternatieven een keuze
wordt gemaakt en die keuze heeft gevolgen voor het handelen daarna.3 Dat
besluit kan een rechtshandeling zijn, noodzakelijk is dat niet.

Bij de beoordeling van besluiten moet mijns inziens niet alleen naar het besluit
gekeken worden. Het daaraan voorafgaande besluitvormingsproces moet
daarin, meer dan nu het geval is, betrokken worden. Door met andere ogen
naar het besluit en het proces van besluitvorming te kijken wordt duidelijk dat
vanuit de juridische invalshoek te veel naar de juridische kwalificatie van een
besluit en minder naar het proces van besluitvorming gekeken wordt.

1. Een atypisch geval is in dit verband de besluitvorming binnen een eenhoofdig orgaan.
Volgens de wet moeten ook bij besluitvorming binnen een eenhoofdig orgaan de regels voor
besluitvorming worden nageleefd. De praktijk wijst echter uit dat dat lang niet altijd het
geval is.

2. Voor een beschrijving van de juridische aspecten rond het besluitvormingsproces verwijs ik
naar Slagter, 1997, Dumoulin, 1999 en Huizink 2003 en 2005. Voor de niet juridische
invalshoek verwijs ik naar Keuning / Eppink 2008 p. 48-86 en de aldaar vermelde literatuur.
Zij gaan in op het verloop van het besluitvormingsproces en de (niet juridische) factoren
zoals de structuur van de organisatie, de cultuur binnen de organisatie en de kwaliteit van de
communicatie, de motivatie van de deelnemers aan het proces en de informatie en
communicatietechnologie, die dat proces beïnvloeden.

3. Keuning en Eppink 2008, p. 41.
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In het ondernemingsrecht zijn er wel regelingen en toetsingsmechanismen waarin
meer rekening gehouden wordt met de dynamiek van het besluitvormingsproces.
Voorbeelden waaruit blijkt dat wetgever en de rechter meer oog hebben voor het
proces van besluitvorming zijn te vinden in het enquêterecht en in deWOR. In het
enquêterecht wordt als dat nodig is via het systeem van onmiddellijke voorzie-
ningen en voorzieningen ingegrepen in de verhoudingen binnen de rechtspersoon.
Besluiten kunnen als zij aan herstel van gezonde verhoudingen in de weg staan,
vernietigd worden. Het antwoord op de vraag of het besluit dat zo opzijgezet
wordt een rechtshandeling is of niet, wordt veelal niet expliciet beantwoord. Ik
kan mij niet aan de indruk onttrekken dat de Ondernemingskamer daarbij
welhaast het begrip besluit zoals dat in de WOR gehanteerd wordt, voor ogen
heeft. Het in deWOR neergelegde systeem laat eveneens zien dat meer plaats kan
worden ingeruimd voor het proces van besluitvorming. In de WOR wordt
onderscheid gemaakt tussen voorgenomen besluit en besluit. Het advies van de
ondernemingsraad moet zo tijdig gevraagd worden dat het van wezenlijke invloed
kan zijn op het te nemen besluit. Bij het vragen van advies moet een overzicht
verstrekt worden van de beweegredenen voor en de gevolgen van het besluit. De
ondernemingsraad brengt pas advies uit nadat ten minste eenmaal overleg is
gepleegd in een overlegvergadering. De beroepsgrond in de WOR is dat de
ondernemer bij afweging van alle betrokken belangen niet in redelijkheid tot zijn
besluit heeft kunnen komen. Daarmee is de beoordeling door de rechter ge-
concentreerd op de belangenafweging die de ondernemer heeft gemaakt en dat
heeft voor de toetsing tot gevolg dat het accent op de motivering van het besluit
ligt. De procedure die tot het besluit geleid heeft wordt meegewogen in het
uiteindelijke oordeel van de rechter over het besluit.

Mogelijkheden om het conflict anders op te lossen dan door de constatering dat
een besluit nietig of vernietigbaar is, kent de huidige regeling voor toetsing van
besluiten niet. Andere voorbeelden van wet- en regelgeving waarin meer
aandacht voor het proces en de dynamiek van de besluitvorming is, zijn te
vinden in de voorschriften uit de corporate governance code die de zorgvuldig-
heid in het besluitvormingsproces moeten bevorderen. Dat lijkt ook door te
dringen in de wetgeving in boek 2 BW. In de wet bestuur en toezicht wordt
opgenomen dat bestuurders die een tegenstrijdig belang hebben niet aan de
beraadslagingen en besluitvorming over dat onderwerp deel mogen nemen.

In de voorgaande alinea’s heb ik betoogd dat niet alleen vanuit een juridische
invalshoek naar besluiten en de totstandkoming daarvan gekeken zou moeten
worden maar ook met een andere bril op. Uit de benadering van het begrip
besluit in andere disciplines blijkt dat bij de totstandkoming veel meer aspecten
een rol spelen. In dit hoofdstuk zal ik mijn bedenkingen tegen de huidige
mogelijkheden voor de toetsing van besluiten formuleren. Deze bedenkingen
gelden niet alleen voor de huidige regeling, doch gelden, voor een deel,
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evenzeer haar voorgangsters. Vooraf merk ik op dat mijn bezwaren ingegeven
worden door de jurist in mij en gericht zijn op vier aspecten van de huidige
mogelijkheden voor de toetsing.

De eerste bedenking betreft de benadering van het begrip besluit in boek 2
BW. De tweede bedenking ziet op de slechte afstemming tussen boek 2 en boek
3 BW, in het bijzonder de art. 2:13, 14 en 15 BW en art. 3:40, 44, 45, 48 en 59
BW en binnen boek 2 BW de slechte afstemming tussen de art. 2:7, 14, 15, 16,
295 alsmede het voorstel voor art.2:129/236 lid 6 BW. De derde bedenking is
dat in het instrumentarium van de rechter de mogelijkheid een besluit of
beslissing te schorsen, ontbreekt. De vierde bedenking richt zich op het
oneigenlijke gebruik van het enquêterecht voor de toetsing van besluiten.
Waar dat mogelijk is, zal ik bezien of binnen de huidige kaders verbeteringen
denkbaar zijn en voorstellen daarvoor doen.

2. Het begrip besluit

2.1 Het begrip besluit

Het begrip besluit vormt het centrale begrip in de regelingen voor de toetsing
van besluiten. Wat een besluit is, is in de wettelijke regelingen niet vastgelegd.
Omdat art. 2:14 en 15 BW een algemene regeling geven, die geldt voor de
toetsing van besluiten van alle organen van de in boek 2 BW geregelde
rechtspersonen, is van belang vast te stellen wat in die context onder besluit
verstaan moet worden. Uit de parlementaire geschiedenis, de rechtspraak en de
literatuur volgt dat van een besluit in de zin van boek 2 BW slechts gesproken
kan worden, indien de beslissing rechtsgevolgen voor de rechtspersoon heeft.
Ook in andere ondernemingsrechtelijke wetgeving wordt het begrip besluit op
deze manier ingevuld, bijvoorbeeld in de Wft. In de WOR wordt de relatie
tussen besluit en rechtshandeling minder benadrukt. Een besluit in de zin van de
WOR kan ook een niet op rechtsgevolg gerichte beslissing omvatten. Het in de
WOR gevolgde systeem van toetsing van besluiten laat zien dat het voor de
toetsing van besluiten niet noodzakelijk is om als voorwaarde te stellen dat het
besluit een rechtshandeling is. In de volgende paragraaf zal ik ingaan op de
invulling die in de context van boek 2 BWaan het begrip besluit gegeven wordt
en laten zien dat daardoor de mogelijkheden voor toetsing beperkt worden.

2.2 De invulling van het begrip besluit

De invulling die vanuit juridisch perspectief gegeven wordt aan het begrip
besluit houdt een beperking van het begrip besluit in en dat heeft gevolgen voor
de toetsing. Alleen een besluit in de zin van boek 2 BW kan in een procedure op
grond van art. 2:14 of 2:15 BW nietig zijn of vernietigd worden. Besluiten die
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niet als besluit in de zin van boek 2 BW gekwalificeerd kunnen worden, vallen
buiten het bereik van de toetsingsregeling. In het vervolg zal ik het resultaat van
het besluitvormingsproces aanduiden als beslissing. Alleen als die beslissing
gekwalificeerd kan worden als besluit in de zin van boek 2 BW zal ik die
beslissing aanduiden als besluit.

Een bekend voorbeeld naar aanleiding van de vraag wanneer er gesproken
kan worden van een besluit, is de uitspraak over de motie van de ledenraad van
ASVA. Naar het oordeel van de rechter voldeed de motie niet aan wat:

‘rechtens als besluiten van een vereniging-rechtspersoon pleegt te worden aangemerkt (te
weten: beslissingen van organen der vereniging, die erop gericht zijn voor haar enig
rechtsgevolg te weeg te brengen en dus als rechtshandelingen zijn te beschouwen)’.4

Omdat de motie niet voldeed aan het criterium dat zij gericht zou moeten zijn
op enig rechtsgevolg voor de vereniging, werd zij niet als besluit in de zin van
boek 2 BW beschouwd en kon daarom niet aan de daarvoor geldende maat-
staven getoetst worden.

Er zijn tal van beslissingen die niet als besluit in de zin van boek 2 BW
beschouwd worden, die verstrekkende consequenties voor de rechtspersoon
kunnen hebben en waarbij toetsing wenselijk kan zijn. Voorbeelden hiervan zijn
de beslissing van het bestuur om alleen personeel met een bepaald opleidings-
niveau aan te nemen, de beslissing het bedrijfspand te verbouwen of de
beslissing om een investering te doen. Ook beslissingen over de in art. 25
lid 1 WOR genoemde onderwerpen zijn lang niet altijd besluiten in de zin van
boek 2 BW. Tegen deze beslissingen kunnen de bij de rechtspersoon betrok-
kenen - ik heb daarbij de belanghebbenden volgens art. 2:15 lid 3 BW op het
oog - niet op grond van art. 2:14 of 15 BW optreden terwijl die artikelen in de
opzet van de wetgever de eerst aangewezen regeling vormen om actie te
ondernemen tegen een ongewenste beslissing.

Beslissingen waartegen niet kan worden opgetreden op grond van art. 2:14 of 15
BW zijn voornamelijk te vinden in de sfeer van ‘besluiten om iets niet te doen’.
Zo’n situatie deed zich voor in de overnamestrijd tussen HBG en Ballast Nedam.5

Het bestuur van HBG wees een bod van Boskalis op haar baggeractiviteiten af. In
plaats daarvan kondigde het bestuur aan in zee te gaan met Ballast Nedam. De
aandeelhouders van HBG zagen liever een samenwerking met Boskalis. De
beslissing van het bestuur werd in het kader van een onderzoek naar wanbeleid
voorgelegd aan de Ondernemingskamer. De Ondernemingskamer oordeelde dat
het bestuur de algemene vergadering had moeten consulteren over het al dan niet

4. Hof Amsterdam, 2 juli 1970, NJ 1070, 436 (ASVA).
5. HR 21 februari 2003, JOR 2003, 57 m.nt. Nieuwe Weme (HBG).
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afwijzen van het door Boskalis uitgebrachte bod. De Hoge Raad oordeelde echter
dat het Nederlandse rechtspersonenrecht geen rechtsregel kent waaruit voortvloeit
dat het bestuur van een vennootschap verplicht is de algemene vergadering te
consulteren alvorens te beslissen over het niet aanvaarden van een op de aandelen
uitgebracht openbaar bod. In zijn overwegingen betrok de Hoge Raad dat het
afwijzen van het bod niet zodanig ingrijpend is dat instemming vooraf of
goedkeuring achteraf door de aandeelhouders vereist was omdat de samen-
werking geen profielwijziging tot gevolg zou hebben. De door de Ondernemings-
kamer aanvaarde consultatieverplichting kon zonder wettelijke of statutaire
grondslag niet aanvaard worden.

Los van de vraag of het bestuur verplicht was de algemene vergadering te
consulteren, is naar mijn mening de beslissing van het bestuur om het bod af te
wijzen, geen besluit in de zin van art. 2:14 of 15 BW. Deze beslissing van het
bestuur heeft namelijk geen rechtsgevolg; zij is niet gericht op het vestigen,
wijzigen of te niet doen gaan van rechtsverhoudingen binnen de organisatie van
de rechtspersoon, wat kenmerkend is voor een rechtshandeling.

Andere voorbeelden zijn de beslissing van de algemene vergadering om niet
over te gaan tot herbenoeming van een bestuurder of commissaris of het niet
goedkeuren van de jaarrekening in de algemene vergadering waarin de goed-
keuring van de jaarrekening geagendeerd was. Zie de beslissing van de
algemene vergadering van aandeelhouders van Nedlloyd de jaarrekening niet
goed te keuren.6 De beslissing van de algemene vergadering was niet gericht op
rechtsgevolg en werd daarom niet als besluit in de zin van boek 2 BW
gekwalificeerd.7 In een recenter geval waarin de herbenoeming van een
commissaris speelde, overwoog de Rechtbank dat ook de:

‘ … negatieve beslissing van een orgaan van een rechtspersoon - zoals de verwerping van het
voorstel om een bepaalde persoon als bestuurder of commissaris te benoemen - naar het
oordeel van de Rechtbank niet als een besluit van de rechtspersoon als bedoeld in art.2:14 en
2:15 BW (kan: toev.:AKW) worden aangemerkt …’.

Naar het oordeel van de Rechtbank kon de niet herbenoemde commissaris niet
op grond van art. 2:15 BW opkomen tegen de beslissing hem niet te herbe-
noemen. Er was immers geen besluit.8

6. HR 5 september 1990, NJ 1991, 62, AA 1991, p. 667. (Nedlloyd). Terzijde: voor het herstel
van fouten in de jaarrekening kent boek 2 BW de jaarrekeningprocedure, art.2:447 ev. BW.

7. Na afloop van de algemene vergadering had Nedlloyd dus een opgemaakte doch niet
goedgekeurde jaarrekening waartegen op grond van art. 2:15 BW niet kon worden
opgetreden.

8. Rb. Leeuwarden 5 oktober 2011, LJN BT7052.
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Bij beslissingen over onderwerpen die in art. 25 WOR genoemd worden, kan de
vraag of een beslissing die daarover genomen wordt, als besluit in de zin van
boek 2 BW kan worden aangemerkt, zich eveneens voordoen. Beslissingen
over deze onderwerpen hebben niet altijd een concreet aan te wijzen rechtsge-
volg. Dat is niet noodzakelijk omdat in de systematiek van de WOR de relatie
tussen besluit en rechtshandeling minder sterk is en ook niet op rechtsgevolg
gerichte beslissingen over de in de in art. 25 WOR genoemde onderwerpen als
besluit in de zin van de WOR gezien worden.9 De ondernemingsraad kan tegen
zo’n beslissing, bijvoorbeeld om te reorganiseren, op grond van art. 26 WOR
in beroep gaan. Het belang van leden of aandeelhouders bij de mogelijkheid een
dergelijke beslissing ter toetsing aan de rechter voor te leggen kan gelegen zijn in
het effect van de beslissing. Het gevolg van een beslissing kan bijvoorbeeld zijn dat
in de komende jaren zodanig beslag op de financiële middelen van de onderneming
gelegd wordt dat er geen ruimte meer is voor winstuitkeringen. Als het gaat om een
eenmalige beslissing zal het veelal nog te vroeg zijn om een onderzoek naar het
beleid en de gang van zaken in te stellen zodat een enquête nog niet aan de orde is.
De aandeelhouders staan binnen de mogelijkheden die boek 2 BW biedt, afgezien
van een kortgedingprocedure, met lege handen terwijl de ondernemingsraad op
grond van de WOR wel kan optreden. Dat vind ik onbevredigend.

In het voorgaande heb ik een aantal voorbeelden gegeven van beslissingen die
niet aan art. 2:14 en 15 BW getoetst kunnen worden. Er kunnen zich ook
situaties voordoen waarin het niet duidelijk is of het resultaat van de besluit-
vorming binnen een orgaan als besluit moet worden beschouwd omdat er
nagenoeg geen verschil is tussen feitelijke handeling en rechtshandeling.
Dergelijke diffuse situaties doen zich voor als verschillende hoedanigheden
samenvallen, bijvoorbeeld als de bestuurder die een besluit dient te nemen
tevens (de enige) aandeelhouder in de vennootschap is. Ik verwijs naar het
bekende voorbeeld waarin de enige bestuurder van Sundat Curaçao NV
(Sundat) ‘besloot’ tot het aangaan van een managementovereenkomst tussen
Sundat en een door hem beheerste andere vennootschap met de naam Joral NV
(Joral). Deze bestuurder, Moron, was houder van de helft van de aandelen in het
kapitaal van Sundat en was tegelijkertijd, samen met zijn beide zoons, aandeel-
houder in Joral. In zijn hoedanigheid van bestuurder van Sundat besloot hij tot
het aangaan van een managementovereenkomst met Joral. Mevrouw Brandao,
de medeaandeelhoudster in Sundat, was het met de gang van zaken niet eens.
Zij voerde aan dat Sundat bij het aangaan van de overeenkomst met Joral niet
rechtsgeldig vertegenwoordigd was wegens tegenstrijdig belang en vorderde op
grond daarvan vernietiging van het bestuursbesluit tot het aangaan van de
overeenkomst met Joral. Beroep op tegenstrijdig belang komt echter alleen toe
aan de rechtspersoon en niet aan de aandeelhouders. Het beroep van mevrouw

9. Van Schilfgaarde 1980, p. 48.
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Brandao daarop baatte haar dus niet.10 Vernietiging van het bestuursbesluit tot
het aangaan van de managementovereenkomst zou ook haar niet verder helpen.
Als het bestuursbesluit vernietigd zou worden, zou daarmee de management-
overeenkomst overigens niet ongedaan gemaakt zijn.11 Het bestuursbesluit is
geen voorwaarde voor de vertegenwoordigingsbevoegdheid en bevoegdheid tot
handelen van de bestuurder.12 Bij dit arrest van de Hoge Raad kan de vraag
gesteld worden of er wel sprake was van een besluit van het bestuur.13 In deze
casus werd aangenomen dat er een besluit van het bestuur was, doch uit de
uitspraken van het Gerecht in eerste aanleg, het Hof en de Hoge Raad, blijkt
niet dat aan dat aspect aandacht is besteed.14 Om aan te nemen dat er een
besluit in de zin van art. 2:14 en 15 BW is, moet er sprake zijn van een op

10. Brandao zou wellicht meer succes gehad hebben als zij in kort geding tegen Sundat een bevel
had gevraagd om zich tegenover Joral te beroepen op de vernietigbaarheid van de overeen-
komst wegens tegenstrijdig belang. Zij had dan kunnen aanvoeren dat het in het belang van
Sundat was om van de met Joral gesloten managementovereenkomst af te komen.

11. HR 3 mei 2002, NJ 2002, 393 m.nt. PvS. (Joral), JOR 2002, 111 m.nt. Van den Ingh en Van
Hees. Door aanvulling van rechtsgronden schoten Hof en Hoge Raad haar te hulp en werd
toegewerkt naar een oplossing voor Brandao’s probleem. Via de aanname dat Brandao een
voorwaardelijk crediteur is ter zake van de dividenduitkeringen, wordt met een beroep op
art. 3:45 BW de overeenkomst tussen Sundat en Joral vernietigd.

12. Voor een uitzondering zie art. 2:44 lid 2 resp. 2:291 BW.
13. In de casus die leidde tot het arrest inzake het Utrechts Monumentenfonds was ook

onduidelijk of er wel of niet een besluit genomen was, HR 19 oktober 2001, JOR 2002,
1, m.nt. Blanco Fernández (Utrechts Monumentenfonds).

14. Voor een deel van de hierboven gesignaleerde problemen kent het Antilliaanse recht een
oplossing in de vorm van de aandeelhouder-bestuurder vennootschap, zie art. 239-242 boek
2 NA BW. De aandeelhouder bestuurde vennootschap, die overigens alleen in de BV-vorm
voorkomt, kan gebruikt worden in ‘eenpersoons’ situaties. Hierbij kan gedacht worden aan
de enige bestuurder die tevens de enige aandeelhouder is of de situatie waarin er enkele
aandeelhouders zijn die allen tevens bestuurder zijn. In deze gevallen gaat het om een enig
bestuurder of enige bestuurders die in verschillende hoedanigheden besluiten moeten nemen
terwijl het om één en dezelfde persoon/personen gaat. De regeling maakt het mogelijk de
besluitvorming te concentreren bij de algemene vergadering. De formaliteiten van benoe-
ming, schorsing en ontslag van bestuurders zijn verdwenen. Het verschil tussen aandeel-
houdersvergadering en bestuur is in beginsel vervallen. De aandeelhouders kunnen de
afspraken over de manier waarop zij de vennootschap besturen en de totstandkoming van
bestuursbesluiten in een aandeelhoudersovereenkomst vastleggen. In de statuten moet
bepaald worden dat de vennootschap een aandeelhouder bestuurde vennootschap is. Waar
in de wet staat bestuurder wordt dan in het vervolg gelezen aandeelhouder en waar
het zelfstandig naamwoord bestuur gebruikt wordt, dient men algemene vergadering
van aandeelhouders te lezen. Het bestuur als van de algemene vergadering te onderscheiden
orgaan ontbreekt. De algemene vergadering beslist over aangelegenheden die bij een
gewone vennootschap tot de competentie van het bestuur behoren. Het resultaat daarvan
is dat de besluitvorming geconcentreerd is bij de algemene vergadering. Besluitvorming
door dezelfde personen in verschillende hoedanigheden wordt zo vermeden. Landsverorde-
ning houdende vaststelling van de tekst van Boek 2 BW van het Burgerlijk Wetboek,
Memorie van toelichting, p. 4.
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rechtsgevolg gerichte beslissing. Ik vraag mij af of in deze casus daaraan wel
voldaan was. Was de beslissing tot het aangaan van de managementovereen-
komst wel (uitdrukkelijk) genomen en was het voldoende concreet om aan te
nemen dat die beslissing als besluit in de zin van boek 2 BW bedoeld was;
feitelijk handelen en uitvoeren vallen hier samen en de overgang van (impliciet)
genomen beslissing naar uitvoering daarvan, is niet aan te wijzen. Deze
uitspraak laat zien dat het concept besluit ingewikkeld is.

Als er sprake is van een situatie waarin verschillende hoedanigheden
samenvallen, mag dan worden aangenomen dat de gebondenheid van het
bestuur aan de beslissing voldoende grond biedt om aan te nemen dat er sprake
is van een besluit? Gezocht moet worden naar een sprankje rechtsgevolg op
grond waarvan vervolgens kan worden aangenomen dat er sprake is van een op
rechtsgevolg gerichte beslissing. Hoe sterk moet de verbondenheid van het
bestuur aan de beslissing zijn om daaraan de conclusie te verbinden dat
de beslissing van het bestuur om niet te investeren rechtsgevolg heeft. Moet
het bestuur dan unaniem besloten hebben of is een meerderheidsbeslissing van
het bestuur voldoende? Dat leidt tot kunstmatige situaties waarin naar mijn
mening onduidelijk blijft of er sprake is van een beslissing of van een besluit
in de zin van boek 2 BW. Juist als er maar één bestuurder/(groot)aandeelhouder
is, zie ik daarvoor weinig aanknopingspunten. Het begrip besluit moet daarom
mijns inziens een ruimere betekenis hebben dan alleen de op rechtsgevolg
gerichte beslissing van een orgaan van de rechtspersoon.

Een laatste hier te bespreken bezwaar tegen de poging een besluit te
construeren, is naar mijn mening dat de term besluit gekoppeld blijft aan het
begrip rechtshandeling. De beperking die daardoor in de toetsing van besluiten
besloten ligt, laat degene die tegen een beslissing wil optreden met lege handen
staan als niet kan worden vastgesteld dat er sprake is van een besluit in de zin
van boek 2 BW.

Verder is in de huidige regelingen niet voorzien hoe opgetreden zou kunnen
worden als het nemen van een beslissing of besluit wenselijk of nodig is, maar
achterwege blijft. De wet biedt leden of aandeelhouders de mogelijkheid zelf
een vergadering bijeen te roepen. Aandeelhouders kunnen, mits aan de in
art. 2:110 lid 2/220 lid 2 BW gestelde vereisten voldaan is, een rechterlijke
machtiging tot het bijeenroepen van een algemene vergadering vragen. De
leden van een vereniging kunnen indien aan art. 2:41 BW voldaan is, zelf een
algemene vergadering bijeenroepen. In de op deze manier bijeengeroepen
algemene vergadering kan in situaties waarin het nemen van een beslissing
uitgebleven is, alsnog een beslissing genomen worden. Als een beslissing van
het bestuur of de raad van commissarissen uitblijft, kan de algemene vergade-
ring hun daartoe opdracht geven, hetzij via de instructiebevoegdheid hetzij door
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gebruik te maken van of te dreigen met het ultimum remedium, het ontslag van
bestuurders en of commissarissen.15

Een andere manier om te bereiken dat alsnog een beslissing genomen
wordt, verloopt via een kort geding. Dan wordt een voorlopige voorziening,
inhoudende een gebod of bevel tot het nemen van een beslissing, gevraagd.
Uit de aanvullende werking van de redelijkheid en billijkheid, art. 2:8 BW
wordt afgeleid dat een vennootschap - lees de algemene vergadering -
tegenover een aandeelhouder verplicht kan zijn een beslissing een bepaalde
inhoud te nemen. Een voorbeeld daarvan is het geval waarin een aandeel-
houder verplicht werd schriftelijk in te stemmen met het besluit tot verkoop
van een belang in een dochtervennootschap. Bij gebreke van een instem-
mingsverklaring van die aandeelhouder zou het vonnis dezelfde kracht
hebben als de instemmingsverklaring.16

Ten slotte kan het nemen van een beslissing op grond van het leerstuk van de
onrechtmatige daad afgedwongen worden. De Hoge Raad heeft in het verleden
geoordeeld dat het niet nemen van een ontslagbesluit, waartoe de algemene
vergadering als enig orgaan binnen de vennootschap bevoegd was, onder
omstandigheden onrechtmatig kan zijn.17 Daarmee is dan wel vastgesteld dat
het niet nemen van een besluit onrechtmatig is. De bestuurder is daarmee nog
niet ontslagen. Daarvoor is een besluit van de algemene vergadering vereist.
Als de algemene vergadering het besluit niet neemt is opnieuw een gang naar de
rechter nodig voor hetzij het verkrijgen van een rechterlijke machtiging voor het
bijeenroepen van een vergadering hetzij een gebod in kort geding tot het nemen
van een besluit.18

15. Binnen het bestuur en de raad van commissarissen ontbreken voor individuele bestuurders
en commissarissen dergelijke (machts) middelen veelal, tenzij dit in een bestuursreglement
geregeld is.

16. Timmerman 1992, p. 159. Rb. Middelburg, 14 april 1998, JOR 2000, 2. De rechter kan een
orgaan van de vennootschap op grond van art. 3:296 jo 3:326 BW veroordelen tot nakoming
van de verplichting tot het nemen van een besluit. Blijft het bevoegde orgaan nalatig dan is
reële executie via art. 3:300 lid 1 BW mogelijk.

17. HR 29 november 1996, NJ 1997, 345 m.nt. Ma (Landinvest).
18. Timmerman 1995, doet de interessante suggestie de rechter de bevoegdheid te geven

besluiten voor een rechtspersoon te kunnen vaststellen. Dat gaat wel ver. Ik vraag mij af of
de rechter dan niet, onbedoeld en in elk geval ongewenst, op de stoel van de rechtspersoon
plaatsneemt. Of een besluit genomen wordt is aan de rechtspersoon. Blijft een besluit uit,
dan zijn er in het huidige recht voldoende alternatieven (kort geding, reële executie, met
machtiging van de rechter een algemene vergadering bijeenroepen) voorhanden om alsnog
een besluit te (laten) nemen.
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In deze paragraaf heb ik laten zien dat de in het kader van boek 2 BW gegeven
invulling aan het begrip besluit de mogelijkheden voor de toetsing beperkt.19

Alleen beslissingen die als besluit gekwalificeerd worden, kunnen getoetst
worden op grond van art. 2:14 en 15 BW. In de gegeven voorbeelden is toetsing
van de beslissing niet mogelijk omdat die niet als besluit gekwalificeerd kan
worden. Binnen de kaders van boek 2 BW hebben de betrokkenen nagenoeg
geen mogelijkheden tegen een ongewenste beslissing op te treden terwijl zij wel
degelijk belang kunnen hebben bij toetsing daarvan.

3. De gebrekkige afstemming tussen boek 2 en boek 3 BW

De tweede bedenking betreft de aansluiting tussen boek 2 en boek 3 BW. Die
laat te wensen over. De gebrekkige aansluiting is te verklaren uit de lange
ontwikkelingsgang van boek 2 BW en de boeken 3, 5 en 6 BW en het niet
synchroon verlopen van de processen waarin de herziening van het BW tot
stand gekomen is.20 In 1954 publiceerde Meijers een eerste voorstel voor boek
2 BW. Tijdens de parlementaire behandeling van dit voorstel werd aandacht
gevraagd voor afstemming tussen de tekst in boek 2 en boek 3 BW, zie hierover
hoofdstuk 3 § 6.1. De minister ging echter niet in op de suggestie in de tekst van
boek 2 en boek 3 (op onderdelen) gelijkluidende bewoordingen te gebruiken of
in boek 2 BW een expliciete verwijzing naar boek 3 BW op te nemen. In 1960
werd de tekst van boek 2 BW, waarin inmiddels de nodige wijzigingen en
aanvullingen waren aangebracht, vastgesteld. De invoering van boek 2 BW
werd uitgesteld totdat de behandeling van de boeken 3, 5 en 6 BW zou zijn
afgerond.21 Achteraf gezien bleek dat een langdurige kwestie te zijn; uiteinde-
lijk werden de boeken 3, 5 en 6 BW pas per 1 januari 1992 ingevoerd. Besloten

19. In het bestuursrecht doen zich soortgelijke vragen voor namelijk wanneer is een bestuurs-
handeling aan te merken als een besluit in de zin van de Awb? Gelet op de in art. 1: 3 Awb
gegeven omschrijving van het begrip besluit gaat het er in de kern van de zaak om of de
bestuurshandeling als een publieksrechtelijke rechtshandeling moet worden aangemerkt.
Getoetst aan de regel dat een rechtshandeling op rechtsgevolg gericht moet zijn, kan de
rechter tot de conclusie komen dat een bepaalde handeling geen besluit in de zin van de Awb
is. Dat leidt vanuit een oogpunt van bestuursrechtelijke rechtsbescherming niet altijd tot een
aanvaardbaar resultaat. De wens om toch bestuursrechtelijke rechtsbescherming te bieden
kan er toe leiden dat het begrip besluit in dit kader ruim geïnterpreteerd wordt. Bepaalde
handelingen worden, hoewel naar de letter van de wet geen besluit, toch als zodanig
beschouwd. Van Ommeren en Van der Veen 1999, p. 18, Ortliep 2008, p. 243-244.

20. De afstemming tussen wetsvoorstellen laat wel vaker te wensen over, zie hierover Van Veen
2010.

21. De invoering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, de herziening van
het enquêterecht en de wijzigingen in het jaarrekeningenrecht die het gevolg waren van de
ingrijpende herziening van het rechtspersonenrecht in 1971, moesten dus - noodgedwongen -
nog worden verwerkt in het WvK.
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werd boek 2 BW vooruitlopend op de invoering van de boeken 3, 5 en 6 BW in
1976 in te voeren.22

Pas in de jaren negentig van de vorige eeuw werden de teksten van de boeken 3,
5 en 6 BW definitief vastgesteld. De invoering daarvan per 1 januari 1992
noodzaakte tot een herziening van de tekst van het in 1976 ingevoerde boek 2
BW. De problematiek van de geldigheid van besluiten werd in de memorie van
toelichting, zie hoofdstuk 5 § 2 genoemd als een van de onderwerpen die nadere
doordenking behoefden. Eind 1989 werd de eindtekst van de Invoeringswet
NBW 6e gedeelte waarin de technische herziening van boek 2 BW was
opgenomen, vastgesteld. Uit de parlementaire geschiedenis blijkt niet dat er,
behoudens de herhaalde vraag of een verwijzing naar boek 3 BW op zijn plaats
zou zijn, nog aandacht geweest is voor de afstemming tussen enerzijds de
art. 2:13 - 16 BW en anderzijds de in titel 3.2 opgenomen algemene bepalingen
over rechtshandelingen.

Al met al is er door het niet synchroon verlopen van de ontwerpfasen, de
lange duur van het proces van herziening van het Burgerlijk Wetboek, wat weer
geleid heeft tot een gefaseerde invoering van de verschillende onderdelen van
het BW, onvoldoende aandacht geweest voor de afstemming tussen boek 2 en
3 BW en de interne coherentie binnen boek 2 BW.

De gebrekkige afstemming tussen boek 2 en boek 3 BW, heeft geleid tot een
aantal knelpunten. Alvorens deze knelpunten te bespreken, zal ik in het vervolg
van deze paragraaf ingaan op de verhouding tussen de begrippen besluit en
rechtshandeling. Een besluit in de zin van boek 2 BW is een rechtshandeling.
Zoals uit de wetsgeschiedenis blijkt zijn daarop de algemene bepalingen over
rechtshandelingen, titel 2 boek 3 BW, van toepassing. De begrippen besluit en
rechtshandeling passen echter niet bij elkaar. Dat heeft te maken met het
gegeven dat het begrip besluit niet correspondeert met het prototype van de
vermogensrechtelijke rechtshandeling (zie hoofdstuk 4 § 3). De bepalingen in
boek 3 BW over de rechtshandeling en de aantasting daarvan zijn geschreven
met een vermogensrechtelijke rechtshandeling voor ogen. Het prototype rechts-
handeling in de zin van boek 3 BW is de meerzijdige overeenkomst. Een besluit
is dat niet. Meerzijdige rechtshandelingen en besluiten komen volgens ver-
schillende patronen tot stand. Een meerzijdige rechtshandeling komt tot stand
door aanbod en aanvaarding. Een besluit komt tot stand doordat de deelnemers
aan de besluitvorming binnen een orgaan hun stem uitbrengen. Zij leggen door
het uitbrengen van hun stem(men) ieder hun eigen verklaring af en die
verklaringen zijn gericht tot de rechtspersoon.

22. Voorafgaand aan de invoering van boek 2 BW in 1976 was het noodzakelijk de in 1960
vastgestelde teksten aan te passen aan de in 1971 tot stand gebrachte herziening van het
vennootschapsrecht.
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Hoe een stemgerechtigde zijn stem uitbrengt, voor of tegen het in stemming
gebrachte voorstel of dat hij zich van het uitbrengen van zijn stem onthoudt, is
een zaak van de stemgerechtigde zelf. Volgens vaste rechtspraak is het stem-
recht aan de stemgerechtigde gegeven om zijn eigen belang in de rechtspersoon
te dienen en kan hij dit recht naar eigen inzicht uitoefenen. Dat betekent echter
niet dat hij uitsluitend naar zijn eigen belang kan richten. Bij het uitoefenen van
het stemrecht moet rekening gehouden worden met alle bij de vennootschap
betrokken belangen. Wordt dat nagelaten dan kan het - het mede door de
uitoefening van die stemmen tot stand gekomen - besluit vernietigbaar zijn op
grond van art 2:15 lid 1 sub b BW.23

Op het moment dat de stemmen worden uitgebracht versmelten al die
verklaringen van de stemgerechtigden tot één geheel, de stemmen verliezen
hun zelfstandigheid en kunnen niet meer herleid worden tot een bepaalde
stemgerechtigde. Alleen in samenhang met de andere uitgebrachte stemmen
zijn zij nog relevant. Door het uitbrengen van de stem beogen de stemgerech-
tigden de totstandkoming van een beslissing.24 Een volgende reden voor het
niet goed aansluiten van de begrippen meerzijdige rechtshandeling en besluit is
dat bij het nemen van een besluit, de meerderheid beslist. Voor het tot stand
komen van een overeenkomst is wilsovereenstemming tussen alle contracts-
partijen noodzakelijk.25 Ten slotte vloeien uit een overeenkomst verplichtingen

23. HR 30 juni 1944, NJ 1944, 465 (Wennex), HR 13 november 1959, NJ 1960, 472 m.nt. HB
(Distilleerderij Melchers) en HR 19 februari 1960, NJ 1960, 473 m.nt. HB (Aurora).
Schoordijk 1969, p. 18, Van Schilfgaarde/Winter 2009, nr. 67. Huizink 2011 nr. 100 en 101.
Terzijde merk ik op dat het uitoefenen van het stemrecht zonder rekening te houden met de
belangen van andere betrokkenen onder omstandigheden aangemerkt kan worden als
misbruik recht, art. 3:13 BW of als misbruik van omstandigheden, art. 3:44 BW.

24. De wetgever is bij het opzetten van het WvK en later boek 2 BWuitgegaan van een organisatie
van kapitaalverschaffers met meerhoofdig samengestelde organen. Pas later werd de eenper-
soonsvennootschap in boek 2 BW geïncorporeerd. Boek 2 BW spreekt echter nog steeds van
het bestuur, de raad van commissarissen en de algemene vergadering en verwijst daarmee naar
het bestuur respectievelijk de raad van commissarissen en de algemene vergadering als college.
Impliciet gaat boek 2 BW er vanuit dat deze meerhoofdig samengesteld zijn. Bij onderwerpen
als het nemen van besluiten in vergaderingen, hoe vergadert de enige aandeelhouder tevens enig
bestuurder van een rechtspersoon is te zien dat in de wet wel voorschriften over de eenper-
soonsvennootschap zijn opgenomen, maar is tegelijkertijd te zien hoe gewrongen het concept
van de eenpersoonsvennootschap in het Nederlandse rechtspersonenrecht dat toch duidelijk op
een andere leest geschoeid is, eigenlijk is. Zie hierover Boschma 1997, Huizink 2007.

25. Bij de totstandkoming van een besluit is niet vereist dat alle deelnemers aan de besluitvor-
ming een gelijkluidende verklaring afleggen. Het is zelfs mogelijk, stemmingen zijn immers
geheim, dat men niet van elkaar weet wat er verklaard is. Op welke manier de stemmen
moeten worden uitgebracht, schriftelijk of mondeling is meestal in de statuten bepaald. De
wet geeft hiervoor geen voorschriften. Art. 2:38 lid 6, 117a en 117b/227a en 227b BW
bieden de mogelijkheid stemmen langs elektronische weg uit te brengen. Zie ook:
Dorresteijn 2000, Nowak 2005, Van der Ploeg 2006, Van Veen 2007.
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over en weer voort terwijl een besluit geen verklaring is van datgene waartoe de
leden zich tegen over de rechtspersoon verplichten.26 In hoofdstuk 4 § 3
constateerde ik dat in de literatuur veelal in het midden gelaten wordt of een
besluit een eenzijdige of meerzijdige rechtshandeling is. Zoals ik in die
paragraaf betoogde is een besluit naar mijn mening een eenzijdige rechtshande-
ling van de rechtspersoon, maar ik pleit er voor om de invulling van het begrip
besluit in het kader van boek 2 BW niet zo sterk als thans gebruikelijk is, te
koppelen aan het concept rechtshandeling. In hoofdstuk 9 zal ik dit toelichten.

In het ontwerp Meijers werd in de schakelbepaling, art. 3:59 BW, alleen
verwezen naar het personen- en familierecht. Om de tekst van die bepaling aan
te laten sluiten bij het opschrift van boek 3 BW, Vermogensrecht in het
algemeen, werd de tekst aangepast. In het vervolg werd in de tekst verwezen
naar het vermogensrecht.27 Het gevolg daarvan is dat titel 3.2 ook op besluiten
van toepassing is. Dat niettegenstaande de schakelbepaling boek 2 en boek 3
BW niet goed aansluiten, heeft men zich toen niet gerealiseerd.

4. Knelpunten in de verhouding tussen boek 2 en boek 3 BW

4.1 Algemene opmerkingen

In de volgende paragrafen zal ik een aantal knelpunten in de verhouding tussen
boek 2 en boek 3 BW bespreken en waar mogelijk suggesties doen voor
verbetering. Voor de goede orde merk ik op dat een deel van de door mij
geconstateerde knelpunten meer van theoretische aard is dan van groot praktisch
belang. In het kader van deze studie zal ik deze knelpunten voor de volledigheid
wel kort vermelden.

4.2 De verhouding tussen art. 2:13 en 3:32 en 34 BW

Als eerste voorbeeld van een knelpunt noem ik de aansluiting tussen art. 2:13
en art. 3:32 en 34 BW. Nadat de tekst van art. 2:13 BW werd vastgesteld zijn de
teksten van de art. 3:32 en 34 BW waarop art. 2:13 BW gebaseerd is, gewijzigd.
Deze wijzigingen zijn vervolgens niet verwerkt in art. 2:13 BW. Inconsistenties
die daar het gevolg van zijn komen aan het licht als het stemrecht op aandelen
of het stemrecht verbonden aan het lidmaatschap van een vereniging door een

26. Uit een besluit kan natuurlijk wel een verplichting voortvloeien, bijvoorbeeld het betalen
van contributie of het storten op aandelen.

27. Toelichting ontwerp Meijers, p. 16 en Parl. Gesch. Inv. p. 1009, 1015-1017.
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onbekwame of onder invloed van een geestelijke stoornis of wilsgebreken
wordt uitgeoefend.28

4.3 De verhouding tussen art. 2:14 BW en 3:40 BW

Een volgend voorbeeld van gebrekkige aansluiting is de verhouding tussen
art. 2:14 BW en 3:40 BW. Beide artikelen beogen in grote lijnen hetzelfde,
namelijk dat besluiten of rechtshandelingen die in strijd zijn met de wet, de
statuten, de goede zeden of openbare orde nietig zijn. De manier waarop dat in
de tekst tot uitdrukking is gebracht, verschilt.

In art. 2:14 BW ontbreekt een verwijzing naar de goede zeden of openbare
orde. Toch wordt algemeen aanvaard dat een besluit in strijd met de goede
zeden of openbare orde nietig is. Dat vloeit niet rechtstreeks uit art. 2:14 BW
voort, maar uit art.3:40 BW.

In art. 3:40 BW wordt wel uitdrukkelijk verwezen naar rechtshandelingen
die door inhoud of strekking in strijd met goede zeden of de openbare zijn maar
niet expliciet naar de wet. Op grond van de parlementaire geschiedenis wordt
aangenomen dat art. 3:40 BW, ook al is de term wet in dat artikel in dit verband
niet expliciet gebruikt, ziet op rechtshandelingen die in strijd met de wet zijn.
Het zou ook wel vreemd zijn als dat anders zou zijn. Dat rechtshandelingen die
in strijd met de wet zijn, nietig zijn, is immers een van de uitgangspunten van
het Nederlandse vermogensrecht, al is dat niet in de wet vastgelegd. In art. 2:14
wordt wel verwezen naar de wet, en naar de statuten, maar niet naar de
strekking of de inhoud van een besluit. Voor zover ik heb kunnen nagaan is
daarvoor geen bijzondere reden aangegeven. Of een besluit naar inhoud of
strekking in strijd met de wet is, zal vaak een gradueel verschil zijn. Dat is een
argument om in de tekst van art. 2:14 BW niet naar de inhoud of strekking te
verwijzen doch te bepalen dat een besluit in strijd met de wet of de statuten
nietig is. Of een besluit dan qua inhoud of strekking in strijd met de wet of de
statuten is, kan dan in het midden blijven.

Niet alleen de gevolgde systematiek binnen de tekst van wet verschilt, ook de
technische uitwerking verschilt. In art. 2:14 BW wordt een hoofdregel gegeven
die geldt tenzij uit de wet anders voortvloeit. Artikel 3:40 lid 1 BW geeft de
hoofdregel. In lid 2 is vervolgens een afwijking van de hoofdregel opgenomen.
Als een bepaling uitsluitend strekt ter bescherming van een der partijen bij een
meerzijdige rechtshandeling, leidt strijd met de wet tot een vernietigbare
rechtshandeling en niet tot een nietige rechtshandeling, een en ander voor
zover uit de strekking van de bepaling niet anders voortvloeit.

28. Voor verdere detaillering verwijs ik naar de beschouwing van Overes en Van Veen, 2000,
p. 131 ev., over dit onderwerp.
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Tijdens de parlementaire behandeling van art. 2:14 BW is aanbevolen de
teksten van art. 2:14 BW en art. 3:40 BW parallel te laten lopen. Die suggestie
is niet opgevolgd. De tekst van art. 2:14 BW biedt naar het oordeel van de
wetgever voldoende ruimte om besluiten die door inhoud of strekking in strijd
met de openbare orde of goede zeden zijn, daaronder te laten vallen. Strikt
genomen is het ook niet nodig om in de wet vast te leggen dat een rechts-
handeling in strijd met de wet, de goede zeden of openbare orde nietig is, dat is
immers een grondbeginsel van het vermogensrecht. Volstaan zou kunnen
worden met de vastlegging dat een besluit in strijd met de statuten nietig is.
Minster Heemskerk constateerde dit al bij de parlementaire behandeling van
art. 46a WvK, zie hoofdstuk 2 § 6.4. Voor het overige, strijd met de wet, de
openbare orde of goede zeden, zou teruggevallen kunnen worden op art. 3:40
lid 1 BW. Die bepaling zou dan wel zou moeten worden aangevuld in die zin
dat daarin ook opgenomen wordt dat een rechtshandeling in strijd met de
statuten nietig is. Systematisch gezien zou een dergelijk voorschrift in boek 3
BW thuis horen, doch in boek 3 BW wordt nergens over statuten gesproken.
Een voorschrift over de nietigheid van besluiten in strijd met de statuten van
een rechtspersoon zou daar dan ook een vreemde eend in de bijt zijn. Een
voorschrift van die strekking kan mijns inziens echter niet achterwege blijven.
Daarom stel ik voor in boek 2 BW een eenvoudiger versie van de in art. 3:40
BW opgenomen hoofdregel, op te nemen. In boek 2 BW ligt dan vast dat
besluiten in strijd met de wet of de statuten nietig zijn. Zou dat resultaat bereikt
moeten worden op grond van de huidige tekst art. 3:40 BW dan zou een besluit
in strijd met de wet nietig zijn. De nietigheid van besluiten in strijd met de
statuten zou dan op grond van interpretatie moeten worden aangenomen. Dat
zou kunnen leiden tot afstemmingsproblemen en die wil ik juist voorkomen. Ik
stel daarom voor het voorschrift dat besluiten in strijd met de wet of de statuten
nietig zijn, te handhaven maar wel te stroomlijnen. Anders dan art. 3:40 BW
verwijst art. 2:14 BW naar de wet. Dat betekent we in art. 2:14 BW niet
toekomen aan hetgeen in de leden 2 en 3 van art. 3:40 BW is bepaald.

De aangepaste tekst van art. 2:14 lid 1 BW zou als volgt kunnen luiden:

Een besluit van een orgaan van een rechtspersoon dat door inhoud of strekking
in strijd is met de wet, de statuten, de goede zeden of de openbare orde is nietig,
tenzij uit de wet iets anders voortvloeit.

4.4 Herstel van gebrekkige besluiten, de verhouding tussen art. 3:58 BW,
2:14 lid 2 BW en tussen 3:55 en 2:15 lid 6 BW

In hoofdstuk 5 § 6.2.1, besprak ik de bekrachtiging van besluiten op grond van art.
2:14 lid 2 BW. Uit dat artikel is niet af te leiden of de bekrachtiging terugwerkende
kracht heeft. In het verlengde van art. 3:58 BW wordt dat aangenomen. Ter
verduidelijking zou art. 2:14 lid 2 BW kunnen worden aangevuld met de
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toevoeging dat bekrachtiging terugwerkende kracht heeft. Dat zou kunnen door
het opnemen van de volgende slotzin in art. 2:14 lid 2: Bekrachtiging van het in de
eerste zin van dit lid bedoelde besluit verschaft aan het besluit met terugwerkende
kracht hetzelfde gevolg als wanneer zij met de ontbrekende handeling door of na
de mededeling aan een ander orgaan zou zijn genomen.

In art. 3:58 BW wordt alleen het niet naleven van wettelijke vereisten genoemd.
Naar de letter van de wet is bekrachtiging niet mogelijk indien niet voldaan is
aan statutaire vereisten. Als echter het meerdere mag, bekrachtigen bij het
ontbreken van een wettelijk vereiste, waarom zou dan het mindere, bekrachti-
gen bij het ontbreken van een statutair vereiste, dan niet mogen. Voor alle
duidelijkheid zou in boek 2 BW een bepaling van die strekking kunnen worden
opgenomen. Dit artikel zou dan parallel kunnen lopen aan art. 3:58 BW.
Aanpassing van art. 3:58 BW zelf ligt minder voor de hand omdat in boek 3
BW nergens naar de statuten van rechtspersonen verwezen wordt.

De tekst van deze aanvulling op art. 2:14 lid 2 BW zou als volgt kunnen
luiden: Wanneer eerst na het nemen van het besluit een voor haar geldigheid
gesteld wettelijk of statutair vereiste wordt vervuld, maar alle onmiddellijk
belanghebbenden die zich op dit gebrek hadden kunnen beroepen, in de tussen
het nemen van het besluit en de vervulling van het vereiste liggende tijdsruimte de
handeling als geldig hebben aangemerkt, is daarmede het besluit bekrachtigd.

De tekst van art. 2:15 lid 6 BW staat bevestiging alleen toe als er sprake is van
een totstandkomingsgebrek als bedoeld in lid 1 sub a van dat artikel. Een besluit
in strijd met een reglement kan niet op grond van lid 6 bevestigd worden.
Tijdens de parlementaire behandeling heeft de minister gezegd dat besluiten die
vernietigbaar zijn wegens strijd met een reglement (de minister bedoelde
reglementaire totstandkomingsbepalingen) op grond van art. 3:55 BW beves-
tigd kunnen worden. In hoofdstuk 5 § 6.2.2 en 6.2.3 wees ik al op het verschil
in strekking van de bevestiging op grond van art. 3:55 BWen de bevestiging op
grond van art. 2:15 lid 6 BW. Het zou beter geweest zijn bevestiging van
besluiten die op grond van art. 2:15 lid 1 sub a en sub c BW vernietigbaar zijn,
mogelijk te maken via art. 2:15 lid 6 BW. Bevestiging op grond van dat artikel
werkt immers ten opzichte van een ieder terwijl de bevestiging op grond van
art.3:55 alleen tussen betrokkenen werkt.29

De eerste zin van art. 2:15 lid 6 BW zou als volgt kunnen luiden: Een besluit
dat vernietigbaar is op grond van lid 1 onder a, kan door een daartoe strekkend
besluit worden bevestigd; voor dit besluit gelden dezelfde vereisten als voor het
te bevestigen besluit.

29. Een besluit in strijd met de redelijkheid en billijkheid is niet te bevestigen of te bekrachtigen.
Het bevestigings- of bekrachtigingsbesluit zou op zijn beurt in strijd met de redelijkheid en
billijkheid zijn. Dan ontstaat een vicieuze cirkel van niet te bevestigen besluiten.
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Omdat ik, zie paragraaf 5.3, voorstel statuten en reglementen bij de
toepassing van art. 2:15 BW gelijk te behandelen hoeft in lid 6 niet meer
verwezen te worden naar art. 2:15 lid 1 sub c BW.

4.5 De verhouding tussen art. 2:15 en boek 3 titel 2 BW

Als laatste voorbeeld van de gebrekkige afstemming tussen boek 2 en boek 3 BW
bespreek ik de verwijzing in art. 2:15 lid 1 slot BW naar het ‘elders omtrent de
mogelijkheid van vernietiging bepaalde’. Dat de vernietiging van een besluit
wegens een van de in titel 3.2 genoemde gronden eerder een theoretische dan een
praktische mogelijkheid vormt, besprak ik al in hoofdstuk 6. In dat hoofdstuk
schreef ik dat wat mij betreft zonder grote bezwaren zou kunnen worden
aangesloten bij de suggestie van Maeijer de toepassing van deze bepalingen
voor besluiten buiten toepassing te laten. De vernietiging van een besluit wegens
een wilsgebrek of dwaling wordt dan opgelost via het absorberende vermogen
van de redelijkheid en billijkheid waarnaar art. 2:15 lid 1 sub b BW verwijst.

5. Knelpunten binnen boek 2 BW

5.1 De verhouding tussen art. 2:14 en 7 BW

In art. 2:6 (oud) BW was bepaald dat de nietigheid van een rechtshandeling
door de rechtspersoon kon worden ingeroepen als die rechtshandeling niet
dienstig kon zijn tot verwezenlijking van het doel. In de memorie van toelich-
ting werd art. 2:6 (oud) BW als volgt toegelicht:

‘De redactie… is zo gekozen dat blijkt dat de rechtshandeling in beginsel rechtsgeldig is tenzij de
rechtspersoon in de aangegeven uitzonderingsgevallen de nietigheid ervan inroept.’30

In 1992 is dit voorschrift verplaatst naar art. 2:7 BW. Bij die gelegenheid is de
tekst van het artikel gewijzigd omdat in het NBW de term ‘inroepen van
nietigheid’ niet meer gebruikt wordt. In de memorie van toelichting is over de
noodzaak van die wijziging het volgende te lezen:

‘Het artikel regelt de materie van het huidige art. 6. Het eerste lid wordt gewijzigd, omdat
Boek 3 slechts onderscheidt tussen nietigheid en vernietigbaarheid en de term ‘inroepen van
de nietigheid’ niet kent. In verband daarmede wordt deze laatste term in de regel vervangen
door vernietigbaarheid.’31

30. Parl. Gesch. Inv Boek 2 BW p. 1076/1077. Naar Nederlands Antilliaans recht is een besluit
in strijd met het doel nietig op grond van art. 2:21 lid 1 NA BW. Een met art. 2:7 BW
overeenkomende bepaling kent boek 2 NA BW niet. Frielink 2006 p. 58.

31. Parl. Gesch. Aanpassing B.W. (Inv. 3, 5 en 6) p. 157.
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Het effect van deze wijziging is dat rechtshandelingen in strijd met het doel van
de rechtspersoon vanaf 1992 vernietigbaar zijn. Met de verplaatsing van het
voorschrift uit art. 2:6 (oud) BW naar art. 2:7 BW is, voor zover ik heb kunnen
nagaan geen koerswijziging beoogd. Het ging louter om uniformering van de
gebruikte terminologie. Daarbij heeft de wetgever zich niet gerealiseerd dat
door het gebruik van de term rechtshandeling in art. 2:7 BW niet alleen
‘gewone rechtshandelingen’ maar ook besluiten in de zin van boek 2 BW - in de
context van de wet ook op rechtsgevolg gerichte handelingen - in strijd met het
doel van de rechtspersoon in het vervolg onder art. 2:7 BW zouden kunnen
vallen. Het is de vraag of dat gevolgen moet hebben voor besluiten die in strijd
met het doel van de rechtspersoon zijn. De consequentie zou kunnen zijn dat
besluiten in strijd met het doel via art. 2:7 BW vernietigbaar zouden kunnen
zijn in plaats van nietig op grond van art. 2:14 lid 1 BW wegens strijd met de
statuten. Uit de parlementaire geschiedenis wordt niet duidelijk of dit werkelijk
de bedoeling geweest is. Maar dat een besluit in strijd met het doel in het
vervolg op grond van art. 2:7 BW vernietigbaar zou zijn in plaats van nietig
volgens de voor besluiten in art. 2:14 BW neergelegde regel, is naar mijn
mening niet beoogd. Artikel art. 2:7 BW is in de eerste plaats geschreven voor
rechtshandelingen die tot een wederpartij gericht zijn. Het artikel wordt gelezen
als een bijzondere vertegenwoordigingsregeling en niet als een bijzonder
voorschrift ter zake van de nietigheid of vernietigbaarheid van een besluit.32

Als het gaat om een besluit in strijd met de statuten, blijft daarvoor de in
art. 2:14 BW opgenomen regel gelden. Een besluit in strijd met het doel van de
rechtspersoon moet op grond van art. 2:14 of 2:15 BW beoordeeld worde.
Rechtshandelingen met derden moeten beoordeeld worden aan de hand van
art. 2:7 BW In deze zin is de verhouding tussen art. 2:7 en art. 2:14 BW van
meet af aan uitgelegd zodat de verhouding tussen beide artikelen niet tot
problemen bij de toepassing heeft geleid doch een theoretisch vraagpunt is
gebleven.

5.2 De verhouding tussen art. 2:295 en 2:16 BW

Een tweede knelpunt binnen boek 2 BW vormt art. 2:295 BW. In hoofdstuk 6
§ 4.2 heb ik al besproken dat dit artikel een bijzondere voorziening geeft voor
de vernietiging van een besluit tot wijziging van de statuten bij een stichting.
Met een verwijzing naar art. 2:15 lid 3 en 4 BW zijn de praktische aspecten van
de te volgen procedure ondervangen. Meer hoofdbrekens kost de verwijzing in

32. Als bijzondere vertegenwoordigingsregel sluit het artikel aan bij de systematiek van de
Eerste EG richtlijn die de basis vormt voor de regels over vertegenwoordiging van
rechtspersonen in boek 2 BW. Asser Van der Grinten Maeijer 2.II nr. 74 ev., Van der
Heijden van der Grinten 1992, nr. 78.1. Van Schilfgaarde/Winter 2009, nr. 94. Huizink 2011,
nr. 57.
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art. 2:295 BW naar art. 2:16 BW. Met iets meer aandacht had men in de
ontwerpfase al kunnen onderkennen dat de verwijzing naar het gehele art. 2:16
BW niet noodzakelijk is en dat volstaan had kunnen worden met een verwijzing
naar art. 2:16 lid 1 BW. Ik houd het erop dat in art. 2:295 BW een verwijzing
naar lid 1 van art. 2:16 BW bedoeld is.

5.3 Een besluit in strijd met een reglement art. 2:15 lid 1 sub c BW

Volgens art. 15 lid 1 sub c BW en de toelichting daarbij is een besluit in strijd
met een reglement vernietigbaar. Het maakt geen verschil of dat besluit in strijd
is met een totstandkomingsvoorschrift of met een inhoudelijk voorschrift. Dat
leidt tot vragen waaraan bij de totstandkoming van deze bepaling niet gedacht
is. Hoe moet een reglementaire bepaling over de vorm van stemmingen binnen
organen van de rechtspersoon worden toegepast. Volgens art. 3:49 BW is een
rechtshandeling, in dit geval een stem, nietig als hij niet in de uitdrukkelijk
voorgeschreven vorm is verricht. De conclusie zou dan moeten zijn dat het
besluit nietig is, maar volgens art. 2:15 lid 1 sub c BW zijn besluiten in strijd
met een reglement vernietigbaar. Is het besluit waarbij de stemmen niet op de
reglementair voorgeschreven wijze werden uitgebracht nu nietig of vernietig-
baar? Het wordt uit de wet en de toelichting, zie hierover hoofdstuk 5 § 5.5, niet
duidelijk. Naar mijn mening zou, gebaseerd op de regel dat bijzondere voor-
schriften voor algemene gaan, de toepassing van art. 2:15 lid 1 sub c BW
voorrang moeten hebben en neem ik daarom aan dat het besluit vernietigbaar is.

Op grond van de tekst van art. 2:15 lid 1 sub c BW wordt bij reglementen geen
onderscheid gemaakt tussen gebreken in de totstandkoming of de inhoud van
een besluit. In de memorie van toelichting, zie de in hoofdstuk 5 § 5.5
aangehaalde passage daaruit, werd verwezen naar de moeilijkheden die het
voor de praktijk zou opleveren indien de wet voor de regeling van de nietigheid
of vernietigbaarheid onderscheid zou maken naar gelang een reglement
procedure dan wel inhoudelijke regels bevat. Die door de wetgever verwachte
moeilijkheden hebben zich, voor zover ik heb kunnen nagaan, niet voorgedaan.
Het argument dat het maken van onderscheid naar procedure en inhoudelijke
regels bij reglementen in de praktijk tot moeilijkheden zou leiden vind ik niet
heel sterk. Datzelfde zou immers ook voor statuten kunnen gelden en daar
hebben die moeilijkheden zich niet voorgedaan. Veeleer liggen de problemen
op een ander vlak. Het is namelijk niet duidelijk wat een reglement is en wat de
status daarvan is.33 Dat heeft tot gevolg dat onduidelijk is hoe de huidige
bepaling moet worden toegepast, zie bijvoorbeeld het hierboven gegeven
voorbeeld van een stem in strijd met een reglementaire bepaling. Veel

33. Verder is het bij reglementen nog wel eens de vraag of het reglement door het bevoegde
orgaan is opgesteld.
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rechtspraak over besluiten in strijd met een reglement is er niet. Een eenvoudige
oplossing zou kunnen zijn statuten en reglementen bij de toepassing van
art. 2:14 en 15 BW gelijk te behandelen. Dat zou betekenen dat een besluit
in strijd met een reglement nietig is (art. 2:14 lid 1) tenzij uit de wet iets anders
voortvloeit. Een besluit in strijd met een reglement is op grond van
art. 2:15 lid 1 vernietigbaar als het besluit genomen werd in strijd met een
reglementair voorschrift dat de totstandkoming van besluiten regelt, art. 2:15 lid 1
BW. Aan art. 2:14 lid 1 en 15 lid 1 sub a BW zou dan het woord reglement
respectievelijk reglementaire bepalingen moeten worden toegevoegd.
Onderdeel c van art. 2:15 lid 1 BW kan dan geschrapt worden.

5.4 Een besluit in strijd met art. 2:129 / 239 lid 6 BW

Als de wet bestuur en toezicht wordt ingevoerd, zullen bestuurders niet mogen
deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming als zij daarbij een tegen-
strijdig belang hebben. Volgens de memorie van toelichting bij het ontwerp
bestuur en toezicht zal een besluit in strijd met art. 2:129/239 lid 6 BWop grond
van art. 2:15 lid 1 sub a BW vernietigbaar zijn, maar dat is niet consequent, ik
betoogde dat al in hoofdstuk 5 § 5.1.

Over de invulling van het begrip besluit is tijdens de parlementaire be-
handeling van de wet bestuur en toezicht niets gezegd. Ik ga er daarom vanuit
dat de nieuwe regeling voor de invulling van het begrip besluit aansluit bij het
begrip besluit zoals dat in de context van boek 2 BW gebruikt wordt. Dat houdt
in dat de regeling niet van toepassing is op beslissingen. Er zijn echter tal van
beslissingen die zien op situaties waarin zich een tegenstrijdig belang voordoet.
Het afwijzen van een op de aandelen uitgebracht bod is in dit verband een goed
voorbeeld om te illustreren dat in de nieuwe regeling niet alle gevallen waarin
een tegenstrijdig belang bestaat, bestrijkt. Eerder in dit hoofdstuk liet ik al zien
dat in zo’n situatie sprake is van een beslissing. De voorgestelde regeling is dan
niet van toepassing terwijl er wel een tegenstrijdig belang kan zijn tussen de
vennootschap en de bestuurder. Denk aan de situatie waarin de bestuurder
tevens een positie bekleedt bij de rechtspersoon die het bod op de aandelen
heeft uitgebracht. Voorshands ga ik ervan uit dat de regeling slechts ziet op
besluiten in de zin van boek 2 BW en derhalve niet van toepassing is bij
beraadslagingen die leiden tot een beslissing of bij beraadslagingen die niet tot
een besluit of beslissing leiden.34

In de voorgestelde regeling mag een bestuurder niet meewerken aan de
totstandkoming van het besluit van het bestuur want de wettekst spreekt over

34. Hetzelfde geldt voor het benutten van buitenkansen door bestuurders. Formeel gesproken is
dit geen tegenstrijdig belang, er is geen rechtshandeling van het bestuur of de vennootschap,
maar de bestuurder wordt wel bevoordeeld. Zie hierover Verdam, 1995.
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beraadslaging en besluitvorming. Dat ziet volgens de memorie van toelichting
zowel op de voorbereiding als de uiteindelijke stemming over het bestuursbe-
sluit. Wat onder ‘voorbereiding’ van een besluit moet worden verstaan, wordt
niet toegelicht. Ook wordt niet aangegeven wanneer er sprake is van voorberei-
ding van een besluit. Is dat het al op het moment dat informeel een mogelijk-
heid geopperd wordt of is daarvan pas sprake als het onderwerp voor een
bestuursvergadering geagendeerd wordt? In de nota naar aanleiding van het
verslag wordt ingegaan op de deelname van een bestuurder aan de besluitvor-
ming. De in de memorie van toelichting opgenomen zinsnede dat niet
meewerken aan de totstandkoming van een besluit zowel de voorbereiding
als de uiteindelijke stemming betreft, wordt nader toegelicht. Bedoeld is:

‘ … dat de betrokken bestuurder niet betrokken mag zijn bij de beraadslaging van het bestuur
over een voorgesteld besluit alsmede de stemming daarover, indien hij daarbij een persoonlijk
belang heeft. Vanaf het moment dat een agendapunt van het bestuur wordt opengesteld voor
discussie en gedachtevorming, dient de bestuurder met een tegenstrijdig belang daarbij niet
langer aanwezig te zijn. De gedachtevorming en discussie in het bestuur moeten kunnen
plaatsvinden zonder dat deze worden beïnvloed door de aanwezigheid van de bestuurder met
een tegenstrijdig belang. Wel kan de desbetreffende bestuurder voorafgaand aan de bestuurs-
vergadering of zelfs bij de introductie van het agendapunt om de bestuursvergadering worden
gehoord door zijn mede bestuurders, zodat hij hen informatie kan verschaffen over de kwestie
ten aanzien waarvan tegenstrijdig belang bestaat. De overige bestuursleden kunnen immers
behoefte hebben aan die informatie. Daarbij moeten zij zich er overigens wel bewust van zijn
dat die informatie door de desbetreffende bestuurder kan zijn gekleurd. Vervolgens kan dan de
beraadslaging en stemming over het agendapunt buiten de aanwezigheid van de desbetref-
fende bestuurder plaatsvinden.’35

Dat een bestuurder niet mag deelnemen aan de beraadslagingen is ingevoegd bij
amendement.36 Het doel van dit amendement is te verduidelijken dat een
bestuurder zich in geval van een tegenstrijdig belang niet alleen onthoudt van
deelneming aan de besluitvorming over dat onderwerp, maar zich ook afzijdig
houdt bij de beraadslaging, die in de regel aan formele besluitvorming vooraf
zal gaan. In de andere bepalingen van de wet bestuur en toezicht is het woord
beraadslaging is niet ingevoegd. Hoewel de formulering in de artikelen nu
verschilt, is naar het oordeel van de minister van een inhoudelijk onderscheid
geen sprake.

Gelet op de ratio van de tegenstrijdigbelangregeling, te weten: ‘te voorkomen
dat de bestuurder bij zijn handelen zich (met name) laat leiden door zijn
persoonlijk belang in plaats van (uitsluitend) het belang van de vennootschap
dat hij heeft t dienen’ en het feit dat de memorie van toelichting onderstreept dat

35. Kamerstukken II 2008/09, 31 763, nr. 6, p. 20 en 25.
36. Kamerstukken I 2009/10, 31 763 A, en II 2009/10, 31 763 nr. 11 ( Amendement van het lid

Weekers c.s.) en voorts Kamerstukken I 2010/11, C, p. 9.
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de tegenstrijdig belang regeling een gedragsnorm bevat, zouden dit soort
situaties eigenlijk wel onder de tegenstrijdig belang regeling behoren te
vallen.37 Dat kan echter alleen als het begrip besluit in ruimere zin wordt
opgevat dan tot nu toe het geval is.

6. Het ontbreken van de schorsing in het instrumentarium
van de rechter

De derde bedenking tegen de huidige regeling voor toetsing is dat in het
instrumentarium van de rechter de mogelijkheid een besluit te schorsen
ontbreekt. Welke mogelijkheden de rechter heeft heb ik in hoofdstuk 5 al
besproken. Kort samengevat staan de rechter twee maatregelen ter beschikking.
Een besluit kan nietig of vernietigbaar zijn. De nietigheid of vernietigbaarheid
van een besluit kan zich alleen voordoen als een besluit een rechtshandeling is.

Een besluit hoeft niet altijd vernietigd te worden om een conflict op te lossen.
Soms is bijsturen van ongewenst of onredelijk gedrag in de besluitvorming al
voldoende, door bijvoorbeeld een besluit of een beslissing te schorsen. Die
mogelijkheid ontbreekt in art. 2:14 en 2:15 BW. Besluiten van een vereniging van
eigenaars kunnen wel geschorst worden, art. 5:130 lid 4 BW voorziet daarin. In
het enquêterecht bestaat de mogelijkheid een besluit te schorsen eveneens en
blijkt daar een nuttig instrument te zijn om het conflict tussen de strijdende
partijen te beheersen. Daar komt bij dat in art. 2:357 lid 2 BW is bepaald dat de
Ondernemingskamer zo nodig de gevolgen van de door haar getroffen voorzie-
ning regelt. In dat kader kan de Ondernemingskamer aanvullende voorschriften
geven aangaande de gegeven voorziening, zie hierover hoofdstuk 5 § 10.4.
Daarmee kan de getroffen voorziening worden afgestemd op de omstandigheden
van het geval en beschikt de Ondernemingskamer over een preciezer instrument
dan de gewone rechter die deze bevoegdheid niet heeft.

De WOR kent de mogelijkheid een besluit te schorsen niet, maar door het
treffen van met elkaar samenhangende voorzieningen kan de Ondernemings-
kamer bij toepassing van art. 25 lid 6 WOR het effect van een schorsing wel
benaderen. In hoofdstuk 7 § 5 zal ik hierop terugkomen.

Ten slotte wijs ik er op dat in de praktijk vaak anders over conflicten en de
daarvoor passende oplossing gedacht wordt. Betrokkenen willen een oplossing
voor het conflict dat hen verdeeld houdt. Langs welke juridische weg die
oplossing bereikt wordt is voor hen van ondergeschikt belang.38 Uit het feit dat

37. HR 29 juni 2007, NJ 2007, 420 (Bruil - Combex), HR 9 juli 2004, NJ 2004, 519 (Duplicado)
en Kamerstukken II 2008/09, 31 763, nr. 3, p. 12.

38. Huizink 2006, p. 24/25, Cools Kroeze 2009, p. 76.
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procedures na het toewijzen van een voorlopige voorziening of een onmiddel-
lijke voorziening lang niet altijd voortgezet worden, leid ik af dat met het
treffen van een voorlopige of onmiddellijke voorziening het doel bereikt is, of
dat daarna een andere oplossing, bijvoorbeeld door een vorm van schikking,
bereikt wordt.39 Ik ben er daarom voorstander van de rechter meer mogelijk-
heden te geven. Aan de hem thans ten dienste staande instrumenten zou de
mogelijkheid een besluit te kunnen schorsen moeten worden toegevoegd.40

Schorsing blijkt in de praktijk een nuttige voorziening te zijn en andere
regelingen zoals het enquêterecht en boek 5 BW bij de vereniging van
eigenaars, art. 5:130 lid 4 BW, kennen die mogelijkheid ook. In mijn voorstel
voor een andere benadering van de toetsing van besluiten zal ik voor schorsing
een plaats in ruimen. Tegelijkertijd zou dat de toestroom van oneigenlijke
enquêteverzoeken, zie de volgende paragraaf, wel eens kunnen beperken.

7. Het oneigenlijk gebruik van de enquêteprocedure

De laatste bedenking richt zich tegen wat in de literatuur wordt aangeduid als
het oneigenlijke gebruik van de enquêteprocedure. Ik bedoel daarmee de
gevallen waarin door de verzoekers gesteld wordt dat er gegronde redenen
zijn om te twijfelen aan het gevoerde beleid met als enig doel het verkrijgen van
toegang tot de Ondernemingskamer terwijl er in redelijkheid geen sprake is van
gegronde redenen voor twijfel.41 Uit onderzoek blijkt namelijk dat de verzoe-
kers in het enquêterecht lang niet altijd uit zijn op een onderzoek naar het beleid
en de gang van zaken van de rechtspersoon.42

Sinds de introductie van de onmiddellijke voorzieningen wordt van de moge-
lijkheid parallel aan de enquêteprocedure een voorlopige voorziening te vragen
nagenoeg geen gebruik meer gemaakt. In hoofdstuk 5 § 11.1 ben ik ingegaan op
de oorzaken daarvoor. De keerzijde van het succes van de onmiddellijke
voorziening is dat lichtvaardig gebruik van de enquêteprocedure mogelijk is
geworden. De - in sommige gevallen enige - reden om een enquêteprocedure te
entameren is de mogelijkheid een onmiddellijke voorziening te vragen, al zal de
verzoeker dat niet openlijk toegeven. Bij de beoordeling of er sprake is van

39. Willems 2000A p. 468 en 2000 B, p. 39.
40. Een voorbeeld van schorsing op pragmatische gronden is te vinden in de uitspraak van de

Rb. Amsterdam (Voorzieningenrechter) 12 december 2011, JOR 2012, 7 m.nt. Nowak.
41. Deze vorm van lichtvaardig, ook wel oneigenlijk, gebruik van de enquêteprocedure wordt

wel aangeduid als de grote leugen van het enquêterecht. Van Solinge 1997, p. 45-47,
Willems 2000A, p. 37, Van der Sangen 2004, p. 84, Geerts 2004, p. 243-251, Geerts 2005,
p. 53-54, De Kluiver 2006, p. 39 -40, Van der Sangen 2008, p.1, SER advies 2008/01, p. 50-
51, Cools Kroeze 2009, p. 75, Fleers en Hammerstein 2010, p. 124.

42. Cools Kroeze 2009 p. 75, Kamerstukken II 2010/11, 32 887 nr. 3 (mvt), p. 33.
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gegronde redenen, legt de Ondernemingskamer een lichte toets aan, ik besprak
dat al in hoofdstuk 5 § 9. Het is dus kennelijk niet zo moeilijk de Onderne-
mingskamer te overtuigen van het feit dat het enquêteverzoek moet worden
toegewezen.43 Als dat verzoek eenmaal is toegewezen, staat de weg naar de
onmiddellijke voorzieningen open. Onder zeer bijzondere omstandigheden kan
de Ondernemingskamer zelfs een onmiddellijke voorziening treffen voordat op
het enquêteverzoek beslist is. Met het treffen van een onmiddellijke voorzie-
ning, heeft de verzoeker veelal zijn doel bereikt. Of er sprake is van wanbeleid
komt na het treffen van de onmiddellijke voorziening niet meer aan de orde als
de procedure ten gronde niet wordt voortgezet.44

Deze gang van zaken past niet bij de enquêteprocedure die bedoeld is om
openheid van zaken te verkrijgen en wanbeleid op te sporen. Dat is veel breder en
veel omvattender dan de beoordeling of een besluit voor wat zijn totstandkoming
en inhoud door de beugel kan. De Hoge Raad heeft in het DSM arrest naar mijn
mening terecht als grens gesteld dat de Ondernemingskamer van de bevoegdheid
tot het treffen van een onmiddellijke voorziening slechts gebruik mag maken als
daarvoor in verband met de toestand van de rechtspersoon of in het belang van het
onderzoek voldoende zwaarwegende redenen bestaan.45 Door het stellen van
deze voorwaarde heeft de Hoge Raad de ruimte die door eerdere uitspraken van
de ondernemingkamer was ontstaan, weer ingeperkt. Naar aanleiding van de
beschikking in Inter Acces suggereert Assink dat de Ondernemingskamer een
verzoek zou moeten afwijzen als het de verzoeker alleen te doen is om de
onmiddellijke voorziening.46 Dat vind ik een interessante gedachte. Maar ik

43. Bijkomende redenen om via het enquêterecht willen te procederen is dat de rechter in een
verzoekschriftprocedure minder lijdelijk is dan in een dagvaardingsprocedure (art. 2:14
en 15 BW). Dat hangt niet alleen samen met de formele positie van de rechter in een
verzoekschrift- of dagvaardingsprocedure maar kan ook te maken hebben met de persoon
van de rechter zelf. Fleers en Hammerstein 2010 p. 123, noemen de extraverte persoonlijk-
heid van één van de voormalig voorzitters van de Ondernemingskamer. Verder wordt nog
wel het verschil in termijnen genoemd. Als de termijn voor het instellen van een procedure
op grond van art. 2:15 BW vervallen is, zou geprobeerd kunnen worden via enquêtepro-
cedure alsnog toegang te verkrijgen tot de rechter. Hiervoor gelden de gewone verjarings-
termijnen. Bij de invoering van art. 2:15 BW is in verband met de eisen van de rechtsverkeer
stelt gekozen voor de kortere vervaltermijn boven de langere algemene verjaringstermijn. Er
dient namelijk een moment te zijn waarop er zekerheid bestaat over de onaantastbaarheid
van een besluit. Als een enquêteverzoek, indien dat alleen ingediend wordt vanwege het
vervallen van de termijn als bedoeld in art. 2:15 lid 5 BW, zou de Ondernemingskamer dat
verzoek moeten afwijzen. Vgl wat ik hierover verderop in deze paragraaf opmerkt naar
aanleiding van Assink 2010, p. 329.

44. Ik zie hier een parallel met de kortgedingprocedure die naast de vordering op grond van
art. 2:15 BW geïnitieerd wordt ten einde door middel van een voorlopige voorziening
bijvoorbeeld de uitvoering van een besluit tegen te houden.

45. HR 14 december 2007, NJ 2008, 105 m.nt. Ma (DSM).
46. Assink 2010, p. 329.
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vraag mij wel af of een verzoeker open en bloot zal toegeven dat het hem om de
onmiddellijke voorziening te doen is. In dit verband roep ik de opmerking van
Josephus Jitta in herinnering, dat de praktijk zich terughoudender moet opstellen
en dat de Ondernemingskamer moet leren nee te zeggen, ook al zijn de
achterliggende geschillen nog zo spraakmakend of interessant.47

Geredeneerd vanuit het doel van beide procedures is er naar mijn mening veel
voor te zeggen besluiten en beslissingen te toetsen in een procedure die gevoerd
wordt op grond van art. 2:14 of 15 BW en niet op grond van het enquêterecht.
Een eerste argument is dat de art. 2:14 en 15 BW geschreven zijn voor het
toetsen van besluiten, terwijl de enquêteprocedure bedoeld is om wanbeleid op
te sporen en daaraan door het treffen van een of meer onmiddellijke voor-
zieningen een einde te maken. Het doel van de toetsing van besluiten op grond
van art. 2:14 en 15 BW is na te gaan of een besluit voor wat betreft zijn inhoud
of totstandkoming voldoet aan de door de wet en de statuten gestelde vereisten.
Als het aan het besluit klevende gebrek van zodanig ernstige aard is dat het
besluit niet in stand mag blijven, kan de rechter daaraan een conclusie
verbinden en constateren dat het besluit nietig is of het besluit vernietigen.
Dat was bij de invoering van art. 46 a WvK de bedoeling, dat is nog niet
veranderd. Centraal stond en staat nog steeds de bescherming en de mogelijk-
heid tot correctie die de aandeelhouder kan ontlenen aan de bevoegdheid een
hem onwelgevallig besluit aan de rechter voor te leggen. Het enquêterecht was
bij de invoering in 1929 in de eerste plaats bedoeld om de minderheid van de
aandeelhouders de gelegenheid te geven door het laten uitvoeren van een
onderzoek, openheid van zaken te verkrijgen en hen zo te beschermen tegen te
weinig openheid en een onbevredigende gang van zaken. Pas bij de herziening
van het enquêterecht in 1971 werd het mogelijk gevolgen aan de uitkomsten
van het onderzoek te verbinden doordat de Ondernemingskamer de bevoegd-
heid kreeg een of meer voorzieningen te treffen om aan het wanbeleid een einde
te maken. In 1994 werd de mogelijkheid een onmiddellijke voorziening te
vragen toegevoegd. Dat heeft een enorme impuls gegeven aan de ontwikkeling
en bloei van het enquêterecht.48 De keerzijde daarvan, het oneigenlijke gebruik
van het enquêterecht besprak ik in de alinea’s hiervoor. Ondanks de uitbreiding
van de mogelijkheden in de afgelopen jaren dient de enquêteprocedure naar

47. Josephus Jitta, 2004, p. 28. Hierover ook Huizink 2006, de Kluiver 2006, Cools/Kroeze
2009.

48. Parallel aan die ontwikkeling is de invalshoek in het enquêterecht verschoven van de
bescherming van de minderheid van de aandeelhouders naar de bescherming van het meer
omvattende ondernemingsbelang. Daarin worden ook de belangen van werknemers en andere
stakeholders meegenomen. De toetsing van beleid in het enquêterecht heeft zich ontwikkeld tot
een toetsing waarin een breed spectrum van belangen wordt meegewogen. Deze op zich
interessante ontwikkeling zal ik in het hiernavolgende buiten beschouwing laten.
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mijn overtuiging gereserveerd te blijven voor het opsporen van wanbeleid en
door het treffen van voorzieningen daaraan een einde te maken.

Een tweede argument is gelegen in de voor civiele procedures gebruikelijke
proceswaarborg die berechting in drie instanties mogelijk maakt. Een vordering
op grond van art. 2:14 of 15 BW wordt beoordeeld door de Rechtbank van de
woonplaats van de rechtspersoon. Daarna zijn hoger beroep en cassatie
mogelijk. De Ondernemingskamer beslist daarentegen in eerste en enige feite-
lijke instantie over het verzoek tot het instellen van enquête en over de vraag of
er sprake is van wanbeleid. Van de beschikking van de Ondernemingskamer
staat uitsluitend cassatieberoep open bij de Hoge Raad. Feitenonderzoek vindt
daar niet meer plaats.49 Alleen als blijkt dat fundamentele rechten geschonden
zijn kan de Hoge Raad corrigerend optreden.50 De SER heeft in zijn advies
Evenwichtig ondernemingsbestuur deze beperkingen gesignaleerd en gesugge-
reerd dat ook in het enquêterecht in twee feitelijke instanties wordt berecht.
Daarmee zou de enquêteprocedure versterkte rechtswaarborgen krijgen en meer
in overeenstemming komen met de gewone civiele procedure.51 In het wets-
ontwerp in verband met de voorgenomen wijzigingen in het enquêterecht is
deze aanbeveling niet overgenomen.52

Een derde argument is dat de bevoegdheid tot het indienen van een verzoek tot
het instellen van een enquête of het indienen van een vordering tot vernietiging
van een besluit niet gelijk is. De bevoegdheid tot het instellen van een enquête
komt toe aan de in art. 2:346 en 347 BW genoemde personen die moeten
voldoen aan de in de wet gestelde leden- of kapitaalsgrens.53 Voor een
vordering op grond van art. 2:14 of 15 BW geldt dat niet. Doordat niet voldaan
hoeft te worden aan een leden- of kapitaalseis is het eenvoudiger een vordering
in te stellen. De degene die een vordering instelt, en dat kan bij voorbeeld één
lid of één aandeelhouder zijn, moet een redelijk belang hebben bij de naleving
van de niet nagekomen verplichting, art. 2:15 lid 3 BWen tevens een voldoende

49. Uit procedureel oogpunt is dan van belang dat het er voldoende ruimte is voor de toepassing
van het beginsel van hoor en wederhoor en dat de verwerende partij voldoende gelegenheid
krijgt zich tegen toewijzing van het verzochte te verzetten. De uitoefening van de rechter-
lijke bevoegdheden die hierbij aan de orde komen lenen zich vanwege hun feitelijkheid
slecht voor toetsing in cassatie.

50. Josephus Jitta 2004, p. 12 ev., Cools Kroeze 2009, p. 29, Fleers en Hammerstein, 2010 p. 123.
51. SER Advies 2008, p. 10 en 52.
52. Kamerstukken II 2010/11, 32 887 nr. 2 en nr. 3 (mvt).
53. In het ontwerp van wet, zie hierover hoofdstuk 5, worden de toegangsdrempels verhoogd.

Belanghebbenden die zelf niet enquêtebevoegd zijn kunnen, omdat de enquêteprocedure een
verzoekschriftprocedure is, in de procedure tussenkomen. Verder wordt in het ontwerp
voorgesteld de rechtspersoon zelf de bevoegdheid toe te kennen een enquête in te stellen.
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belang in de zin van art. 3:303 BW hebben.54 Hoe deze voorwaarden worden
ingevuld besprak ik in hoofdstuk 4 § 4.2.

Een vierde argument is het verschil in reikwijdte van beide regelingen. Een
beroep op art. 2:15 BW staat open tegen alle besluiten van alle organen van in
boek 2 BW geregelde rechtspersonen, een enquête kan slechts gelast worden bij
de in art. 2:344 BW genoemde rechtspersonen. De entree tot de rechter is bij
beide procedures niet gelijk; de vereniging en de stichting die geen onderne-
ming drijven, vallen buiten de enquêterechtelijke boot.

8. Afronding

Ter afronding van dit hoofdstuk maak ik in deze paragraaf nog enkele afsluitende
opmerkingen. In de context van boek 2 BW worden alleen de op rechtsgevolg
gerichte beslissingen van organen van rechtspersonen als besluit in de zin van
boek 2 BW aangemerkt. Zo werd ook in het verleden onder de gelding van de
voorgangers van boek 2 BW over besluiten gedacht. Dat beperkt echter wel
de reikwijdte van de regeling tot besluiten in de zin van boek 2 BW. Andere niet
als besluit in de zin van boek 2 BWaan te merken beslissingen vallen daarbuiten.
Dat een beslissing niet op rechtsgevolg gericht is, betekent niet dat die beslissing
niet van belang is. Beslissingen kunnen grote gevolgen hebben voor de rechts-
persoon en er kan wel degelijk aanleiding zijn een beslissing aan de rechter voor
te leggen. Boek 2 BW biedt daartoe geen mogelijkheden. Wie tegen een andere
beslissing dan een besluit wil optreden, is aangewezen op het mogelijk onrecht-
matige karakter daarvan. Een kort geding waarin een voorlopige voorziening
tegen de beslissing gevorderd wordt, vormt veelal de entree tot de rechter. Nadat
de voorlopige voorziening getroffen is, wordt lang niet altijd meer geoordeeld
over de onrechtmatigheid van het besluit. De oorzaak daarvan is tweeërlei.
Enerzijds kan de voorlopige voorziening zo effectief zijn dat er geen noodzaak tot
verder procederen meer is. Anderzijds zijn de criteria voor het bepalen van de
onrechtmatigheid weliswaar in de rechtspraak en de literatuur uitgekristalliseerd,
maar hoe die criteria vertaald moeten worden naar de toetsing van beslissingen is
voorlopig minder zeker. Die onzekerheid kan belanghebbenden ervan weerhou-
den de procedure voort te zetten.

In het voorgaande heb ik laten zien dat in het verleden ondernomen
pogingen het begrip besluit in te passen in het concept rechtshandeling niet

54. De samenloop van een procedure op grond van art. 2:14 of 15 BW en een enquêteprocedure
naar aanleiding van hetzelfde besluit is niet geregeld. Evenmin is geregeld wat er moet
gebeuren als een vordering tot vernietiging van een besluit wordt afgewezen en dezelfde
partijen daarna een enquêteverzoek indienen met datzelfde besluit als inzet. Nog lastiger
wordt het als beide groepen onmiddellijke en voorlopige voorzieningen hebben gevraagd en
gekregen. Zie hierover Sinninghe Damsté, Smit en Berendsen, 2008 p. 87 ev.
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tot een eenduidig resultaat hebben. De vraag of een besluit als een eenzijdige of
meerzijdige rechtshandeling moet worden geduid laat zich niet eenvoudig
beantwoorden en de concepten besluit en (meerzijdige) rechtshandeling sluiten
niet goed op elkaar aan. Ik zou er daarom een voorstander van zijn het begrip
besluit in de zin van boek 2 BW minder sterk te koppelen aan het begrip
rechtshandeling. Als het huidige accent, dat nogal gericht is op de kwalificatie
van het besluit als rechtshandeling, wordt losgelaten, kunnen verdere pogingen
om het begrip besluit in te passen in het rond het begrip rechtshandeling
ontwikkelde begrippenkader achterwege blijven en vervalt de beperking in de
reikwijdte van de regeling voor de toetsing van besluiten die er nu nog is
doordat deze alleen geldt voor de op rechtsgevolg gerichte beslissingen van
organen van rechtspersonen. In hoofdstuk 9 zal ik dit verder uitwerken.

Tegen de achtergrond van de huidige betekenis van het begrip besluit vormen
de in de art. 2:14 en 15 BW opgenomen maatregelen een passend instrumenta-
rium. Toch blijken die mogelijkheden niet altijd voldoende bij te dragen aan de
oplossing van conflicten naar aanleiding van besluiten. Een beslissing hoeft niet
altijd vernietigd te worden om een conflict op te lossen, bijsturen van ongewenst
of onredelijk gedrag kan soms voldoende zijn. Daarin kan de mogelijkheid een
beslissing te schorsen een bijdrage leveren. In mijn voorstel voor een andere
benadering van de toetsing zal ik daar een plaats voor inruimen. Ook zal ik bezien
of het mogelijk is de voorlopige voorziening, die nu nog in een apart kort geding
gevorderd moet worden, in mijn voorstel te integreren.

In dit hoofdstuk heb ik aangegeven bedenkingen te hebben tegen het gebruik
van de enquêteregeling voor andere doeleinden dan het opsporen van wanbeleid.
Niet in alle gevallen is de reden om een enquêteprocedure te entameren gelegen in
het mogelijk wanbeleid maar veeleer in de mogelijkheid een onmiddellijke
voorziening te vragen. Dat de enquêteprocedure de mogelijkheid van een
onmiddellijke voorziening kent, terwijl in een procedure op grond van art. 2:15
BW een voorlopige voorziening alleen in een apart kort geding kan worden
gevorderd, wil nog niet zeggen dat in het vervolg de enquêteprocedure gebruikt
moet worden om langs deze weg een beslissing te laten schorsen of vernietigen.
De enquêteprocedure is bedoeld voor het verkrijgen van openheid van zaken en
opsporen van wanbeleid en niet voor het toetsen van beslissingen. Niet onbe-
langrijk in dit verband is dat de enquêteprocedure in vergelijking met de
procedure op grond van de algemene regeling enkele proceswaarborgen mist.
In mijn bezwaar tegen het oneigenlijke gebruik van de enquêteprocedure sta ik
niet alleen.55 De beoordeling van een geschil naar aanleiding van een beslissing
dient te geschieden in een procedure op grond van art. 2:14 of 15 BW. De
enquêteprocedure kan dan gereserveerd blijven voor het opsporen van wanbeleid
en het beëindigen wanbeleid door het treffen van een of meer voorzieningen.

55. Huizink 2006, de Kluiver 2006, Cools/Kroeze 2009.

HOOFDSTUK 8

188



Hoofdstuk 9. Voorstel voor een andere
benadering van de toetsing van besluiten

1. Inleiding

De ontwikkelingen die zich in de toetsing van besluiten sinds 1838 hebben
voorgedaan, laten zien dat in het Nederlandse rechtspersonenrecht verschillende
mogelijkheden voor toetsing van besluiten naast elkaar staan. In hoofdstuk 8
heb ik de knelpunten in de huidige regeling aangegeven en heb ik suggesties
gedaan voor verbeteringen in de huidige regeling voor toetsing van besluiten.
Toch blijf ik bedenkingen houden tegen enkele aspecten van de huidige
regeling van toetsing van besluiten: de invulling van het begrip besluit en het
beperkte instrumentarium dat de rechter ter beschikking staat en het gebruik van
de enquêteprocedure om besluiten aan de rechter ter toetsing voor te leggen in
situaties waarin er geen redenen zijn om te twijfelen aan het beleid.

Tijdens mijn onderzoek heb ik mij afgevraagd of de toetsing van besluiten
niet op een andere manier benaderd zou kunnen worden. In het verleden hebben
anderen getracht tot een andere benadering van de toetsing van besluiten te
komen. Josephus Jitta heeft in zijn preadvies voor de ‘Vereeniging Handels-
recht’, geschreven dat hij zich kan voorstellen dat de procedure op grond van
art. 2:15 BW geïntegreerd wordt in de enquêteprocedure en dat voor rechts-
personen die onder het enquêterecht vallen de mogelijkheid om los van elkaar
een enquêteprocedure en een procedure tot vernietiging van een besluit op
grond van art. 2:15 BW te beginnen, zou moeten vervallen.1 Dat komt neer op
een uitbreiding van het enquêterecht, die mijns inziens niet nodig is. Niet in alle
gevallen waarin een besluit aan toetsing onderworpen moet worden, is het
noodzakelijk een onderzoek naar wanbeleid te doen. De regeling voor toetsing
van besluiten in art. 2:14 en 15 BW, is als het gaat om een besluit. de eerst
aangewezen regeling. Pas als er sprake is van mogelijk wanbeleid komt naar
mijn mening de enquêteprocedure in beeld.

In zijn preadvies voor de KNB heeft Huizink een aantal tekortkomingen in de
regeling geconstateerd, die in grote lijnen corresponderen met mijn bevindin-
gen.2 In zijn voorstel voor een andere benadering signaleert hij wel dat het
begrip besluit door de koppeling aan het begrip rechtshandeling beperkt is. Wat

1. Josephus Jitta 2004, p 39 ev.
2. Huizink 2003, 2005.
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een besluit dan wel is, geeft hij niet aan. Mijn voornaamste bezwaar tegen zijn
voorstel is dan ook dat de begrippen besluit en rechtshandeling aan elkaar
gekoppeld blijven. De door hem voorgestelde regeling is - hij geeft dat zelf
toe - nogal lapidair. Zo meen ik dat niet ongeregeld kan blijven dat een besluit
in strijd met de wet nietig is en moet er naar mijn mening wel een kader zijn
voor de bepaling van de op te leggen maatregelen. In mijn voorstel zal ik die
punten opnemen.3

Uit het onderzoek van Cools/Kroeze blijkt dat de enquêteprocedure in een
aantal gevallen op oneigenlijke wijze gebruikt wordt.4 Naar mijn mening zou
dat oneigenlijk gebruik voor een belangrijk deel teruggedrongen kunnen
worden door de mogelijkheid een voorlopige voorziening te vragen, te
integreren in de algemene regeling voor de toetsing van besluiten. Als de
rechterlijke organisatie er dan in slaagt de zaken zo te organiseren dat dezelfde
rechter oordeelt over de voorlopige voorziening en over de hoofdzaak, is het
belangrijkste argument om een besluit op grond van het enquêterecht aan de
rechter ter toetsing voor te leggen, weggenomen. In mijn voorstel zal ik dit
meenemen.

Ten slotte wijs ik er op dat -ik signaleerde dat al in de vorige hoofdstukken -
er wet- en regelgeving is die laat zien dat het mogelijk is meer dan in de
algemene regeling voor de toetsing van besluiten nu gebeurt, rekening te
houden met de dynamiek van het proces van besluitvorming. Zie bijvoorbeeld
de Nederlandse Corporate Governance Code waarin waarborgen zijn opge-
nomen voor het goede verloop van het besluitvormingsproces binnen de
vennootschappen waarop de code van toepassing is. Dat besef lijkt ook door
te dringen bij de wetgever. In de voorstellen voor het flexibiliseren van het bv-
recht wordt de problematiek van het tegenstrijdig belang verschoven van de
vertegenwoordiging naar de besluitvorming. Bestuurders, zo is in de memorie
van toelichting te lezen, mogen aan de beraadslagingen binnen het bestuur niet
deelnemen als hun belang niet parallel loopt met dat van de vennootschap.
Tegen deze achtergrond wint een goede toetsingsregeling aan belang.

In dit hoofdstuk zal ik suggesties doen voor een andere benadering van de
toetsing van besluiten. Ik zal deze suggesties toelichten aan de hand van de in
hoofdstuk 1 geformuleerde vragen. Daaraan voorafgaand maak ik enkele
opmerkingen van meer algemene aard.

3. Het voorstel van Assink om bestuurlijk gedrag aan de business judgement rule te toetsen kan
hier buiten beschouwing blijven. Zijn onderzoek heeft zich niet gericht op de toetsing van
besluiten van organen van rechtspersonen maar op gedrag van bestuurders. Verder is de
maatstaf waaraan in zijn visie bestuurlijk gedrag getoetst zou moeten worden meer geschikt
als richtsnoer voor het vaststellen van de aansprakelijkheid van bestuurders voor hun gedrag,
dan voor het toetsen van besluiten. Zie Assink 2007.

4. Cools/Kroeze 2009.
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2. Algemene opmerkingen

Uitgangspunt van mijn benadering is dat wie een rechtens te respecteren belang
heeft bij de naleving van wettelijke, statutaire, reglementaire of uit jurispru-
dentie voortvloeiende voorschriften ter zake van de wijze van totstandkoming
of inhoud van een beslissing van een orgaan van een rechtspersoon, die
beslissing aan de rechter moet kunnen voorleggen indien naar aanleiding van
die beslissing een geschil ontstaat. Om de in het civiele recht gebruikelijke
rechtswaarborgen te bieden kies ik voor berechting in twee instanties met de
mogelijkheid van cassatie. Als een besluit aan de rechter wordt voorgelegd,
moet diens beslissing kunnen leiden tot bijdragen aan een adequate beslechting
van het tussen de betrokkenen gerezen geschil. Nietigheid of vernietigbaarheid
van een besluit zijn geen doel op zich, maar maatregelen die kunnen bijdragen
aan de oplossing van het geschil. Een andere maatregel dan de constatering dat
een besluit nietig is of de vernietiging van een besluit kan daarin soms beter
werken. Het begrip besluit vat ik ruimer op dan in de huidige opvatting
gebruikelijk is en beperk dat niet tot besluiten in de zin van art. 2:14 en 15
BW. Dat brengt met zich dat zowel besluiten die op rechtsgevolg gericht zijn als
besluiten die dat niet zijn - beslissingen - getoetst kunnen worden. In de door de
rechter te hanteren maatstaf voor de beoordeling van het besluit moet ruimte
zijn voor de beoordeling van de wijze van totstandkoming en de inhoud van de
beslissing. Vooruitlopend op het oordeel van de rechter moeten zonodig
voorlopige voorzieningen getroffen kunnen worden. De regeling moet een
onderdeel vormen van het rechtspersonenrecht en bruikbaar zijn voor alle
beslissingen van organen van de in boek 2 BW geregelde rechtspersonen. Ten
slotte dient de regeling aan te sluiten bij het vermogensrecht waarvan het
rechtspersonenrecht deel uitmaakt. Verbreding van het zicht op het begrip
besluit, een anders geformuleerde maatstaf voor de beoordeling van geschillen
naar aanleiding van besluiten en een ruimer instrumentarium voor de rechter
vormen de bouwstenen voor een meer consistente regeling van de toetsing van
beslissingen van organen van rechtspersonen dan nu het geval is.

3. Welke besluiten kunnen aan de rechter worden voorgelegd?

Aan de vraag wat een besluit is, is in de juridische literatuur weinig aandacht
besteed. Dat hangt samen met de voorwaarde dat een besluit alleen als besluit in
de zin van boek 2 BW wordt aangemerkt als de beslissing op rechtsgevolg
gericht is en dat laat weinig ruimte voor een andere benadering van het begrip
besluit. Als de koppeling tussen besluit en rechtshandeling wordt losgelaten
ontstaat er ruimte voor een andere benadering waarin plaats is voor de toetsing
van alle besluiten en niet langer alleen voor besluiten in de zin van boek 2 BW.
Dat kan als het besluit vanuit een ander perspectief bezien wordt. Ik kies
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daarvoor het organisatierechtelijke perspectief waarin de rechtspersoon niet
alleen een in en door het recht erkend zelfstandig functionerend instituut is,
maar tegelijkertijd wordt gezien als een samenwerkingsverband tussen leden,
aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en institutioneel betrokkenen.
Aan die samenwerking liggen afspraken ten grondslag en om de samenwerking
te realiseren zijn maatregelen van organisatorische aard nodig. Een groot deel
van de bepalingen in boek 2 BW bevat voorschriften voor die organisatorische
kant van de rechtspersoon, bijvoorbeeld de voorschriften over de toedeling van
bevoegdheden en de regels die gelden voor het nemen en toetsen van
besluiten.5 Vanuit dat perspectief bezien is het mogelijk aan het begrip besluit
een betekenis te geven die beter past bij de organisatie van de rechtspersoon en
aansluit bij het proces waarin besluiten tot stand komen. Om na te gaan wat een
besluit is, heb ik verder aangeknoopt bij de herkomst van het begrip. Het woord
besluiten is een afleiding van het woord sluiten of slissen en betekent: ‘het eind
vormen van’. De betekenis beslissen is ontstaan uit tot een einde, tot een
afronding komen.6 In het dagelijkse spraakgebruik wordt besluit gehanteerd in
de volgende betekenissen: dat wat een einde, een slot aan iets maakt. Een
besluit is de beslissing waartoe men na overweging of beraadslaging komt.
Sprekend over besluiten van rechtspersonen verwoordde Van der Heijden dit als
volgt: ‘Wie een besluit neemt, maakt een einde aan zijn overwegingen van het
vóór en het tegen. Hij doet een keus en bepaalt zijn wil.’7 Daarmee raakt hij wat
mij betreft de kern van het begrip besluit. Na afweging van de alternatieven
wordt een keuze gemaakt voor een oplossing en daarmee vervallen de
alternatieven die niet gekozen zijn.

Het begrip besluit heeft in mijn voorstel een andere betekenis dan in de huidige
art. 2:14 en 15 BW. Ik zie een besluit van een orgaan van een rechtspersoon als
het resultaat van het proces van besluitvorming waarin, met inachtneming van
de daarvoor geldende uit wet, statuten, reglementen en rechtspraak voortvloei-
ende voorschriften, na afweging van verschillende alternatieven een keuze is
gemaakt voor een oplossing. Die keuze heeft gevolgen voor het handelen van
de rechtspersoon. Het besluit kan een rechtshandeling inhouden, om te kunnen
spreken van een besluit is dat niet strikt noodzakelijk. Een extra argument om
besluiten ruimer op te vatten dan besluiten in de zin van op rechtsgevolg
gerichte beslissingen is dat het al moeilijk genoeg is om vast te stellen wat een
rechtshandeling is en wanneer een handeling als rechtshandeling heeft te

5. Huizink 2011, nr. 3.
6. Etymologisch woordenboek van het Nederlands. Redactie dr. M. Philippa, dr. Fil. F. de

Branbandere en dr. A. Quack, Amsterdam University Press, Amsterdam, online uitgave:
www.etymologie.nl.

7. E.J.J. van der Heijden, 1936.
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gelden.8 Door het tot nu toe gelegde accent op de kwalificatie van het besluit
als rechtshandeling niet langer op de voorgrond te plaatsen en te beschouwen
als een van de mogelijke kenmerken en het besluit te bezien als het resultaat van
het besluitvormingsproces, wordt het mogelijk om besluiten en de toetsing
daarvan op een andere manier te benaderen. Pogingen om het begrip besluit in
te passen in de rond het begrip rechtshandeling ontwikkelde denkbeelden
kunnen in het vervolg achterwege blijven en tegelijkertijd wordt de beperking
die beslissingen buiten het bereik van de toetsingsregeling laat vallen,
weggenomen.

Het in de WOR gevolgde systeem van toetsing laat zien dat het niet nood-
zakelijk is om als het gaat over besluiten slechts in termen van een rechts-
handeling te denken. In de WOR is het begrip besluit niet beperkt tot besluiten
die als rechtshandeling worden beschouwd. De in art. 25 WOR genoemde
besluiten hebben meer van doen met de organisatie van de rechtspersoon dan
met een mogelijk vermogensrechtelijk karakter van de beslissing. Door die
ruimere benadering van het begrip besluit en doordat er in de systematiek van
de WOR meer aandacht is voor het proces van besluitvorming doen probleem
met de afbakening van een besluit niet op deze wijze voor.9

4. Wie kan een vordering of verzoek indienen?

De kring van personen die toegang heeft tot de rechter zal in mijn suggestie niet
ruimer worden dan in de thans geldende regeling. Wie een rechtens te
respecteren belang heeft bij de naleving van een wettelijke, statutaire of
reglementaire bepaling of een uit de rechtspraak voortvloeiende regel ter
zake van de wijze van totstandkoming of inhoud van een besluit moet dit
kunnen voorleggen aan de rechter. Voor het bepalen wie als belanghebbende
kan worden aangemerkt neem ik het in het huidige art. 2:15 lid 3 BWopgenomen
vereiste over dat een redelijk belang bij de naleving van de geschonden
verplichting verlangt. Voorts zal net als thans vereist zijn dat degene die de
vordering instelt daarbij voldoende belang in de zin van art. 3:303 BW heeft.

5. Welke beoordelingsmaatstaf hanteert de rechter?

In mijn voorstel is de beoordelingsmaatstaf en ook de enige grond om tegen een
besluit in beroep te gaan dat het orgaan bij afweging van de betrokken belangen

8. Hijma 1988, Asser 6.II hoofdstuk 2 § 1.
9. De vraag of een besluit qua strekking valt onder en van de in art. 25 lid 1 WOR genoemde

mogelijkheden, heeft voor heel wat rechtspraak gezorgd. Zie hoofdstuk 8 § 2.
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niet in redelijkheid tot zijn besluit heeft kunnen komen.10 Voor de formulering
van de beroepsgrond sluit ik aan bij de WOR. In art. 26 lid 4 WOR wordt
treffend uitgedrukt waaraan de rechter dient te toetsen: of het orgaan bij
afweging van alle betrokken belangen in redelijkheid tot zijn besluit kon
komen. Bij veel besluiten speelt nu eenmaal dat (soms tegenstrijdige) belangen
tegen elkaar moeten worden afgewogen. Dat correspondeert met de essentie
van het besluitvormingsproces: het afwegen van alternatieven en het maken van
een keuze. Daarbij moet aan het orgaan dat het besluit dient te nemen, ruimte
gelaten worden om met inachtneming van zijn eigen verantwoordelijkheid een
besluit te nemen. Bij de toetsing van die besluiten kan men dan niet verder gaan
dan beoordelen of het orgaan in redelijkheid tot zijn beslissing heeft kunnen
komen. Deze inkleuring van de norm werd eerder al in jurisprudentie vast-
gelegd. Op deze plaats volsta ik met een verwijzing naar de uitspraken in de
trits Baus De Koedoe I en II, Doetinchemse IJzergieterij, Tuinbouwvereniging
Elderveld, Vecolac - Juliana, Lampe - Tonnema, Janssen Pers en Hay Group.11

Van recenter datum is een uitspraak van de Rechtbank Leeuwarden waarin de
Rechtbank toetst of de algemene vergadering van aandeelhouders ten tijde van
de besluiten van een bepaalde datum in redelijkheid tot haar beslissing heeft
kunnen komen. Daarbij moet de algemene vergadering de nodige ruimte
worden gelaten om - al dan niet - tegenstrijdige belangen te wegen. De
Rechtbank toetst deze besluiten marginaal en weegt vervolgens de feiten en
aangevoerde argumenten. De Rechtbank concludeert dat gelet op de omstan-
digheden van het geval - herfinanciering was dringend noodzakelijk - de
bestreden emissiebesluiten niet in strijd met de redelijkheid of billijkheid
waren. De besluiten tot uitgifte van aandelen konden in redelijkheid genomen
worden zodat de vordering tot vernietiging van die besluiten afgewezen
wordt.12 In dit voorbeeld is de Rechtbank nagegaan of het besluit kennelijk
onredelijk is of niet en dat sluit aan bij mijn voorstel voor de invulling van de
beoordelingsnorm. De formulering zoals ik die voorstel drukt pregnanter uit
waaraan besluiten getoetst dienen te worden. Namelijk aan de hand van de
vraag of het orgaan dat het besluit nam, bij afweging van alle betrokken
belangen in redelijkheid tot zijn beslissing kon komen.

10. Het is, strikt genomen, niet noodzakelijk de beroepsgrond te vermelden. Wie beroep instelt
dient immers altijd aan te geven waarom hij beroep instelt en waarom en hoe zijn belang
geschonden is. Als dat zo is, zou hij kunnen volstaan met te stellen dat het besluit onredelijk
is, het daarmee aan de rechtspersoon overlatend zijn stelling te weerleggen.

11. HR 12 februari 1942, NJ 1942, 360 (Baus de Koedoe I) en HR 21 mei 1943, NJ 1943, 484
(Baus de Koedoe II), HR 1 april 1949, NJ 1949, 465 m.nt. PhANH (Doetinchemse IJzer-
gieterij), HR 18 juni 1982, NJ 1983, 200 (Tuinbouwvereniging Elderveld), HR 9 januari 1987,
NJ 1987, 959 (Vecolac - Juliana), HR 17 mei 1991, NJ 1992, 645 m.nt. Ma (Lampe -
Tonnema), HR 10 maart 1995, NJ 1995, 595 m.nt. Ma. (Janssen Pers), HR 22 december 2009,
NJ 2010, 16 (Hay Group).

12. Rb. Leeuwarden 30 juni 2010, LJN BN 0051 (Prins Holding).
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In mijn voorstel dient de rechter de aan hem voorgelegde beslissingen marginaal
te toetsen. Het gaat erom of het orgaan dat het besluit nam in redelijkheid tot zijn
besluit kon komen. Niet om de vraag of het besluit juist is. De voorgestelde wijze
van formuleren van de beoordelingsmaatstaf biedt ruimte voor de toetsing aan
voorschriften die zien op de totstandkoming van besluiten en aan voorschriften
die betrekking hebben op de inhoud van besluiten. Daarbij kan rekening ge-
houden worden met de bestaande gronden voor vernietiging, zoals de schending
van procedurevoorschriften (het huidige art. 2:15 lid 1 sub a BW). In de
beoordeling of de belangen in redelijkheid zijn afgewogen, is ook ruimte voor
de toepassing van een relevantiecriterium, zoals dat bijvoorbeeld in het Duitse
recht gehanteerd wordt. Een onbeduidend verzuim hoeft dan niet te leiden tot de
vaststelling dat het besluit kennelijk onredelijk is. Valt het oordeel van de rechter
op grond van de concrete omstandigheden anders uit, dan kan het besluit
vernietigd worden, maar in mijn voorstel heeft de rechter ook andere
mogelijkheden.

Besluiten die in strijd zijn met een aandeelhoudersovereenkomst kunnen in de
huidige regeling niet getoetst worden aan art. 2:14 of 2:15 BW. In deze
artikelen wordt immers alleen genoemd strijd met de wet of de statuten, strijd
met wettelijke of statutaire totstandkomingsregels, strijd met de redelijkheid en
billijkheid of strijd met een reglement. In de rechtspraak, zie bijvoorbeeld de
GorillaPark uitspraken, wordt voorzichtig aan wel rekening gehouden met door
aandeelhouders gemaakte afspraken en zo sluipt de toetsing van besluiten aan
een aandeelhoudersovereenkomst ons systeem van toetsing in.13 Als de
beoordelingsmaatstaf in het vervolg is dat het orgaan in redelijkheid niet heeft
kunnen komen tot het besluit, kan ook een besluit dat in strijd is met een
aandeelhoudersovereenkomst daaraan getoetst worden. De rechter zal kunnen
oordelen dat het besluit kennelijk onredelijk is omdat het in strijd is met de
tussen de aandeelhouders gesloten overeenkomst. Als alle omstandigheden van
het geval afgewogen worden zal daarin ook de tussen partijen gesloten
overeenkomst meegewogen moeten worden. Uitdrukkelijke vermelding van
deze grond, zoals in het Antilliaanse recht in art. 21 lid 3 sub d NA BW is
gedaan, is in mijn voorstel niet nodig.

6. Welke maatregelen staan de rechter ter beschikking?

De voorschriften over de toetsing van besluiten horen tot de binnen boek 2 BW
opgenomen bepalingen die van organisatierechtelijke aard zijn. Nietigheid en
vernietigbaarheid zijn geen doel op zichzelf maar behoren tot het instrumenta-
rium dat de rechter ter beschikking staat om een oplossing te vinden voor een

13. Hof Amsterdam (OK) 25 april 2002, JOR 2002, 128 (GorillaPark).
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conflict. Die oplossing kan bestaan in de constatering dat een besluit nietig is of
in de vernietiging van een besluit. De strekking van nietigheid of vernietiging is
het herstellen van de juridische situatie die er was voordat het besluit genomen
werd. Dat betekent veelal dat een nieuw besluit genomen moet worden. Of dat
altijd bijdraagt aan een oplossing voor een conflict, betwijfel ik.

Bij een beslissing die niet als besluit gekwalificeerd kan worden, zijn
nietigheid of vernietigbaarheid als sanctie niet mogelijk. Alleen een rechts-
handeling kan immers nietig of vernietigbaar zijn. Voor een besluit dat geen
rechtshandeling is, zijn dus andere oplossingen noodzakelijk. In dat kader acht
ik (aanvullende) maatregelen zoals aanwijzingen voor het te nemen nieuwe
besluit of het inlassen van een afkoelingsperiode door het schorsen van een
besluit, mogelijk.

Mijn suggesties voor een andere benadering van de toetsing van besluiten geven
de rechter een ruimer instrumentarium. Als het orgaan bij afweging van de
betrokken belangen niet in redelijkheid tot het besluit had kunnen komen,
verklaart de rechter het beroep gegrond. Dat het besluit kennelijk onredelijk is,
is een oordeel geen voorziening. Daarna kan de rechter desgevraagd of ambts-
halve één of meer voorzieningen treffen. Ik gebruik bewust het woord ‘kan’ om
aan te geven dat de rechter daartoe niet verplicht is. Als niet om een voorziening
verzocht is, kan volstaan worden met de constatering dat het beroep gegrond is.

Omdat het door mij gehanteerde begrip besluit ook besluiten in de thans
gehanteerde betekenis, een op rechtsgevolg gerichte beslissing van een orgaan
van een rechtspersoon, omvat, blijft het mogelijk dat een besluit nietig is
wegens strijd de goede zeden of openbare orde, strijd met de wet of strijd met
de statuten. Voor nietigheid wegens strijd met wet, de goede zeden of openbare
orde zou terug gevallen kunnen worden op art. 3:40 BW. De nietigheid wegens
strijd met de statuten is dan nog niet geregeld. In mijn voorstel neem ik daarom
op dat besluiten in strijd met de wet of de statuten, de goede zeden of openbare
orde nietig zijn. Ik sluit daarmee aan bij mijn voorstel tot stroomlijning van
art. 2:14 lid 1 BW (zie hoofdstuk 8 § 4.3). Terzijde merk ik op dat strijd met de
statuten ook wel ongeregeld zou kunnen blijven. De rechter zou bij strijd met de
statuten immers kunnen oordelen dat het niet naleven van statutaire bepalingen
zo ernstig is dat het orgaan niet in redelijkheid tot het besluit had kunnen
komen.

De vernietiging van een besluit blijft mogelijk als dat kan bijdragen tot een
oplossing voor het conflict. Die optie is echter beperkt tot besluiten die als
rechtshandeling worden aangemerkt.

Het is naar mijn mening niet noodzakelijk in de wet een opsomming te geven
van de te treffen maatregelen. Volstaan zou kunnen worden met het opnemen
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van de beroepsgrond gevolgd door de toevoeging dat een of meer voorzie-
ningen getroffen kunnen worden. Vergelijk art. 2:349 a lid 2 BW. In art. 2:356
BW en ook in art. 26 lid 5 WOR worden de te treffen voorzieningen wel
genoemd. Als houvast voor de rechter zal ik aangeven aan welke voorzieningen
in het bijzonder gedacht zou kunnen worden. De opsomming in mijn voorstel,
zie hierna, wordt afgesloten met de zinsnede ‘elke voorziening die de rechtbank
geraden acht’. Dit biedt de mogelijkheid een bij de situatie passende andere
voorziening op te leggen. Bijvoorbeeld de verplichting een besluit in te trekken
en te vervangen door een met inachtneming van de rechter geformuleerde
randvoorwaarden te nemen nieuw besluit. De rechter mag echter niet zo ver
gaan dat hij zijn beslissing in de plaats van het besluit stelt. Het is immers een
uitgangspunt van ons recht dat de rechter niet op de stoel van degene die het
besluit moet nemen, plaatsneemt. De kans dat zo’n situatie zich voordoet, acht
ik klein. Terughoudendheid is het parool van de Nederlandse rechters en
bovendien is in mijn voorstel na beoordeling in eerste instantie nog hoger
beroep eventueel gevolgd door cassatie mogelijk.

In mijn voorstel voeg ik de schorsing van een besluit toe als mogelijke
maatregel. Tot nog toe is schorsing als voorziening in het kader van de toetsing
van besluiten op grond van art. 2:13-16 BW een nog onbekend fenomeen. Op
andere plaatsen in de wet komt schorsing wel voor, bijvoorbeeld als een van de
voorzieningen na wanbeleid, art. 2:356 a BW en ook in boek 5 BW komt
schorsing voor bij besluiten binnen een vereniging van eigenaren, art. 5:130
lid 4 BW. De rechter voor wie het verzoek tot vernietiging van een besluit
aanhangig is, is bevoegd het besluit te schorsen totdat op het verzoek
onherroepelijk is beslist. Ik kan geen goede reden bedenken waarom dat niet
ook mogelijk zou zijn bij besluiten van een orgaan van een rechtspersoon.
Schorsing heeft tot gevolg dat een besluit tijdelijk buiten werking wordt gesteld,
het kan tijdens de schorsing niet geëffectueerd worden. De Rechtbank zal
moeten aangeven hoelang de schorsing duurt en wat na ommekomst van die
termijn dient te gebeuren. In de tussentijd kunnen de gemoederen bedaren of
kan nader overlegd worden. Schorsing kan op die manier een nuttige functie
vervullen in de oplossing van het conflict.

Als daartoe aanleiding is kan de rechter als voorziening aan de rechtspersoon
opleggen dat bepaalde gevolgen van een besluit ongedaan gemaakt moeten
worden of een verbod opleggen tot het (verder) uitvoeren van een besluit.
Dat kan ook een verbod zijn tot uitvoering van (onderdelen) van het besluit.
Deze voorziening kan gebruikt worden als niet het hele besluit maar slechts
onderdelen daarvan zo onredelijk zijn dat die niet uitgevoerd mogen worden.
Het besluit wordt dan gesplitst in een wel en een niet uitvoerbaar deel, wat bij
complexe besluiten een nuttige optie kan zijn. Verder kan de rechter de
verplichting opleggen een besluit geheel of gedeeltelijk in te trekken. Dat
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betekent dat het orgaan dat de bestreden beslissing nam, een ander besluit dient
te nemen en wel een besluit tot intrekking van het bestreden besluit. Dit kan
eventueel gevolgd worden door een nieuw besluit. Voor het nemen van een
besluit tot intrekking van een eerder genomen besluit gelden dezelfde voor-
waarden als voor het nemen van het bestreden besluit.

Aan de mogelijkheid een voorlopige voorziening te treffen bestaat in de
praktijk behoefte getuige het feit dat in veel kwesties naar aanleiding van een
besluit, nadat in kort geding een of meer voorlopige voorzieningen zijn
getroffen geen eindbeslissing meer volgt. Het enquêterecht en de WOR kennen
in de procedure zelf geïntegreerde mogelijkheden tot het treffen van onmiddel-
lijke of voorlopige voorzieningen. Die mogelijkheid voorziet kennelijk in een
behoefte. In procedures op grond van de WOR en in enquêteprocedures volgt in
een aantal gevallen geen verdere voortzetting van de procedure meer nadat de
onmiddellijke voorziening is toegewezen. Niet uitgesloten moet worden dat in
een aantal gevallen het indienen van een enquêteverzoek zou zijn ingegeven
door de mogelijkheid om een onmiddellijke voorziening te vragen. Door aan de
huidige regeling toe te voegen dat een of meer voorlopige voorzieningen
gevraagd kunnen worden zal het in de toekomst in veel gevallen niet meer
nodig zijn naast een procedure op grond van art. 2:15 BW een kort geding te
voeren.

In mijn voorstel zal ik opnemen dat wie beroep instelt tegen een besluit, kan
verzoeken om een of meer voorlopige voorzieningen. Ik heb overwogen de
vordering om een voorlopige voorziening al eerder toe te staan indien er bezwaren
bestaan tegen de besluitvorming. Daar heb ik bij nader inzien van afgezien. Een
dergelijke verruiming stuit af op praktische bezwaren. In de eerste plaats is het
lastig precies aan te geven waar het begin ligt van de besluitvorming. Is dat
het moment waarop binnen de organisatie van de rechtspersoon gesproken wordt
over een mogelijke beslissing of is dat pas aan de orde op het moment dat uit
bijvoorbeeld. de oproeping voor een vergadering blijkt dat een besluit genomen
moet worden. Als binnen de organisatie van de rechtspersoon verschillende
hoedanigheden samenvallen en van formele besluitvorming eigenlijk niet ge-
sproken kan worden, denk aan de eenpersoonsvennootschap, is het nog moeilijker
het beginpunt van de besluitvorming te bepalen. Verder zou aan de regeling
moeten worden toegevoegd dat de eiser niet ontvankelijk is indien hij zijn
bezwaren tegen de besluitvormingsprocedure niet eerst kenbaar gemaakt heeft
aan het bestuur. Pas als het bestuur die bezwaren naast zich neerlegt, zou een
voorlopige voorziening op zijn plaats zijn, vgl. art. 2:349 BW. Een tweede
argument om deze mogelijkheid niet op te nemen is dat het door mij gehanteerde
begrip besluit ruimer is en meer omvat dan alleen de op rechtsgevolg gerichte
beslissingen. Dat maakt de mogelijkheden voor een procedure al ruimer. Een
laatste argument ontleen ik aan de WOR. Ook daarin is de mogelijkheid een
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voorlopige voorziening te verzoeken geïntegreerd, maar kan pas geëffectueerd
worden als het beroep is ingesteld, art. 26 lid 5 WOR. In het enquêterecht kan in
elke stand van het geding, zie art. 2:349 a BW een onmiddellijke voorziening
verzocht worden indien dat in verband met de toestand van de rechtspersoon of
het belang van het onderzoek noodzakelijk is. Alleen als zich zeer zwaarwegende
omstandigheden voordoen staat de Hoge Raad (DSM) toe dat een onmiddellijke
voorziening getroffen wordt voordat op het enquêteverzoek is beslist. Voor wie
buiten deze mogelijkheden om in een procedure op grond van de WOR of in een
enquêteprocedure behoefte heeft aan een voorlopige voorziening staat nog altijd
het kort geding open. Dat geldt evenzeer in mijn voorstel.

Als de regeling zelf voorziet in de mogelijkheid een voorlopige voorziening te
vragen zal het ook niet meer nodig zijn - uitzonderingen daargelaten - daarvoor
langs de weg van een enquêteprocedure naar de Ondernemingskamer te stappen.
Dat voorkomt oneigenlijk gebruik van de enquêteprocedure. Ik zou willen
voorstellen dat het dan wel zo georganiseerd wordt dat over de voorlopige
voorziening en over de hoofdzaak door dezelfde rechter geoordeeld wordt. Dat
zal de doeltreffendheid van de voorzieningen ten goede komen. Als de Onderne-
mingskamer de zaken zo kan organiseren dat verzoeken om een onmiddellijke
voorziening en een enquêteverzoek door de kamer in gelijke samenstelling wordt
behandeld, zou de Rechtbank op soortgelijke wijze te werk moeten kunnen gaan.
De betrokkenheid van de instantie die over het uiteindelijke geschil moet
beslissen vanaf het begin - dus ook bij de beoordeling en toewijzing van
voorlopige voorzieningen - bevordert de consistentie in de rechtspraak.

De bekrachtiging van besluiten kan in een apart artikel worden opgenomen. In
Hoofdstuk 8 heb ik daar al voorstellen voor gedaan. Een voorziening voor de
bevestiging van een besluit wegens een procedurefout is in mijn voorstel niet
meer nodig. De bevestiging van een besluit ziet in de huidige regeling alleen op
het herstellen van een procedurefout. Inhoudelijke gebreken kunnen - ook in de
huidige regeling - niet door een bevestigingsbesluit worden gerepareerd. Als de
rechter van oordeel is dat het niet naleven van de procedureregels niet zo ernstig is
dat het oordeel moet volgen dat het besluit kennelijk onredelijk is, kan hij dat in de
op te leggen voorziening verwerken. Overigens kan een orgaan dat het gebrek kan
herstellen altijd zelf daartoe het initiatief nemen en het besluit bekrachtigen. Het is
niet noodzakelijk daarmee te wachten totdat de zaak onder de rechter is.

De meer theoretische dan praktische mogelijkheid dat een besluit op grond van
bedrog, bedreiging of misbruik van omstandigheden moet worden vernietigd,
besprak ik al in hoofdstuk 6. De beoordelingsmaatstaf in mijn voorstel
absorbeert, net als dat in het huidige stelsel door de redelijkheid en billijkheid
gebeurt, deze gronden en biedt, als dat aan de orde komt, voldoende ruimte
voor een oplossing.
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Als een besluit nietig is of als het door de rechter vernietigd wordt, regelt het
huidige art. 2:16 BW de bescherming van derden. Dat zal in mijn voorstel niet
anders zijn. Bij het treffen van andere voorzieningen moet de rechter de gevolgen
van die voorzieningen kunnen regelen. Ik denk daarbij aan een bepaling in de zin
van art. 2:357 lid 2 BW. Het regelen van de gevolgen moet uiteraard beperkt
blijven tot de gevolgen van het besluit. Als ter uitvoering van een besluit door
bevoegde vertegenwoordigers van de rechtspersoon een overeenkomst is ge-
sloten, is de Rechtbank niet bevoegd deze overeenkomst te vernietigen. Wel zou
als onderdeel van de voorziening kunnen worden bepaald dat bepaalde gevolgen
van het besluit ongedaan gemaakt moeten worden. Zo kan bijvoorbeeld een
gesloten overeenkomst ontbonden worden en het daaraan ten grondslag liggende
conflict oplossen in een schadevergoedingsplicht jegens de wederpartij. Ook zou
een verbod op de uitvoering van het besluit kunnen worden opgelegd zodat geen
uitvoering meer gegeven kan worden aan een al gesloten overeenkomst. In dat
geval zal de rechter met de belangen van de wederpartij rekening moeten houden
en langs deze weg een voorziening daarvoor kunnen treffen.

7. Mijn suggesties vertaald naar een voorstel voor een tekst

In de voorgaande paragrafen heb ik suggesties gedaan voor een andere
benadering van de toetsing van besluiten. Ik sluit dit hoofdstuk af met een
poging deze suggesties te vertalen in een voorstel voor een tekst waarin de
belangrijkste elementen worden verwoord. Dit is geen complete blauwdruk
voor een nieuwe regeling. Er zijn nog onderwerpen die in mijn voorstel niet
geregeld worden zoals een voorschrift dat het ongedaan maken van een
opgelegde voorziening voorkomt, een beveiliging tegen het lichtvaardig in-
stellen van beroep en een oplossing voor het uitblijven van een besluit.
Desgewenst kan een bepaling als art. 2:15 lid 4 BW worden toegevoegd. Ik
zou daar voorstander van zijn. Wat mij betreft zou ook kunnen worden
opgenomen dat een besluit in strijd met een reglement, tenzij uit de wet anders
voortvloeit, nietig is. Kortheidshalve verwijs ik hiervoor naar wat ik in hoofd-
stuk 8 § 5.3 hierover opmerkte. Details zoals termijnen en aanwijzing van
procesvertegenwoordigers kunnen later worden ingevuld. Het gaat mij er om
suggesties te doen - die elders verder uitgewerkt kunnen worden - en om de
discussie over de toetsing van besluiten een nieuwe impuls te geven. De tekst
van mijn voorstel luidt als volgt:

1. Een besluit van een orgaan van een rechtspersoon dat door inhoud of
strekking in strijd is met de wet, de statuten, de goede zeden of de openbare
orde is nietig, tenzij uit de wet anders voortvloeit.
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2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel kunnen de rechtspersoon
en iedere belanghebbende beroep instellen tegen een besluit van een orgaan
van een rechtspersoon.

3. Beroep kan uitsluitend worden ingesteld ter zake dat het orgaan bij de
afweging van alle betrokken belangen niet in redelijkheid tot zijn besluit had
kunnen komen.

4. De rechtbank verklaart het beroep gegrond indien het orgaan bij afweging
van de betrokken belangen niet in redelijkheid tot zijn besluit had kunnen
komen. Indien de rechtbank het beroep gegrond verklaart kan zij, hetzij op
een daartoe strekkend verzoek, hetzij ambtshalve een of meer voorzieningen
treffen zoals:
a. het schorsen of vernietigen van een besluit van een orgaan van de

rechtspersoon;
b. het opleggen van de verplichting de aan te wijzen gevolgen van een

besluit ongedaan te maken;
c. het opleggen van een verbod aan de rechtspersoon om feitelijke of

rechtshandelingen te verrichten of te doen verrichten ter uitvoering van
een besluit of van onderdelen daarvan;

d. elke voorziening die de rechtbank geraden acht.
5. Indien nodig bepaalt de rechtbank de duur van de getroffen voorzieningen.

Op verzoek van degene die het beroep instelt of op verzoek van de rechts-
persoon kan de duur van een voorziening worden verlengd of verkort. De
rechtbank regelt zo nodig de gevolgen van de door haar getroffen voorziening.

6. Degene die tegen een besluit beroep instelt kan de rechtbank verzoeken een
of meer voorlopige voorzieningen te treffen

8. Afsluitende opmerkingen

De winst van mijn voorstel is dat de toetsing van besluiten van organen van
rechtspersonen in één procedure, waarin voorlopige voorzieningen als moge-
lijkheid zijn opgenomen, kan plaatsvinden. Wie een rechtens te respecteren
belang heeft bij een besluit kan langs een daartoe geëigende weg tegen dat
besluit optreden. Afbakeningsproblemen, is het besluit een rechtshandeling of
niet, behoren tot het verleden. Het minder benadrukken van de voorwaarde dat
een besluit een rechtshandeling moet zijn, opent een wijder perspectief en staat
toe het begrip besluit in bredere zin op te vatten. Besluiten die geen rechts-
handeling zijn, kunnen in deze regeling ook aan rechter worden voorgelegd.
Dat betekent dat ook andere maatregelen dan nietigheid of vernietigbaarheid
mogelijk zijn. Als de rechter het beroep gegrond verklaart kan een voorziening
worden opgelegd die past bij de situatie. Voor beide soorten besluiten, zowel
die op rechtsgevolg gericht zijn als de besluiten die dat niet zijn, kan zo toetsing
plaatsvinden en kan door het treffen van een of meer voorzieningen een
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passende oplossing voor het conflict gevonden worden, terwijl nog steeds kan
worden vastgesteld dat een besluit nietig is of geconstateerd kan worden dat een
besluit vernietigbaar is.

De toetsing van besluiten vindt plaats onder een noemer: kon het orgaan dat
het besluit heeft genomen onder afweging van alle betrokken belangen in
redelijkheid tot dat besluit komen. Indien het besluit kennelijk onredelijk is kan
de rechter een of meer voorzieningen treffen. De toetsing van besluiten vindt
plaats daar waar zij thuis hoort, binnen het kader van boek 2 BW en vormt een
onderdeel van het in dat boek opgenomen rechtspersonenrechtelijke organisa-
tierecht. Door het opnemen van een bepaling over de bekrachtiging van
besluiten, zou ook de onduidelijkheid die er over de mogelijkheden voor en
de werking van bekrachtiging nu nog is, kunnen verdwijnen.

Voor het verzoeken van een voorlopige voorziening kunnen betrokkenen
terecht bij dezelfde rechter als die over het geschil zal oordelen. Betere
aansluiting tussen voorlopige en definitieve voorziening zal daarvan het
resultaat zijn. Doordat de rechter over een ruimer instrumentarium beschikt
kan een bij het voorgelegde geval passende oplossing geboden worden. Dat een
besluit tot stand komt in een proces van besluitvorming komt zo ook meer tot
zijn recht. In de sfeer van de te treffen voorzieningen zijn de mogelijkheden
ruimer dan in de bestaande regeling het geval is. Er kan een bij de omstandig-
heden van het geval passende voorziening worden opgelegd en gelden regels
voor besluitvorming die niet per definitie tot een nietig of vernietigbaar besluit
hoeven te leiden maar bijsturing door de rechter mogelijk maken. Dat laatste
kan al voldoende zijn om het geschil op te lossen.

De aanleiding om een besluit ter toetsing aan de rechter voor te leggen is
slechts zelden de vraag of het besluit nietig of vernietigbaar is. Veel vaker is de
aanleiding een conflict tussen de bij de rechtspersoon betrokkenen. Door het
beperkte begrip besluit versmalt de blik en dat heeft tot gevolg dat de toetsing
van besluiten voor een deel buiten het kader van boek 2 BW plaatsvindt. Dat
leidt tot het zoeken naar een aanknopingspunt, bijvoorbeeld een besluit, om het
geschil aan de rechter voor te leggen. Het besluit vervult dan de rol van
katalysator in een geschil. De sanctie mogelijkheden worden uitgebreid, dat
sluit naar mijn mening meer aan bij de praktijk van alle dag waarin niet in
termen van nietig of vernietigbaar gedacht wordt. Ervaring leert dat een
probleem of conflict zelden wordt opgelost door het beantwoorden van alle
juridische vragen die zich in dat verband voor doen. De kansen op en
mogelijkheden voor een oplossing op maat nemen in dit voorstel toe.

Ten slotte heb ik een praktisch maar daarom niet minder belangrijk
argument: in de praktijk maakt men zich nauwelijks druk over de vraag of
een besluit nietig of vernietigbaar is. In veel conflicten speelt de vraag of een
besluit nietig of vernietigbaar is geen alles bepalende rol, het gaat er om dat het
conflict wordt opgelost bijvoorbeeld door een besluit in te trekken of ongedaan
te maken. Dat juristen daarover in termen van nietig en vernietigbaar denken, is
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voor degenen die tegen het besluit willen optreden van minder belang. Als het
conflict escaleert en niet meer door betrokkenen zelf kan worden opgelost,
wordt het geschil via primaire en subsidiaire vorderingen aan de rechter
voorgelegd. Het instrumentarium dat hem ter beschikking staat om het geschil
op te lossen, vaststellen dat een besluit nietig is of een besluit vernietigen, is te
beperkt en geeft geen oplossing voor het gerezen conflict. Bovendien worden
conflicten niet altijd door de vernietiging van een besluit beslecht. Alternatie-
ven, zoals een kortgedingprocedure waarin een voorziening wordt gevraagd,
bijvoorbeeld een verbod op het uitvoeren van een besluit, een procedure op
grond van onrechtmatige daad of een enquêteprocedure, kunnen voor de
betrokkenen even effectief zijn als de vernietiging van een besluit. Door
de mogelijkheid tot het treffen van een voorlopige voorziening in de regeling
op te nemen is het niet meer nodig speciaal met het oog op een onmiddellijke
voorziening, een beroep te doen op de enquêteprocedure.
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Samenvatting

In deze studie heb ik geprobeerd een analyse te geven van de verschillende
regelingen over de toetsing van besluiten in boek 2 BW. Ik heb onderzocht tot
welke problemen de verschillende regelingen in de praktijk aanleiding hebben
gegeven en of een alternatieve benaderingswijze mogelijk is.

Het onderzoek is verricht aan de hand van vier vragen:

a. Welke besluiten kunnen aan de rechter worden voorgelegd;
b. Wie kan ter zake een vordering of onderzoek indienen;
c. Welke beoordelingsmaatstaf hanteert de rechter;
d. Welke maatregelen staan de rechter ter beschikking.

Aan de hand van deze vragen heb ik de verschillende regelingen in chronolo-
gische volgorde besproken. Bezien is hoe die regelingen functioneren en
gefunctioneerd hebben. In dat verband heb ik geïnventariseerd welke knel-
punten zich in het verleden hebben voorgedaan, hoe die zijn opgelost en welke
knelpunten zich in de huidige regeling voordoen.

Het in 1838 ingevoerde Wetboek van Koophandel kende voor het eerst een
systematische regeling van de naamloze vennootschap. Een met de huidige
bepalingen over de toetsing van besluiten vergelijkbare regeling was daarin
echter niet opgenomen. Conflicten naar aanleiding van besluiten werden, naar
de in die tijd heersende contractuele opvatting over vennootschappen, niet aan
de hand van een regeling in het vennootschapsrecht opgelost maar op grond van
het contractenrecht. Vanaf ongeveer 1860 werd in toenemende mate kritiek
uitgeoefend op het WvK. Belangrijke onderwerpen als overheidstoezicht op de
oprichting van naamloze vennootschappen en de bescherming van de minder-
heid van de aandeelhouders tegen de willekeur van de meerderheid speelden
hierin een rol.

In het in 1929 herziene WvK was één bepaling, art. 46 a, opgenomen over de
vernietiging van besluiten van de algemene vergadering. Door de manier
waarop het geformuleerd was, riep art. 46a WvK nogal wat vragen op. Het
artikel opende de mogelijkheid de nietigheid van een besluit van de algemene
vergadering in te roepen. Uit de tekst van het artikel werd niet duidelijk of dat
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ook voor besluiten van andere organen zou gelden. Bovendien rezen er vragen
over de invulling van de begrippen belanghebbende en reikwijdte van de
toetsingsmaatstaf. Of een besluit ook getoetst kon worden aan de goede trouw
werd door het artikel niet beantwoord. Artikel 46a WvK heeft zich in de
jurisprudentie niettemin ontwikkeld tot het algemene instrument voor de toet-
sing van besluiten. In die tijd werd impliciet aangenomen dat een besluit een
rechtshandeling is. Pas bij de invoering van boek 2 BW in 1976 gevolgd door
de herziening daarvan in 1992 wordt dat laatste pregnanter tot uitdrukking
gebracht.

De sinds 1929 in het WvK opgenomen regeling van het enquêterecht bleek niet
erg effectief te zijn als correctiemiddel op misbruik van macht door de
meerderheid van de aandeelhouders, zo kan achteraf geconstateerd worden.
Tussen 1929 en 1971 werden slechts twee enquêteprocedures ingesteld. De
belangrijkste oorzaak voor de ineffectiviteit van de regeling was dat nadat een
onderzoek naar het beleid gedaan was, aan de algemene vergadering werd
overgelaten of aan de uitkomsten van het onderzoek gevolgen verbonden
moesten worden. Pas na de ingrijpende herziening van het enquêterecht in
1971 kunnen werknemers een beroep doen op het enquêterecht. Bij die
gelegenheid werd de ondernemingskamer aangewezen als bevoegde rechter
in enquêteprocedures. Of aan de resultaten van het onderzoek gevolgen
moesten worden verbonden werd niet langer aan de algemene vergadering
overgelaten. De ondernemingskamer kreeg de bevoegdheid een of meer
voorzieningen te treffen zoals de schorsing of vernietiging van een besluit.

In het kader van de herziening van het Burgerlijk Wetboek publiceerde Meijers
in 1954 een ontwerp voor boek 2 BW. Aan de door Meijers voorgestelde
regeling ligt, uitdrukkelijker dan daarvoor in rechtspraak en literatuur werd
uitgesproken, ten grondslag dat een besluit een rechtshandeling is. Dat sluit aan
bij de ontwikkelingen die zich in die tijd voltrekken in het denken over de
rechtspersoon. De opvatting dat een vennootschap een overeenkomst is, wordt
verlaten en de institutionele opvatting wint terrein. Parallel daaraan verandert
ook de zienswijze op de onderneming. De onderneming ontwikkelt zich tot een
organisatie die deelneemt aan het economisch verkeer op grond van in de
organisatie genomen beslissingen. Daarin spelen naast de belangen van
de kapitaalverschaffers ook andere belangen mee zoals de belangen van de
onderneming zelf, die van werknemers en crediteuren en andere stakeholders.

In 1976 werd boek 2 BW, vooruitlopend op de invoering van de boeken 3, 5 en
6 BW ingevoerd. Ondanks de verbeteringen heeft de in art. 2:11 - 13 (oud) BW
vastgelegde nieuwe regeling voor de toetsing van besluiten niet alle bezwaren
kunnen wegnemen. De regeling sloot niet goed aan bij de in het NBW
uitgezette systeem van nietigheden. Bij toepassing van de art. 2:11 - 13 (oud)
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BW waren sommige besluiten vernietigbaar die, om goed te passen in het
systeem van het NBW, eigenlijk nietig hadden moeten zijn.

Door de gefaseerde invoering van het NBW en ontwikkelingen zoals de
invoering van de besloten vennootschap en de wijzigingen in het enquêterecht
sloot boek 2 BW niet meer aan bij de in te voeren boeken 3, 5 en 6 BW. De
technische herziening die daarom noodzakelijk was, bood de gelegenheid om
de regeling voor de toetsing van besluiten eveneens te herzien. De per 1 januari
1992 ingevoerde art. 2:13 -16 BW bevatten naar het oordeel van de wetgever
een vernieuwde en systematischer regeling voor de toetsing van besluiten. De
kern daarvan wordt gevormd door de art. 2:14 en 15 BW. Besluiten in strijd met
de wet of de statuten zijn nietig tenzij uit de wet iets anders voortvloeit, art. 2:14
BW. In art. 2:15 BW vastgelegd in welke gevallen een besluit vernietigbaar is.
Deze regeling geldt voor besluiten in de zin van boek 2 BW, de op rechtsgevolg
gerichte beslissingen van een orgaan van de rechtspersoon. De door de rechter
te treffen maatregelen zijn beperkt tot de constatering dat een besluit nietig is,
art. 2:14 BWof de vernietiging van een besluit op grond van art. 2:15 BW. Wie
een besluit wil vernietigen is op deze regeling aangewezen. Om in spoedge-
vallen een voorlopige voorziening te verkrijgen, is men aangewezen op een
kortgedingprocedure. Dat heeft praktische bezwaren. Wie wil optreden tegen
een beslissing die niet kwalificeert als een besluit in de zin van boek 2 BW, is
aangewezen op het mogelijk onrechtmatig karakter van die beslissing.

Sinds 1994 kent het enquêterecht de mogelijkheid een onmiddellijke voorzie-
ning te vragen. De ondernemingskamer heeft hiertoe een eigen spoedprocedure
ontwikkeld. Door de onmiddellijke voorziening wordt vaak al een oplossing
voor het geschil bereikt. Dat is voor de betrokkenen voldoende zodat verdere
voortzetting van de enquêteprocedure achterwege blijft. Wordt de enquêtepro-
cedure wel voortgezet dan staan daarin het binnen de onderneming gevoerde
beleid en de gang van zaken centraal. Als op grond van het onderzoek in de
tweede fase van de enquêteprocedure geconstateerd wordt dat sprake is van
wanbeleid, kan de ondernemingskamer desgevraagd een of meer voorzieningen
treffen. Voor zover een besluit daarin een rol speelt, kan de ondernemingskamer
dat besluit bij wijze van voorziening schorsen of vernietigen op grond van
art. 2:356 sub a BW. Voldoende is dat het besluit aan herstel van gezonde
verhoudingen in de weg staat. Niet vereist is dat aan dat besluit een gebrek in de
zin van art. 2:15 BW kleeft.

Naast de algemene regeling voor de toetsing van besluiten en het enquêterecht,
heb ik in deze studie de toetsing van besluiten in het kader van de WOR
besproken. De herziening van de WOR in 1979 hield in dat aan het – al in
1971 – aan de ondernemingsraad toegekende adviesrecht een beroepsmogelijk-
heid werd gekoppeld. Als een besluit van de ondernemer niet in overeenstem-
ming is met of afwijkt van het gegeven advies of als geen advies is gevraagd of
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anderszins niet voldaan is aan de in de WOR gewaarborgde belangen, is beroep
op de Ondernemingskamer mogelijk. De enige grond voor het instellen van
beroep was – en is ook nu nog – dat de ondernemer bij afweging van de
betrokken belangen niet in redelijkheid tot zijn besluit heeft kunnen komen. In
de WOR wordt een ruimer begrip besluit gehanteerd dan in boek 2 BW. In het
kader van de WOR is niet vereist dat een besluit op rechtsgevolg is gericht. In
de systematiek van de WOR is er meer dan in andere ondernemingsrechtelijke
wetgeving aandacht voor het feit dat aan het nemen van een besluit een proces
van besluitvorming ten grondslag ligt. De door de WOR voorgeschreven
procedure waarborgt dat een besluit over een van de in art. 25 lid 1 WOR
genoemde onderwerpen door de ondernemer pas genomen wordt na afweging
van de belangen van de ondernemer, de onderneming en de daarin werkzame
personen. De ondernemingskamer toetst of de ondernemer in redelijkheid tot
zijn besluit heeft kunnen komen. In de opvatting van de wetgever behoort die
toetsing marginaal te zijn. Uit de rechtspraak blijkt echter dat de Onderne-
mingskamer als het ware in één beweging de procedurele aspecten (men noemt
dit wel het volle toetsingsaspect) en – als dat daarna nog nodig is – de materiële
aspecten (marginaal) toetst.

In hoofdstuk 8 heb ik mijn bedenkingen tegen de huidige mogelijkheden voor
de toetsing van besluiten geformuleerd. De eerste bedenking betreft de benade-
ring van het begrip besluit in boek 2 BW. In de context van boek 2 BW worden
alleen de op rechtsgevolg gerichte beslissingen van organen van rechtspersonen
als besluit in de zin van boek 2 BW aangemerkt. Dat beperkt de reikwijdte van
de regeling tot besluiten in de zin van boek 2 BW. Dat een beslissing niet op
rechtsgevolg gericht is, betekent niet dat die beslissing niet van belang is.
Dergelijke beslissingen kunnen grote gevolgen hebben voor de rechtspersoon
en zouden mijns inziens wel degelijk aan de rechter voorgelegd moeten kunnen
worden. Boek 2 BW biedt daartoe geen mogelijkheden. Wie tegen een andere
beslissing dan een besluit wil optreden, is aangewezen op het mogelijk
onrechtmatige karakter daarvan. Een kort geding waarin een voorlopige
voorziening tegen de beslissing gevorderd wordt, is vaak de enige mogelijk-
heid. Nadat de voorlopige voorziening getroffen is, komt het lang niet altijd tot
een bodemprocedure. De oorzaak daarvan is tweeërlei. Enerzijds kan de
voorlopige voorziening zo effectief zijn dat er geen noodzaak tot verder
procederen meer is. Anderzijds zijn de criteria voor het bepalen van de
onrechtmatigheid weliswaar in de rechtspraak en de literatuur uitgekristalli-
seerd, maar hoe die criteria vertaald moeten worden naar de toetsing van
beslissingen is minder zeker. Die onzekerheid kan belanghebbenden ervan
weerhouden de procedure voort te zetten.

In deze studie heb ik laten zien dat in het verleden ondernomen pogingen het
begrip besluit in te passen in het concept rechtshandeling niet tot een eenduidig
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resultaat hebben geleid. De vraag of een besluit als een eenzijdige of meerzijdige
rechtshandeling moet worden geduid laat zich niet eenvoudig beantwoorden en
de concepten besluit en (meerzijdige) rechtshandeling sluiten niet goed op elkaar
aan. Ik zou er daarom een voorstander van zijn het begrip besluit in de zin van
boek 2 BW minder sterk te koppelen aan het begrip rechtshandeling. Als het
huidige accent, dat nogal gericht is op de kwalificatie van het besluit als
rechtshandeling, wordt losgelaten, kunnen verdere pogingen om het begrip
besluit in te passen in het rond het begrip rechtshandeling ontwikkelde begrip-
penkader achterwege blijven en vervalt de beperking in de reikwijdte van de
regeling voor de toetsing van besluiten die er nu nog is doordat deze alleen geldt
voor de op rechtsgevolg gerichte beslissingen van organen van rechtspersonen.

Daarna heb ik gekeken naar de slechte afstemming tussen boek 2 en boek 3 BW
in het bijzonder de art. 2:13, 14 en 15 BW en art. 3:40, 44, 45, 48 en 59 BW en
binnen boek 2 BW de slechte afstemming tussen de art. 2:7, 14, 15, 16, 295
BW alsmede het voorstel voor art. 2:129/236 lid 6 BW. In hoofdstuk 8 heb ik
deze knelpunten geanalyseerd en voorstellen voor verbetering gedaan. Een
volgend bezwaar tegen de huidige regeling is dat in het instrumentarium van de
rechter de mogelijkheid een besluit of beslissing te schorsen, ontbreekt. Tegen
de achtergrond van de huidige betekenis van het begrip besluit vormen de in de
art. 2:14 en 15 BWopgenomen maatregelen een passend instrumentarium. Toch
blijken die mogelijkheden niet altijd voldoende bij te dragen aan de oplossing
van conflicten naar aanleiding van besluiten. Een beslissing hoeft niet altijd
vernietigd te worden om een conflict op te lossen. Bijsturen van ongewenst of
onredelijk gedrag kan soms voldoende zijn. Daarin kan de mogelijkheid een
beslissing te schorsen een bijdrage leveren. In mijn voorstel voor een andere
benadering van de toetsing heb ik daar een plaats voor ingeruimd. Evenals ik
heb bezien of het mogelijk is de voorlopige voorziening, die nu nog in een apart
kort geding gevorderd moet worden, in mijn voorstel te integreren.

Ten slotte heb ik het gehad over het oneigenlijke gebruik van het enquêterecht
voor de toetsing van besluiten. Niet in alle gevallen is de reden om een
enquêteprocedure te entameren gelegen in het aanpakken van vermeend
wanbeleid, maar veeleer in de mogelijkheid een onmiddellijke voorziening te
vragen. Dat de enquêteprocedure de mogelijkheid van een onmiddellijke
voorziening kent, terwijl in een procedure op grond van art. 2:15 BW een
voorlopige voorziening alleen in een apart kort geding kan worden gevorderd,
wil nog niet zeggen dat in het vervolg de enquêteprocedure gebruikt moet
worden om langs deze weg een beslissing te laten schorsen of vernietigen. De
enquêteprocedure is bedoeld voor het verkrijgen van openheid van zaken en
opsporen van wanbeleid en niet voor het toetsen van beslissingen. Niet
onbelangrijk in dit verband is dat de enquêteprocedure in vergelijking met de
procedure op grond van de algemene regeling enkele proceswaarborgen mist.
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De beoordeling van een geschil naar aanleiding van een beslissing dient te
geschieden in een procedure op grond van art. 2:14 of 15 BW. De enquête-
procedure kan dan gereserveerd blijven voor het opsporen van wanbeleid en het
beëindigen wanbeleid door het treffen van een of meer voorzieningen.

Naar aanleiding van de bevindingen uit het onderzoek heb ik gedachten
ontwikkeld om te komen tot een meer samenhangende regeling van de toetsing
van beslissingen van organen van rechtspersonen. In grote lijnen komt mijn
voorstel op het volgende neer: wie een rechtens te respecteren belang heeft bij
de naleving van wettelijke, statutaire, reglementaire of uit jurisprudentie
voortvloeiende regels ter zake van de wijze van totstandkoming of inhoud
van een beslissing van een orgaan van een rechtspersoon, moet, indien naar
aanleiding daarvan een geschil ontstaat, die beslissing aan de rechter kunnen
voorleggen. Als een besluit aan de rechter wordt voorgelegd, moet diens
beslissing kunnen bijdragen aan een adequate beslechting van het tussen de
betrokkenen gerezen geschil. In mijn voorstel wordt het begrip besluit niet
langer beperkt tot besluiten in de zin van boek 2 BW. Zowel besluiten die op
rechtsgevolg gericht zijn als beslissingen die niet op rechtsgevolg gericht zijn,
moeten getoetst kunnen worden. In de door de rechter te hanteren maatstaf voor
de beoordeling van het besluit dient ruimte te zijn voor de beoordeling van de
wijze van totstandkoming en de inhoud van de beslissing. De rechter zal bij het
treffen van maatregelen over andere mogelijkheden moeten kunnen beschikken
dan nu het geval is. Vooruitlopend op het oordeel van de rechter moeten zo
nodig voorlopige voorzieningen getroffen kunnen worden. Dit alles zal onder-
deel zijn van de in het rechtspersonenrecht opgenomen regeling voor de
toetsing van besluiten en dient aan te sluiten bij het vermogensrecht waarvan
het rechtspersonenrecht deel uitmaakt. In het slothoofdstuk heb ik deze ge-
dachten uitgewerkt en suggesties voor de vormgeving daarvan gedaan.
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Summary

In this study I have tried to analyse the various provisions governing the judicial
scrutiny of resolutions in Book 2 of the Dutch Civil Code. I have examined the
problems caused by the various provisions in practice and whether an alternative
approach is possible.

The study is based on four questions:

a. What resolutions can be submitted to the court?
b. Who may file a claim or a request for an investigation in this context?
c. What criterion of assessment does the court apply in rendering its decision?
d. What remedies may the court grant?

Based on these questions, I have discussed the various provisions in chronological
order. I examined how these provisions work and have worked in practice. In this
context I identified the bottlenecks that existed in the past, described how these
were eliminated and listed the bottlenecks of the current provisions.

The Dutch Commercial Code, which was introduced in 1838, first regulated the
naamloze vennootschap (pubic limited company under Dutch law) in a systematic
manner, but it did not include any rules comparable to the current provisions
governing the judicial scrutiny of resolutions. In line with the contractual approach
to companies that was predominant at the time, conflicts arising from resolutions
were not resolved on the basis of any company law provisions but on the basis of
contract law. From about 1860, the Dutch Commercial Code increasingly drew
criticism, which was related to important subjects such as government supervision
over the incorporation of public limited companies and the protection of the
minority of shareholders against the arbitrariness of the majority.

The Commercial Code revised in 1929 included one provision, Art. 46a,
about the annulment of resolutions of the general meeting of shareholders.
The wording of Article 46a of the Commercial Code gave rise to quite a few
questions. The article made it possible to invoke the nullity of a resolution
adopted by the general meeting. The text of the article was not clear about
whether it also applied to resolutions adopted by other corporate organs. In
addition, questions arose about the interpretation of the concepts of ‘interested
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party’ and the ‘standard of judicial scrutiny’. The article does not make it clear
whether a resolution can also be assessed against the requirement of good faith.
Even so, Article 46a of the Commercial Code has developed into the general
instrument of the relevant case law for the scrutiny of resolutions. At the time
it was implicitly assumed that a resolution is a ‘juridical act’ (rechtshandeling).
It was not until the introduction of Book 2 of the Dutch Civil Code in 1976
and the subsequent revision of this book in 1992 that this latter notion was
expressed in a more pregnant manner.

In retrospect, it is safe to conclude that the right to institute an investigation
(enquêterecht), which has been included in the Dutch Commercial Code since
1929, did not prove to be very effective as a corrective mechanism for dealing
with abuse of power by the majority of the shareholders. Between 1929 and
1971 only two actions requiring an investigation into the affairs of the company
were filed. The most important cause of the ineffectiveness of this judicial
procedure was that after an investigation into a company’s policy had been
performed, it was up to the general meeting to decide whether the results of the
investigation were to have any consequences. Only since the right to institute an
investigation was fundamentally revised in 1971 have employees been entitled
to invoke this right. On this occasion the Enterprise Division of the Amsterdam
Court of Appeal was designated as the competent court in actions requiring an
investigation to be held. It was no longer left to the general meeting to decide
whether the investigation results were to have any consequences. The Enter-
prise Division was granted jurisdiction to award one or more remedies, such as
the suspension or annulment of a resolution.

For the purposes of the revision of the Dutch Civil Code, the jurist Meijers
published a draft text for Book 2 of this code in 1954. The legislative text
proposed by Meijers made it clear, more explicitly than the case law and literature
had done before that date, that a resolution is a juridical act. This was in line with
the developments at the time with respect to the interpretation of legal entities.
The notion that a company is a contract was departed from and the ‘institutional’
notion gained ground. The interpretation of the concept of an enterprise (or
undertaking) showed a parallel development. The enterprise developed into an
organization that participates in economic activity by reason of decisions taken in
the organization. Such decisions are defined not only by the interests of the
providers of capital but also by the interests of the enterprise itself, as well as those
of employees, creditors and other stakeholders.

In 1976 Book 2 of the Dutch Civil Code was enacted, in anticipation of Books 3,
5 and 6 of this code. Despite the improvements, the new provisions regarding the
judicial scrutiny of resolutions as laid down in Articles 11–13 (old) of Book 2 of
the Dutch Civil Code failed to remove all objections. The provisions were not

SUMMARY

212



consistent with the system of nullities laid down in the New Civil Code. Under
Articles 11–13 (old) of Book 2 of the Dutch Civil Code, some resolutions were
voidable, but to be consistent with the system of the New Civil Code, these should
in fact have been void.

Due to the phased enactment of the New Civil Code and developments such as
the introduction of the besloten vennootschap (private limited liability company
under Dutch law) and the changes in the right to institute an investigation,
Book 2 of the Dutch Civil Code was no longer in line with Books 3, 5 and 6 of
this code, which were to be introduced later. The technical revision that was
needed as a result offered the opportunity to revise the provisions regarding the
judicial scrutiny of resolutions as well. In the legislator’s opinion, Articles 13–
16 of Book 2 of the Dutch Civil Code, which entered into force on 1 January
1992, contain renewed and more systematic provisions governing the judicial
scrutiny of resolutions. Articles 14 and 15 of Book 2 contain the essential
provisions. Resolutions contrary to the law or the articles of association are
void, unless another consequence follows from the law (Art. 14 of Book 2).
Article 15 of Book 2 specifies the situations in which a resolution is voidable.
These provisions apply to resolutions within the meaning of Book 2 of the
Dutch Civil Code, being a corporate organ’s decisions with an intended legal
effect. The only remedies to be awarded by courts are a judicial declaration that
a resolution is void (Art. 14 of Book 2) or the annulment of a resolution
pursuant to Article 15 of Book 2. Anyone who wants to annul a resolution must
invoke these provisions. A person seeking provisional relief in an emergency
has to institute preliminary relief proceedings (kort geding), which has practical
objections. Those who want to challenge a decision that does not qualify as a
resolution within the meaning of Book 2 of the Dutch Civil Code must rely on
the potentially unlawful nature of this decision.

Since 1994, the right to institute an investigation has included the option to seek
immediate relief. The Enterprise Division has developed its own fast-track
proceedings for this purpose. The immediate relief granted often resolves the
dispute. As this is usually sufficient for the parties involved, it is no longer
necessary to continue the action requiring an investigation. If the proceedings
are continued, these focus on the policies pursued and the general affairs
of the enterprise. If it is established during the second stage of the proceedings
that there has been mismanagement, the Enterprise Division may grant one
or several remedies on request. If any resolution has been a factor in this
mismanagement, the Enterprise Division may suspend or annul that resolution
by way of relief pursuant to Article 356(a) of Book 2 of the Dutch Civil Code.
For this purpose, it is sufficient that the resolution prevents the restoration of
healthy relationships. It is not required that the resolution is defective within the
meaning of Article 15 of Book 2 of the Dutch Civil Code.
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Besides the general provisions governing the judicial scrutiny of resolutions
and the right to institute an investigation, I have discussed the judicial scrutiny
of resolutions in the context of the Works Councils Act (‘WCA’) in this study.
The revision of the WCA in 1979 meant that an appeal option was added to the
works council’s right to render advice, which was introduced as early as 1971.
If a resolution of an enterprise is not in conformity with or deviates from the
advice rendered or if no advice has been requested or if the interests guaranteed
by the WCA are not heeded in any other way, the works council may appeal to
the Enterprise Division. The sole ground for appeal was – and still is – that after
balancing the interests involved, the enterprise could not reasonably have
adopted its resolution. The WCA uses a broader definition of a resolution
than that applied in Book 2. The WCA does not require that a resolution is
intended to have a legal effect. More than other corporate laws, the system of
the WCA focuses on the decision-making process that underlies the adoption of
a resolution. The procedure prescribed by the WCA ensures that the enterprise
does not pass a resolution on any of the subjects specified in Section 25(1) of
the WCA until after it has balanced the interests of the entrepreneur, the
enterprise and those it employs or engages. The Enterprise Division tests
whether an enterprise reasonably could have arrived at its resolution. According
to the legislator, this scrutiny should be limited. The relevant case law shows,
however, that the Enterprise Division simultaneously scrutinizes both the
procedural aspects (this is known as the ‘full scrutiny aspect’) and – should
this still be necessary – the substantive aspects in a limited manner.

In Chapter 8 I have formulated my reservations about the current possibilities
for the judicial scrutiny of resolutions. My first reservation concerns the
approach to the concept of a resolution in Book 2 of the Dutch Civil Code.
In Book 2, only a corporate organ’s resolutions that are intended to have a legal
effect are considered resolutions within the meaning of Book 2. This limits the
scope of the provisions governing resolutions within the meaning of Book 2. If
a resolution is not intended to have a legal effect, this does not mean that the
resolution is irrelevant. Such resolutions can have major consequences for a
legal entity and I believe that it should be possible to refer disputes relating to
such decisions to a court of law. Book 2 of the Dutch Civil Code fails to create
any possibilities for this. Anyone who wishes to challenge a decision other than
a resolution cannot but rely on its potentially unlawful nature. Preliminary relief
proceedings in which provisional relief against the resolution is demanded are
often the only option. After the provisional relief has been granted, proceedings
on the merits are not always instituted. The reason is twofold. On the one hand,
such provisional relief is so effective that there is no longer any need for further
proceedings. Second, although the criteria for determining unlawfulness have
been developed by the relevant case law and literature, it is by no means equally
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certain how those criteria should be translated to the scrutiny of resolutions.
This uncertainty may deter the parties from continuing the proceedings.

I have shown in this study that earlier attempts to fit the concept of the resolution
into the concept of the juridical act have been inconclusive. The question whether
a resolution should be interpreted as a unilateral or a multilateral juridical act is
not easy to answer and the concepts of the resolution and the multilateral juridical
act do not match well. I would therefore advocate a weaker connection between
the resolution within the meaning of Book 2 and the concept of a juridical act. If
the current emphasis on the interpretation of the resolution as a juridical act is
removed, it is no longer necessary to make any further attempts to fit the concept
of a resolution into the conceptual framework developed for the purposes of the
juridical act and, as a result, the scope of the provisions governing the judicial
scrutiny of resolutions will no longer be as limited as it is today, given the fact that
these provisions apply only to a corporate organ’s resolutions with an intended
legal effect.

Next, I looked at the mismatch between Book 2 and Book 3 of the Dutch Civil
Code, in particular, Articles 13, 14 and 15 of Book 2 and Articles 40, 44, 45, 48
and 59 of Book 3 and within Book 2, the mismatch between the Articles 7, 14,
15, 16, 295 and the legislative proposal for Articles 129/236(6). In Chapter 8,
I have analysed these bottlenecks and made proposals for improvement.
Another objection to the current provisions is that the instruments of the court
do not provide for a possibility to suspend a resolution or decision. Against the
background of the current meaning of the concept of resolution, the measures
included in Articles 14 and 15 of Book 2 are appropriate instruments. But those
possibilities do not always sufficiently contribute to the settlement of disputes
that have arisen from resolutions. Resolving a conflict does not always require
annulment of a decision. Measures designed to change undesirable or unre-
asonable behaviour may sometimes be sufficient. The option to suspend a
decision may contribute to that. I have included this option in my proposal for a
different approach to judicial scrutiny. I have also considered the possibility of
adding to my proposal the option of provisional relief, which must still be
sought in separate preliminary relief proceedings at this juncture.

Finally, I discussed the improper use of the right to institute an investigation for
the judicial scrutiny of resolutions. Not in all cases does the reason to initiate an
action for an investigation lie in tackling alleged mismanagement, but it may
sometimes lie in the possibility of seeking immediate relief. The fact that the
investigation proceedings include the possibility of immediate relief, while an
action under Article 15 of Book 2 provides only for the possibility of deman-
ding provisional relief in separate preliminary relief proceedings, does not mean
that in future the investigation proceedings are to be used to suspend or annul a
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resolution in this way. The action requiring an investigation is intended to
obtain transparency and to identify mismanagement rather than to scrutinize
resolutions. It is not unimportant in this context that, compared to actions
under the general provisions, the action for an investigation lacks procedural
guarantees. The assessment of a dispute following a resolution must be made in
an action instituted under Article 14 or 15 of Book 2. The proceedings for
demanding an investigation can then be reserved for identifying mismanage-
ment and ending mismanagement by means of one or more remedies.

Based on the findings of the study, I have developed ideas to achieve a more
coherent system of judicial scrutiny of the resolutions passed by corporate
organs. In broad terms, my proposal comes down to the following: anyone who
has a legally recognised interest in compliance with statutory provisions, case
law or rules arising from articles of associations or other regulations regarding
the manner of adoption or content of a corporate organ’s decision should, if a
dispute arises as a result of the foregoing, be able to submit a dispute based on
this decision to the court. If a dispute based on a decision is submitted to the
court, the latter’s ruling should contribute to the proper settlement of the dispute
arisen between the parties. In my proposal, the term resolution is no longer
limited to resolutions within the meaning of Book 2 of the Dutch Civil Code.
The court should be able to scrutinize both resolutions with an intended legal
effect and decisions without an intended legal effect. The court’s criterion for
assessing the decision should leave room for the assessment of the manner in
which the decision was adopted and its contents. In granting remedies, the court
should have other possibilities than those available at present. In anticipation of
its judgment, the court may grant provisional relief where necessary. All of this
will be part of the provisions relating to the judicial scrutiny of resolutions
included in the law of legal entities and it needs to be consistent with the
patrimonial law of which the law of legal entities forms a part. In the final
chapter I have elaborated on these ideas and made some suggestions for the way
these could be implemented.
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Bijlage I
Teksten van enkele relevante (ontwerp)wetsartikelen

Bepalingen over de toetsing van besluiten
Ontwerp Jolles (1871)

Artikel 38
Tot wijziging der statuten wordt niet besloten dan in eene algemeene vergade-
ring waar minstens de helft van het kapitaal vertegenwoordigd is. Bereikt men
dit cijfer niet, zoo wordt eene tweede algemeene vergadering belegd, die wettig
besluit onverschillig wel bedrag van het kapitaal vertegenwoordigd is.

Geene wijziging wordt aangenomen tenzij twee derden van het aantal uit-
gebragte stemmen zich daarvóór hebben verklaard. De statuten kunnen echter tot
wijziging van sommige bepalingen eene grootere meerderheid vereischen.

Tot verandering van het voorwerp der onderneming, tot zamensmelting met
eene andere vennootschap, tot ontbinding der vennootschap of tot verlenging
van den tijd waarvoor zij is aangegaan, wordt niet dan met eenparigheid der
uitgebragte stemmen besloten, tenzij de statuten bepalen, dat eene meerderheid
van minstens twee derden der uitgebragte stemmen tot alle of eenige dezer
besluiten genoegzaam is.

Artikel 39
Van elk besluit eener algemeene vergadering die minder dan de helft van het
maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigt, kunnen zoowel het bestuur als de
houders van minstens een tiende van het kapitaal in hooger beroep komen bij
eene volgende vergadering. De eerste aankondiging tot bijeenroeping dezer
vergadering geschiedt binnen een en twintig dagen na het bestreden besluit,
hetwelk zoolang onuitgevoerd blijft.

Tegen de uitspraak in hooger beroep is geen verder verzet mogelijk,
onverschillig welk bedrag van het kapitaal in die laatste vergadering vertegen-
woordigd was.

Voorstel Staatscommissie (1890)

Artikel 67
Een besluit tot vermindering van het kapitaal der naamlooze vennootschap moet
inhouden de redenen, waarop het gegrond is en aanwijzen de maatregelen, tot
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uitvoering daarvan te nemen. Het wordt niet uitgevoerd dan drie maanden nadat
het door middel der in art. 49 bedoelde nieuwsbladen ter openbare kennis is
gebracht.

De schuldeischers der naamlooze vennootschap kunnen binnen dien termijn
tegen het besluit in verzet komen Dit verzet geschiedt bij een aan de vennoot-
schap beteekend exploit, met dagvaarding der vennootschap voor de rechtbank
van het arrondissement, waarin haar zetel gevestigd is, ten einde het besluit te
hooren nietig verklaren.

De vennootschap kan den termijn, waarop zij is gedagvaard, verkorten door
bij de akte van procureurstelling een vroegeren dag te bepalen, waarop zij de
zaak zal aanbrengen.

Door het exploit van verzet wordt de uitvoering van dit besluit geschorst,
totdat het verzet of is ingetrokken of bij rechterlijk gewijsde ongegrond is
verklaard.

Het besluit wordt door de rechter nietig verklaard, indien het genomen is in
strijd met de wet of met de akte, of indien niet blijkt, dat ook na vermindering
het kapitaal een voldoende waarborg voor de schuldeisers zal opleveren.

Ontwerp Nelissen (1910)

Artikel 43
Tenzij woordelijk in de akte van vennootschap opgenomen, zijn ten aanzien der
naamloze vennootschap nietig, bijaldien vóór of bij de oprichting aangegaan:
1°. alle overeenkomsten in verband staande met het nemen van aandeelen;
2°. alle overeenkomsten rakende het verkrijgen van aandelen op anderen voet

dan waarop de deelneming in de naamlooze vennootschap voor het publiek
wordt opengesteld;

3°. alle overeenkomsten strekkende om eenigerlei voordeel te verzekeren aan
een oprichter der naamlooze vennootschap of aan een bij de oprichting
betrokken derde;

4°. alle overeenkomsten betreffende de storting op aandeelen op andere wijze
dan door betaling van Nederlandsch wettig betaalmiddel;

5°. alle overeenkomsten betreffende eenige verkrijging van eigendom of eenig
ander recht door de vennootschap tegen een prijs, die één tiende gedeelte
van het geplaatst kapitaal te boven gaat;

6°. alle overeenkomsten bestemd om aan de naamlooze vennootschap over te
dragen een bedrijf of onderneming, een octrooi of eene door het openbaar
gezag in of buiten het Rijk in Europa verleende vergunning tot den aanleg of
het gebruik van eenig werk of tot het ontginnen van eenig terrein.

Artikel 43a
Na de oprichting der naamlooze vennootschap kunnen de bij het voorgaand
artikel 1º., 2º., 3º. en 4º., bedoelde overeenkomsten door het bestuur, zonder
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opdracht der algemeene vergadering van aandeelhouders, slechts worden
aangegaan, indien, en voor zooverre, hem de bevoegdheid daartoe uitdrukkelijk
bij de akte van oprichting is verleend.

De overeenkomsten, bedoeld bij het voorgaand artikel, 5º. en 6º., kunnen na
de oprichting slechts worden aangegaan krachtens eene voor iedere bepaalde
overeenkomst uitdrukkelijk verleende machtiging der algemeene vergadering
van aandeelhouders.

Artikel 43b
Binnen zeven dagen na dien, waarop door de algemeene vergadering een besluit
genomen is, waarbij de machtiging, bedoeld bij het slot van het voorgaand
artikel is verleend, kunnen een of meer houders van aandeelen, gezamenlijk ten
minste één tiende gedeelte van het geplaatst kapitaal uitmakende, of een
zooveel geringer bedrag, als bij de akte van oprichting zal zijn bepaald, mits
zij in persoon of bij gemachtigde tegen het besluit gestemd hebben, daartegen
in verzet komen. Vóórdat deze termijn is verstreken, kan het besluit niet in
werking treden, tenzij het genomen is met eene zoodanige meerderheid van
stemmen, dat verzet uitgesloten is.

Het verzet geschiedt bij een aan de naamlooze vennootschap beteekend
exploit, met dagvaarding der vennootschap voor de rechtbank van het arrondis-
sement, waarin zij gevestigd is, teneinde het besluit te hooren nietig verklaren.

Vóór den dag, waarop het exploit wordt uitgebracht, worden op straffe van
nietigheid daarvan, ten minste zoovele aandeelbewijzen, als volgens het eerste
lid wordt vereischt, ter griffe van de rechtbank nedergelegd tot zekerheid van de
betaling der schadevergoeding, waarin de opposanten zouden kunnen worden
verwezen. Betreft het aandeelen op naam, dan geeft de griffier van deze
nederlegging kennis aan het bestuur der naamlooze vennotschap. Door de
nederlegging dezer aandeelen voorzoover zij aan toonder zijn gesteld, en voor
wat aandeelen op naam betreft, door de kennisgeving van den griffier aan het
bestuur der naamlooze vennootschap gedaan, wordt pandrecht op deze aan-
deelen gevestigd. Met goedvinden van de gedaagde kan dit pandrecht worden
opgeheven.

Door het exploit van verzet wordt het in werking treden van het besluit
geschorst, totdat het verzet wordt ingetrokken, of bij rechterlijk vonnis opge-
heven wordt verklaard. Wordt het verzet ingetrokken of bij rechterlijk vonnis
opgeschreven verklaard, dan wordt het besluit geacht in werking te zijn
getreden op den eersten dag na het verstrijken van den termijn van verzet.

De president der arrondissements-rechtbank is bevoegd op de vordering der
naamlooze vennootschap de inwerkingtreding van het besluit te bevelen bij
voorraad, met of zonder borgtocht, niettegenstaande het aanhangig verzet.

De rechtbank verklaart het verzet opgeheven, zoo niet blijkt, dat het besluit,
of de wijze waarop het tot stand gekomen is, strijdt met de goede zeden of de
openbare orde, of met eene wettige bepaling der akte van oprichting, of dat door
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het tot stand komen der overeenkomst de belangen der naamlooze vennoot-
schap op ernstige wijze zouden worden geschaad, of dat daardoor een of meer
dergenen, die in verzet gekomen zijn, onbillijk zouden worden benadeeld.

Indien het verzet is ingetrokken, of bij rechterlijk vonnis opgeheven wordt
verklaard, kan de rechtbank op de vordering der naamlooze vennootschap
degenen, die in verzet gekomen zijn, hoofdelijk voor het geheel veroordeelen
tot vergoeding aan de vennootschap van de schade, door deze ten gevolge van
het verzet geleden. Tot verhaal van de schadevergoeding zal de rechtbank den
publieken verkoop kunnen gelasten der aandeelbewijzen, krachtens het derde
lid ter griffie nedergelegd.

Artikel 46d
Besluiten, tot stand gekomen op eene wijze, strijdig met de wet of met eene
wettige bepaling der akte van oprichting, zijn nietig.

Artikel 47
Elk besluit tot wijziging der akte van oprichting is nietig, indien niet degenen,
die de oproeping tot de algemeene vergadering hebben gedaan, binnen drie
dagen daarna een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging
woordelijk is opgenomen, voor of tegelijk met die oproeping ten kantore der
vennootschap hebben nedergelegd om aldaar tot na afloop der vergadering voor
iedereen aandeelhouder ter inzage te verblijven.

De aandeelhouders moeten in de gelegenheid worden gesteld van den dag
der oproeping tot dien der algemeene vergadering een afschrift van het voorstel,
gelijk bij het eerste lid bedoeld, te verkrijgen. Deze afschriften worden
kosteloos verstrekt.

Artikel 47b
Al hetgeen bij artikel 43b is bepaald omtrent verzet tegen een besluit als
bedoeld bij artikel 43a, is van toepassing op verzet tegen eene wijziging der
akte van oprichting, met dien verstande echter, dat de rechtbank het verzet
opgeheven verklaart, zoo niet blijkt, dat de wijziging der akte van oprichting,
met dien verstande echter, dat de rechtbank het verzet opgeheven verklaart, zoo
niet blijkt, dat de wijziging, of de wijze waarop zij tot stand gekomen is, strijdt
met de goede zeden of de openbare orde, of met eene wettige bepaling der akte
van oprichting, of dat door het in werking treden der wijziging de belangen der
naamlooze vennootschap op ernstige wijze zouden worden geschaad, of dat
daarvoor een of meer dergenen, die in verzet gekomen zijn onbillijk zouden
worden benadeeld.

Indien eene wijziging strekt om den duur der naamlooze vennootschap te
bekorten, zal de termijn van verzet echter dertig dagen bedragen, te rekenen van
den dag, waarop het bestuur de dagteekening en het nummer heeft aangekon-
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digd van de Nederlandsche Staatscourant, welker bijvoegsel de akte van
wijziging bevat.

Art. 47e
Het recht om zich te beroepen op de nietigheid van eenig besluit der algemene
vergadering vervalt na verloop van zes maanden, te rekenen van den dag,
waarop het besluit is genomen.

Ontwerp Heemskerk (1925)

Artikel 46a
De nietigheid van een besluit der algemeene vergadering kan in rechte worden
ingeroepen door iederen aandeelhouder en iederen derde-belanghebbende.

Echter kan nietigheid op grond dat een besluit niet op regelmatige wijze of
met de door wet of akte van oprichting vereischte medewerkeing van aandeel-
houders is tot stand gekomen, tenzij in geval van kwade trouw, niet meer
worden beweerd, indien, te rekenen van den dag van het besluit, zes maanden
zijn verloopen zonder dat het op voormelden grond in rechte is aangevochten.

Nader gewijzigd ontwerp Donner (1927)

Art 46a
De nietigheid van een besluit der algemeene vergaderingen kan in rechte worden
ingeroepen door iederen aandeelhouder en iederen derde-belanghebbende.

Echter kan nietigheid op grond dat een besluit niet op regelmatige wijze of
met de door de wet of akte van oprichting vereischte medewerking van
aandeelhouders is tot stand gekomen, tenzij in geval van kwade trouw, niet
meer worden beweerd, indien, te rekenen van den dag van het besluit, zes
maanden zijn verloopen zonder dat de rechtsgeldigheid van het besluit op
voormelden grond in rechte is betwist.

Evenmin kan de nietigheid van het besluit op voormelden grond nog worden
beweerd, zoodra in de gedingen, waarin, ten tijde dat zulks door het vorig lid
niet was buitengesloten, de rechtsgeldigheid van het besluit op bedoelden grond
mocht zijn betwist, dit beroep op nietigheid bij gewijsde is verworpen.

Wetboek van Koophandel (1929)

Art 46a
De nietigheid van een besluit der algemeene vergaderingen kan in rechte worden
ingeroepen door iederen aandeelhouder en iederen derde-belanghebbende.

Echter kan nietigheid op grond dat een besluit niet op regelmatige wijze of
met de door de wet of akte van oprichting vereischte medewerking van
aandeelhouders is tot stand gekomen, tenzij in geval van kwade trouw, niet
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meer worden beweerd, indien, te rekenen van den dag van het besluit, zes
maanden zijn verloopen zonder dat de rechtsgeldigheid van het besluit op
voormelden grond in rechte is betwist.

Evenmin kan de nietigheid van het besluit op voormelden grond nog worden
beweerd, zoodra in de gedingen, waarin, ten tijde dat zulks door het vorig lid
niet was buitengesloten, de rechtsgeldigheid van het besluit op bedoelden grond
mocht zijn betwist, dit beroep op nietigheid bij gewijsde is verworpen.

Tekst ontwerp Meijers (1954)

Artikel 2.1.8
Het ter algemene vergadering van een vereniging of van een naamloze
vennootschap uitgesproken oordeel van de voorzitter is beslissend voor de
vraag, of een besluit is genomen en wat het besluit inhoudt.

Het besluit is voor de rechtspersoon en haar leden of aandeelhouders
bindend, tenzij het besluit wegens strijd met de openbare orde of de goede
zeden nietig is, of door de rechter op een daartoe strekkende vordering is
vernietigd wegens bedrog, bedreiging, misbruik van omstandigheden of dwa-
ling wegens strijd met de wettelijke of statutaire bepalingen, die de bevoegd-
heid der algemene vergadering en de wijze van totstandkoming van besluiten
regelen.

Een besluit van een algemene vergadering van een rechtspersoonlijkheid
bezittende vereniging of van een naamloze vennootschap is vernietigbaar,
wanneer de vereiste meerderheid is verkregen door bedrog, bedreiging of
misbruik van omstandigheden, of is afgegeven onder invloed van een dwaling.
Een dwaling komt slechts dan in aanmerking, wanneer zij is opgewekt door het
bestuur of door mede-leden of aandeelhouders, of wanneer de dwaling een feit
betrof, van de juistheid waarvan de vergadering uitdrukkelijk of stilzwijgend bij
het nemen van het besluit ten onrechte is uitgegaan.

Een lid, een aandeelhouder of een andere belanghebbende is bevoegd de
vernietiging van een besluit wegens strijd met de goede trouw of met de
wettelijke of statutaire bepalingen te vorderen, binnen een jaar nadat het besluit
te zijner kennis is gekomen of nadat aan het besluit voldoende openbaarheid is
gegeven.

Artikel 2.1.9
Een vordering tot vernietiging van een besluit van de algemene vergadering
moet tegen de rechtspersoon worden ingesteld bij de rechtbank van de plaats
waar de rechtspersoon is gevestigd.

Een in kracht van gewijsde gegane uitspraak omtrent een vordering tot
vernietiging van een besluit is voor een ieder bindend, onverminderd de
bevoegdheid van leden of aandeelhouders zich bij wijze van request civiel,
en van derde zich bij wijze van derden-verzet tegen de uitspraak te verzetten.
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Regeringsontwerp artikel 2.1.8 – 2.1.9 BW

Artikel 2.1.8
Tenzij de statuten anders bepalen, is het ter algemene vergadering van een
vereniging of naamloze vennootschap uitgesproken oordeel van de voorzitter,
dat door de vergadering een besluit is genomen, beslissend. Hetzelfde geldt
voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd werd over een
niet schriftelijk vastgelegd voorstel.

Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid
bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming
plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke
stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde
aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsge-
volgen van de oorspronkelijke stemming.

Artikel 2.1.9
Een vordering tot vernietiging van een besluit van de algemene vergadering of
tot vernietiging van een stem, moet tegen de rechtspersoon worden ingesteld bij
de rechtbank van de woonplaats van de rechtspersoon. Indien het bestuur van
de rechtspersoon de vordering instelt, wijst de rechtbank ambtshalve of op
verzoek van een belanghebbende iemand aan, die in naam van de rechtspersoon
in het geding optreed.

Een in kracht van gewijsde gegane uitspraak, waarbij een besluit is
vernietigd, is voor een ieder bindend, onverminderd de mogelijkheid van het
instellen van derden-verzet of request-civiel; het laatste middel komt ieder lid of
aandeelhouder toe.

Aangepast ontwerp artikel 2.1.8 – 2.1.9a BW

Artikel 2.1.8
Tenzij de statuten anders bepalen, is het ter algemene vergadering van een
vereniging of naamloze vennootschap uitgesproken oordeel van de voorzitter,
dat door de vergadering een besluit is genomen, beslissend. Hetzelfde geldt
voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd werd over een
niet schriftelijk vastgelegd voorstel.

Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid
bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming
plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke
stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde
aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsge-
volgen van de oorspronkelijke stemming.
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Artikel 2.1.8a
1. Een besluit van de algemene vergadering van een vereniging of van een

naamloze vennootschap kan door een rechterlijk vonnis worden vernietigd:
a. wegens strijd met de wettelijke bepalingen die de bevoegdheid van de

algemene vergadering en de wijze van totstandkoming van besluiten
regelen;

b. wegens strijd met de statuten;
c. wegens strijd met de goede trouw.

2. Op de in het eerste lid vermelde vernietigingsgronden kan ieder lid,
aandeelhouder, bestuurder of andere belanghebbende een beroep doen, mits
hij een redelijk belang heeft bij de naleving van de wettelijke of statutaire
bepaling of van de goede trouw.

3. In de gevallen van het eerste lid loopt de verjaringstermijn van één jaar,
bedoeld in het eerste lid van artikel 3.2.17, vanaf de dag dat hetzij aan het
besluit voldoende openbaarheid is gegeven, hetzij degene die de vernieti-
ging vordert, het besluit kende of van het besluit verwittigd was. Indien
vernietiging van het besluit wordt gevorderd op grond van het ontbreken
van de vereiste meerderheid ten gevolge van de vernietiging van een
beslissend aantal stemmen, loopt de verjaringstermijn vanaf de dag dat
een beslissend aantal stemmen is vernietigd.

4. Op de vernietiging van een stem zijn de bepalingen betreffende de vernieti-
ging van rechtshandelingen toepasselijk, met uitzondering van artikel 3.2.3
en het vijfde lid van artikel 3.2.10, en met dien verstande dat onbekwaam-
heid en gemis aan wil leiden tot vernietigbaarheid. Een stem is ook
vernietigbaar wegens een dwaling indien het ontstaan of voortbestaan
daarvan is toe te rekenen aan de rechtspersoon, of de meerderheid der
vergadering bij het nemen van het besluit onder invloed verkeerde van
dezelfde dwaling als degeen die de stem uitbracht.

5. Onverminderd het in de titel Rechtshandelingen bepaalde kan een door de
wijze van totstandkoming vernietigbaar besluit worden bevestigd, door-
dat hetzelfde besluit opnieuw wordt genomen, tenzij inmiddels door een
daartoe bevoegde persoon in rechte een beroep is gedaan op de grond tot
vernietiging.

Artikel 2.1.9
Een vordering tot vernietiging van een besluit van de algemene vergadering of
tot vernietiging van een stem, moet tegen de rechtspersoon worden ingesteld bij
e rechtbank van de woonplaats van de rechtspersoon. Indien het bestuur van de
rechtspersoon de vordering instelt, wijst de rechtbank ambtshalve of op verzoek
van een belanghebbende iemand aan, die in naam van de rechtspersoon in het
geding optreed.

Een in kracht van gewijsde gegane uitspraak, waarbij een besluit is
vernietigd, is voor een ieder bindend, onverminderd de mogelijkheid van het
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instellen van derden-verzet of request-civiel; het laatste middel komt ieder lid of
aandeelhouder toe.

Artikel 2.1.9a
De vorige drie artikelen zijn van overeenkomstige toepassing op besluiten,
genomen door andere organen van rechtspersonen met uitzondering van kerk-
genootschappen en hun zelfstandige onderdelen.

Boek 2 BW art 10 – 13 (1976)

Artikel 10
1. Tenzij de statuten anders bepalen, is het ter algemene vergadering van een

rechtspersoon uitgesproken oordeel van de voorzitter, dat door de vergade-
ring een besluit is genomen, beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van
een genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk
vastgelegd voorstel.

2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid
bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe
stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de
oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een
stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming
vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

Artikel 11
1. Een besluit van de algemene vergadering van een rechtspersoon kan door

een rechterlijk vonnis worden vernietigd:
a. wegens strijd met de wettelijke bepalingen die de bevoegdheid van de

algemene vergadering en de wijze van totstandkoming van besluiten
regelen;

b. wegens strijd met de statuten;
c. wegens strijd met de goede trouw.

2. Op de in het eerste lid vermelde vernietigingsgronden kan ieder lid,
aandeelhouder, bestuurder of andere belanghebbende een beroep doen, mits
hij een redelijk belang heeft bij de naleving van de wettelijke of statutaire
bepaling of van de goede trouw.

3. De bevoegdheid om in rechte vernietiging van het besluit te vorderen verjaart
door verloop van één jaar vanaf de dag dat hetzij aan het besluit voldoende
openbaarheid is gegeven, hetzij degene die de vernietiging vordert, het besluit
kende of van het besluit verwittigd was. In afwijking van het bovenstaande
kan te allen tijde een beroep op de vernietigbaarheid worden gedaan ter
afwering van een op het besluit steunende rechtsvordering van de rechts-
persoon.
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4. Onverminderd hetgeen uit het elders in de wet bepaalde voortvloeit, kan een
door de wijze van totstandkoming vernietigbaar besluit worden bevestigd,
doordat hetzelfde besluit op geldige wijze opnieuw wordt genomen, tenzij
inmiddels door een daartoe bevoegde persoon in rechte een beroep is
gedaan op de grond tot vernietiging.

Artikel 12
1. Een vordering tot vernietiging van een besluit van de algemeen vergadering

moet tegen de rechtspersoon worden ingesteld bij de rechtbank van de
woonplaats van de rechtspersoon. Indien een bestuurder van de rechts-
persoon de vordering instelt, wijst de rechtbank ambtshalve of op verzoek
van een belanghebbende iemand aan, die in naam van de rechtspersoon in
het geding optreedt.

2. Een in kracht van gewijsde gegane uitspraak, waarbij een besluit is vernietigd
of waarbij is vastgesteld dat een besluit nietig is, is voor een ieder bindend,
onverminderd de mogelijkheid van het instellen van derden-verzet of request
civiel; het laatste middel komt ieder lid of aandeelhouder toe.

Artikel 13
De vorige drie artikelen zijn van overeenkomstige toepassing op besluiten,
genomen door andere organen van rechtspersonen, met dien verstande dat het
besluit nietig is indien het orgaan niet bevoegd was het besluit te nemen.

Artikel 1374 boek III (oud) BW
1. Alle wettiglijk gemaakte overeenkomsten strekken dengenen die dezelve

hebben aangegaan tot wet.
2. Zij kunnen niet herroepen worden, dan met wederzijdsche toestemming, of

uit hoofde der redenen welke de wet daartoe voldoende verklaart.
3. Zij moeten te goeder trouw worden ten uitvoer gebragt.

Bepalingen over het recht van enquête
Voorstel van de Staatscommissie (1890)

Artikel 100
Op schriftelijk verzoek van houders van aandeelen, ten minste één tiende van het
vennootschappelijk kapitaal, waarvoor deelgenomen is, of een zooveel geringer
bedrag, als bij de akte zal zijn bepaald, vertegenwoordigende, kan de arrondisse-
ments-rechtbank, binnen wier gebied de naamlooze vennootschap haren zeten
heeft, een of meer personen benoemen tot het instellen van een onderzoek naar het
beleid en den gang van zaken van de vennootschap, hetzij in haren geheelen
omvang, hetzij met betrekking tot een deel daarvan of tot een bepaald tijdvak.

Het verzoek wordt met redenen omkleed. Daarbij moet blijken, dat de
verzoekers zich te vergeefs tot het bestuur hebben gewend.
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De rechtbank beschikt op het verzoek in raadkamer, na de bestuurders en ook
de commissarissen, zoo die er zijn, te hebben gehoord of behoorlijk opgeroepen.

Bij de beschikking kan worden bepaald, dat de verzoekers zekerheid zullen
hebben te stellen voor de voldoening der op het onderzoek vallende kosten.

Hooger beroep is niet toegelaten.
Bij het aangaan van geldleeningen door uitgifte van obligatiën aan toonder,

kan aan de houders van een bij die uitgifte bepaald bedrag der obligatiën of aan
hunne overeenkomstig de voorwaarden dier uitgifte benoemde vertegenwoor-
digers een gelijk recht worden verleend, als bij het eerste lid van dit artikel aan
aandeelhouders is toegekend.

Artikel 101
Iedere bestuurder, commissaris, beambte of bediende der vennootschap is, voor
zooveel van hem afhangt, verplicht, aan de door de rechtbank benoemde
personen toegang te verleenen tot alle kantoren en inrichtingen der vennoot-
schap, hun de boeken met alle daarbij behoorende bescheiden open te leggen en
hun alle waarden der vennootschap te vertoonen.

Artikel 102
Het verslag van de uitkomst van het onderzoek wordt nedergelegd ter griffie
van de rechtbank ter inzage van iedere aandeelhouder, die daarvan bovendien te
zijnen koste afschrift kan ontvangen.

De kosten van het onderzoek komen ten laste der verzoekers, tenzij de
rechtbank, hetzij bij de in artikel 100 vermelde beschikking, hetzij na kennisne-
ming van het verslag, bepale, dat zij zullen worden gedragen door de vennoot-
schap, of door bestuurders of commissarissen of een of meer hunner in privé.

Ontwerp Nelissen (1910)

Artikel 52c
Op schriftelijk verzoek van een of meer houders van aandeelen, ten minste één
tiende gedeelte van het geplaatste kapitaal uitmakende, of een zooveel geringer
bedrag als bij de akte van oprichting zal zijn bepaald, kan de arrondissements-
rechtbank, binnen wier rechtsgebied de naamlooze vennootschap gevestigde is,
een of meer personen, aandeelhouders of anderen, mits niet bestuurder of
commissaris der vennootschap zijnde, benoemen tot het instellen van een
onderzoek naar het beleid en den gang der zaken van de vennootschap, hetzij
in haren geheelen omvang, hetzij met betrekking tot een gedeelte daarvan of tot
een bepaald tijdvak.

Het verzoek wordt met redenen omkleed; daarbij moet blijken, dat door den
verzoeker of de verzoekers te vergeefs een dergelijk verzoek tot het bestuur en de
commissarissen, zoo die er zijn, en tot de algemeene vergadering van aandeel-
houders is gericht.
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De rechtbank beschikt op het verzoek in raadkamer na verhoor of behoor-
lijke oproeping van de bestuurders en de commissarissen, zoo die er zijn.

Bij de beschikking kan worden bepaald, dat door den verzoeker of de
verzoekers zekerheid zal moeten gesteld worden voor de voldoening van de op
het onderzoek vallende kosten.

Tegen de beschikking is geenerlei voorziening toegelaten, onverminderd de
bevoegdheid van den procureur-generaal bij den Hoogen Raad om zich, alleen
in het belang der wet, tegen die beschikking in cassatie te voorzien.

Artikel 52e
Bij de akte van oprichting of bij overeenkomst kan aan anderen dan aandeel-
houders de bevoegdheid worden toegekend het schriftelijk verzoek te doen,
bedoeld bij het eerste lid van het voorgaand artikel. De bepalingen van het
tweede lid en volgende leden zijn van toepassing.

Artikel 52f
Ieder bestuurder en commissaris en, in het algemeen, ieder persoon in dienst der
naamlooze vennootschap is, voor zooverre van hem afhangt, verplicht aan de
door de rechtbank benoemde personen toegang te verleenen tot alle kantoren en
inrichtingen der vennootschap, hun de boeken met alle daarbij behoorende
bescheiden open te leggen en hun alle waarden der vennootschap te vertoonen.

Artikel 52g
Het verslag van de uitkomst van het onderzoek wordt ter griffie van de
rechtbank voor de aandeelhouders, de bestuurders, de commissarissen, en in
het geval bedoeld bij artikel 53 e voor hen, wien de daar omschreven
bevoegdheid is toegekend, ter kostelooze inzage neergelegd.

Binnen drie dagen na de nederlegging geeft de griffier daarvan schriftgelijk
kennis aan den verzoeker of de verzoekers en aan het bestuur der naamloooze
vennootschap. De kosten van het onderzoek komen ten laste van den verzoeker
of de verzoekers, tenzij de rechtbank na kennisneming van het verslag bepaalt,
dat zij zullen worden gedragen door de naamlooze vennootschap, door een of
meer harer bestuurders of commissarissen persoonlijk, of door een of meer
andere personen in haren dienst.

Ontwerp Heemskerk (1925)

Artikel 53
Op schriftelijk verzoek van een of meer houders van aandeelen, ten minste één
vijfde gedeelte van het geplaatste kapitaal uitmakende, of een zooveel geringer
bedrag als bij de akte van oprichting zal zijn bepaald, kan de arrondissements-
rechtbank, binnen wier rechtsgebied de naamlooze vennootschap gevestigde is,
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een of meer personen, die niet bestuurder of commissaris der vennootschap
zijn, benoemen tot het instellen van een onderzoek naar het beleid en den gang
van zaken van de vennootschap, hetzij in haren geheelen omvang, hetzij met
betrekking tot een gedeelte daarvan of tot een bepaald tijdvak.

Een verzoek kan aan de rechtbank slechts worden gedaan, indien door den
aandeelhouder of de aandeelhouders, in het vorige lid bedoeld, te vergeefs een
dergelijk verzoek tot het betsuur en de commissarissen, zoo die er zijn, en tot de
algemeene vergadering van aandeelhouders is gericht.

Het verzoekschrift, met redenen omkleed, wordt in tweevoud ingediend.
Een exemplaar doet de griffier onverwijld aan de vennootschap toekomen.

De rechtbank behandelt het verzoek met den meesten spoed in raadkamer en
beslist na verhoor of behoorlijke oproeping van de naamlooze vennootschap;
partijen verschijnen hetzij bij procureur, hetzij bijgestaan door haar procureurs.
De rechtbank kan, alvorens te beslissen, de verschijning van alle bestuurders en
commissarissen gelasten en, ook ambtshalve, getuigen en deskundigen hooren.

Artikel 53a
De rechtbank wijst het verzoek af wanneer niet blijkt van gegronde redenen om
aan een juist beleid en een goeden gang van zaken te twijfelen en dat de
verzoeker of verzoekers de door de rechtbank te bepalen zekerheid hebben
gesteld voor de voldoening van de op het onderzoek vallende kosten.

Indien de rechtbank het verzoek afwijst, kan zij te gelijker tijd den verzoeker
of de verzoekers veroordelen tot vergoeding van de schade aan de vennoot-
schap door indiening van het verzoek veroorzaakt.

Artikel 53b
Gedurende drie weken na den dag der beschikking van de rechtbank kunnen
zowel de verzoeker of de gezamenlijke verzoekers, althans zoovelen hunner als
te zamen ten minste één vijfde gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegen-
woordigen, als de vennootschap, in beroep komen bij het gerechtshof. Het met
redenen omkleede beroepschrift wordt in tweevoud ingediend. Een exemplaar
doet de griffier onverwijld aan de wederpartij toekomen. Overigens is het
bepaalde bij de artikelen 53 en 53a van overeenkomstige toepassing.

Tegen de beschikking van het hof is geene verdere voorziening toegelaten,
behoudens cassatie in het belang der wet.

Artikel 54
Indien bij de akte van oprichting of bij overeenkomst aan anderen dan
aandeelhouders de bevoegdheid is toegekend het schriftelijk verzoek te doen,
als bedoeld bij artikel 53, vindt het bepaalde bij dat artikel en de daarop
volgende artikelen zooveel mogelijk overeenkomstige toepassing.
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Artikel 54a
Het verslag van de uitkomst van het onderzoek wordt ter griffie van de rechtbank
voor de vennootschap, de aandeelhouders, de bestuurders en de commissarissen
en, in het geval bedoeld bij het vorige artikel, mede voor hen, wien de daar
omschreven bevoegdheid is toegekend, ter kostelooze inzage nedergelegd.

Ten spoedigste na de nederlegging geeft de griffier daarvan kennis aan den
verzoeker of de verzoekers en aan de vennootschap.

Artikel 54b
De kosten van het onderzoek worden voldaan door den verzoeker of de
verzoekers.

De rechtbank kan na kennisneming van het verslag bepalen, dat die kosten
geheel of gedeeltelijk zullen worden vergoed door de naamlooze vennootschap,
door een of meer andere personen in haren dienst. Tegen dergelijke voorzie-
ning, welke ook ambtshalve kan worden getroffen, doch nimmer dan nadat
degene, wien vergoeding van kosten wordt opgelegd, is gehoord of behoorlijk
opgeroepen, staat geen rechtsmiddel open; behoudens cassatie in het belang der
wet. De oproepingen geschieden door den griffier.

Artikel 54c
De artikelen 53 tot en met 53d, 54a en 54b zijn op eene naamlooze vennoot-
schap, welker akte van oprichting aandeelen aan toonder niet toelaat, alleen van
toepassing indien en voor zoover de akte van oprichting zulks bepaalt.

Artikel 53c
De door den rechter benoemde personen zijn gerechtigd tot inzage van de
boeken en bescheiden der naamlooze vennootschap, waarvoor de kennisneming
tot richtige vervulling van hunne taak nodig is. De waarden der vennootschap
moeten hun, desverlangd, worden getoond.

Het is den met het onderzoek belasten personen verboden hetgeen hun
nopens de zaken der vennootschap blijkt, verder bekend te maken dan hunne
opdracht met zich mee brengt.

Artikel 53d
Wanneer aan een met het onderzoek belast persoon inzage van boeken of
bescheiden der vennootschap wordt geweigerd, zal de president van de
arrondissements-rechtbank binnen wier rechtsgebied de vennootschap is ge-
vestigd op verzoek van dien persoon, na verhoor of behoorlijke oproeping van
het bestuur der vennootschap, de bevelen geven, welke de omstandigheden
noodig maken; daaronder begrepen het bevel aan de openbare macht om voor
zooveel noodig bijstand te verlenen en de last om eene woning binnen te treden,
wanneer de plaats, waar de boeken of bescheiden zich bevinden, een woning is
of alleen door ene woning toegankelijk. Tegen den wil van den bewoner wordt
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niet binnengetreden dan na vertoon van den last van den president. De
oproepingen geschieden door de griffier.

Hetzelfde geldt, indien wordt geweigerd de waarden der vennootschap te
toonen.

Ontwerp Donner (1927)

Artikel 53
Op schriftelijk verzoek van een of meer houders van aandeelen, ten minste één
vijfde gedeelte van het geplaatste kapitaal uitmakende, of een zoveel geringer
bedrag als bij de akte van oprichting zal zijn bepaald, kan de arrondissements-
rechtbank binnen wier rechtsgebied de naamlooze vennootschap is, een of meer
personen, die niet bestuurder of commissaris der vennootschap zijn, benoemen
tot het instellen van een onderzoek naar het beleid en den gang van zaken van
de vennootschap, hetzij in haren geheelen omvang, hetijz met betrekking tot het
gedeelte daarvan of tot een bepaald tijdvak.

Het verzoek kan aan de rechtbank slechts worden gedaan, indien door den
aandeelhouder of de aandeelhouders, in het vorige lid bedoeld, te vergeefs een
dergelijk verzoek tot het bestuur en de commissarissen, zoo die er zijn, en tot de
algemeene vergadering van aandeelhouders is gericht.

Het verzoekschrift, met redenen omkleed, wordt in tweevoud ingediend.
Een exemplaar doet de griffier onverwijld aan de vennootschap toekomen.

De rechtbank behandelt het verzoek met den meesten spoed in raadkamer en
beslist na verhoor of behoorlijke oproeping van de naamlooze vennootschap;
partijen verschijnen hetzij bij procureur, hetzij bijgestaan door haar procureurs.
De rechtbank kan, alvorens te beslissen, de verschijning van alle bestuurders en
commissarissen gelasten en, ook ambtshalve, getuigen en deskundigen hooren.

Artikel 53a
De rechtbank wijst het verzoek af wanneer niet blijkt van gegronde redenen om
aan een juist beleid en een goeden gang van zaken te twijfelen en dat de
verzoeker of verzoekers de door de rechtbank te bepalen zekerheid hebben
gesteld voor de voldoening van de op het onderzoek vallende kosten.

Indien de rechtbank het verzoek afwijst, kan zij te gelijker tijd den verzoeker
of de verzoekers veroordelen tot vergoeding van de schade aan de vennoot-
schap door indiening van het verzoek veroorzaakt.

Artikel 53b
Gedurende drie weken na den dag der beschikking van de rechtbank kunnen
zowel de verzoeker of de gezamenlijke verzoekers, althans zoovelen hunner als
te zamen ten minste één vijfde gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegen-
woordigen, als de vennootschap, in beroep komen bij het gerechtshof. Het met
redenen omkleede beroepschrift wordt in tweevoud ingediend. Een exemplaar
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doet de griffier onverwijld aan de wederpartij toekomen. Overigens is het
bepaalde bij de artikelen 53 en 53a van overeenkomstige toepassing.

Tegen de beschikking van het hof is geene verdere voorziening toegelaten,
behoudens cassatie in het belang der wet.

Artikel 53c
De door den rechter benoemde personen zijn gerechtigd tot inzage van de
boeken en bescheiden der naamlooze vennootschap, waarvoor de kennisneming
tot richtige vervulling van hunne taak nodig is. De waarden der vennootschap
moeten hun, desverlangd, worden getoond.

Het is den met het onderzoek belasten personen verboden hetgeen hun
nopens de zaken der vennootschap blijkt, verder bekend te maken dan hunne
opdracht met zich mee brengt.

Artikel 53d
Wanneer aan een met het onderzoek belast persoon inzage van boeken of
bescheiden der vennootschap wordt geweigerd, zal de president van de
arrondissements-rechtbank binnen wier rechtsgebied de vennootschap is ge-
vestigd op verzoek van dien persoon, na verhoor of behoorlijke oproeping van
het bestuur der vennootschap, de bevelen geven, welke de omstandigheden
noodig maken; daaronder begrepen het bevel aan de openbare macht om voor
zooveel noodig bijstand te verlenen en de last om eene woning binnen te treden,
wanneer de plaats, waar de boeken of bescheiden zich bevinden, een woning is
of alleen door ene woning toegankelijk. Tegen den wil van den bewoner wordt
niet binnengetreden dan na vertoon van den last van den president. De
oproepingen geschieden door de griffier.

Hetzelfde geldt, indien wordt geweigerd de waarden der vennootschap te
toonen.

Artikel 54
Indien bij de akte van oprichting of bij overeenkomst aan anderen dan
aandeelhouders de bevoegdheid is toegekend het schriftelijk verzoek te doen,
als bedoeld bij artikel 53, vindt het bepaalde bij dat artikel en de daarop
volgende artikelen zooveel mogelijk overeenkomstige toepassing.

Artikel 54a
Het verslag van de uitkomst van het onderzoek wordt ter griffie van de rechtbank
voor de vennootschap, de aandeelhouders, de bestuurders en de commissarissen
en, in het geval bedoeld bij het vorige artikel, mede voor hen, wien de daar
omschreven bevoegdheid is toegekend, ter kostelooze inzage nedergelegd.

Ten spoedigste na de nederlegging geeft de griffier daarvan kennis aan den
verzoeker of de verzoekers en aan de vennootschap.

BIJLAGE I

232



Artikel 54b
De kosten van het onderzoek worden voldaan door den verzoeker of de verzoekers.

De rechtbank kan na kennisneming van het verslag bepalen, dat die kosten
geheel of gedeeltelijk zullen worden vergoed door de naamlooze vennootschap,
door een of meer andere personen in haren dienst. Tegen dergelijke voorzie-
ning, welke ook ambtshalve kan worden getroffen, doch nimmer dan nadat
degene, wien vergoeding van kosten wordt opgelegd, is gehoord of behoorlijk
opgeroepen, staat geen rechtsmiddel open; behoudens cassatie in het belang der
wet. De oproepingen geschieden door den griffier.

Artikel 54c
De artikelen 53 tot en met 53d, 54a en 54b zijn op eene naamlooze vennoot-
schap, welker akte van oprichting aandeelen aan toonder niet toelaat, alleen van
toepassing indien en voor zoover de akte van oprichting zulks bepaalt.

Wetboek van Koophandel (1929)

Artikel 53
Op schriftelijk verzoek van een of meer houders van aandeelen, ten minste één
vijfde gedeelte van het geplaatste kapitaal uitmakende, of een zoveel geringer
bedrag als bij de akte van oprichting zal zijn bepaald, kan de arrondissements-
rechtbank binnen wier rechtsgebied de naamlooze vennootschap is, een of meer
personen, die niet bestuurder of commissaris der vennootschap zijn, benoemen
tot het instellen van een onderzoek naar het beleid en den gang van zaken van
de vennootschap, hetzij in haren geheelen omvang, hetzij met betrekking tot het
gedeelte daarvan of tot een bepaald tijdvak.

Het verzoek kan aan de rechtbank slechts worden gedaan, indien door den
aandeelhouder of de aandeelhouders, in het vorige lid bedoeld, te vergeefs een
dergelijk verzoek tot het bestuur en de commissarissen, zoo die er zijn, en tot de
algemeene vergadering van aandeelhouders is gericht.

Het verzoekschrift, met redenen omkleed, wordt in tweevoud ingediend.
Een exemplaar doet de griffier onverwijld aan de vennootschap toekomen.

De rechtbank behandelt het verzoek met den meesten spoed in raadkamer en
beslist na verhoor of behoorlijke oproeping van de naamlooze vennootschap;
partijen verschijnen hetzij bij procureur, hetzij bijgestaan door haar procureurs.
De rechtbank kan, alvorens te beslissen, de verschijning van alle bestuurders en
commissarissen gelasten en, ook ambtshalve, getuigen en deskundigen hooren.

Artikel 53a
De rechtbank wijst het verzoek af wanneer niet blijkt van gegronde redenen om
aan een juist beleid en een goeden gang van zaken te twijfelen en dat de
verzoeker of verzoekers de door de rechtbank te bepalen zekerheid hebben
gesteld voor de voldoening van de op het onderzoek vallende kosten.
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Indien de rechtbank het verzoek afwijst, kan zij te gelijker tijd den verzoeker
of de verzoekers veroordelen tot vergoeding van de schade aan de vennoot-
schap door indiening van het verzoek veroorzaakt.

Artikel 53b
Gedurende drie weken na den dag der beschikking van de rechtbank kunnen
zowel de verzoeker of de gezamenlijke verzoekers, althans zoovelen hunner als
te zamen ten minste één vijfde gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegen-
woordigen, als de vennootschap, in beroep komen bij het gerechtshof. Het met
redenen omkleede beroepschrift wordt in tweevoud ingediend. Een exemplaar
doet de griffier onverwijld aan de wederpartij toekomen. Overigens is het
bepaalde bij de artikelen 53 en 53a van overeenkomstige toepassing.

Tegen de beschikking van het hof is geene verdere voorziening toegelaten,
behoudens cassatie in het belang der wet.

Artikel 53c
De door den rechter benoemde personen zijn gerechtigd tot inzage van de
boeken en bescheiden der naamlooze vennootschap, waarvoor de kennisneming
tot richtige vervulling van hunne taak nodig is. De waarden der vennootschap
moeten hun, desverlangd, worden getoond.

Het is den met het onderzoek belasten personen verboden hetgeen hun
nopens de zaken der vennootschap blijkt, verder bekend te maken dan hunne
opdracht met zich mee brengt.

Artikel 53d
Wanneer aan een met het onderzoek belast persoon inzage van boeken of
bescheiden der vennootschap wordt geweigerd, zal de president van de
arrondissements-rechtbank binnen wier rechtsgebied de vennootschap is ge-
vestigd op verzoek van dien persoon, na verhoor of behoorlijke oproeping van
het bestuur der vennootschap, de bevelen geven, welke de omstandigheden
noodig maken; daaronder begrepen het bevel aan de openbare macht om voor
zooveel noodig bijstand te verlenen en de last om eene woning binnen te treden,
wanneer de plaats, waar de boeken of bescheiden zich bevinden, een woning is
of alleen door ene woning toegankelijk. Tegen den wil van den bewoner wordt
niet binnengetreden dan na vertoon van den last van den president. De
oproepingen geschieden door de griffier.

Hetzelfde geldt, indien wordt geweigerd de waarden der vennootschap te
toonen.

Artikel 54
Indien bij de akte van oprichting of bij overeenkomst aan anderen dan
aandeelhouders de bevoegdheid is toegekend het schriftelijk verzoek te doen,
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als bedoeld bij artikel 53, vindt het bepaalde bij dat artikel en de daarop
volgende artikelen zooveel mogelijk overeenkomstige toepassing.

Artikel 54a
Het verslag van de uitkomst van het onderzoek wordt ter griffie van de rechtbank
voor de vennootschap, de aandeelhouders, de bestuurders en de commissarissen
en, in het geval bedoeld bij het vorige artikel, mede voor hen, wien de daar
omschreven bevoegdheid is toegekend, ter kostelooze inzage nedergelegd.

Ten spoedigste na de nederlegging geeft de griffier daarvan kennis aan den
verzoeker of de verzoekers en aan de vennootschap.

Artikel 54b
De kosten van het onderzoek worden voldaan door den verzoeker of de
verzoekers.

De rechtbank kan na kennisneming van het verslag bepalen, dat die kosten
geheel of gedeeltelijk zullen worden vergoed door de naamlooze vennootschap,
door een of meer andere personen in haren dienst. Tegen dergelijke voorzie-
ning, welke ook ambtshalve kan worden getroffen, doch nimmer dan nadat
degene, wien vergoeding van kosten wordt opgelegd, is gehoord of behoorlijk
opgeroepen, staat geen rechtsmiddel open; behoudens cassatie in het belang der
wet. De oproepingen geschieden door den griffier.

Artikel 54c
De artikelen 53 tot en met 53d, 54a en 54b zijn op eene naamlooze vennoot-
schap, welker akte van oprichting aandeelen aan toonder niet toelaat, alleen van
toepassing indien en voor zoover de akte van oprichting zulks bepaalt.

Wetboek van Koophandel (1971)

Artikel 53
Op schriftelijk verzoek van degenen die krachtens het volgend lid daartoe
bevoegd zijn of op vordering van de procureur-generaal bij het gerechtshof te
Amsterdam, ingesteld om redenen van openbaar belang, kan de ondernemings-
kamer van dit gerechtshof een of meer personen benoemen tot het instellen van
een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van de vennootschap hetzij
in de gehele omvang daarvan, hetzij met betrekking tot een gedeelte of tot een
bepaald tijdvak. Tot het indienen van een verzoekschrift zijn bevoegd:
a. een of meer houders van aandelen of certificaten van aandelen, die alleen of

gezamenlijk tenminste een tiende gedeelte van het geplaatste kapitaal
vertegenwoordigen of rechthebbenden zijn op een bedrag van aandelen of
certificaten daarvan tot een nominale waarde van ƒ 500 000, of zoveel
minder als de statuten bepalen;
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b. een vereniging van werknemers, die in de onderneming werkzame personen
onder haar leden telt en tenminste twee jaar in het bezit is van rechts-
persoonlijkheid, mits zij krachtens haar statuten ten doel heeft de belangen
van haar leden als werknemers te behartigen en als zodanig in de bedrijfstak
of onderneming werkzaam is;

c. degenen, aan wie daartoe bij de akte van oprichting of bij overeenkomst met
de vennootschap de bevoegdheid is toegekend.

Indien de vennootschap wegens het bedrijf dat zij uitoefent, is onderworpen aan
het toezicht van de Verzekeringskamer of De Nederlandsche Bank N.V., doet de
griffier een afschrift van het verzoekschrift, dan wel van de vordering van de
procureur-generaal, ook aan de toezichthoudende instelling toekomen.

De ondernemingskamer behandelt het verzoek of de vordering met de
meeste spoed; de verzoekers en de vennootschap verschijnen hetzij bij procu-
reur, hetzij bijgestaan door hun procureurs. Alvorens te beslissen kan de
ondernemingskamer, ook ambtshalve, deskundigen horen.

Artikel 53a
De verzoekers en de procureur-generaal zijn niet ontvankelijk, indien niet blijkt
dat zij schriftelijk tevoren hun bezwaren kenbaar hebben gemaakt aan het
bestuur en de commissarissen, zo die er zijn, en sindsdien een zodanige termijn
is verlopen dat de vennootschap redelijkerwijze de gelegenheid heeft gehad
deze bezwaren te onderzoeken en naar aanleiding daarvan maatregelen te
nemen. Een vereniging van werknemers is voorts niet ontvankelijk, indien zij
niet tevoren de ondernemingsraad, die aan een door de vennootschap gedreven
onderneming is verbonden, in de gelegenheid heeft gesteld schriftelijk van zijn
gevoelen te doen blijken. De procureur-generaal deelt bij zijn vordering mede
of hij de ondernemingsraad in de gelegenheid heeft gesteld van zijn gevoelen te
doen blijken.

De ondernemingskamer wijst het verzoek of de vordering slechts toe,
wanneer blijkt van gegronde redenen om aan een juist beleid te twijfelen.

Indien de ondernemingskamer het verzoek afwijst, en daarbij beslist dat het
naar haar oordeel niet op redelijke gronden is gedaan, kan de vennootschap
tegen de verzoeker of verzoekers bij de ondernemingskamer een eis instellen tot
vergoeding van de schade die zij ten gevolge van het verzoek lijdt. Voor de
instelling van een vordering tegen een verzoeker geldt als diens woonplaats
mede de woonplaats die hij voor de indiening van het verzoek heeft gekozen.

Wordt het verzoek of de vordering toegewezen, dan stelt de ondernemings-
kamer het bedrag vast dat het onderzoek ten hoogste mag kosten. De onderne-
mingskamer kan hangende het onderzoek dit bedrag op verzoek van de door
haar benoemde personen verhogen, na verhoor, althans oproeping van de
oorspronkelijke verzoekers. De ondernemingskamer bepaalt de vergoeding
van de door haar benoemde personen. De vennootschap betaalt de kosten
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van het onderzoek; in geval van geschil beslist de ondernemingskamer op
verzoek van de meest gerede partij. De ondernemingskamer kan bepalen dat de
vennootschap voor de betaling der kosten zekerheid moet stellen.

Artikel 53b
De door de ondernemingskamer benoemde personen zijn gerechtigd tot inzage
van de boeken en bescheiden der naamloze vennootschap, waarvan zij de
kennisneming tot juiste vervulling van hun taak nodig achten. De bezittingen
van de vennootschap moeten hun desverlangd worden getoond. De bestuurders,
de commissarissen, zo die er zijn, alsmede degenen die in dienst der naamloze
vennootschap zijn, zijn verplicht desgevraagd alle inlichtingen te verschaffen
die nodig zijn voor de uitvoering van het onderzoek.

De ondernemingskamer kan, indien dit voor de juiste vervulling van hun
taak nodig is, de door haar benoemde personen op hun verzoek machtigen tot
het inzien van de boeken en bescheiden en het zich doen tonen van bescheiden
en het doen toen van de bezittingen van een rechtspersoon, die nauw verbonden
is met de vennootschap ten aanzien waarvan het onderzoek plaatsvindt. De
laatste zin van het vorige lid is van overeenkomstige toepassing.

Het is de met het onderzoek belast personen verboden, hetgeen hun bij hun
onderzoek blijkt, verder bekend te maken dan hun opdracht met zich brengt.

Artikel 53c
Wanneer aan een met het onderzoek belaste persoon wordt geweigerd over-
eenkomstig het vorige artikel inzag van boeken of bescheiden te verlenen of
bezittingen te tonen, geeft de voorzitter van de ondernemingskamer op verzoek
van die persoon de bevelen die de omstandigheden nodig maken.

De bevelen kunnen inhouden de opdracht aan de openbare macht om voor
zoveel nodig bijstand te verlenen en de last om een woning binnen te treden,
wanneer de plaats waar de boeken en bescheiden of de bezittingen zich
bevinden, een woning is, of alleen door een woning toegankelijk. De woning
wordt niet tegen den wil van de bewoner binnengetreden dan na vertoon van de
last van de voorzitter.

Artikel 53d
Het verslag van de uitkomst van het onderzoek wordt ter griffie van het
gerechtshof te Amsterdam nedergelegd.

De procureur-generaal bij het gerechtshof, de vennootschap, alsmede de
verzoekers en hun procureurs ontvangen een exemplaar van het verslag. In het
geval, bedoeld in artikel 53, derde lid, ontvangt ook de Verzekeringskamer,
onderscheidenlijk De Nederlandsche Bank N.V. een exemplaar van het verslag.
De ondernemingskamer kan bepalen dat het verslag voorts geheel of ge-
deeltelijk ter inzage ligt voor de door haar aan te wijzen andere personen of
voor een ieder.
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Het is aan anderen dan de vennootschap verboden mededelingen aan derden
te doen uit het verslag, voor zover dat niet voor een ieder ter inzage ligt, tenzij
zij daartoe op hun verzoek door de voorzitter van de ondernemingskamer zijn
gemachtigd. Een vereniging van werknemers is echter zonder een zodanige
machtiging bevoegd tot het verstrekken van mededelingen uit het verslag aan
de ondernemingsraad, die aan een door de vennootschap gedreven onderne-
ming is verbonden.

Ten spoedigste na de nederlegging geeft de griffier daarvan kennis aan de
verzoeker of verzoekers en aan de vennootschap; indien de ondernemingskamer
dit beveelt, draagt hij voorts zorg voor de bekendmaking van de nederlegging en
van de in het tweede lid bedoelde beschikking in deNederlandsche Staatscourant.

Artikel 53e
De ondernemingskamer kan na kennisneming van het verslag op verzoek van
de vennootschap beslissen, dat deze de kosten van het onderzoek geheel of
gedeeltelijk kan verhalen op de verzoekers, indien uit het verslag blijkt dat het
verzoek niet op redelijke grond is gedaan, dan wel op een bestuurder, een
commissaris of een ander die in dienst der vennootschap is, indien uit het
verslag blijkt dat deze verantwoordelijk is voor een onjuist beleid of een
onbevredigende gang van zaken van de vennootschap. De laatste zin van het
derde lid van artikel 53a is van toepassing.

Artikel 54
Indien uit het verslag van wanbeleid is gebleken, kan de ondernemingskamer
op verzoek van de oorspronkelijke verzoekers en, indien het verslag voor hen
ter inzage ligt, op verzoek van anderen die aan de in artikel 53, tweede lid,
gestelde vereisten voldoen, of op vordering van de procureur-generaal, inge-
steld om redenen van openbaar belang, een of meer van de in het volgende
artikel genoemde voorzieningen treffen, welke zij op grond van de uitkomst van
het onderzoek geboden acht.

Het verzoek moet geschieden en de vordering moet worden ingesteld binnen
twee maanden na nederlegging van het verslag ter griffie.

Het derde en vierde lid van artikel 53 zijn van overeenkomstige toepassing.
In het geval, bedoeld in artikel 53, derde lid, neemt de ondernemingskamer

geen beslissing, alvorens de Verzekeringskamer, onderscheidenlijk De Neder-
landsche Bank N.V. in de gelegenheid te hebben gesteld over het verzoek te
worden gehoord.

De ondernemingskamer kan haar beslissing voor een door haar te bepalen
termijn aanhouden, indien de vennootschap op zich neemt, bepaalde maatregelen
te treffen die een einde maken aan het wanbeleid of die de gevolgen welke daaruit
zijn voortgevloeid, zoveel mogelijk ongedaan maken of beperken.
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Artikel 54a
De voorzieningen, bedoeld in het vorige artikel, zijn:
a. schorsing of vernietiging van een besluit van de bestuurders, van commis-

sarissen, van de vergadering van aandeelhouders of van enig ander orgaan
der vennootschap;

b. schorsing of ontslag van een of meer bestuurders of commissarissen;
c. tijdelijke aanstelling van een of meer bestuurders of commissarissen;
d. tijdelijke afwijking van de door de ondernemingskamer aangegeven be-

palingen van de akte van oprichting;
e. ontbinding van de vennootschap.

Artikel 54b
De ondernemingskamer bepaalt de geldingsduur van door haar getroffen
tijdelijke voorzieningen; zij kan op verzoek van de verzoekers, bedoeld, in
artikel 54, of van de vennootschap dan wel op vordering van de procureur-
generaal die duur verlengen en verkorten.

De ondernemingskamer regelt zo nodig de gevolgen van de door haar
getroffen voorzieningen.

Een door de ondernemingskamer getroffen voorziening kan door de
vennootschap niet ongedaan worden gemaakt; een besluit daartoe is nietig.

De ondernemingskamer kan aan degenen die zij tijdelijk aanstelt tot bestuur-
der of commissaris, een beloning ten laste van de vennootschap toekennen.

Zij kan aan hen opdragen haar regelmatig verslag uit te brengen.
De ondernemingskamer spreekt de ontbinding der vennootschap niet uit,

wanneer het belang van de aandeelhouders of van degenen die in dienst der
vennootschap zijn, dan wel het openbaar belang zich daartegen verzet.

Artikel 54c
De ondernemingskamer kan de voorlopige tenuitvoerlegging der voorzieningen
genoemd in artikel 54a onder a-d, bevelen.

De griffier der ondernemingskamer doet ten kantore van het handelsregister,
waar de onderneming der vennootschap is ingeschreven, een afschrift van de
beschikkingen der ondernemingskamer nederleggen. Van beschikkingen die
niet voorlopig ten uitvoer kunnen worden gelegd, geschiedt de nederlegging
zodra zij in kracht van gewijsde zijn gegaan.

In het geval, bedoeld in artikel 53, derde lid ontvangt de Verzekeringskamer,
onderscheidenlijk de Nederlandsche Bank N.V. van de griffier een afschrift van
de beschikkingen van de ondernemingskamer.

Artikel 54d
Tot het instellen van beroep in cassatie tegen de beschikkingen van de
ondernemingskamer uit hoofde van de artikelen 53a-54c zijn, behalve de
procureur-generaal die de vordering heeft gedaan, en de vennootschap, bevoegd
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de verzoekers, althans zo velen van hen als overeenkomstig artikel 53 tweede
lid, tot het instellen van een verzoek in eerste aanleg bevoegd zijn.

Boek 2 BW (1976)

Artikel 344
De bepalingen van deze afdeling zijn van toepassing op de coöperatie, de
onderlinge waarborgmaatschappij, de naamloze vennootschap en de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Artikel 345
Op schriftelijk verzoek van degenen die krachtens artikel 346 of 347 van dit
Boek daartoe bevoegd zijn of op vordering van de procureur-generaal bij het
gerechtshof te Amsterdam, ingesteld om redenen van openbaar belang, kan de
ondernemingskamer van dit gerechtshof een of meer personen benoemen tot het
instellen van een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van de
vennootschap hetzij in de gehele omvang daarvan, hetzij met betrekking tot een
gedeelte of tot een bepaald tijdvak.

Artikel 346
Betreft het een naamloze vennootschap of een besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid, dan zijn tot het indienen van een verzoekschrift
bevoegd:
a. een of meer houders van aandelen of certificaten van aandelen, die alleen of

gezamenlijk tenminste een tiende gedeelte van het geplaatste kapitaal
vertegenwoordigen of rechthebbenden zijn op een bedrag van aandelen of
certificaten daarvan tot een nominale waarde van ƒ 500 000, of zoveel
minder als de statuten bepalen;

b. een vereniging van werknemers, die in de onderneming werkzame personen
onder haar leden telt en tenminste twee jaren volledige rechtsbevoegdheid
bezit, mits zij krachtens haar statuten ten doel heeft de belangen van haar
leden als werknemers te behartigen en als zodanig in de bedrijfstak of
onderneming werkzaam is;

c. degenen, aan wie daartoe bij de akte van oprichting of bij overeenkomst met
de vennootschap de bevoegdheid is toegekend.

Artikel 347
Betreft het een coöperatie of een onderlinge waarborgmaatschappij, dan zijn tot
het indienen van een verzoekschrift bevoegd:
a. leden van de rechtspersoon, ten getale van ten minste 300 of zoveel leden

als ten minst een tiende gedeelte van het ledental uitmaken, ofwel zoveel
leden als tezamen bevoegd zijn tot het uitbrengen van ten minste een tiende
gedeelte der stemmen in de algemene vergadering;
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b. een vereniging van werknemers, die in de onderneming werkzame personen
onder haar leden telt en ten minste twee jaren volledige rechtsbevoegdheid
bezit, mist zij krachtens haar statuten ten doel heeft de belangen van haar
leden als werknemers te behartigen en als zodanig in de bedrijfstak of
onderneming werkzaam is;

c. degenen, aan wie daartoe bij de statuten of bij overeenkomst met de
vereniging de bevoegdheid is toegekend.

Artikel 348
1. Indien de vennootschap wegens het bedrijf dat zij uitoefent, is onderworpen

aan het toezicht van de Verzekeringskamer of De Nederlandsche Bank N.V.,
doet de griffier een afschrift van het verzoekschrift, dan wel van de
vordering van de procureur-generaal, ook aan de toezichthoudende instel-
ling toekomen.

2. De ondernemingskamer behandelt het verzoek of de vordering met de
meeste spoed; de verzoekers en de vennootschap verschijnen hetzij bij
procureur, hetzij bijgestaan door hun procureurs. Alvorens te beslissen kan
de ondernemingskamer, ook ambtshalve, deskundigen horen.

Artikel 349
1. De verzoekers en de procureur-generaal zijn niet ontvankelijk, indien niet

blijkt dat zij schriftelijk tevoren hun bezwaren tegen het beleid of de gang
zaken hebben kenbaar gemaakt aan het bestuur en de raad van commissa-
rissen en sindsdien een zodanige termijn is verlopen dat de rechtspersoon
redelijkerwijze de gelegenheid heeft gehad deze bezwaren te onderzoeken
en naar aanleiding daarvan maatregelen te nemen.

2. Een vereniging van werknemers is voorts niet ontvankelijk, indien zij niet
tevoren de gekozen leden van ondernemingsraad, die aan een door de
rechtspersoon gedreven onderneming is verbonden, gezamenlijk in de ge-
legenheid heeft gesteld schriftelijk van hun gevoelen te doen blijken. De
procureur-generaal deelt bij zijn vordering mede of hij de ondernemingsraad
gezamenlijk in de gelegenheid heeft gesteld van hun gevoelen te doen blijken.

Artikel 350
1. De ondernemingskamer wijst het verzoek of de vordering slechts toe,

wanneer blijkt van gegronde redenen om aan een juist beleid te twijfelen.
2. Indien de ondernemingskamer het verzoek afwijst, en daarbij beslist dat het

naar haar oordeel niet op redelijke gronden is gedaan, kan de vennootschap
tegen de verzoeker of verzoekers bij de ondernemingskamer een eis
instellen tot vergoeding van de schade die zij ten gevolge van het verzoek
lijdt. Voor de instelling van een vordering tegen een verzoeker geldt als
diens woonplaats mede de woonplaats die hij voor de indiening van het
verzoek heeft gekozen.
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3. Wordt het verzoek of de vordering toegewezen, dan stelt de ondernemings-
kamer het bedrag vast dat het onderzoek ten hoogste mag kosten. De
ondernemingskamer kan hangende het onderzoek dit bedrag op verzoek van
de oor haar benoemde personen verhogen, na verhoor, althans oproeping
van de oorspronkelijke verzoekers. De ondernemingskamer bepaalt de
vergoeding van de door haar benoemde personen. De rechtspersoon betaalt
de kosten van het onderzoek; in geval van geschil beslist de ondernemings-
kamer op verzoek van de meest gerede partij. De ondernemingskamer kan
bepalen dat de rechtspersoon voor de betaling der kosten zekerheid moet
stellen.

Artikel 351
1. De door de ondernemingskamer benoemde personen zijn gerechtigd tot

inzage van de boeken en bescheiden van de rechtspersoon, waarvan zij de
kennisneming tot juiste vervulling van hun taak nodig achten. De bezittingen
van de rechtspersoon moeten hun desverlangd worden getoond. De bestuur-
ders, de commissarissen, zo die er zijn, alsmede degenen die in dienst der
naamloze vennootschap zijn, zijn verplicht desgevraagd alle inlichtingen te
verschaffen die nodig zijn voor de uitvoering van het onderzoek.

2. De ondernemingskamer kan, indien dit voor de juiste vervulling van hun
taak nodig is, de door haar benoemde personen op hun verzoek machtigen
tot het inzien van de boeken en bescheiden en het zich doen tonen van
bescheiden en het doen toen van de bezittingen van een rechtspersoon, die
nauw verbonden is met de vennootschap ten aanzien waarvan het onderzoek
plaatsvindt. De laatste zin van het vorige lid is van overeenkomstige
toepassing.

3. Het is de met het onderzoek belast personen verboden, hetgeen hun bij hun
onderzoek blijkt, verder bekend te maken dan hun opdracht met zich brengt.

Artikel 352
1. Wanneer aan een met het onderzoek belaste persoon wordt geweigerd

overeenkomstig het vorige artikel inzag van boeken of bescheiden te
verlenen of bezittingen te tonen, geeft de voorzitter van de ondernemings-
kamer op verzoek van die persoon de bevelen die de omstandigheden nodig
maken.

2. De bevelen kunnen inhouden de opdracht aan de openbare macht om voor
zoveel nodig bijstand te verlenen en de last om een woning binnen te treden,
wanneer de plaats waar de boeken en bescheiden of de bezittingen zich
bevinden, een woning is, of alleen door een woning toegankelijk. De
woning wordt niet tegen den wil van de bewoner binnengetreden dan na
vertoon van de last van de voorzitter.
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Artikel 353
1. Het verslag van de uitkomst van het onderzoek wordt ter griffie van het

gerechtshof te Amsterdam nedergelegd.
2. De procureur-generaal bij het gerechtshof, de rechtspersoon, alsmede de

verzoekers en hun procureurs ontvangen een exemplaar van het verslag. In
het geval, bedoeld in artikel 348 lid 1, ontvangt ook de Verzekeringskamer,
onderscheidenlijk De Nederlandsche Bank N.V. een exemplaar van het
verslag. De ondernemingskamer kan bepalen dat het verslag voorts geheel
of gedeeltelijk ter inzage ligt voor de door haar aan te wijzen andere
personen of voor een ieder.

3. Het is aan anderen dan de rechtspersoon verboden mededelingen aan derden
te doen uit het verslag, voor zover dat niet voor een ieder ter inzage ligt,
tenzij zij daartoe op hun verzoek door de voorzitter van de ondernemings-
kamer zijn gemachtigd. Een vereniging van werknemers is echter zonder
een zodanige machtiging bevoegd tot het verstrekken van mededelingen uit
het verslag aan de ondernemingsraad, die aan een door de rechtspersoon
gedreven onderneming is verbonden.

4. Ten spoedigste na de nederlegging geeft de griffier daarvan kennis aan de
verzoeker of verzoekers en aan de vennootschap; indien de ondernemings-
kamer dit beveelt, draagt hij voorts zorg voor de bekendmaking van de
nederlegging en van de in het tweede lid bedoelde beschikking in de
Nederlandse Staatscourant.

Artikel 354
De ondernemingskamer kan na kennisneming van het verslag op verzoek van
de rechtspersoon beslissen, dat deze de kosten van het onderzoek geheel of
gedeeltelijk kan verhalen op de verzoekers, indien uit het verslag blijkt dat het
verzoek niet op redelijke grond is gedaan, dan wel op een bestuurder, een
commissaris of een ander die in dienst der vennootschap is, indien uit het
verslag blijkt dat deze verantwoordelijk is voor een onjuist beleid of een
onbevredigende gang van zaken van de rechtspersoon. De laatste zin van het
tweede lid van artikel 350 is van toepassing.

Artikel 355
1. Indien uit het verslag van wanbeleid is gebleken, kan de ondernemings-

kamer op verzoek van de oorspronkelijke verzoekers en, indien het verslag
voor hen ter inzage ligt, op verzoek van anderen die aan de in artikel 346 of
347 van dit Boek gestelde vereisten voldoen, of op vordering van de
procureur-generaal, ingesteld om redenen van openbaar belang, een of meer
van de in het volgende artikel genoemde voorzieningen treffen, welke zij op
grond van de uitkomst van het onderzoek geboden acht.

BIJLAGE I

243



2. Het verzoek moet geschieden en de vordering moet worden ingesteld
binnen twee maanden na nederlegging van het verslag ter griffie.

3. Artikel 348 van dit Boek is van overeenkomstige toepassing.

In het geval, bedoeld in artikel 348 eerste lid, neemt de ondernemingskamer
geen beslissing, alvorens de Verzekeringskamer, onderscheidenlijk De Neder-
landsche Bank N.V. in de gelegenheid te hebben gesteld over het verzoek te
worden gehoord.

De ondernemingskamer kan haar beslissing voor een door haar te bepalen
termijn aanhouden, indien de vennootschap op zich neemt, bepaalde maatregelen
te treffen die een einde maken aan het wanbeleid of die de gevolgen welke daaruit
zijn voortgevloeid, zoveel mogelijk ongedaan maken of beperken.

Artikel 356
De voorzieningen, bedoeld in het vorige artikel, zijn:
a. schorsing of vernietiging van een besluit van de bestuurders, van commis-

sarissen, van de vergadering van aandeelhouders of van enig ander orgaan
der vennootschap;

b. schorsing of ontslag van een of meer bestuurders of commissarissen;
c. tijdelijke aanstelling van een of meer bestuurders of commissarissen;
d. tijdelijke afwijking van de door de ondernemingskamer aangegeven be-

palingen van de akte van oprichting;
e. ontbinding van de vennootschap.

Artikel 357
1. De ondernemingskamer bepaalt de geldingsduur van door haar getroffen

tijdelijke voorzieningen; zij kan op verzoek van de verzoekers, bedoeld, in
artikel 355, of van de vennootschap dan wel op vordering van de procureur-
generaal die duur verlengen en verkorten.

2. De ondernemingskamer regelt zo nodig de gevolgen van de door haar
getroffen voorzieningen.

3. Een door de ondernemingskamer getroffen voorziening kan door de rechts-
persoon niet ongedaan worden gemaakt; een besluit daartoe is nietig.

4. De ondernemingskamer kan aan degenen die zij tijdelijk aanstelt tot
bestuurder of commissaris, een beloning ten laste van de vennootschap
toekennen.

5. Zij kan aan hen opdragen haar regelmatig verslag uit te brengen.
6. De ondernemingskamer spreekt de ontbinding der vennootschap niet uit,

wanneer het belang van de aandeelhouders of van degenen die in dienst der
vennootschap zijn, dan wel het openbaar belang zich daartegen verzet.
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Artikel 358
1. De ondernemingskamer kan de voorlopige tenuitvoerlegging der voorzie-

ningen genoemd in artikel 355 onder a-d, bevelen.
2. De griffier der ondernemingskamer doet ten kantore van het handelsregister,

waar de rechtspersoon is ingeschreven, een afschrift van de beschikkingen
der ondernemingskamer nederleggen. Van beschikkingen die niet voorlopig
ten uitvoer kunnen worden gelegd, geschiedt de nederlegging zodra zij in
kracht van gewijsde zijn gegaan.

3. In het geval, bedoeld in artikel 53, derde lid ontvangt de Verzekeringskamer,
onderscheidenlijk de Nederlandsche Bank N.V. van de griffier een afschrift
van de beschikkingen van de ondernemingskamer.

Artikel 359
Tot het instellen van beroep in cassatie tegen de beschikkingen van de
ondernemingskamer uit hoofde van deze titel zijn, behalve de procureur-
generaal die de vordering heeft gedaan, en de rechtspersoon, bevoegd de
verzoekers, althans zo velen van hen als overeenkomstig artikel 346 of 347
van dit Boek tot het instellen van een verzoek in eerste aanleg bevoegd zijn.
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