Woord vooraf

Dit boek is het resultaat van het promotieonderzoek van Floor Eikelboom. Het
gaat over de (onmiddellijke) voorzieningen die de ondernemingskamer kan treffen in het kader van de enquêteprocedure. Huub Willems en Martin van Olffen
waren de promotoren. De openbare verdediging van dit proefschrift vond plaats
op 26 juni 2017.
De leidraad van dit onderzoek is dat (onmiddellijke) voorzieningen dienen om onverantwoord gedrag van rechtspersonen tegen te gaan. Er is dan ook
veel aandacht voor de vraag hoe een juridische constructie als de rechtspersoon
gedrag kan vertonen. Nadat de factoren waaruit dit gedrag ontstaat, zijn beschreven, wordt uitgelegd hoe deze kunnen worden gemanipuleerd door middel
van (onmiddellijke) voorzieningen. Personen, die het gedrag van rechtspersonen
kunnen bepalen, kunnen (tijdelijk) worden vervangen en regels die het (ontstaan van) het gedrag van rechtspersonen vormgeven, kunnen (tijdelijk) worden
gewijzigd. Het idee is dat daardoor beter gedrag ontstaat.
Deze vorm van gedragstherapie voor rechtspersonen is echter niet zonder
complicaties. Achter de factoren die het gedrag van rechtspersonen bepalen,
gaan namelijk ideeën en belangen schuil. De aandeelhouders(vergadering) kunnen (kan) bijvoorbeeld veelal bepalen wie de bestuurders zijn, omdat vertrouwen tussen de aandeelhouders en het bestuur als essentieel wordt gezien. Dat
vertrouwen kan verdwijnen als de ondernemingskamer de zittende bestuurders
buitenspel zet en tijdelijke vervangers aanstelt. Dit onderzoek zet uiteen hoe
dergelijke omstandigheden meewegen in de belangenafweging die moet plaatsvinden alvorens (onmiddellijke) voorzieningen kunnen worden getroffen.
Om te beschrijven hoe (onmiddellijke) voorzieningen doorwerken in (het
gedrag van) de rechtspersoon en welke complicaties dat meebrengt, gaat
Eikelboom in op een veelheid aan rechtsvragen, leerstukken en rechtsgebieden, variërend van ondernemingsrecht tot goederenrecht tot mensenrechten,
van concordantiebeginsel tot wilsautonomie en van (staats)aansprakelijkheid
tot reële executie en giraal effectenverkeer. Het brede scala aan potentiële
(onmiddellijke) voorzieningen wordt aldus geplaatst in de gevarieerde context
waarin deze ingrijpen. Deze context bestaat deels uit nationale wetgeving, die
enerzijds de belangen van stakeholders (zoals crediteuren, werknemers en (minderheids)aandeelhouders) beoogt te beschermen en de economie poogt te bevorderen, maar anderzijds ook de ruimte biedt aan gebruikers van rechtspersonen
om naar eigen inzicht persoonlijke of ideële belangen te dienen. Daarnaast spelen ook internationale regelingen een rol. Het gaat daarbij om mensenrechten
die voorwaarden stellen aan (onmiddellijke) voorzieningen die ‘raken aan de
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portemonnee’, of het recht van burgers om zich te organiseren zonder overheidsbemoeienis. Ook het EU-recht stelt paal en perk aan (onmiddellijke) voorzieningen op terreinen waarop het recht van de lidstaten is geharmoniseerd.
Aldus benadert dit onderzoek (onmiddellijke) voorzieningen vanuit de dogmatiek. Daarin onderscheidt het zich van veel andere publicaties over enquêterecht. Dat neemt niet weg dat in dit onderzoek veel aandacht is voor de praktijk.
In kaart wordt gebracht wat de aandeelhouder en (al dan niet geschorste) bestuurders ondervinden als (onmiddellijke) voorzieningen worden getroffen, alsmede
hoe tijdelijk door de ondernemingskamer aangestelde functionarissen in de
praktijk functioneren en met welke moeilijkheden zij zich geconfronteerd zien.
Tevens is er aandacht voor de vraag hoe effectief de oplossingen zijn die (onmiddellijke) voorzieningen bieden.
Naast een beschrijving van de jurisprudentie behandelt Eikelboom ook een
aantal in de rechtspraak (en literatuur) nog onbeantwoorde rechtsvragen. Een
voorbeeld daarvan is hoofdstuk 12 waarin uiteen wordt gezet welke rechtsgevolgen het heeft als een beschikking waarin een (onmiddellijke) voorziening is
getroffen, wordt vernietigd. Een ander voorbeeld is paragraaf 13.3, die de vraag
beantwoordt in hoeverre aandeelhouders door middel van de (onmiddellijke)
voorziening ‘tijdelijk afwijken van de statuten’ kunnen worden gebonden aan
verplichtingen van verbintenisrechtelijke aard.
Bij dit alles geeft Floor Eikelboom blijk van een originele kijk op de behandelde materie en schuwt hij de controverse niet. Dit onderzoek vormt daarmee
een mooie basis voor verdere discussie en rechtsontwikkeling.
Graag nemen wij dit proefschrift op in de reeks van Uitgaven vanwege het
Instituut voor Ondernemingsrecht van de Rijksuniversiteit Groningen en de
Erasmus Universiteit Rotterdam.
M.J. Kroeze
J.B. Wezeman
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Hoofdstuk 1. Inleiding

1.1

Wat wordt onderzocht (en wat niet)

1.1.1

Het onderwerp van dit onderzoek

Dit onderzoek gaat over de (onmiddellijke) voorzieningen die de ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam kan treffen in het kader van de enquêteprocedure en het regelen van de gevolgen daarvan. Dit onderzoek kent vier
onderzoeksvragen:
1 Welke maatregelen zijn in beginsel mogelijk als (onmiddellijke) voorzieningen en welke maatregelen zijn nooit mogelijk?
2 Wat zijn de (rechts)gevolgen van de (onmiddellijke) voorzieningen die de
ondernemingskamer kan treffen?
3 Aangenomen dat er aanleiding is om (onmiddellijke) voorzieningen te treffen, aan de hand van welke criteria moet worden bepaald welke (onmiddellijke) voorzieningen in een concreet geval getroffen kunnen worden?
4 Welke remedies biedt het Nederlandse recht (niet) indien na de aanwending
van een rechtsmiddel komt vast te staan dat ten onrechte (onmiddellijke)
voorzieningen zijn getroffen?
De antwoorden op deze vragen hangen met elkaar samen.
Het centrale thema bij onderzoeksvragen 1, 2 en 3 is de wisselwerking tussen
enerzijds de (onmiddellijke) voorzieningen en anderzijds de organisatie van de
NV of BV waarop deze worden toegepast (en de belangen die daarachter schuil
gaan). Het scharnierpunt in die wisselwerking is het feit dat eindvoorzieningen
maatregelen van reorganisatorische aard zijn en dat dit bij het treffen van onmiddellijke voorzieningen voor ogen dient te worden gehouden. De organisatie
wordt dus beïnvloed door (onmiddellijke) voorzieningen, maar de organisatie
beïnvloedt ook de (onmiddellijke) voorzieningen. Kort gezegd, bepalen de gebreken in de organisatie de keuze van (onmiddellijke) voorzieningen en dienen de
met de organisatie gemoeide belangen waar mogelijk te worden ontzien.
Bij de vierde onderzoeksvraag speelt deze wisselwerking niet, maar speelt de
beïnvloeding van de organisatie van de NV en BV door (onmiddellijke) voorzieningen niettemin een centrale rol. Het gaat dan om de vraag welke onderdelen
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van de organisatie te lijden hadden onder de ten onrechte getroffen (onmiddellijke) voorzieningen en welke belangen daardoor zijn aangetast. Het antwoord
op die vraag bepaalt welke remedies nodig kunnen zijn. Dat leidt vervolgens tot
de vraag of deze remedies ook beschikbaar zijn.
1.1.2

Beperkingen van dit onderzoek

1.1.2.1 Beperkte bespreking bepaalde (onmiddellijke) voorzieningen
Dit onderzoek bevat hoofdstukken over (onmiddellijke) voorzieningen in het
algemeen (derde luik) en hoofdstukken over specifieke (onmiddellijke) voorzieningen (vierde en vijfde luik). Niet alle (onmiddellijke) voorzieningen hebben
een apart hoofdstuk. Geen aparte hoofdstukken zijn gewijd aan (i) het tijdelijk
aanstellen van een commissaris, (ii) het schorsen en ontslaan van een commissaris en (iii) de ontbinding van de rechtspersoon. Deze (onmiddellijke) voorzieningen komen ook in de algemene hoofdstukken slechts beperkt aan bod.
De reden hiervoor is praktisch. Gaandeweg dit onderzoek moest ik knarsetandend accepteren dat dit onderzoek een te grote omvang zou aannemen, als ik
ook deze (onmiddellijke) voorzieningen uitvoerig zou bespreken.
1.1.2.2 NV en BV
Het enquêterecht is van toepassing op alle Nederlandse rechtspersonen die
worden geacht een onderneming in stand te houden, alsmede op enkele andere
rechtspersonen.1 Vanwege de in par. 1.1.2.1 genoemde redenen is dit onderzoek
beperkt tot de NV en BV (in dit onderzoek samen aangeduid als “vennootschap
(pen)”). Daarnaast heeft het merendeel van alle enquêteprocedures betrekking
op NVs en BVs.
Een aantal onderwerpen die in dit onderzoek aan bod komen, is ook relevant
voor andere rechtspersonen. Dit betreft met name de meer algemene onderwerpen. Minder relevant lijken de passages met betrekking tot de rol van de aandeelhouders binnen een rechtspersoon, als het gaat om een vereniging of een
stichting.
1.1.2.3 Geen procesrechtelijke aspecten
Een aanzienlijk deel van de literatuur over het enquêterecht ziet op procedurele
aspecten, zoals het verloop van de enquêteprocedure, de vraag wie welke verzoeken kan doen en welk bewijsrecht er geldt. Voor het beantwoorden van de
onderhavige onderzoeksvragen is het niet nodig om daarop uitvoerig in te gaan.
De procedurele aspecten van het treffen van (onmiddellijke) voorzieningen zijn
geen zelfstandig voorwerp van onderzoek.
1.

2

Zie daarover par. 2.5.1.
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Om die reden hanteert dit onderzoek als uitgangspunt dat de enquêteprocedure zonder complicaties verloopt. De procedurele aspecten van de enquêteprocedure komen verder slechts ter sprake voor zover dat nodig is voor de
beantwoording van de onderzoeksvragen, of de zelfstandige leesbaarheid van
dit onderzoek.
Bijzondere vermelding in dit kader verdient het bewijsrecht en art. 2:355
lid 1 BW. Art. 2:355 lid 1 BW bepaalt dat de ondernemingskamer slechts
die eindvoorzieningen kan treffen die zij op grond van het onderzoeksverslag
geboden acht. De vragen in hoeverre de ondernemingskamer ook andere
bewijsmiddelen ten grondslag mag leggen aan haar oordeel dat bepaalde eindvoorzieningen zijn geïndiceerd, in hoeverre partijen in de gelegenheid moeten
worden gesteld om dergelijk bewijs te leveren en of in de enquêteprocedure
afwijkend bewijsrecht geldt, behoeven slechts beperkte bespreking. Het valt
buiten het bestek van dit onderzoek om uitputtend uit te doeken te doen welk
bewijsrecht geldt in de enquêteprocedure. Wel komt ter sprake in hoeverre het
afwijkende bewijsrecht in de enquêteprocedure van invloed is op de (onmiddellijke) voorzieningen die de ondernemingskamer kan treffen.
1.1.2.4 Het beoordelen van beleid
Een aanzienlijk deel van de literatuur over het enquêterecht gaat over de
beoordeling van het beleid en de gang van zaken van de vennootschap door
de ondernemingskamer en de vraag of de ondernemingskamer dit beleid juist
heeft beoordeeld. De enquêteprocedure is in belangrijke mate gericht op die
beoordeling. Onmiddellijke voorzieningen kunnen worden getroffen, indien
naar het (voorlopige) oordeel van de ondernemingskamer sprake is van gegronde
redenen om aan een juist beleid te twijfelen2 en indien dit, gelet op de belangen
van de rechtspersoon en degenen die krachtens de wet of statuten bij de organisatie betrokken zijn, is vereist in verband met de toestand van de rechtspersoon
of in het belang van het onderzoek.3 Voor het treffen van eindvoorzieningen is
vereist dat uit het gedeponeerde onderzoeksverslag blijkt dat sprake is van wanbeleid.
De beoordeling van het beleid en de gang van zaken bij de vennootschap
is thans geen zelfstandig voorwerp van onderzoek. Onderzoeksvraag 2 neemt
immers tot uitgangspunt dat er aanleiding is om (onmiddellijke) voorzieningen
te treffen.

2.
3.

Zie art. 2:350 lid 1 BW en art. 2:349a lid 3 BW.
Art. 2:349a lid 2 BW.
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Dat neemt niet weg dat de redenen waarom wordt ingegrepen, van belang
kunnen zijn voor een goed begrip van de te treffen (onmiddellijke) voorzieningen. Met het oog daarop, en op de zelfstandige leesbaarheid van dit onderzoek,
zal daarom toch worden ingegaan op de redenen waarom kan worden ingegrepen, zij het slechts in beperkte mate.

1.2

Methode van onderzoek

1.2.1

Algemeen

Het onderzoek bestaat uit een analyse van de tekst van de wet, de wetsgeschiedenis, rechtspraak en literatuur. Ten eerste richt dit onderzoek zich op art. 2:349a
BW en art. 2:355 t/m 2:359 BW. Ten tweede is onderzoek gedaan naar de rechtsregels die van toepassing zijn op de rechtsverhoudingen waarop (onmiddellijke)
voorzieningen zien. Die rechtsregels vormen de context waarin art. 2:349a BW
en art. 2:355 t/m 2:359 BW hun werking hebben. Bijvoorbeeld: voor een beter
begrip van de (onmiddellijke) voorziening tijdelijke aanstelling van een bestuurder, is onderzoek gedaan naar de regels over de benoeming van bestuurders
buiten de enquêteprocedure en de overige bevoegdheden van de aandeelhoudersvergadering met betrekking tot bestuurders die niet door de ondernemingskamer zijn benoemd.
Het merendeel van de publicaties over (onmiddellijke) voorzieningen is
overwegend inductief van aard. Het positieve recht wordt beschreven aan de
hand van wat de schrijver in de beschikbare rechtspraak aantreft. Bij het verrichten van het onderhavige onderzoek speelde inductie ook een belangrijke rol.
Daarnaast was het streven om ook deductief onderzoek te doen. Aan de hand
van de rechtsregels die van toepassing zijn op de rechtsverhoudingen waarop
(onmiddellijke) voorzieningen zien, werd geanalyseerd welke (rechts)gevolgen
(onmiddellijke) voorzieningen (kunnen) hebben. Dat bood ten eerste een toetsingskader voor de rechtspraak van de ondernemingskamer (zie daarover par.
1.2.2). Ten tweede bood dat de mogelijkheid om uitspraken te doen ten aanzien
van rechtsvragen waar rechtspraak ontbreekt.
Mijn promotoren vatten het samen door stellen dat dit onderzoek (onmiddellijke) voorzieningen benadert vanuit de dogmatiek. Een woord dat voor hen in
deze context geen negatieve connotaties heeft, zo bevestigen zij mij desverzocht.
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1.2.2

Enige toetsingskaders

1.2.2.1 Inbedding in het nationale recht
De methode van onderzoek is in belangrijke mate bepaald door het feit dat
(onmiddellijke) voorzieningen steeds zien op een of meer rechtsverhoudingen.4
Dat biedt een kader voor de analyse van de regels die toepasselijk zijn op
(onmiddellijke) voorzieningen.5
Met het oog op de rechtseenheid en -zekerheid ligt het namelijk in de lijn der
verwachting dat de regels die toepasselijk zijn op (onmiddellijke) voorzieningen,
aansluiten bij de regels die van toepassing zijn op de rechtsverhouding waarop
de desbetreffende (onmiddellijke) voorzieningen ziet. Nagegaan wordt of dit
inderdaad het geval is. Indien bijvoorbeeld een (onmiddellijke) voorziening de
overdracht van aandelen tot rechtsgevolg heeft, wordt nagegaan wat het goederenrecht ten aanzien van zo’n overdracht bepaald en of het enquêterecht daarmee in overeenstemming is. In het geval zich (ogenschijnlijk) een discrepantie
voordoet, dient de vraag zich aan of daarvoor een verklaring is.6
1.2.2.2 Inbedding in internationale en interregionale verhoudingen
Een ander kader om de (rechts)gevolgen van (onmiddellijke) voorzieningen te
analyseren vloeit voort uit het feit dat het Nederlandse rechtspersonenrecht
deels is ingebed in internationale regels, zoals het EVRM en het EU-recht. Dit
biedt de mogelijkheid om het lagere nationale recht te toetsen op strijdigheid
met de hogere internationale regels. Voorts geldt dat interpretaties van nationaal
recht die strijdig zijn met internationale regels, als onjuist van de hand moeten
worden gewezen.

4.

5.

6.

De rechtsverhoudingen waarop (onmiddellijke) voorzieningen zien, betreffen een of meer
rechtsverhoudingen tussen de vennootschap en de bij haar organisatie betrokkenen (zoals
aandeelhouders en bestuurders), maar soms ook een rechtsverhouding tussen de vennootschap en derden.
Een belangrijke inspiratiebron hierbij vormde P.M. Storm, ‘Kroniek enquêterecht 2007’, in
M. Holzer e.a. (red.) Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2007-2008,
Serie Monografieën vanwege het Van der Heijden Instituut, nr. 97 Deventer: Kluwer 2008.
Die verklaring hoeft niet per se dogmatisch verantwoord te zijn. Idealiter biedt het
Nederlandse recht oplossingen die zowel praktisch, rechtvaardig en gewenst als dogmatisch
verantwoord zijn, aldus Snijders in zijn noot bij HR 14 augustus 2015, NJ 2016/263. Maar
als dat niet allemaal tegelijkertijd mogelijk is, is een keuze noodzakelijk. Die keuze verklaart
dan eventuele discrepanties tussen het recht dat op (onmiddellijke) voorzieningen van toepassing is en het recht dat van toepassing is op de rechtsverhouding waarop de desbetreffende
(onmiddellijke) voorziening ziet.
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Hetzelfde geldt met betrekking tot het concordantiebeginsel. Dat beginsel
houdt, kort gezegd, in dat het recht in alle delen van het Koninkrijk zo mogelijk
op gelijke wijze wordt geïnterpreteerd, tenzij er op basis van bepaalde criteria7
aanleiding is om dat niet te doen. Hoewel concordantie meestal inhoudt dat een
leemte in het recht van een overzees deel van ons Koninkrijk wordt opgevuld
met een in het Rijk in Europa geldende regeling, werkt het ook de andere kant
op. Onderzocht wordt of daartoe aanleiding is, mede gezien het feit dat het
rechtspersonenrecht van de voormalige Nederlandse Antillen vrij modern is8 en
Curaçao sinds 2012 een eigen enquêterecht kent. Deze rechtsontwikkelingen
spelen deels ook in en lopen zelfs voorop op in Nederland ingezette rechtsontwikkelingen, zodat er mogelijk aanleiding is voor wat Van Schilfgaarde
“haasje-over concordantie” noemt.9
1.2.2.3 Absolute bevoegdheid
Een andere (mogelijke) begrenzing van de mogelijke rechtsgevolgen die de
ondernemingskamer met haar (onmiddellijke) voorzieningen kan bewerkstelligen, vormt haar absolute bevoegdheid. In hoofdstuk 10 wordt nog wel de vraag
gesteld of de ondernemingskamer in noodgevallen de dwingendrechtelijke grenzen van haar absolute bevoegdheid kan doorbreken, maar dat blijkt niet mogelijk. Daarmee vormt haar absolute bevoegdheid een toetsingskader voor de
rechtspraak omtrent (onmiddellijke) voorzieningen.
1.2.3

Enige overige onderzoeksinstrumenten

1.2.3.1 Vergelijking met redelijkheid en billijkheid
In dit onderzoek staan veel vergelijkingen tussen de werking van (onmiddellijke) voorzieningen en de werking van de redelijkheid en billijkheid.10 De
gelijkenissen blijken groot. Dat biedt de mogelijkheid om stelling te nemen op
punten waarop het enquêterecht in rechtspraak en literatuur nog niet is uitgekristalliseerd. Hetgeen geldt met betrekking tot de redelijkheid en billijkheid
wordt dan doorgetrokken naar (onmiddellijke) voorzieningen. Dat bevordert de
interne consistentie van het recht en daarmee de rechtszekerheid.

7.
8.
9.
10.
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Zie par. 11.3.7.
Zie voor een overzicht Van Schilfgaarde 2014, par. 2.
Van Schilfgaarde 2014, par. 3(2).
Zie onder meer par. 4.5, 8.3.2.4, 9.2.1.5, 9.2.2.2, 10.3.1.2, 13.2.1, 14.2.4.1, 16.3.2 en 17.3.4.
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In dit onderzoek had de vraag kunnen worden gesteld of (onmiddellijke)
voorzieningen een verschijningsvorm zijn van de redelijkheid en billijkheid.
Ik acht het echter niet nodig om die vraag te beantwoorden.11 Het volstaat om de
constateren dat de rechtszekerheid er mee is gediend als de redelijkheid en billijkheid en (onmiddellijke) voorzieningen op gelijke wijze werken. Het verder
gelijkschakelen daarvan is misschien vanuit een dogmatisch perspectief interessant. Dat voordeel heeft echter voor de praktijk geen voordelen, maar wel een
nadeel.
Dat nadeel is dat een gelijkschakeling het recht dreigt te verstarren, omdat
afwijkingen tussen de werking van de redelijkheid en billijkheid en (onmiddellijke) voorzieningen dan dogmatisch wringen. Dogmatische bezwaren vormen dan een obstakel voor het bereiken van een rechterlijke beslissing die recht
doet aan het specifieke geval.
1.2.3.2 Primaire, secundaire, tertiaire gevolgen
Om de (rechts)gevolgen van (onmiddellijke) voorzieningen meer inzichtelijk
te maken, introduceert dit onderzoek een onderscheid tussen “primaire”,
“secundaire” en “tertiaire” gevolgen van (onmiddellijke) voorzieningen. Het
navolgende voorbeeld maakt duidelijk wat daarmee wordt bedoeld. Als de
ondernemingskamer tijdelijk een bestuurder aanstelt, dan is het primaire gevolg
daarvan dat deze bestuurder in die functie treedt. Het secundaire gevolg is dat
deze bestuurder de aan het bestuurderschap verbonden rechten en bevoegdheden
kan uitoefenen en gebonden is aan de daaraan verbonden plichten. Zo is de tijdelijke bestuurder vertegenwoordigingsbevoegd. De tertiaire gevolgen treden op
als de tijdelijke bestuurder vervolgens deze rechten en bevoegdheden gaat uitoefenen, of dat juist niet doet. De tijdelijke bestuurder gaat bijvoorbeeld namens
de vennootschap een overeenkomst aan, of kiest er juist voor om een aanbod aan
de vennootschap tot het aangaan van een overeenkomst niet te accepteren.
Dit voorbeeld maakt ook duidelijk dat de primaire, secundaire en tertiaire gevolgen van (onmiddellijke) voorzieningen met elkaar in verband staan.
De secundaire gevolgen vloeien voort uit de primaire gevolgen en de tertiaire uit
de secundaire.
Ook zal worden gesproken over primaire, secundaire en tertiaire gevolgen,
als het gaat om de (rechts)gevolgen indien de Hoge Raad een beschikking
waarin (onmiddellijke) voorzieningen zijn getroffen, vernietigt. De primaire
gevolgen van zo’n vernietiging houden in dat de primaire gevolgen van de

11.

Feit is dat er in ieder geval één verschil is, namelijk dat een rechterlijke uitspraak niet
constitutief is voor de werking van de redelijkheid en billijkheid, maar wel voor het in werking treden van (onmiddellijke) voorzieningen.
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(onmiddellijke) voorzieningen nooit hebben gegolden. Er was dan dus geen
sprake van een tijdelijke aanstelling van een bestuurder. De secundaire gevolgen
houden in dat door het wegvallen van de primaire gevolgen eveneens een einde
komt aan de door deze primaire gevolgen bewerkstelligde secundaire gevolgen.
Bijvoorbeeld: de persoon die tijdelijk als bestuurder was aangesteld in de vernietigde beschikking was toch niet bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen. De tertiaire gevolgen houden in hoe de secundaire gevolgen op hun beurt
doorwerken in de juridische kwalificatie van hetgeen er is gebeurd nadat de vernietigde beschikking is gewezen. Is bijvoorbeeld de vennootschap toch gebonden aan overeenkomsten die namens haar zijn aangegaan door de tijdelijke
bestuurder die werd aangesteld in de vernietigde beschikking.
De vraag kan worden gesteld of de primaire en secundaire gevolgen niet net
zo goed kunnen worden samengevoegd. Soms is het onderscheid tussen primaire en secundaire gevolgen zelfs wat gekunsteld. Bijvoorbeeld als het gaat om
de vernietiging van een besluit (primair gevolg), waardoor het niet meer bindend
is (secundair gevolg). En als een beschikking wordt vernietigd waarin een verbod was uitgesproken, is het gekunsteld om een onderscheid te maken tussen enerzijds het niet gelden van het verbod (primair gevolg) en anderzijds het
feit dat dit verbod toch niet verbindend is (secundair gevolg). Bij het schrijven
van dit onderzoek bleek echter dat het gebruik maken van de tussenstap van
secundaire gevolgen met betrekking tot de meeste (onmiddellijke) voorzieningen verhelderend werkt.

1.3

Geraadpleegde bronnen

1.3.1

Geraadpleegde bronnen

In dit onderzoek zijn de gebruikelijke bronnen geraadpleegd. Vermelding verdient het tijdschrift ARO waarin alle enquêterechtspraak sinds medio 2002 is
gepubliceerd. Een enkele keer is ook gebruik gemaakt van het bestand van
rechtspraak tussen 1972 en 2002 dat is aangelegd door Geerts in het kader van
zijn proefschrift.
Dit onderzoek profiteerde ook van het feit dat in 2013 van bijna alle ondernemingsrechtelijke handboeken een nieuwe editie verscheen.
Verder had dit onderzoek profijt van de bijeenkomsten van Stichting Rimari.
Deze stichting probeert onder meer het functioneren van door de ondernemingskamer benoemde functionarissen te bevorderen. Tijdens bijeenkomsten van
Stichting Rimari kon ik kennisnemen van ervaringen van deze functionarissen.
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1.3.2

Voorbehoud ten aanzien van de bevindingen in dit onderzoek

Dit onderzoek is verricht op basis van beperkte gegevens. Dat heeft verschillende oorzaken.
Het aantal mogelijke (onmiddellijke) voorzieningen en de (potentiële)
rechtsgevolgen is groot. Veel van deze mogelijkheden hebben zich slechts
een paar keer voorgedaan in de rechtspraak. Een ander deel van de mogelijkheden is nog nooit in de praktijk toegepast.
Het aantal enquêtebeschikkingen dat de ondernemingskamer wijst, is
namelijk gering ten opzichte van het aantal hofuitspraken in gewone
civiele geschillen. Daarnaast wordt dikwijls geen cassatie ingesteld tegen
enquêtebeschikkingen. Ieder jaar is slechts sprake van een handjevol van
dergelijke cassatieberoepen. Slechts een deel van deze enquêtebeschikkingen ziet op (onmiddellijke) voorzieningen. En veel van de beschikkingen
van de Hoge Raad over (onmiddellijke) voorzieningen behelzen een herhaling van eerdere rechtspraak.
Binnen de enquêterechtspraak van de ondernemingskamer krijgen
(onmiddellijke) voorzieningen relatief weinig aandacht. Illustratief dienaangaande zijn de beschikkingen van de ondernemingskamer waarin (onmiddellijke) voorzieningen letterlijk als laatste aan bod komen. Eerst wordt
stilgestaan bij het verloop van de procedure, de feiten en eventuele bewijsrechtelijke perikelen, dan volgt de beoordeling van het beleid en de vraag of
er noodzaak is om in te grijpen. Pas daarna volgen de (onmiddellijke) voorzieningen, maar de fut lijkt er dan al uit te zijn. Veelal betreft het niet meer
dan een of twee korte zinnen waarin de (onmiddellijke) voorzieningen worden benoemd, maar deze worden zelden verder toegelicht. In mijn ervaring
is dat met de processtukken die partijen wisselen veelal niet anders.
Ook de literatuur vertoont dit beeld. Er is veel aandacht voor procedurele
kwesties en de vraag wanneer er reden is tot ingrijpen en minder voor hoe
kan worden ingegrepen en wat de gevolgen daarvan zijn. Daarnaast ligt in
de literatuur de nadruk op de beschikbare rechtspraak, terwijl die niet overvloedig is.
Ook de wetsgeschiedenis met betrekking tot (onmiddellijke) voorzieningen
is vrij summier, waarover meer in hoofdstuk 3.
In dit onderzoek is getracht om rekening te houden met deze omstandigheid. Dat
neemt niet weg dat soms conclusies worden getrokken op basis van beperkte
bronnen, zoals een enkele uitspraak van de ondernemingskamer. De lezer zij
gewaarschuwd om te veel te leunen op dergelijke conclusies.
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1.3.3

Betrokkenheid als advocaat

Gedurende dit onderzoek en ook in de periode daaraan voorafgaand was ik
werkzaam als advocaat. Mijn praktijk bestond voornamelijk uit aandeelhoudersgeschillen, in welk kader ik ook enquêteprocedures voerde. Een aantal in die
procedures gewezen beschikkingen komt ook in dit onderzoek aan bod. Deze
omstandigheden hadden hun weerslag op dit onderzoek. De invloed daarvan is
mijns inziens overwegend positief. Mijn ervaringen als advocaat leiden tot een
beter begrip van hoe het enquêterecht in de praktijk werkt. Een nadeel is dat
mijn betrokkenheid bij bepaalde procedures mogelijk ten koste gaat van mijn
objectiviteit. Ik ben me daarvan bewust geweest en hield daarmee rekening. Om
u als lezer in staat te stellen om zelf een oordeel te vormen over de vraag of ik
daarin ben geslaagd, noem ik hierna de enquêteprocedures waarbij ik betrokken
was.
Het betreft de e-Traction-enquête waarin ik optrad voor de heer en mevrouw
Heinen; de BAE Holding-enquête waarin ik optrad voor Kolibrie Beheer BV;
de Sensemakers-enquête waarin ik optrad voor Sensemakers BV en J.G.L. Van
den Broek BV; de Cascal-enquête waarin ik optrad voor Biwater Investments
Limited; de enquêteprocedure met betrekking tot het Slotervaartziekenhuis BV
en haar aandeelhouders waarin ik optrad voor de commissarissen van het
ziekenhuis; en tot slot de cassatieprocedure met betrekking tot Cordial NV
waarin ik optrad voor Mahmoud Haider & Sons Trading & Contracting Co.
1.3.4

Voortborduren op eerdere publicaties

Een deel van dit onderzoek is een bewerking en soms ook letterlijke herhaling
van eerdere publicaties (die op hun beurt veelal weer bewerkingen zijn van eerdere concepten van dit onderzoek). Dit betreft met name de paragrafen over
reële executie;12 aandelenoverdracht ten titel van beheer;13 de statutaire geschillenregeling;14 tijdelijke bestuurders;15 afwijken van dwingend recht;16 artikel 1
van het Eerste Protocol bij het Europees verdrag van de rechten van de mens
en de fundamentele vrijheden (“EP” en “EVRM”);17 artikel 11 EVRM;18

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
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Eikelboom 2014B.
Eikelboom 2011A en 2014C.
Eikelboom 2014C en 2014D.
Eikelboom 2012A.
Eikelboom 2011B.
Eikelboom 2009, 2011A, 2011B, 2012A en 2014C.
F. Eikelboom en A.L. Mohr, ‘De vrijheid van vereniging van art. 11 EVRM en het
enquêterecht, meer in het bijzonder de (onmiddellijke) voorzieningen die de Ondernemingskamer kan treffen’, in Van Veen en Overes (red.), Met recht betrokken, liber amicorum voor
Tymen van der Ploeg (samen met Alexander Mohr), Deventer: Kluwer 2012.

