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In dit artikel doen schrijvers verslag van het door 
hen verrichte WODC-onderzoek naar de effecten van 
Wet aanpassing enquêterecht. Die wet heeft geleid 
tot aanpassingen in: 1) de ontvankelijkheidscrite-
ria; 2) het treffen van onmiddellijke voorzieningen; 
3) de waarborgen ten aanzien van het onderzoek; 4) 
het indienen van verweerschriften; en 5) de vergoe-
ding van de kosten van verweer van onderzoekers of 
OK-functionarissen. Er is een statistische jurispru-
dentieanalyse van de beschikkingen van de OK in 
enquêtezaken in het tijdvak 2008-2016 uitgevoerd, 
er zijn vragenlijsten uitgezet en onderzoeks- en 
gespreksverslagen geanalyseerd en een aantal in-
terviews afgenomen. Uit het onderzoek komt naar 
voren dat de door de wetgever gestelde doelen van 
de verschillende categorieën wetswijzigingen (gro-
tendeels) worden bereikt. Tegelijkertijd heeft het 
evaluatieonderzoek uitgewezen dat de effecten van 
de Wet aanpassing enquêterecht op de praktijk van 
de enquêteprocedure gering zijn. De belangrijkste 
conclusies zijn dat de ontvankelijkheidscriteria voor 
beursvennootschappen met een geplaatst kapitaal 
van maximaal € 22,5 miljoen een ongewenst nega-
tief effect kunnen hebben op de toegankelijkheid 
van kapitaalverschaffers, dat het aantal getroffen 
onmiddellijke voorzieningen sinds de wetswijziging 
is blijven stijgen, dat de doorlooptijd van de enquê-
teprocedure een daling laat zien, dat het aansprake-
lijkheidsrisico van onderzoekers niét maar dat van 
OK-functionarissen in de praktijk wél als een pro-
bleem wordt ervaren, dat het beginsel van hoor- en 
wederhoor naar behoren functioneert en de benoe-
ming van een raadsheer-commissaris een toege-
voegde waarde heeft. Ook bleek de regeling voor het 
indienen van verweerschriften een positief effect te 
hebben op de tijd dat partijen zich konden verweren. 
Aangezien de wetgever bij de totstandkoming van de 
Wet aanpassing enquêterecht koos voor technische 
aanpassingen van het enquêterecht, zijn er geen fun-
damentele aanpassingen doorgevoerd. De bevindin-
gen uit de vragenlijsten ondersteunen de literatuur 
dat daar wel behoefte aan bestaat.

1 Anne Lafarre is als universitair docent, Britt Schippers als docent/onder-
zoeker, Steffie van den Bosch als promovenda en Ger van der Sangen als 
universitair hoofddocent verbonden aan het Departement Business Law 
van Tilburg Law School. Christoph Van der Elst is als hoogleraar Onder-
nemingsrecht en economie verbonden aan het Departement Business Law 
van Tilburg Law School en tevens verbonden aan de Universiteit Gent.

1. Inleiding

In deze bijdrage doen de schrijvers verslag van het 
WODC-onderzoek dat zij hebben verricht naar de effecten 
van de Wet aanpassing enquêterecht. Het onderzoek is ver-
richt in opdracht van de Directie Wetgeving en Juridische 
Zaken ter evaluatie van de Wet aanpassing enquêterecht 
en op 21 maart 2018 gepubliceerd onder de titel Doelberei-
king en effectiviteit van de Wet aanpassing enquêterecht in de 
praktijk (hierna: het onderzoeksrapport).2

Het enquêterecht speelt een belangrijke rol bij het oplossen 
van ondernemingsrechtelijke geschillen. Sinds de invoering 
van het enquêterecht is het enquêterecht slechts één keer 
eerder uitgebreid geëvalueerd. Deze evaluatie werd in no-
vember 2007 door de minister aangekondigd.3 Vooruitlo-
pend op die evaluatie vonden rondetafelgesprekken plaats 
met experts, geïnitieerd door en onder voorzitterschap van 
het Ministerie van Justitie. Hieruit bleek dat er veel waarde-
ring was voor het enquêterecht en de werkzaamheden van 
de Ondernemingskamer. Naar aanleiding van de resultaten 
van het daaropvolgende eerste evaluatieonderzoek van het 
enquêterecht4 achtte de minister een ingrijpende wetswij-
ziging niet noodzakelijk, hoewel er wel verbeterpunten 
waren.5 Op 8 september 2011 heeft de minister een wets-
voorstel tot aanpassing van het enquêterecht ingediend. Dit 
heeft uiteindelijk geresulteerd in de Wet aanpassing enquê-
terecht die op 1 januari 2013 in werking trad.6 Die wet heeft 
geleid tot een aantal wetswijzigingen in Afdeling 2, Titel 8, 
Boek 2 BW met betrekking tot: i) de ontvankelijkheidscrite-
ria; ii) het treffen van onmiddellijke voorzieningen; iii) de 
waarborgen ten aanzien van het onderzoek; iv) het indienen 
van verweerschriften; en v) de kosten van het verweer. De 
effecten van de Wet aanpassing enquêterecht zijn onder-
zocht op basis van deze vijf categorieën.
Met de Wet aanpassing enquêterecht bracht de wetgever 
een aantal specifieke aanpassingen aan zonder dat funda-
mentele vragen over het functioneren van het enquêterecht 
in zijn totaliteit aan bod kwamen, hoewel die fundamentele 
vragen er naar aanleiding van de rechtsontwikkeling van 
het enquêterecht in de afgelopen decennia wel degelijk zijn. 
Daarmee was de onderzoeksopdracht beperkt tot het evalu-
eren van de wetswijzigingen als zodanig.
Het rapport heeft als onderzoeksvraag in welke opzichten 
en in welke mate het doel van het enquêterecht – het snel 
en doeltreffend oplossen van het geschil zodat de rechtsper-

2 A.J.F. Lafarre e.a. (2018), Doelbereiking en effectiviteit van de wet aanpas-
sing enquêterecht in de praktijk, WODC-rapport 2791, Tilburg University, 
Department Business Law.

3 Kamerstukken II 2007/08, 29752, 5, p. 3-4.
4 K. Cools e.a., Het recht van enquête. Een empirisch onderzoek, Uitgave van-

wege het Instituut voor Ondernemingsrecht, nr. 65, Deventer: Kluwer 
2009 (hierna: Rapport Cools/Kroeze).

5 Zie Kamerstukken II 2010/11, 32887, 3, p. 2.
6 Wet van 18 juni 2012 tot wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek 

in verband met de aanpassing van het recht van enquête, Stb. 2012, 274.
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soon verder kan opereren – wordt bereikt door de invoering 
van de Wet aanpassing enquêterecht en welke andere ef-
fecten kunnen worden onderscheiden. Voor het onderzoek 
naar de doelbereiking van de verschillende onderdelen van 
de Wet aanpassing enquêterecht is aansluiting gezocht bij 
de door de Hoge Raad geformuleerde doeleinden van het 
enquêterecht in de OGEM-beschikking,7 waarnaar in de me-
morie van toelichting wordt verwezen.8 In het kader van het 
onderzoek ligt de nadruk op het doeleinde ‘de sanering en 
het herstel van gezonde verhoudingen, door het nemen van 
maatregelen van organisatorische aard’. Ook de doeleinden 
‘openheid van zaken’ en ‘vaststelling bij wie de verantwoor-
delijkheid ligt voor mogelijk gebleken wanbeleid’ zijn in het 
licht van de onderzoeksvraag relevant. Of van de enquête-
procedure ook een preventieve werking uitgaat, was geen 
onderwerp van dit onderzoek.
De doelbereiking van de Wet aanpassing enquêterecht is 
onderzocht door middel van een analyse van alle beschik-
kingen in enquêtezaken in de op het Rapport Cools/Kroeze 
aansluitende periode 2008-2016 (in totaal 1.357). Daarnaast 
is er een vragenlijst uitgezet bij betrokkenen bij enquête-
procedures. Het totale aantal advocaten, onderzoekers 
en OK-functionarissen, magistraten, wetenschappers en 
belangenbehartigers van beleggers dat is aangeschreven 
is 424.9 De vragen zijn beantwoord door gemiddeld zo’n 
130 respondenten per vraag. Ook zijn alle beschikbare on-
derzoeks- en gespreksverslagen van enquêtezaken in de 
periode 2008-2016 onderzocht (in totaal 80). Tot slot zijn 
interviews afgenomen met een onderzoeker, een OK-functi-
onaris, een advocaat en een magistraat als sanity check.
In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de hoofdbe-
vindingen van het onderzoeksrapport. In § 2 wordt eerst 
een overzicht gegeven van de algemene bevindingen uit de 
jurisprudentieanalyse. Daarna wordt in § 3-7 inzicht gege-
ven in de doelbereiking en de effecten van de verschillende 
onderdelen van de wetswijziging in de praktijk. § 8 bevat 
een nabeschouwing.

2. Algemene bevindingen enquêteprocedures

Uit de jurisprudentieanalyse blijkt dat in totaal 381 en-
quêteprocedures zijn gestart in de periode 2008-2016. Dit 
zijn er gemiddeld per jaar 42, met een gemiddelde van 44 
per jaar vóór de invoering van de Wet aanpassing enquê-
terecht en 40 erna. Hiervan zijn in totaal 18 verzoeken in-
gediend door aandeelhouders of andere enquêtebevoegden 
bij beursvennootschappen; elf in de periode 2008-2012 
en zeven in de periode 2013-2016. Het merendeel van de 
enquêteverzoeken heeft betrekking op besloten vennoot-
schappen. De onderstaande figuur (figuur 1) laat het aantal 

7 HR 10 januari 1990, NJ 1990/465 (Ogem).
8 Kamerstukken II 2010/11, 32887, 3, p. 1.
9 De aangeschreven personen kunnen meerdere functies uitoefenen. In to-

taal zijn er 260 verschillende functies opgegeven door 192 verschillende 
respondenten. 183 van de 192 respondenten heeft aangegeven in welke 
hoedanigheid zij de vragenlijst invullen. Zie voor meer informatie het 
WODC-rapport, § 1.3.3.

enquêteverzoeken zien dat per jaar is ingediend.10 De gege-
vens voor de jaren 2000 tot en met 2007 zijn afgeleid uit 
figuur A van Rapport Cools/Kroeze. De gestippelde lineaire 
trendlijn voor alle enquêteverzoeken geeft een constant ni-
veau per jaar weer.

Figuur 1

2.1 Beslissing op het enquêteverzoek
Voor de beslissing op het enquêteverzoek heeft de Onder-
nemingskamer drie mogelijkheden, namelijk toewijzen of 
afwijzen van het enquêteverzoek dan wel aanhouden van 
de beslissing. In meer dan de helft van de gevallen wordt 
het onderzoek direct bevolen: in 55% van de verzoeken in de 
periode 2008-2012 en in 60% van de verzoeken in de peri-
ode 2013-2016.11 Deze stijging is statistisch niet significant. 
Daarnaast wordt in 34% respectievelijk 30% van de geval-
len het onderzoek afgewezen in de periode vóór en na de 
wetswijziging. Ook deze daling is niet significant. In veertig 
zaken over de hele onderzoeksperiode houdt de Onderne-
mingskamer de beslissing op het onderzoek aan; vóór en 
na de wetswijziging in ongeveer 10% van de zaken. Na het 
aanhouden van de beslissing op het enquêteverzoek kan de 
Ondernemingskamer alsnog een onderzoek bevelen in een 
latere beschikking. In acht van de veertig gevallen is uitein-
delijk een onderzoek bevolen na een eerdere aanhouding 
van het verzoek.
Figuur 2 laat het aantal bevolen onderzoeken12 zien per jaar, 
waarbij als uitgangspunt de datum van het bevolen onder-
zoek is genomen.

10 Opgemerkt moet worden dat niet alle beschikkingen waarin een minne-
lijke regeling wordt getroffen gepubliceerd worden in de ARO. Ook wordt 
in beginsel de intrekking van een enquêteverzoek niet neergelegd in een 
beschikking.

11 Uitgangspunt voor de indeling in de periode vóór en na de wetswijziging is 
de datum van het indienen van het verzoekschrift.

12 Dit omvat zowel de direct bevolen onderzoeken als de onderzoeken die zijn 
bevolen na aanhouding van de beslissing op het enquêteverzoek.
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Figuur 2

In totaal heeft de Ondernemingskamer 125 onderzoeken 
in de periode 2008-2012 en 110 onderzoeken in de periode 
2013-2016 bevolen.13 Gemiddeld is dit 25 onderzoeken per 
jaar vóór de wetswijziging en 28 na de wetswijziging. Ook 
de trendlijn in figuur 2 laat een lichte, maar niet significante 
toename in het aantal bevolen onderzoeken zien.
Indien wordt gekeken naar het soort geschillen waarbij 
het onderzoek is toegewezen of aangehouden, dan valt op 
dat er weinig verschillen zijn te bemerken vóór en na de 
wetswijziging. Veruit de meest voorkomende oorzaak van 
het conflict is een belangenverstrengeling. Daarnaast is in 
ongeveer 25% van de zaken waarbij een enquêteverzoek is 
ingediend, sprake van een impasse of een patstelling in de 
besluitvorming; dit percentage is vóór en na de wetswijzi-
ging hetzelfde.

2.2 Verdere verloop van de enquêteprocedure
Volgens vaste rechtspraak vormt het onderzoek de kern 
van de enquêteprocedure.14 Indien een verzoek tot enquê-
te wordt toegewezen, benoemt de Ondernemingskamer 
een of meer onderzoekers. De onderzoeker doet onderzoek 
naar het beleid en de gang van zaken van de rechtspersoon 
en brengt daarover verslag uit ingevolge art. 2:345 lid 1 en 
2:353 lid 1 BW. De Ondernemingskamer kan op basis van dit 
verslag vaststellen of er sprake is van wanbeleid en in ver-
band daarmee de eindvoorzieningen in de zin van art. 2:356 
BW treffen.
De jurisprudentieanalyse toont aan dat in 180 van de 235 
onderzoeken die zijn bevolen in de periode 2008-2016, een 
onderzoeker is aangewezen.15 Dit zijn 101 gevallen vóór de 

13 Indien als uitgangspunt wordt genomen de datum van het verzoekschrift, 
zijn dit respectievelijk 125 en 102 onderzoeken in de perioden 2008-2012 
en 2013-2016. Hierbij zijn acht onderzoeken, waarbij het verzoekschrift 
vóór 2008 is ingediend maar het onderzoek pas na 2008 is bevolen, niet 
meegenomen. Bij het uitgangspunt van de datum van het verzoekschrift 
zijn tevens acht onderzoeken waarbij het verzoekschrift in 2012 is inge-
diend maar het onderzoek pas na 2013 is bevolen. Deze acht onderzoeken 
zijn wel meegenomen in de periode 2008-2012.

14 HR 27 september 2000, NJ 2001/221 (Gucci).
15 Een mogelijke verklaring voor de 55 gevallen waarin geen onderzoeker is 

aangewezen, kan worden gevonden in de mogelijkheid van de Onderne-
mingskamer om de benoeming van de onderzoeker, na het bevelen van 
het onderzoek, uit te stellen. Partijen kunnen dan om een benoeming van 
de onderzoeker verzoeken. Het treffen van een minnelijke regeling of op-
lossing van het geschil door de getroffen onmiddellijke voorzieningen kan 
bijvoorbeeld tot het gevolg hebben dat een benoeming van een onderzoe-
ker niet meer nodig is.

wetswijziging (81%) en 79 na de wetswijziging (72%), waar-
bij moet worden opgemerkt dat dit verschil statistisch niet 
significant is. Daarnaast is in 72 gevallen ook daadwerkelijk 
een onderzoeksverslag neergelegd. Dit betreft 38% van de 
bevolen onderzoeken in de periode 2008-2012 en 23% van 
de bevolen onderzoeken in de periode 2013-2016. Hier-
bij onderstrepen we dat het zeer waarschijnlijk is dat een 
aantal onderzoeken dat is bevolen sinds de wetswijziging, 
nog doorliep na de onderzoeksperiode. Hetzelfde geldt voor 
de bevolen onderzoeken die uiteindelijk hebben geleid tot 
het oordeel dat sprake is van wanbeleid; hiervan konden 
we achttien gevallen identificeren vóór de wetswijziging 
en ‘slechts’ vijf sinds de wetswijziging. Overigens is van 
het aantal bevolen onderzoeken in de periode 2008-2012 
in totaal negentien keer een verzoek gedaan door partijen 
tot het vaststellen van wanbeleid; van de onderzoeken in de 
periode 2013-2016 was dit in totaal tien. Hieruit kan wor-
den geconcludeerd dat, en dat geldt in ieder geval voor de 
zaken die we hebben kunnen betrekken in dit onderzoek, 
na de wetswijziging het aantal verzoeken tot het vaststellen 
van wanbeleid dat is afgewezen, significant is toegenomen. 
Daarentegen is het aandeel zaken waarin ook eindvoorzie-
ningen zijn getroffen, juist toegenomen; dit waren er elf van 
de achttien vóór de wetswijziging en vier van de vijf sinds 
de wetswijziging. Dit verschil is niet significant. Er zijn ove-
rigens geen grote verschillen op te merken in de soorten 
eindvoorzieningen die zijn getroffen.
Ook de gemiddelde duur van de enquêteprocedure is on-
derzocht. De gemiddelde duur van de gehele procedure 
vanaf het bevelen van het onderzoek is afgenomen sinds de 
wetswijziging: gemiddeld 656 dagen gemeten over 98 za-
ken vóór de wetswijziging en 446 dagen gemeten over 56 
zaken sinds de wetswijziging. Dit is een statistisch signi-
ficant verschil. Wel moet in aanmerking worden genomen 
dat zaken die gedurende de onderzoeksperiode nog lopen, 
niet konden worden meegenomen in de analyse, waardoor 
dit resultaat een vertekend beeld zou kunnen geven. Om dit 
probleem enigszins te kunnen ondervangen, hebben we de 
5% hoogste uitbijters16 van de zaken voor de wetswijziging 
verwijderd uit de analyse. Dit leverde nog steeds een sta-
tistisch significante daling in de gemiddelde duur van de 
procedure op sinds de wetswijziging, maar dit verschil was 
beduidend kleiner: gemiddeld 530 dagen gemeten over 90 
zaken vóór de wetswijziging ten opzichte van 446 dagen ge-
meten over 56 zaken sinds de wetswijziging.
De hierboven beschreven bevindingen bieden algemene in-
zichten in het gebruik van het enquêterecht in de praktijk. 
Zij wijzen er vooral op dat het gebruik van de enquêteproce-
dure in de praktijk in ieder geval in algemene kwantitatieve 
termen weinig is veranderd sinds de invoering van de Wet 
aanpassing enquêterecht. Wel wijst de jurisprudentieanaly-
se uit dat de doorlooptijd van de procedure mogelijkerwijs 
verkort is. In de volgende paragrafen geven we onze resul-
taten weer voor de vijf categorieën van wetswijziging, te 
beginnen bij de ontvankelijkheidscriteria.

16 Dit zijn observaties die niet bij de overige observaties lijken te passen om-
dat ze naar boven of naar onder uitschieten.
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3. De wijzigingen in de 
ontvankelijkheidscriteria

De eerste categorie wetswijzigingen in de Wet aanpassing 
enquêterecht betreft de bijstelling van de ontvankelijk-
heidscriteria voor verzoekers van een enquêteprocedure. 
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen grote (geplaatst 
kapitaal van meer dan € 22,5 miljoen) en minder grote (ge-
plaatst kapitaal tot en met € 22,5 miljoen) NV’s en BV’s. 
Daarnaast hebben ook de rechtspersoon, via het bestuur 
of de raad van commissarissen, en de curator zelf het recht 
verkregen om een enquêteprocedure te starten (art. 2:346 
lid 1 en art. 2:349 lid 1 BW).

3.1 Aandeelhouders van grote vennootschappen

3.1.1 Achtergrond van de wetswijziging
Belangrijk bij de rechtsgang van het enquêterecht is de 
vraag of de juiste belanghebbenden toegang hebben tot de 
procedure en hun belang zodanig groot is dat ingrijpen door 
de Ondernemingskamer gerechtvaardigd is.17 De ontvanke-
lijkheidscriteria dienen daarom zorgvuldig te worden afge-
wogen: enerzijds dient de enquêteprocedure bescherming 
te bieden voor kapitaalverschaffers, anderzijds heeft de 
procedure ingrijpende gevolgen voor de rechtspersoon. De 
wetgever maakte uit de resultaten van het Rapport Cools/
Kroeze op dat het overgrote deel van de enquêteverzoeken 
was ingediend ten aanzien van niet-beursgenoteerde ven-
nootschappen. Zes procent van de verzoeken had destijds 
betrekking op beursvennootschappen.
Vóór de aanpassing van het enquêterecht golden de volgen-
de ontvankelijkheidscriteria voor kapitaalverschaffers bij 
de NV en de BV: het totale nominale bedrag van de aandelen 
en/of certificaten bedroeg ten minste 10% van het geplaatste 
kapitaal of ten minste een bedrag van € 225.000. In bijna alle 
gevallen werd de € 225.000-grens gebruikt voor de enquê-
teverzoeken bij beursvennootschappen. Van de 10%-grens 
uit art. 2:346 BW is nagenoeg geen gebruikgemaakt.18

Met de wetswijziging is een nieuw onderscheid geïntrodu-
ceerd tussen grote en minder grote NV’s en BV’s. Voor ven-
nootschappen met een geplaatst kapitaal tot en met € 22,5 
miljoen werden de bestaande ontvankelijkheidscriteria ge-
handhaafd. Voor vennootschappen met een geplaatst kapi-
taal hoger dan € 22,5 miljoen geldt thans een drempel van 
1% van het geplaatste kapitaal of, indien de aandelen of cer-
tificaten zijn toegelaten tot een gereglementeerde markt of 
multilaterale handelsfaciliteit, ten minste een koerswaarde 
van de aandelen of certificaten van € 20 miljoen. Hiermee 
is de toegangsdrempel van aandeelhouders (en certificaat-
houders) van vennootschappen met meer dan € 22,5 mil-
joen geplaatst kapitaal verhoogd.
De wetgever stelde dat dit nieuwe criterium van 1% ervoor 
zorgt dat de omvang van het belang van aandeelhouders 
(en certificaathouders) in grote vennootschappen in een 

17 Kamerstukken II 2010/11, 32887, 3, p. 5.
18 Kamerstukken II 2010/11, 32887, 3, p. 6-7 onder verwijzing naar de resulta-

ten van Rapport Cools/Kroeze.

redelijke verhouding komt te staan tot de omvang van de 
vennootschap voordat een beroep kan worden gedaan op de 
enquêteprocedure.19 Er zijn echter ook beursvennootschap-
pen met een lager geplaatst kapitaal dan € 22,5 miljoen. Bij 
het ontwerpen van de nieuwe ontvankelijkheidsvereisten 
voor grote vennootschappen heeft dit echter geen rol ge-
speeld in het parlementaire debat. Dit heeft in de literatuur 
tot de vraag geleid of bij deze minder grote beursvennoot-
schappen de toegang tot de enquêteprocedure voor kapi-
taalverschaffers onbedoeld wordt belemmerd. Bongaerts 
concludeert dat de omvang van het geplaatste kapitaal voor 
beursvennootschappen geen betrouwbare graadmeter is 
voor de omvang of de waarde van een beursvennootschap. 
Daarmee is het geen geschikt criterium voor de vaststelling 
van de enquêtebevoegdheid. Volgens Bongaerts kan de wet-
gever dit probleem oplossen door de € 20 miljoen-grens als 
afzonderlijk criterium voor beursvennootschappen – onaf-
hankelijk van de hoogte van het geplaatst kapitaal – op te 
nemen.20 De visie van Lemstra sluit hierbij aan: hij doet het 
voorstel voor alle beursvennootschappen het regime van 
art. 2:346 lid 1, onder c BW van toepassing te laten zijn.21

3.1.2 Onderzoeksbevindingen
De bevindingen uit het jurisprudentieonderzoek geven in-
dicaties dat de wetswijziging geen onevenredig effect heeft 
gehad op de mogelijkheid van aandeelhouders van grote 
vennootschappen om een enquêteprocedure te starten. Zo 
is bijvoorbeeld geen significant verschil op te merken ten 
aanzien van het type rechtspersoon waarbij een enquête-
verzoek plaatsvindt. Ook zijn geen grote wijzigingen op te 
merken ten aanzien van de hoogte van het geplaatste ka-
pitaal van de vijftien22 beursvennootschappen waarbij een 
enquêteverzoek is gedaan in de onderzoeksperiode.
Aan de hand van het geplaatste kapitaal en het kapitaalbe-
lang van aandeelhouders kon de ontvankelijkheidsgrond 
waaraan aandeelhouders (waarschijnlijk) voldeden, worden 
afgeleid voor veertien beursvennootschappen,23 waarvan 
vier verzoeken werden gedaan sinds de wetswijziging. In 
de periode vóór de wetswijziging waren er vijf verzoekers 
die enkel voldeden aan het vereiste van € 225.000 en vijf 
verzoekers die voldeden aan het vereiste van € 225.000 en 
de 10%-drempel. Twee van de vijf verzoekers vóór de wets-
wijziging met een geplaatst kapitaal van meer dan € 22,5 
miljoen zouden daarnaast in theorie voldaan hebben aan 
het nieuwe ontvankelijkheidsvereiste van 1% sinds de wets-
wijziging. De drie ontvankelijke verzoekers bij beursven-
nootschappen na 2013 met een geplaatst kapitaal van meer 
dan € 22,5 miljoen voldoen tevens aan het vereiste van vóór 
2013 van € 225.000. Eén verzoeker voldeed na de wetswij-

19 Kamerstukken II 2010/11, 32887, 3, p. 7.
20 Q. Bongaerts, ‘Ge(mis)plaatst kapitaal’, Ondernemingsrecht 2016/110 (p. 547-554).
21 J.H. Lemstra, ‘Wet aanpassing enquêterecht; meer of minder toegang voor 

aandeelhouders?’, Ondernemingsrecht 2017/115 (p. 649-653).
22 Waarbij in totaal sprake was van achttien enquêteverzoeken. Bij de beurs-

vennootschap Delta Lloyd N.V. is namelijk eenmaal, en bij de beursven-
nootschap ASMI N.V. tweemaal, een aanvullend verzoek tot het bevelen 
van een onderzoek ingediend.

23 Bij één enquêteverzoek was de aandeelhouder niet ontvankelijk. Dit ver-
zoek is niet meegenomen in deze analyse.
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ziging enkel aan het vereiste van € 225.000. Geen van deze 
verzoekers voldoet aan het vereiste van vóór 2013 van 10% 
uit art. 2:346 BW.
Aan deze bevindingen kunnen geen grote conclusies wor-
den verbonden. Het aantal observaties is immers laag. Bo-
vendien kan uit de jurisprudentieanalyse niet worden op-
gemaakt of er aandeelhouders van grote vennootschappen 
zijn die door de wetswijziging géén enquêteverzoek hebben 
kunnen indienen. Een aantal respondenten dat heeft deel-
genomen aan de vragenlijst, verwijst in dit verband naar de 
(potentiële) onevenredige beperking voor aandeelhouders 
van grote vennootschappen met aandelen met een lage 
nominale waarde, zoals ook reeds naar voren is gebracht 
in § 3.1.1. De overall beoordeling van de respondenten van 
deze wetswijziging is neutraal-positief met een score van 
3,5 op 5. Overigens valt wel op dat, in tegenstelling tot de 
conclusie in Rapport Cools/Kroeze, de helft van de verzoe-
kers in de periode vóór de wetswijziging voldeed aan het 
vereiste van 10%.

3.2 De rechtspersoon

3.2.1 Achtergrond van de wetswijziging
De rechtspersoon zelf behoorde vóór 2013 niet tot de kring 
van enquêtegerechtigden die gedragingen van de organen 
van de rechtspersoon aan een onderzoek konden onder-
werpen.24 De wetgever besloot dit verschil weg te nemen 
omdat ook de rechtspersoon er belang bij kan hebben om 
het gedrag van de algemene vergadering of van individue-
le aandeelhouders buiten de algemene vergadering voor te 
leggen aan de Ondernemingskamer.25 Een voorbeeld hier-
van is een patstelling tussen de algemene vergadering en 
het bestuur, waarbij het bestuur meent dat besluitvorming 
op korte termijn noodzakelijk is.26 Ook het gedrag van een 
individuele aandeelhouder buiten de algemene vergadering 
kan aanleiding geven voor het starten van een enquêtepro-
cedure indien dat gedrag de gang van zaken binnen de ven-
nootschap voldoende sterk raakt.27 Dit bracht de wetgever 
ertoe het mogelijk te maken dat de rechtspersoon zelf in-
gevolge art. 2:346 lid 1 onder d BW bevoegd is een enquête 
te verzoeken.
Ook de raad van commissarissen heeft de bevoegdheid ge-
kregen zelfstandig een enquêteverzoek in te dienen.28 Hier-
door is hij in staat in het belang van de vennootschap een 
enquête te verzoeken onafhankelijk van de vraag of het be-
stuur daarmee instemt of hierbij een tegengesteld belang 
heeft.29 Een meerderheidsbesluit van de raad van commis-

24 Zie ook HR 1 februari 2002, NJ 2002/226 (De Vries/Robbé).
25 Kamerstukken II 2010/11, 32887, 3, p. 14-16 onder verwijzing naar de resul-

taten van Rapport Cools/Kroeze.
26 Zie ook HR 9 juli 1990, NJ 1991/51 (Sluis).
27 Kamerstukken II 2010/11, 32887, 3, p. 15, overeenkomstig het advies van 

de Commissie Vennootschapsrecht, p. 1. Zie ook Nota n.a.v. het Verslag, 
Kamerstukken II 2011/12, 33887, 6, p. 3 en 23.

28 Zie artikel 2:346 lid 2 BW.
29 Kamerstukken II 2010/11, 32887, 3, p. 29. Overeenkomstig het advies van de 

Commissie Vennootschapsrecht, p. 3.

sarissen is voldoende om een enquêteverzoek bij de Onder-
nemingskamer in te dienen.30

Daarnaast is de curator sinds 1 januari 2013 enquêtebe-
voegd. In het verleden had de curator deze bevoegdheid 
niet. Wel kon de curator zich als belanghebbende voegen 
in een enquêteprocedure.31 De minister volstond met de 
toelichting dat ook een curator er belang bij kan hebben 
dat wordt vastgesteld of voorafgaand aan het faillissement 
wanbeleid heeft plaatsgevonden.32 Bij Nota van Wijziging is 
aan art. 2:346 lid 3 BW toegevoegd dat art. 2:349 BW niet 
van toepassing is. Hierdoor hoeft de curator alvorens het 
enquêteverzoek in te dienen niet zijn bezwaren tegen het 
beleid en de gang van zaken kenbaar te maken aan het be-
stuur en de raad van commissarissen. De mogelijkheid dat 
het bestuur en de raad van commissarissen de bezwaren 
kunnen wegnemen, bestaat immers in faillissement niet 
meer.33

3.2.2 Onderzoeksbevindingen
De jurisprudentieanalyse wijst uit dat de nieuwe enquête-
bevoegdheid van de rechtspersoon heeft geleid tot een in-
vulling van een behoefte in de praktijk; in tien zaken is er 
door de rechtspersoon een enquêteverzoek ingediend. Acht 
verzoeken zijn door het bestuur of bestuurders ingesteld, 
één verzoek door een commissaris en één door de raad van 
toezicht. In vier van deze tien zaken verzoekt het bestuur 
om een enquêteprocedure naar aanleiding van de gedragin-
gen van een of meerdere aandeelhouders34 en in vier zaken 
heeft het verzoek betrekking op de gedragingen van een 
of meer aandeelhouders die bovendien tevens bestuurder 
zijn.35 In een andere zaak start het bestuur een enquêtepro-
cedure namens de rechtspersoon jegens de gedraging van 
een aandeelhouder die tevens voorzitter is van de raad van 
commissarissen.36 Tot slot is er in de zaak waarbij een ver-
zoek werd ingediend door de raad van toezicht, sprake van 
zowel verstoorde verhoudingen tussen deze raad van toe-
zicht enerzijds en de ondernemingsraad en cliëntenraad an-
derzijds alsook een onwerkbare situatie tussen het bestuur 
en de raad van toezicht.37

In vier respectievelijk zes van de tien gevallen werd het en-
quêteverzoek tot het bevelen van een onderzoek en/of het 
treffen van onmiddellijke voorzieningen toegewezen. Daar-
naast is in de enquêteprocedure bij Cryo-Save N.V. en Prien 
Holding B.V. de beslissing op het onderzoek aangehouden.38 

30 Handelingen II 2011/12, 71, item 23, p. 48. Aanvankelijk werd echter gesteld 
dat een enquêteverzoek moest worden gedragen door alle commissarissen 
c.q. alle niet-uitvoerende bestuurders waarbij een gewone meerderheid 
niet voldoende was. Zie Nota n.a.v. het Verslag, Kamerstukken II 2011/12, 
32887, 6, p. 18.

31 Vgl. in dit verband Hof Amsterdam (Ondernemingskamer) 2 november 
2015, JOR 2016/61 (Meavita).

32 Kamerstukken II 2010/11, 32887, 3, p. 29.
33 Zie Nota n.a.v. het Verslag, Kamerstukken II 2011/12, 32887, 6, p. 21.
34 CryoSave N.V., Prien Holding B.V. (twee verzoeken) en M&M Holding B.V.
35 Fondel Holding B.V., Eshuis Holding B.V., Dijkstra Beaumont Wealth 

Management B.V. en Kaal Masten B.V.
36 ADO Den Haag N.V.
37 Stichting De Gelderhorst Landelijk Centrum voor Oudere Doven.
38 In de onderzoeksperiode van dit onderzoeksrapport is vervolgens geen on-

derzoek meer bevolen bij CryoSave N.V. Bij Prien Holding B.V. daarentegen 
is uiteindelijk wel een onderzoek bevolen.
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In drie van de tien verzoeken die door de rechtspersoon zijn 
ingediend, heeft de Ondernemingskamer geoordeeld dat er 
sprake was van een impasse of een dreigende patstelling in 
de besluitvorming. In alle drie deze zaken zijn onmiddellijke 
voorzieningen getroffen. Dat het grootste gedeelte van de 
verzoeken tot het treffen van onmiddellijke voorzieningen 
en het bevelen van een onderzoek zijn toegewezen, waar-
bij in het geval van een impasse in alle zaken onmiddellijke 
voorzieningen zijn toegewezen, geeft tevens een aanwijzing 
dat de nieuwe enquêtebevoegdheid van de rechtspersoon 
inderdaad een behoefte vervult in de praktijk.
Wel dient het belang van de enquêtebevoegdheid van de 
curator genuanceerd te worden. In geen enkel geval in de 
periode 2008-2016 was de curator namelijk de verzoekende 
partij. De respondenten beoordelen de enquêtebevoegdheid 
van het bestuur en de raad van commissarissen positief in 
de vragenlijst, terwijl de beoordeling van de curator neu-
traal-positief is. Volgens sommige respondenten voegt de 
enquêtebevoegdheid van de curator weinig toe in de prak-
tijk.

4. De wijzigingen ten aanzien van de 
onmiddellijke voorzieningen

De tweede categorie wetswijzigingen heeft betrekking op 
het treffen van onmiddellijke voorzieningen. Art. 2:349a lid 
2 BW maakt het voor de Ondernemingskamer mogelijk om 
onmiddellijke voorzieningen te treffen indien dat in ver-
band met de toestand van de rechtspersoon of in het belang 
van het onderzoek vereist is. Dat kan ook vóórdat een on-
derzoek wordt gelast. De wetswijziging heeft de belangen-
afweging voor toewijzing van onmiddellijke voorzieningen 
in een dergelijke situatie in de wet vastgelegd (art. 2:349a 
lid 3 BW): slechts indien er naar het voorlopig oordeel van 
de Ondernemingskamer gegronde redenen zijn om aan een 
juist beleid of juiste gang van zaken te twijfelen, kunnen 
onmiddellijke voorzieningen worden getroffen voordat een 
onderzoek is gelast. Tevens bepaalt art. 2:349a lid 3 BW dat 
in een dergelijk geval de Ondernemingskamer binnen een 
redelijke termijn daarna beslist of een onderzoek plaats-
vindt.

4.1 Achtergrond van de wetswijzigingen
De in 1994 ingevoerde mogelijkheid tot het treffen van on-
middellijke voorzieningen geeft de Ondernemingskamer 
de bevoegdheid die maatregelen te treffen die nodig zijn 
in verband met de toestand van de rechtspersoon in het 
belang van het onderzoek.39 In de praktijk is gebleken dat 
ook behoefte bestaat om onmiddellijke voorzieningen te 
treffen voordat op het formele verzoek voor toewijzing van 
het onderzoek door de Ondernemingskamer is beslist. Van 
deze mogelijkheid tot het treffen van spoedvoorzieningen 
heeft de Ondernemingskamer regelmatig gebruikgemaakt. 

39 Een uitvoerige bespreking van (onmiddellijke) voorzieningen en de con-
text waarin (onmiddellijke) voorzieningen ingrijpen, wordt gegeven in de 
dissertatie van F. Eikelboom, De (onmiddellijke) voorzieningen van de en-
quêteprocedure, Instituut voor Ondernemingsrecht RUG, nr. 105, Deventer: 
Wolters Kluwer 2017.

Ten aanzien van die praktijk bepaalde de Hoge Raad in zijn 
DSM-beschikking40 evenwel dat de Ondernemingskamer 
met terughoudendheid en met inachtneming van het even-
redigheidsbeginsel gebruikmaakt van haar bevoegdheid 
om onmiddellijke voorzieningen te treffen. Wanneer on-
middellijke voorzieningen worden getroffen voordat een 
onderzoek is gelast, dan dienen hiervoor voldoende zwaar-
wegende redenen te bestaan.41 De belangen van de ven-
nootschap en de daarbij betrokken partijen moeten door de 
Ondernemingskamer behoorlijk worden afgewogen.42 Het 
zinsdeel ‘gelet op de belangen van de rechtspersoon en dege-
nen die krachtens de wet en de statuten bij de organisatie zijn 
betrokken’ in art. 2:349a lid 2 BW geeft aan dat de Onder-
nemingskamer op een behoorlijke manier rekening moet 
houden met de belangen van de rechtspersoon en betrok-
kenen en dat onmiddellijke voorzieningen moeten voldoen 
aan het hierboven genoemde evenredigheidsbeginsel.43 Het 
uitgangspunt van de wetgever is derhalve dat de beslissing 
op het treffen van onmiddellijke voorzieningen niet los kan 
staan van een voorlopig oordeel over de vraag of sprake is 
van gegronde redenen om aan een juist beleid te twijfelen.44

In het Rapport Cools/Kroeze kwam reeds naar voren dat in 
een substantieel aantal gevallen de toewijzing van onmid-
dellijke voorzieningen niet wordt gevolgd door een enquête. 
De onderzoekers constateerden dat de verzoekers in kwes-
tie primair uit waren op het verkrijgen van onmiddellijke 
voorzieningen en om de bevoegdheid van de Onderne-
mingskamer vast te stellen. In bepaalde gevallen schikten 
partijen hun geschil door het treffen van een minnelijke 
regeling nadat onmiddellijke voorzieningen waren getrof-
fen.45 De onderzoekers stelden dan ook dat de mogelijkheid 
tot het treffen van onmiddellijke voorzieningen bijdraagt 
aan een relatief snelle en eenvoudige wijze van geschilbe-
slechting.46 Ook kunnen de onmiddellijke voorzieningen 
een permanent karakter krijgen indien een minnelijke re-
geling en een onderzoek uitblijven.47

Met de wetswijziging beoogde de minister te stimuleren 
dat op een redelijke termijn na het treffen van onmiddellij-
ke voorzieningen ook op het verzoek om een onderzoek te 
gelasten, wordt beslist om zo de rechtszekerheid voor de be-
trokkenen te bevorderen. De minister ging uit van een ter-
mijn van enkele maanden, maar deze kan onder bijzondere 
omstandigheden ook langer zijn.48 Tot slot zou de nieuwe 
regeling volgens de minister een sterkere band tussen de 
onmiddellijke voorzieningen en het onderzoek bevorderen 
zonder dat de mogelijkheid om in onderling overleg tot een 
oplossing te komen, wordt weggenomen.49

40 HR 14 december 2007, r.o. 3.6, NJ 2008/105, m.nt. J.M.M. Maeijer (DSM).
41 Vlg. het Verslag, Kamerstukken II 2011/12, 32887, 5, p. 10 en 11.
42 HR 14 december 2007, r.o. 3.6, NJ 2008/105, m.nt. J.M.M. Maeijer (DSM).
43 Zie Nota n.a.v. het Verslag, Kamerstukken II 2011/12, 32887, 6, p. 16.
44 Kamerstukken II 2010/11, 32887, 3, p. 33. Zie ook Nota n.a.v. het Verslag, 

Kamerstukken II 2011/12, 32887, 6, p. 23 en 24.
45 Rapport Cools/Kroeze, p. 57-60.
46 Rapport Cools/Kroeze, p. 92; zie ook Kamerstukken II 2010/11, 32887, 3, 

p. 33 en 34 onder verwijzing naar Rapport Cools/Kroeze p. 83 en 89.
47 Kamerstukken II 2010/11, 32887, 3, p. 34. Zie ook het Verslag, Kamerstukken 

II 2011/12, 32887, 5, p. 11 en 12.
48 Kamerstukken II 2010/11, 32887, 3, p. 34.
49 Kamerstukken II 2010/11, 32887, 3, p. 34.
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4.2 Onderzoeksbevindingen
Deze wetswijziging zou in theorie er toe kunnen leiden dat 
minder onmiddellijke voorzieningen worden toegewezen, 
aangezien nu een zwaardere afweging in de wet is vast-
gelegd. Indien echter wordt gekeken naar het aandeel en-
quêteverzoeken waarin onmiddellijke voorzieningen zijn 
gevraagd, wordt allereerst duidelijk dat zowel vóór als na 
de wetswijziging in ongeveer 90% van de verzoeken onmid-
dellijke voorzieningen worden verzocht. Daarnaast is het 
percentage verzoeken om onmiddellijke voorzieningen dat 
wordt toegewezen, statistisch significant gestegen van 52% 
vóór naar 64% sinds de wetswijziging. Het percentage ver-
zoeken om onmiddellijke voorzieningen dat is afgewezen, 
is significant gedaald (van 47% naar 35%). Zowel voor als na 
2013 werd in 1% van de zaken de beslissing ten aanzien van 
onmiddellijke voorzieningen aangehouden. Ook het aantal 
onmiddellijke voorzieningen dat wordt opgelegd per zaak 
is gestegen: voorafgaand aan de Wet aanpassing enquête-
recht was in 64% van de gevallen sprake van twee of meer 
onmiddellijke voorzieningen per beschikking. Vanaf 2013 is 
dit toegenomen van 64% naar 74%, hetgeen overigens geen 
significante stijging is. Tot slot kan worden opgemerkt dat 
zowel vóór als na de wetswijziging de tijdelijke aanstelling 
van een bestuurder de meest getroffen onmiddellijke voor-
ziening is.
Ook de mogelijkheid om onmiddellijke voorzieningen in te 
zetten in conflicten waarbij ingrijpen (met spoed) vereist is, 
werd onderzocht. Dit betreft bij uitstek die conflicten die 
een verlammende werking hebben op de besluitvorming 
binnen de rechtspersoon. Uit de jurisprudentieanalyse 
blijkt dat de kans groot is dat onmiddellijke voorzieningen 
worden getroffen wanneer er volgens de Ondernemingska-
mer sprake is van een impasse of patstelling; zowel vóór als 
na de wetswijziging is hiervan sprake in ongeveer 95% van 
de gevallen.
De minister beoogde met deze wetswijzigingen de koppe-
ling tussen de onmiddellijke voorziening en het onderzoek 
te vergroten en te stimuleren dat op een redelijke termijn 
na het treffen van een onmiddellijke voorziening ook wordt 
beslist op het gelasten van een onderzoek. In totaal zijn er 
in 198 van de 344 enquêteverzoeken met betrekking tot het 
bevelen van een onderzoek waarin één of meer onmiddel-
lijke voorzieningen worden gevraagd in de periode 2008-
2016, één of meer onmiddellijke voorzieningen toegewe-
zen.50 De onmiddellijke voorziening werd in bijna 90% van 
deze gevallen direct gekoppeld aan een onderzoek. Hierbij 
moet men er echter rekening mee houden dat de Onderne-
mingskamer de mogelijkheid heeft om de benoeming van 
de onderzoeker en/of de persoon die de functie als onder-
zoeker zal gaan uitvoeren, na het bevelen van het onder-
zoek, uit te stellen. Partijen kunnen dan om een benoeming 
van de onderzoeker verzoeken. De jurisprudentieanalyse 
wijst uit dat het aandeel gevallen waarin een onderzoeker 

50 Deze 198 enquêteverzoeken betreffen 197 individuele zaken, nu in de 
zaak ASMI naast het initiële enquêteverzoek een aanvullend verzoek tot 
het bevelen van een onderzoek is ingediend waarin tevens onmiddellijke 
voorzieningen worden gevraagd.

(uiteindelijk) wordt benoemd van alle gevallen waarin een 
onderzoek direct is bevolen en onmiddellijke voorzieningen 
zijn toegewezen, is gedaald sinds de wetswijziging, maar 
hieraan kunnen geen statistisch significante conclusies 
worden verbonden.
Er zijn 22 verschillende zaken in de periode 2008-2016 
waarin één of meer onmiddellijke voorzieningen zijn ge-
troffen voordat op het onderzoek is beslist,51 waarvan bij 
negen zaken het verzoekschrift is ingediend na de wetswij-
ziging. In twee van de dertien zaken vóór de wetswijziging 
en drie van de negen na de wetswijziging is er uiteindelijk 
ook een onderzoek bevolen. Deze vijf zaken laten zien dat de 
tijdspanne tussen het toewijzen van de onmiddellijke voor-
zieningen en het bevelen van het onderzoek gemiddeld is 
gedaald sinds de wetswijziging, maar hierbij moet worden 
opgemerkt dat het gaat om een zeer gering aantal zaken.
Alhoewel de respondenten de wetswijzigingen ten aanzien 
van de onmiddellijke voorzieningen over het algemeen po-
sitief beoordeelden in de vragenlijst, wijst bovenstaande 
empirische analyse uit dat over het algemeen in de praktijk 
weinig effecten te merken zijn van deze wetswijziging. Wel 
wijzen de analyses erop dat onmiddellijke voorzieningen 
vandaag de dag een nog belangrijkere rol hebben ingeno-
men in de enquêteprocedure sinds Rapport Cools/Kroeze.52

5. De wijzigingen ten aanzien van de 
onderzoeksfase

De wetswijzigingen die in deze paragraaf worden bespro-
ken, hebben betrekking op de verbetering van de waarbor-
gen ten aanzien van het onderzoek. Zo wordt in de eerste 
plaats het aansprakelijkheidsrisico van de onderzoekers 
beperkt door een verduidelijking van de aansprakelijk-
heidsnorm (ex art. 2:351 lid 5 BW). In de tweede plaats die-
nen de onderzoekers de in het onderzoeksverslag genoemde 
personen in de gelegenheid te stellen om opmerkingen te 
maken ten aanzien van de wezenlijke bevindingen ten aan-
zien van die personen (ex art. 2:351 lid 4 BW). In de derde 
plaats houdt voortaan een raadsheer-commissaris toezicht 
op de onderzoeksfase (ex art. 2:350 lid 4 en art. 2:352 lid 1 
en 2 BW).

5.1 Achtergrond van de wetswijzigingen
Het onderzoek wordt gezien als de kern van de enquête-
procedure.53 De onderzoekers bepalen op welke wijze het 
onderzoek wordt uitgevoerd54 en zij zijn zelf verantwoor-

51 Dit zijn 23 zaken indien het aanvullende enquêteverzoek in de zaak ASMI 
ook wordt meegenomen. Zie voor meer informatie het WODC-rapport, 
§ 5.2.1.

52 Er kon in het onderzoek geen causaal verband worden vastgesteld tussen 
de Wet aanpassing enquêterecht en de stijgende trend in het gebruik van 
onmiddellijke voorzieningen. In Rapport Cools/Kroeze werd reeds vastge-
steld dat het gebruik van onmiddellijke voorzieningen sinds 1994 frequent 
was (in 74% van de enquêteverzoeken). Rapport Lafarre/Schippers/Van den 
Bosch/Van der Elst/Van der Sangen laat zien dat deze frequentie verder ge-
stegen is in de periode 2008-2016.

53 HR 27 september 2000, NJ 2001/221 (Gucci).
54 Kamerstukken II 2010/11, 32887, 3, p. 24 onder verwijzing naar Hof Amster-

dam (Ondernemingskamer) 18 maart 1976, NJ 1978/317.
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delijk voor de wijze van inrichting en verslaglegging.55 Dit 
neemt echter niet weg dat het risico bestaat dat de onder-
zoeker door personen die in het onderzoeksverslag worden 
genoemd, aansprakelijk wordt gesteld. Het door de beoogd 
onderzoeker gepercipieerde risico op aansprakelijkheid kan 
hem ervan weerhouden om de onderzoeksopdracht te aan-
vaarden of het onderzoek in vrijheid te verrichten.
De duur van de termijn tussen het bevelen van het onder-
zoek en de aanwijzing onderzoeker (hierna: de aanstel-
lingstermijn) zou een indicatie kunnen zijn dat het moei-
lijker is om onderzoekers bereid te vinden om onderzoek 
te doen, hetgeen verband zou kunnen houden met de mo-
gelijkheid dat onderzoekers aansprakelijk gesteld kunnen 
worden. Zo werd in het Rapport Cools/Kroeze reeds op-
gemerkt dat de aanstellingstermijn van onderzoekers bij 
beursvennootschappen in de periode 2000-2007 langer is 
geworden en zij vermoedden dat dit mede het gevolg was 
van de mogelijkheid dat onderzoekers aansprakelijk gesteld 
konden worden.56

Met de wetswijziging in art. 2:351 lid 5 BW beoogde de mi-
nister de aansprakelijkheidsnorm voor onderzoekers dan 
ook te verduidelijken.57 De aansprakelijkheid van de onder-
zoekers is beperkt tot het geval dat zij met betrekking tot 
hun in het verslag neergelegde bevindingen of met betrek-
king tot het onderzoek opzettelijk onbehoorlijk hebben ge-
handeld dan wel met kennelijk grove miskenning van het-
geen een behoorlijke taakvervulling meebrengt. Overigens 
stelde de minister dat aansprakelijkheid van de onderzoe-
ker in de praktijk zeer uitzonderlijk is.58

De minister beoogde ook het risico op onjuiste informa-
tie in het verslag van de onderzoekers zo klein mogelijk te 
maken.59 De minister gaf hiermee gehoor aan het pleidooi 
in de literatuur voor meer waarborgen in de onderzoeks-
fase, waaronder de wenselijkheid van toepassing van het 
beginsel van hoor- en wederhoor door de onderzoeker.60 
In dit verband biedt art. 2:351 lid 4 BW diegenen die in het 
onderzoeksverslag worden genoemd, de mogelijkheid om 
kennis te nemen van de wezenlijke bevindingen die op hen-
zelf betrekking hebben en om opmerkingen te maken ten 
aanzien van deze bevindingen.61 De onderzoekers zijn ech-
ter niet verplicht eventuele opmerkingen van de betrokken 

55 Kamerstukken II 2010/11, 32887, 3, p. 24 onder verwijzing naar HR 4 juni 
1997, NJ 1997/671 (Text Lite).

56 Rapport Cools/Kroeze, p. 54.
57 Kamerstukken II 2010/11, 32 887, 3, p. 25. Overeenkomstig het advies van 

de Commissie Vennootschapsrecht p. 4.
58 Kamerstukken II 2010/11, 32887, 3, p. 26.
59 Kamerstukken II 2010/11, 32887, 3, p. 25.
60 Kamerstukken II 2010/11, 32887, 3, p. 25 onder verwijzing naar R.M. 

Hermans, ‘Het onderzoek in de enquêteprocedure’, in: Geschriften vanwege 
de Vereniging Corporate Litigation, Serie vanwege het Van der Heijden Instituut,
deel 72, Deventer: Kluwer 2003, p. 113-173; J.M. Blanco Ferná ndez, M. 
Holtzer en G. van Solinge, Richtlijnen voor de onderzoeker in enquêtepro-
cedures, Serie vanwege het Van der Heijden Instituut, deel 78, Deventer: 
Kluwer 2004; P.G.F.A. Geerts, Enkele formele aspecten van het enquê terecht: 
Analyse van de relevante rechtspraak, Instituut voor Ondernemingsrecht 
deel 46, Deventer: Kluwer 2004, p. 165-180. Zie ook de Nota n.a.v. het Ver-
slag, Kamerstukken II 2011/12, 32887, 6, p. 30.

61 Zie Nota n.a.v. het Verslag, Kamerstukken II 2011/12, 32887, 6, p. 29 en 30.

personen over te nemen in het onderzoeksverslag, aldus de 
minister.62

De onderzoeksfase is door de minister verder versterkt 
door het aanstellen van een raadsheer-commissaris die toe-
zicht houdt op het verloop van het onderzoek.63 De raads-
heer-commissaris fungeert als aanspreekpunt voor vragen 
of klachten die opkomen in de onderzoeksfase.64 De Onder-
nemingskamer benoemt de raadsheer-commissaris gelijk-
tijdig met de benoeming van de onderzoeker op grond van 
artikel 2:350 lid 4 BW. Wel blijft de onderzoeker verant-
woordelijk voor de opzet en uitvoering van het onderzoek. 
De raadsheer-commissaris kan door belanghebbenden ge-
vraagd worden een beslissing te nemen over de procesma-
tige kant van het onderzoek, zoals de vraag of de onderzoe-
ker het beginsel van hoor- en wederhoor voldoende in acht 
neemt. Het is niet de bedoeling dat de raadsheer-commissa-
ris inhoudelijke aanwijzingen geeft met betrekking tot het 
onderzoek.65 De raadsheer-commissaris kan informeel door 
belanghebbenden worden benaderd en er is geen verplich-
te procesvertegenwoordiging.66 Bij amendement is de tekst 
aangepast teneinde ook de onderzoeker de mogelijkheid te 
geven om aan de raadsheer-commissaris een aanwijzing te 
vragen, en teneinde te regelen welke personen hun ziens-
wijze kunnen geven over de gevraagde aanwijzing.67 De 
minister sprak de verwachting uit dat de raadsheer-com-
missaris in een groot aantal zaken geen actieve rol hoeft te 
vervullen, omdat het onderzoek naar behoren loopt.68

5.2 Onderzoeksbevindingen
In twee van de tachtig onderzochte onderzoeksverslagen 
(één voor en één na de wetswijziging) komt naar voren dat 
een onderzoeker mogelijk geconfronteerd werd met een 
aansprakelijkstelling. In één onderzoeksverslag wordt ge-
steld dat de onderzoeker zijn taakomschrijving op ernstige 
wijze zou hebben overschreden. In het andere onderzoeks-
verslag wordt er een directe belediging geuit aan het adres 
van de onderzoeker. Daarnaast biedt de jurisprudentieana-
lyse inzichten in de aanstellingstermijn van de onderzoe-
kers. Het zou namelijk kunnen zijn dat door de verduide-
lijking van de aansprakelijkheidsnorm onderzoekers eerder 
bereid zijn om een onderzoekstaak op zich te nemen. De 
gemiddelde aanstellingstermijn is 32 dagen in de periode 
vóór en 28 dagen na de invoering van de Wet aanpassing 
enquêterecht, hetgeen duidt op een daling. Dit verschil is 
echter niet statistisch significant.
De gemiddelde beoordeling van de respondenten van deze 
wetswijziging is positief. Ook blijkt uit het interview met de 
Ondernemingskamer dat zij geen moeilijkheden ondervindt 
om onderzoekers bereid te vinden een onderzoekstaak op 
zich te nemen. Naar aanleiding hiervan kan worden gesteld 

62 Kamerstukken II 2010/11, 32887, 3, p. 38.
63 Kamerstukken II 2010/11, 32887, 3, p. 25.
64 Kamerstukken II 2010/11, 32887, 3, p. 37.
65 Kamerstukken II 2010/11, 32887, 3, p. 38. Zie ook Nota n.a.v. het Verslag, 

Kamerstukken II 2011/12, 32 887, 6, p. 25.
66 Zie Nota n.a.v. het Verslag, Kamerstukken II 2011/12, 32887, 6, p. 28.
67 Gewijzigd amendement Van der Steur, Kamerstukken II 2011/12, 32887, 20, 

p. 1.
68 Kamerstukken II 2010/11, 32887, 3, p. 38.
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dat, alhoewel uit het empirische deel van het onderzoek 
niet kan volgen dat dit onderdeel van de wetswijziging zijn 
doel volledig heeft bereikt, er indicaties zijn dat dit wel het 
geval is.

Het tweede onderdeel van de wetswijziging stelt partijen 
in de gelegenheid om opmerkingen te maken ten aanzien 
van het onderzoeksverslag. In de jurisprudentieanalyse zijn 
slechts drie beschikkingen die (direct) betrekking hebben 
op dit aspect van het beginsel van hoor en wederhoor.69 
De analyse van de onderzoeksverslagen wijst uit dat sinds 
de wetswijziging het aandeel conceptverslagen dat wordt 
voorgelegd aan de betrokkenen gestegen is met vier pro-
centpunt, van 85% vóór de wetswijziging naar 89% na de 
wetswijziging. Deze stijging is niet statistisch significant. 
Wel significant gestegen sinds de wetswijziging is het aan-
deel gevallen waarbij de gespreksverslagen (van 47 naar 
70%) en het plan van aanpak (van 21 naar 59%) wordt voor-
gelegd aan partijen. Daarnaast is het relatieve aantal betrok-
kenen dat een reactie heeft gegeven op de wezenlijke bevin-
dingen in het onderzoeksverslag die op henzelf betrekking 
hebben, gestegen van 75% vóór de wetswijziging naar 85% 
na de wetswijziging. Deze stijging is niet statistisch signi-
ficant. Bovendien zijn zowel het aandeel onderzoeksversla-
gen waarin wordt verwezen naar de reacties van partijen 
op het conceptverslag, als het aandeel onderzoeksverslagen 
waarin de onderzoeker ook daadwerkelijk deze reacties op 
enige wijze meeneemt in het onderzoeksverslag, gestegen. 
Deze stijging is niet statistisch significant. Het aandeel on-
derzoeksverslagen waarin de onderzoeker inhoudelijk ver-
wijst naar de reacties van partijen is significant gestegen 
van 26 naar 41%.
Tot slot geven de respondenten een positieve beoordeling 
van de mogelijkheid voor partijen om opmerkingen te ma-
ken ten aanzien van (bepaalde passages in) het onderzoeks-
verslag. Het merendeel van de respondenten is van mening 
dat het risico op onjuiste informatie in het verslag van de 
onderzoeker wordt verkleind en dat de wetswijziging zorgt 
voor betere waarborgen in de onderzoeksfase. Deze bevin-
dingen wijzen op doelbereiking van het vergroten van de 
naleving van het beginsel van hoor en wederhoor in het en-
quêterecht.

Op één na is er in alle enquêtezaken sinds de wetswijziging 
waarin een onderzoek is bevolen, een raadsheer-commis-
saris benoemd. Daarnaast blijkt dat de partijen ook een 
aantal keren een verzoek tot aanwijzing of bevel doen 
aan de raadsheer-commissaris,70 hetgeen aangeeft dat de 
raadsheer-commissaris daadwerkelijk een rol speelt in 
de praktijk. In vijf van de 27 onderzoeksverslagen sinds 

69 ARO 2014/87, ARO 2014/169 en ARO 2016/151.
70 Wij maken hier van de gelegenheid gebruik om een onzuivere weergave 

van de data in § 6.4.1. te herstellen. Hierbij willen we Marius Josephus Jitta 
graag bedanken voor zijn opmerkzaamheid. In negen beschikkingen in de 
onderzoeksperiode hebben partijen de raadsheer-commissaris gevraagd 
om een aanwijzing of een bevel in het kader van art. 2:350 lid 4 BW. De 
andere beschikkingen hebben betrekking op art. 2:353 lid 3 BW. Overigens 
heeft deze onzuivere weergave geen gevolgen voor de conclusie.

de wetswijziging wordt tevens verwezen naar de raads-
heer-commissaris, waarbij één keer een inhoudelijke op-
merking over deze persoon wordt gemaakt. Uit de vragen-
lijst blijkt dat de rol van de raadsheer-commissaris in de 
praktijk neutraal-positief wordt beoordeeld. Geen enkele 
respondent stelt dat het onderzoek slechter verloopt met het 
toezicht van de raadsheer-commissaris. Waar twee-derde 
van de respondenten die de stelling over het verloop van het 
onderzoek hebben beantwoord, aangeeft dat het onderzoek 
beter verloopt met het toezicht van de raadsheer-commis-
saris, stellen sommige respondenten dat er enige onduide-
lijkheid is met betrekking tot de rol van de raadsheer-com-
missaris. Daarnaast lopen de meningen ten aanzien van de 
omvang van de rol van de raadsheer-commissaris uiteen 
van een beperkte rol bij de procesmatige kant van het on-
derzoek tot een bredere en versterkte rol. Eenzelfde beeld 
geeft de literatuur. Waar Verheggen benadrukt dat op de 
huidige wijze procedurele gebreken vroegtijdig aan de 
orde kunnen worden gesteld en dat van het bestaan van 
de raadsheer-commissaris een disciplinerende werking 
uitgaat,71 ziet Soerjatin juist een ruimere rol van de raads-
heer-commissaris die zich buigt over discussies over de 
reikwijdte van het onderzoek, de (werkwijze van de) onder-
zoeker en de bewaking van de onderzoeksvrijheid enerzijds 
en de belangen van de onderzochte rechtspersoon ander-
zijds. Verder pleit Soerjatin voor een verduidelijking van de 
grond voor het geven van een bevel op basis van art. 2:352 
lid 2 BW en moedigt zij de ontwikkeling van beleid aan dat 
ziet op de vraag of de benoemde raadsheer-commissaris in 
een latere fase bij dezelfde zaak als raadsheer deelneemt.72

6. De wijzigingen ten aanzien van het 
indienen van verweerschriften

De vierde categorie wetswijzigingen betreft het tijdstip van 
indienen van verweerschriften. De Ondernemingskamer 
moet voorafgaand aan de zitting een tijdstip bepalen voor 
het indienen van verweerschriften (ex art. 2:349a lid 1 BW).

6.1 Achtergrond van de wetswijziging
De minister heeft hier het advies van de Commissie Ven-
nootschapsrecht opgevolgd teneinde een goede procesorde 
en een degelijke belangenafweging te bevorderen.73 Volgens 
de Commissie Vennootschapsrecht was met de bestaande 
voorschriften niet zeker gesteld dat de betrokkenen in de 
procedure voldoende tijd hadden om zich te verweren tegen 
een enquêteverzoek.74 Bij de formulering van art. 2:349a lid 
1 BW is aangesloten bij de regeling voor collectieve acties 
(zie art. 1013 lid 6 Rv). De minister gaf het voorbeeld van een 
week voor de zitting maar gaf ook aan dat in evidente spoed-
gevallen een kortere termijn moet kunnen worden bepaald.75

71 R. Verheggen, ‘Ervaringen met de raadsheer-commissaris in het enquête-
recht’, Ondernemingsrecht 2017/94 (p. 523-533).

72 E.M. Soerjatin, ‘De raadsheer-commissaris in actie in het enquêterecht’, 
Ondernemingsrecht 2017/2 (p. 3-12).

73 Kamerstukken II 2010/11, 32887, 3, p. 5, 33.
74 Commissie Vennootschapsrecht, Advies van 19 oktober 2010, p. 4.
75 Zie Nota n.a.v. het Verslag, Kamerstukken II 2011/12, 32887, 6, p. 21.
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6.2 Onderzoeksbevindingen
Uit de analyse van de jurisprudentie volgt dat de termij-
nen tussen het indienen van het (eerste) verzoekschrift, het 
verweerschrift en de zitting vanaf de wetswijziging zijn 
veranderd. Meer specifiek, het aantal dagen tussen het in-
dienen van het verzoekschrift en het verweerschrift is ge-
stegen van gemiddeld 34 dagen naar 40 dagen. Daarnaast 
is het gemiddelde aantal dagen tussen het indienen van het 
verzoekschrift en de zitting gestegen van 46 naar 56 dagen 
sinds de wetswijziging. Ook is de gemiddelde periode tus-
sen het indienen van het verweerschrift en de zitting geste-
gen van dertien naar vijftien dagen sinds de wetswijziging.
De perioden zijn sinds de wetswijziging significant langer 
dan vóór de wetswijziging, hetgeen betekent dat de partij-
en gemiddeld genomen langer de tijd hebben gekregen om 
zich te verweren. Dat een tijdstip voor het indienen van ver-
weerschriften, voorafgaand aan de zitting, dient te worden 
bepaald, is overwegend positief beoordeeld door de respon-
denten. Een grote meerderheid van de respondenten is ex-
pliciet van mening dat de wetswijziging de procesorde ten 
goede komt.

7. De wijzigingen ten aanzien van de kosten 
van verweer

De vijfde en laatste categorie van de wetswijzigingen be-
treft de regeling van de vergoeding van de kosten van ver-
weer indien onderzoekers dan wel tijdelijke bestuurders, 
commissarissen of beheerders van aandelen aansprakelijk 
worden gesteld. De redelijke en de redelijk gemaakte kos-
ten van verweer van de onderzoekers komen voor rekening 
van de rechtspersoon. De redelijke en de redelijk gemaakte 
kosten van verweer van de OK-functionarissen kunnen voor 
rekening van de rechtspersoon komen. Zie art. 2:350 lid 3, 
2:357 lid 6 en 2:359 lid 2 BW.

7.1 Achtergrond van de wetswijzigingen
De regeling vertoont een verschil tussen enerzijds de rechts-
positie van de onderzoeker en die van de OK-functionaris 
anderzijds. Ten aanzien van de eerste categorie geldt dat de 
redelijke en redelijk gemaakte kosten van verweer dienen 
te worden vergoed, terwijl – tekstueel gezien – ten aanzien 
van OK-functionarissen sprake is van een beoordelings-
marge voor de Ondernemingskamer. In de parlementaire 
behandeling is geen verklaring te vinden voor het verschil 
in bewoordingen op dit punt. Ook bestaat er een verschil in 
de norm van de aansprakelijkheid van de onderzoeker en de 
OK-functionaris.
Art. 2:350 lid 3 BW wordt gewijzigd om te bewerkstelli-
gen dat een onderzoeker die door de Ondernemingskamer 
wordt aangesteld, niet zelf de kosten van verweer in een 
aansprakelijkheidsprocedure hoeft te dragen. Die kosten 
komen zonder meer voor rekening van de rechtspersoon. 
De nieuwe regeling moet voorkomen dat het zeer moeilijk 
wordt om personen bereid te vinden om als onderzoeker 
aan de slag te gaan, aangezien zij zonder een dergelijke re-
geling rekening moeten houden met het uit eigen vermogen 

voldoen van de kosten van verweer.76 De minister verwacht-
te dat het in de praktijk mogelijk zou zijn dat de rechtsper-
soon de kosten van een aansprakelijkheidsverzekering ten 
behoeve van de onderzoeker draagt.77 In de praktijk bestaat 
er weliswaar een aansprakelijkheidsverzekering maar deze 
blijkt geen dekking te bieden in het geval de rechtspersoon 
failliet is.78

Daarnaast kan de Ondernemingskamer – indien de omstan-
digheden daartoe aanleiding geven – in het belang van de 
rechtspersoon een tijdelijke bestuurder, tijdelijke commis-
saris of beheerder van aandelen aanwijzen. Ook in dat geval 
moet rekening worden gehouden met de mogelijkheid dat 
een dergelijke OK-functionaris, mogelijk ten onrechte, aan-
sprakelijk wordt gesteld voor zijn werkzaamheden. Volgens 
de minister wordt uit het onderzoeksrapport Cools/Kroeze 
wel afgeleid dat het moeilijker is geworden om personen 
bereid te vinden om als OK-functionaris op te treden, om-
dat zij rekening moeten houden met het uit eigen middelen 
voldoen van de kosten van verweer in geval van aanspra-
kelijkstelling.79 Zou een dergelijke persoon werkelijk grote 
fouten hebben gemaakt en in rechte aansprakelijk worden 
gehouden, dan komt het bedrag waarvoor hij aansprakelijk 
is, uiteraard niet voor rekening van de rechtspersoon maar 
van hemzelf. De kosten van verweer waartoe de genoemde 
bepalingen voor een rechtspersoon kunnen leiden, worden 
beschouwd als noodzakelijk en gerechtvaardigd vanuit een 
oogpunt van een eerlijke en efficiënte rechtsbedeling.80

Uit het zesde lid van art. 2:357 BW volgt derhalve dat 
OK-functionarissen niet altijd de kosten van verweer hoe-
ven te dragen, indien zij naar aanleiding van hun aanstelling 
aansprakelijk worden gesteld vanwege een onbehoorlijke 
taakvervulling. De Ondernemingskamer kan bepalen dat 
de rechtspersoon de redelijke en in redelijkheid gemaakte 
kosten van verweer van deze OK-functionarissen betaalt. 
Volgens de minister is dit een vergelijkbare regeling als voor 
de kosten van verweer voor de onderzoeker.81 De Gecombi-
neerde Commissie Vennootschapsrecht82 heeft geadviseerd 
hetzelfde uitgangspunt te kiezen als voor de onderzoekers. 
Dit advies is echter niet overgenomen door de minister. 
Voorts merkte de minister op dat de rechtspersoon de be-
doelde kosten van verweer niet kan verhalen op de tijdelijk 
aangestelde persoon indien deze in een aansprakelijkheids-
procedure wordt veroordeeld.83

Bij Nota van Wijziging84 is in art. 2:359 BW een nieuw twee-
de lid toegevoegd waarin wordt bepaald dat de beloning 

76 Kamerstukken II 2010/11, 32887, 3, p. 26, 35.
77 Kamerstukken II 2010/11, 32887, 3, p. 26, 36.
78 Y. Borrius, ‘De OK-bestuurder; manoeuvreerruimte en dreiging van aan-

sprakelijkheid’, in: G.C. Makkink e.a. (red.), Ik ben niet overtuigd. Opstellen 
aangeboden aan mr. P. Ingelse, Prinsengrachtreeks, Nijmegen: Ars Aequi 
Libri 2015, p. 73-84 en J. Lemstra, ‘Bange OK-bestuurders’, in: B. Assink 
(red.), De vele gezichten van Maarten Kroeze’s ‘bange bestuurders’, Deventer: 
Wolters Kluwer 2017, p. 275-288.

79 Kamerstukken II 2010/11, 32887, 3, p. 26.
80 Kamerstukken II 2010/11, 32887, 3, p. 27.
81 Kamerstukken II 2010/11, 32887, 3, p. 39.
82 Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht, p. 5.
83 Kamerstukken II 2010/11, 32887, 3, p. 40.
84 Nota van Wijziging, Kamerstukken II 2011/12, 32887, 7, p. 2. Vgl. ook Nota 

n.a.v. het Verslag, Kamerstukken II 2011/12, 32887, 6, p. 27.
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van onderzoekers en OK-functionarissen, ook in het geval 
de OK-beschikking waarbij hij is benoemd later door de 
Hoge Raad wordt vernietigd, niet als onverschuldigde beta-
ling teruggevorderd kan worden.

7.2 Onderzoeksbevindingen
Eén van de doelstellingen van de minister met deze catego-
rie van wetswijziging was om personen eerder te bereid te 
vinden aan de slag te gaan als onderzoeker of OK-functiona-
ris. In § 4.2 kwam reeds naar voren dat de gemiddelde aan-
stellingstermijn van de onderzoeker sinds de wetswijziging 
niet significant is gedaald. Wat betreft de aanstellingster-
mijn van OK-functionarissen wordt in de jurisprudentie-
analyse ook geen waarneembare verandering vastgesteld 
sinds de wetswijziging. Sommige respondenten geven 
aan, alhoewel ze positief zijn over de wetswijziging, dat 
OK-functionarissen, die over het algemeen ‘dichter bij het 
vuur zitten’ dan onderzoekers, nog steeds de dreiging van 
aansprakelijkstelling kunnen ondervinden.85

8. Afsluitende observaties

In het WODC-rapport Doelbereiking en effectiviteit van de 
wet aanpassing enquêterecht in de praktijk staat de doel-
bereiking en de effecten van de Wet aanpassing enquête-
recht centraal. Over het algemeen kunnen we stellen dat 
uit dit onderzoek voortvloeit dat de gestelde doelen van de 
verschillende categorieën van wetswijziging (grotendeels) 
worden bereikt. Tegelijkertijd wijst dit evaluatieonderzoek 
uit dat de effecten van de Wet aanpassing enquêterecht op 
de praktijk van de enquêteprocedure zéér gering kunnen 
worden genoemd. Wel komt uit het onderzoek naar voren 
dat de rol van de onmiddellijke voorzieningen in de enquê-
teprocedure alleen nog maar groter is geworden sinds het 
Rapport Cools/Kroeze.
De hierboven weergegeven algemene conclusie over de 
doelbereiking van de Wet aanpassing enquêterecht verbaast 
niet tegen de achtergrond van de keuze van de wetgever om 
niét te kiezen voor een fundamentele aanpassing van het 
enquêterecht maar voor meer technische aanpassingen 
op specifieke onderdelen van het enquêterecht in de Wet 
aanpassing enquêterecht. Dat neemt echter niet weg dat in 
het kader van het wetgevingsproces en de parlementaire 
behandeling enkele fundamentele vragen over het functio-
neren van het enquêterecht van verschillende zijden aan de 
orde zijn gesteld, die echter door de wetgever om verschil-
lende redenen niet ter hand zijn genomen. Het betreft hier 
onder andere de vraag of de Ondernemingsraad enquêtebe-
voegdheid toekomt, de invoering van een ‘business judgment 
rule’, de vraag of het enquêterecht de mogelijkheid zou 
moeten bieden tot een definitieve overdracht van aande-

85 Zie ter illustratie een recente uitspraak van de Raad van Discipline Am-
sterdam 15 december 2017, JOR 2018/39, m.nt. F. Eikelboom, r.o. 3.2. Tegen 
een advocaat, in hoedanigheid van OK-bestuurder, wordt een klacht inge-
diend door een door de Ondernemingskamer geschorste bestuurder van 
de vennootschap waarnaar een onderzoek plaatsvindt. De OK-bestuurder 
benoemt in zijn verweer dat hij met enige regelmaat door de geschorste 
bestuurder bedreigd is met een aansprakelijkstelling.

len als eindvoorziening en de vraag of een behandeling in 
twee feitelijke instanties dient te worden ingevoerd.86 Ook 
de bredere vraag naar de samenloop van de enquêtepro-
cedure met andere vormen van ondernemingsrechtelijke 
geschiloplossing – zoals de wettelijke geschillenregeling 
en arbitrage – is niet door de wetgever meegenomen in de 
wetswijziging. Wij volstaan hier met erop te wijzen dat in 
het literatuuronderzoek en de vragenlijsten deze funda-
mentele vragen aan de orde werden gesteld, maar deze door 
de beperking van de onderzoeksopdracht tot de specifieke 
wetswijzigingen van de Wet aanpassing enquêterecht geen 
onderdeel waren van het onderzoek. Het rapport bevat ech-
ter in de bijlagen87 op deze punten nog een schat aan be-
schikbare informatie.

86 Zie hierover meer Rapport Lafarre/Schippers/Van den Bosch/Van der Elst/
Van der Sangen, § 2.10.

87 In het bijzonder Rapport Lafarre/Schippers/Van den Bosch/Van der Elst/
Van der Sangen, bijlage 11.B.
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