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De Ondernemingskamer (OK) kan op verzoek van een enquêtegerechtigde een of meer 

personen benoemen tot het instellen van een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken 

van een rechtspersoon.1 De door de OK te benoemen onderzoeker zal zijn of haar 

onderzoeksresultaten vastleggen in een verslag. Indien uit het verslag van wanbeleid is gebleken, 

kan de OK op verzoek van de oorspronkelijke verzoeker wanbeleid vaststellen en vergaande 

voorzieningen treffen.2 De OK mag slechts een onderzoek gelasten, indien er gegronde redenen 

zijn om aan een juist beleid of juiste gang van zaken te twijfelen.3 Mag dat onderzoek ook zien op 

zaken waarvan de OK in het midden heeft gelaten of deze wel of geen gegronde redenen 

opleveren? Op 8 maart 2019 heeft de Hoge Raad een beschikking gegeven die ziet op deze 

rechtsvraag. In dit artikel wordt hierop ingegaan. 

 

De achtergrond van de beschikking is een in 2018 bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie 

(hierna: hof)4 gevoerde enquêteprocedure.5 Het hof wees daarin het enquêteverzoek van een 

aandeelhouder van een Curaçaose vennootschap toe, omdat een aantal van de door de 

aandeelhouder aangevoerde bezwaren gegronde redenen vormden om aan de juistheid van het 

beleid te twijfelen. In de beschikking had het hof ten aanzien van een aantal door de 

aandeelhouder aangevoerde bezwaren overwogen dat die bezwaren gegronde redenen om aan 

een juist beleid te twijfelen vormden. Verder liet het hof ten aanzien van twee bezwaren in het 

midden of die bezwaren gegronde redenen vormden. Het hof overwoog dat de te benoemen 

onderzoeker deze twee bezwaren mocht betrekken in het door hem of haar te verrichten 

onderzoek.6 

 

De tegen het enquêteverzoek verwerende medeaandeelhouder stelt vervolgens cassatieberoep 

in tegen de beschikking van het hof. In cassatie klaagt de medeaandeelhouder dat het hof de 

onderzoeker ten onrechte heeft toegestaan of uitgenodigd bepaalde verwijten (lees: bezwaren) in 

het onderzoek te betrekken zonder dat het hof ten aanzien van die verwijten gegronde redenen 

voor twijfel aan een juist beleid heeft vastgesteld.7 Volgens de medeaandeelhouder mag het te 

bevelen onderzoek alleen betrekking hebben op, en dient aldus beperkt te zijn tot, de 

vastgestelde redenen voor twijfel aan een juist beleid.8 

 

Bij de bespreking van deze klacht haalt de Hoge Raad de wetsgeschiedenis van het enquêterecht 

aan en leidt daaruit af (i) dat slechts bezwaren tegen het beleid of de gang van zaken van de 

rechtspersoon die vóór het enquêteverzoek kenbaar zijn gemaakt9 ten grondslag kunnen worden 

gelegd aan de toewijzing van een enquêteverzoek en (ii) dat het te bevelen onderzoek in ieder 

geval dient te zijn gericht op de bezwaren tegen het beleid of de gang van zaken die de OK tot 

het oordeel dat gegronde redenen zijn om aan een juist beleid te twijfelen, heeft gebracht. 
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Het voorgaande betekent volgens de Hoge Raad niet dat het onderzoek beperkt dient te blijven 

tot de bezwaren tegen het beleid of de gang van zaken die de OK ten grondslag heeft gelegd aan 

haar oordeel dat blijkt van gegronde redenen. Het staat de OK vrij de onderzoeker op te dragen 

of toe te staan om ook andere bezwaren in zijn onderzoek te betrekken. Dat strookt met de grote 

mate van vrijheid die de OK heeft bij het bepalen van de omvang van het onderzoek. Daarbij 

moeten de andere te onderzoeken bezwaren steeds voldoende samenhangen met de bezwaren 

die ten grondslag zijn gelegd aan het oordeel dat blijkt van gegronde redenen. Of voldoende 

samenhang bestaat, is afhankelijk van de omstandigheden van het geval.10 De klacht faalt en de 

beschikking van het hof blijft in stand. 

 

Commentaar 

Met deze beschikking staat vast dat een onderzoek ook betrekking mag hebben op bezwaren 

waarvan de OK niet heeft vastgesteld of in het midden heeft gelaten dat deze bezwaren gegronde 

redenen voor twijfel aan een juist beleid (of juiste gang van zaken) opleveren. Er dient wel 

voldoende samenhang te zijn met de andere te onderzoeken bezwaren. Betrokkenen dienen 

bedacht te zijn op de grote reikwijdte die een te gelasten onderzoek kan hebben. 

 

Onderzoeksopdracht 

Zoals de Hoge Raad aangeeft, heeft de OK een grote mate van vrijheid bij het bepalen van de 

omvang van een door haar te bevelen onderzoek. Zo heeft de OK de vrijheid om in afwijking van 

het enquêteverzoek een in de tijd of qua onderwerpen ruimer of minder breed onderzoek te 

bevelen.11 Zelfs als de verzoeker in zijn verzoekschrift expliciet opneemt dat hij een onderzoek 

verzoekt in het bijzonder naar concreet omschreven omstandigheden, brengt dat in beginsel niet 

een beperking mee voor de OK.12 Wel wordt de reikwijdte van het onderzoek in beginsel 

afgebakend door de OK bij haar in de toewijzende beschikking te formuleren 

onderzoeksopdracht.13 Een duidelijke grens is dat de OK niet (ambtshalve) een onderzoek mag 

gelasten naar feiten en omstandigheden die niet als bezwaren zijn aangevoerd.14 Met deze 

beschikking staat wel vast dat de OK een onderzoek mag gelasten naar alle aangevoerde 

bezwaren, ondanks dat de OK ten aanzien van enkele van de aangevoerde bezwaren niet heeft 

bepaald dat die bezwaren gegronde redenen opleveren. Indien de OK bepaalde bezwaren echter 

ongegrond verklaart, dan mogen die bezwaren geen zelfstandig voorwerp van het onderzoek 

vormen.15 Wel mag de onderzoeker aandacht besteden aan feiten en omstandigheden die een 

licht werpen op het voorwerp van onderzoek. Het is niet uitgesloten dat daar ook feiten 

betreffende ongegronde bezwaren onder kunnen vallen.16 

 

Vereiste van voldoende samenhang 

Betrokkenen dienen erop bedacht te zijn dat de nader te onderzoeken bezwaren steeds 

voldoende moeten samenhangen met de bezwaren die naar het oordeel van de OK gegronde 

redenen voor twijfel aan een juist beleid of juiste gang van zaken vormen. Bij onvoldoende 

samenhang verricht de onderzoeker immers een te uitgebreid onderzoek en strookt de 

beschikking van de OK waarin deze ruimte wordt geboden niet met de hier besproken 

overweging van de Hoge Raad. Een onderzoek is een grote belasting voor de rechtspersoon. 

Een onderzoek kost geld (en tijd) en de rechtspersoon moet die kosten betalen.17 Voorts heeft 

de onderzoeker vergaande bevoegdheden, waar verplichtingen van bestuurders, commissarissen 

en werknemers tegenover staan.18 Het belang bij het zo beperkt mogelijk houden van de 

reikwijdte van het onderzoek kan dan ook gelegen zijn in het beperken van de kosten en 

tijdsbesteding die met het onderzoek zijn gemoeid.19 
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Afgevraagd kan worden wat het toetsingskader voor de OK (en de verwerende partijen) is bij het 

bepalen of er al dan niet voldoende samenhang bestaat. Kan het criterium van voldoende 

samenhang enigszins nader worden geconcretiseerd? Van voldoende samenhang zou, mijns 

inziens, in ieder geval kunnen worden gesproken indien de bezwaren op hetzelfde onderwerp 

betrekking hebben.20 Hierbij zou ik niet de eis willen stellen dat de OK ook steeds uitdrukkelijk 

moet aangeven dát de bezwaren op hetzelfde onderwerp betrekking hebben of dat er voldoende 

samenhang is.21 In dit kader heeft, mijns inziens, steeds te gelden dat de te onderzoeken 

bezwaren licht kunnen werpen op de vastgestelde gegronde redenen voor twijfel aan het beleid of 

in de context passen van de wel gegrond bevonden redenen.22 

 

Onvoldoende samenhang 

De vervolgvraag die opkomt is wat een belanghebbende kan doen indien hij of zij meent dat er 

een onderzoek met een te grote reikwijdte zal worden of wordt verricht. De in de 

verzoekschriftprocedure verschenen partijen en de rechtspersoon waarop het enquêteverzoek 

ziet, zijn bevoegd om binnen drie maanden na de toewijzing van het enquêteverzoek 

cassatieberoep in te stellen.23 In cassatie kan dan worden geklaagd dat de OK is uitgegaan van 

een onjuist rechtsopvatting door de onderzoeker toe te staan bezwaren te onderzoeken die geen 

of onvoldoende verband houden met de vastgestelde gegronde redenen. Overigens kan 

afgevraagd worden in hoeverre de Hoge Raad een dergelijke klacht zal behandelen. 

Mogelijkerwijs zal de Hoge Raad, als hij niet overweegt dat de klacht niet noopt tot beantwoording 

van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of rechtsontwikkeling, overwegen dat het 

oordeel als verweven met waarderingen van feitelijke aard, in cassatie niet op juistheid wordt 

getoetst, zodat de klacht faalt. Het is, zoals in het algemeen geldt, dan ook een kwestie van 

procestechniek om de Hoge Raad te (mogen laten) bewegen tot het beoordelen van de beslissing 

van de OK ten aanzien van de onderzoeksopdracht. Indien de klacht slaagt, volgt vernietiging van 

de OK-beschikking en terug verwijzing van het geding naar de OK. Een duidelijk nadeel van deze 

procedure is dat dit een aparte gerechtelijke procedure betreft. Daarnaast is het kwaad (het te 

breed verrichte onderzoek) al geschied. 

 

Voorts kunnen degenen die zich tegen het enquêteverzoek hebben verweerd en andere 

belanghebbenden de raadsheer-commissaris die toezicht houdt op het onderzoek verzoeken om 

een aanwijzing te geven over de reikwijdte van het onderzoek.24 In de Xeikon-beschikking is 

reeds een toetsingskader voor het geven van aanwijzingen ten aanzien van de reikwijdte van het 

onderzoek geformuleerd; het staat de onderzoeker vrij om in zijn onderzoek ook feiten en 

omstandigheden te betrekken die niet aan de beslissing tot gelasten van het onderzoek ter 

grondslag liggen en licht kunnen werpen op de in de eerste fase beschikking gegrond bevonden 

redenen voor twijfel aan een juist beleid of een juiste gang van zaken.25 Hierin kan een 

samenhangvereiste worden gelezen. Indien voldoende samenhang ontbreekt, kan de raadsheer 

aan de onderzoeker de aanwijzing geven dat hij of zij geen onderzoek mag verrichten naar de 

onvoldoende samenhangende feiten en omstandigheden. Tegen een afwijzing van de aanwijzing 

staat geen hoger beroep of cassatieberoep open.26 

 

Tevens kan de verweerder in een eventuele tweede verzoekschriftprocedure (waarin de 

oorspronkelijke verzoeker vaststelling van wanbeleid of het treffen van eindvoorzieningen 

verzoekt) klagen over de reikwijdte van het onderzoek27 en vervolgens tegen een voor hem 

onbevredigend OK-oordeel in cassatie gaan. 
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Daarnaast kunnen degenen die in het onderzoek worden genoemd ten aanzien van bevindingen 

die op hen betrekking hebben, opmerken dat die bevindingen buiten de reikwijdte van het 

onderzoek vallen en/of dienen te vallen.28 De onderzoeker is echter niet gehouden om de 

opmerkingen van de betrokkenen over te nemen door het conceptverslag daarop aan te 

passen.29 Uit het voorgaande volgt dat de mogelijkheid om via deze weg op te komen tegen een 

te breed onderzoek beperkt is. Overigens wordt in de literatuur de opvatting verdedigd dat de OK, 

als 'sanctie', bij de kostenvaststelling de tijd die de onderzoekers nodeloos hebben besteed door 

meer te onderzoeken dan aan hen was opgedragen, buiten beschouwing kan laten.30 

 

Slotsom 

Met de beschikking van de Hoge Raad staat vast dat onderzoekers ook onderzoek mogen doen 

naar bezwaren waarvan de OK niet heeft vastgesteld dat deze bezwaren gegronde redenen 

opleveren om te twijfelen aan een juist beleid of juiste gang van zaken. Hierdoor is het speelveld 

van de onderzoeker groter geworden. Bestuurders en andere bij het onderzoek betrokken 

personen dien erop bedacht te zijn dat het onderzoek verder kan reiken dan enkel de gegrond 

bevonden bezwaren. Er dient dan wel voldoende samenhang te bestaan met de bezwaren die 

door de OK als gegronde redenen zijn aangemerkt. Betrokkenen hebben (beperkte) 

mogelijkheden om op te komen tegen een te brede reikwijdte van het onderzoek. Ik meen dat de 

uitspraak van Hoge Raad een te verwelkomen verduidelijking is van de mate van vrijheid die de 

OK toekomt bij het bepalen van de reikwijdte van een onderzoek. 
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