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Wetgeving
Bestuur en toezicht & aanpassing enquêterecht
Op 1 januari 2013 zijn in werking getreden de Wet bestuur
en toezicht en de Wet tot aanpassing van het enquêterecht
(zie respectievelijk Stb. 2012, 455 en Stb. 2012, 305). Deze
wetten zijn besproken in KS 120, 122 en 123.
Civielrechtelijke bestuursverbod
Op 27 maart 2013 is ter consultatie voorgelegd een ontwerp tot invoering van het zogenaamde civielrechtelijke
bestuursverbod in de Faillissementswet (www.internetconsultatie.nl). De (civiele) rechter kan op grond van deze
regeling straks een bestuurder of commissaris van een
failliete rechtspersoon een bestuursverbod opleggen. Het
opleggen van dit verbod kan bijvoorbeeld in combinatie
met het oordeel dat de betreffende bestuurder aansprakelijk is voor het tekort in faillissement, omdat er sprake
is van kennelijk onbehoorlijk bestuur (zie art. 2:138/248
BW). Degene aan wie een dergelijk verbod is opgelegd kan
gedurende maximaal vijf jaar nadat de uitspraak in kracht
van gewijsde is gegaan, niet tot bestuurder of commissaris
van een rechtspersoon worden benoemd. Met het verbod
wordt beoogd te voorkomen dat frauduleuze bestuurders
hun activiteiten via allerlei omwegen en met nieuwe
rechtspersonen ongehinderd kunnen blijven voortzetten.
Het civielrechtelijke bestuursverbod vormt een aanvulling op het reeds bestaande strafrechtelijke bestuursverbod
(art. 194 lid 3 en art. 349 lid 1 Wetboek van Strafrecht).

Rechtspraak
Toegang enquêterecht
Op 27 maart 2013 heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in de Chinese Workers-zaak (HR 27 maart 2013,
LJN: BY7833). De centrale vraag was of een aandeel
houder van een Chinese vennootschap enquêtebevoegd is
ten aanzien van een Nederlandse dochter van die Chinese
vennootschap. De Ondernemingskamer (OK) beantwoordde deze vraag eerder bevestigend omdat de desbetreffende
aandeelhouder viel aan te merken als een economisch
gerechtigde in de Nederlandse vennootschap. Dat laatste
oordeel was gebaseerd op een aantal omstandigheden,
waaronder de omstandigheid dat Chinnede uitsluitend de
aandelen van Chinese Workers beheert en verder geen en-

kele (ondernemings)activiteit verricht. De Hoge Raad sluit
zich in zijn beschikking van 27 maart jl. anders dan A-G
Vlas aan bij het oordeel en de motivering van de OK.
Naar het oordeel van de Hoge Raad is met spanning uitgekeken omdat de bestaande rechtspraak zowel aanknopingspunten voor als tegen de beslissing van de OK en nu
dus de Hoge Raad bevat.
Aan de ene kant is de Hoge Raad in het verleden herhaaldelijk teruggekomen van het oorspronkelijke oordeel
uit De Vries Robbé dat de in artikel 2:346 BW opgenomen opsomming van enquêtegerechtigden limitatief is
(HR 1 februari 2002, NJ 2002/225 m.nt. Ma). Zo oordeelde
hij in Landis (HR 4 februari 2005, NJ 2005/127 m.nt. Ma)
dat aandeelhouders in een moedermaatschappij onder
omstandigheden een onderzoek naar het beleid en de gang
van zaken bij een dochter kunnen vragen. In de zaken
Scheipar en Butôt maakte de Hoge Raad eveneens een
uitzondering op het limitatieve karakter van de lijst met
enquêtebevoegden door te oordelen dat ook de economisch
rechthebbende op certificaten van aandelen bevoegd is
tot het indienen van een enquêteverzoek (zie HR 6 juni
2003, NJ 2003/486 m.nt. Ma en HR 10 september 2010,
NJ 2010/665 m.nt. Van Schilfgaarde en Perrick).
Aan de andere kant oordeelde de Hoge Raad in zijn
TESN-beschikking uit 2011 dat een buitenlandse houdstermaatschappij niet kan worden ‘weggedacht’ bij de
beantwoording van de ontvankelijkheidsvraag (HR 8 april
2011, NJ 2011/338). In die zaak werden verzoekers nietontvankelijk verklaard omdat zij aandeelhouder waren in
een Antilliaanse vennootschap, die op haar beurt (indirect)
aandeelhouder was van de Nederlandse vennootschap
waarin om een onderzoek werd gevraagd.
De Hoge Raad lijkt in Chinese Workers terug te komen
op de in TESN geformuleerde regel. Daarbij is opvallend
dat de Hoge Raad zijn uitspraak uiterst summier motiveert. Hierover is De Kluiver (NJB 2013, nr. 15, p. 996)
terecht zeer kritisch.
Kosten onderzoek en dwangsom
Op 27 december 2012 heeft de OK het assortiment aan
onmiddellijke voorzieningen in de enquêteprocedure
(art. 2:349a lid 2 BW) uitgebreid (OK 27 december 2012,
JOR 2013/42 m.nt. Josephus Jitta (VLVDL).
In de eerste plaats beval de OK de rechtspersoon-bestuurder en de bestuurder daarvan zekerheid te stellen voor de
onderzoekskosten. Normaal gesproken draagt ‘de onderzochte rechtspersoon’ de kosten voor het onderzoek (art.
2:350 lid 3 BW), maar in dit geval kon de rechtspersoon die
niet opbrengen. De OK hield de hiervoor genoemde personen verantwoordelijk en ziet daarin aanleiding om voor het
eerst deze bijzondere onmiddellijke voorziening te treffen.
In de tweede plaats versterkte de OK genoemd bevel
met een dwangsom (zie nader de JOR-noot van Josephus
Jitta). Ook dit is een novum in de onmiddellijke voorzieningen-jurisprudentie van de OK.
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Bestuurdersaansprakelijkheid
Op 23 november 2012 heeft de Hoge Raad een belangrijk
arrest gewezen over de bestuurdersaansprakelijkheid
(HR 23 november 2012, JOR 2013/40, m.nt. Van Andel en
Rutten). De zaak staat inmiddels bekend als Costa Blanca
of als Spaanse zomerhuisjes.
De casus: A is bestuurder van X BV, welke zich richt op
het bemiddelen tussen verkopers en kopers van onroerend goed gelegen aan de Costa Blanca (Spanje). B en C
hebben via X zonder dat er sprake was van een bemiddelingsovereenkomst twee Spaanse nieuwbouwwoningen
gekocht, die wegens problemen met de benodigde bouwvergunningen moesten worden afgebroken. In de onderhavige procedure stellen zij A en diens vennootschap uit
onrechtmatige daad aansprakelijk. Daaraan leggen zij
onder meer ten grondslag dat bestuurder A en vennootschap X onrechtmatig jegens hen hebben gehandeld door
hen niet op de hoogte te stellen van het feit dat de villa’s
illegaal gebouwd waren en dat er een risico bestond op
sloop.
Het Hof oordeelde eerder dat A aansprakelijk was uit
hoofde van onrechtmatige daad (art. 6:162 BW). Datzelfde
gold voor vennootschap X omdat A’s onrechtmatige gedragingen aan haar konden worden ‘toegerekend’. In cassatie voerde A aan dat het Hof in zijn geval ten onrechte
geen toepassing gaf aan het ‘voldoende ernstig verwijt’-
criterium (HR 8 december 2006, NJ 2006/659 (Ontvanger/
Roelofsen)). De maatstaf ‘ernstig verwijt’ geldt sinds jaar
en dag als norm voor aansprakelijkheid van een bestuurder van een vennootschap. Aldus kan niet te snel aansprakelijkheid worden aangenomen.
In zijn beslissing van 23 november 2012 stelt de Hoge
Raad allereerst vast dat de bestuurder niet aansprakelijk
wordt gehouden voor een tekortkoming of onrechtmatig
handelen van de vennootschap, maar op grond van een
daarvan losstaande zorgvuldigheidsnorm. Vervolgens
oordeelt hij dat voor een dergelijke aansprakelijkheid van
een bestuurder de gewone regels van onrechtmatige daad
gelden. In het bijzonder is dan niet vereist dat de bestuurder een ernstig verwijt van zijn handelen kan worden
gemaakt, aldus de Hoge Raad. Dat geldt ook in een geval
als het onderhavige, waarin de onrechtmatige gedragingen
van de bestuurder in het maatschappelijk verkeer (tevens)
als gedragingen van de vennootschap kunnen worden
aangemerkt, zodat ook de vennootschap uit eigen hoofde
op grond van onrechtmatige daad aansprakelijk gehouden
kan worden (r.o. 3.4.2).
In de praktijk is ondertussen lichte paniek uitgebroken over de reikwijdte van dit arrest. Geldt de norm van
‘ernstig verwijt’ niet meer in alle gevallen van bestuurdersaansprakelijkheid? In welke mate was de uitkomst
in deze zaak afhankelijk van de omstandigheid dat de
bestuurder vooral optrad als bemiddelaar? Een antwoord
op deze vragen is niet goed te geven, onder meer omdat de
Hoge Raad – net als in de hiervoor besproken uitspraak
Chinese Workers – niet al te uitgebreid motiveert. Zie over
de uitspraak de column van Olden in Ondernemingsrecht
2013, aflevering 1.
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