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Geachte heer, mevrouw,

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van de praktijkgroep ondernemingsrecht van KienhuisHoving.

Wilt u meer weten over onze praktijkgroep ondernemingsrecht, dan verwijzen wij u naar onze 

internetsite: www.kienhuishoving.nl., zie onder 'Diensten' en 'Ondernemingsrecht'. U treft daar 

ook onze eerder verschenen nieuwsbrieven aan.

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties over de inhoud van deze nieuwsbrief, neemt u dan 

contact op met onderstaande auteurs of met Matthijs van Rozen, (notaris), 

matthijs.vanrozen@kienhuishoving.nl of Christian Huiskes (advocaat), 

christian.huiskes@kienhuishoving.nl.

Verscherping aansprakelijkheid bestuurders en toezichthouders semipublieke sector 

Recent is een aantal semipublieke instellingen (onderwijs, woningbouw) negatief in de 

publiciteit gekomen door grote financiële problemen. Hierbij zijn twijfels gerezen over de 

omvang en kwaliteit van het bestuur en toezicht. Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie 

heeft een brief gezonden aan de Tweede Kamer waarin hij maatregelen aankondigt om de 

kwaliteit van het bestuur en toezicht te verbeteren. Onderdeel daarvan is de aanscherping van 

de aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders. Passief en onzorgvuldig gedrag moet 

worden tegengegaan. De brief noemt de contouren van aansprakelijkheid: aansprakelijkheid is 

aan de orde bij schade door ernstig verwijtbaar handelen, maar niet als weloverwogen 

beleidsbeslissingen door omstandigheden uiteindelijk tot negatieve gevolgen voor de instelling 

leiden. 

De brief noemt vier invalshoeken: 

1. Verduidelijking taken en bevoegdheden interne toezichthouders

Voor interne toezichthouders (raad van toezicht of raad van commissarissen) blijken de taken in 

de praktijk niet altijd even duidelijk. Daarom zal meer helderheid moeten worden geschapen 

over de taken en bevoegdheden van interne toezichthouders. De doelstellingen van 

semipubliekrechtelijke instellingen kunnen per sector verschillen. De taakomschrijving zal 

daarom per sector in de betreffende wetgeving worden uitgewerkt. 

In de wet zal daarnaast een wettelijke taakomschrijving worden opgenomen voor stichtingen en 

verenigingen met een toezichthoudend orgaan. De algemene taakomschrijving zal dan voor alle 

toezichthouders gelijk zijn, ook voor stichtingen en verenigingen die niet actief zijn in de 

semipublieke sector. 

Als bestuurders en toezichthouders een tegenstrijdig (eigen) belang hebben met de stichting of 

vereniging,  zullen zij zich in de besluitvorming afzijdig moeten houden. Voor de stichting en 

vereniging zal daarom een wettelijke tegenstrijdig belang regeling worden opgenomen. De wet 

kent een dergelijke regeling reeds voor de B.V. en N.V. 
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Deze ontwikkeling kan aanleiding zijn om de bevoegdheden van de interne toezichthouder in de 

statuten tegen het licht te houden en zo nodig aan te passen.  

2. Verlaging drempels aansprakelijkheid

Bestuurders van een rechtspersoon moeten op grond van de wet hun taak behoorlijk vervullen. 

Bij onbehoorlijke taakvervulling is de bestuurder aansprakelijk jegens de rechtspersoon. Dit 

wordt ook aangeduid als de interne aansprakelijkheid. 

Voor de interne toezichthouders van stichtingen en verenigingen bevat de wet nu geen 

uitdrukkelijke regeling voor aansprakelijkheid. Dit zal in de wet worden opgenomen. De wet kent 

een dergelijke regeling reeds voor de B.V. en N.V. 

3. Strafrecht

Een onlangs ingediend wetsvoorstel omtrent faillissementsfraude bevat reeds het voorstel om 

misbruik van gemeenschapsgelden strafbaar te stellen. Dit betreft het oneigenlijk gebruik van 

middelen die door rijks- of lokale overheid danwel internationale organisaties zijn verstrekt. 

Subsidies worden expliciet onder de middelen genoemd. 

Iedere rechtspersoon heeft op grond van de wet een administratieplicht. Het niet-naleven 

hiervan kan leiden tot persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders. Het kabinet wil het niet-

naleven van de administratieplicht tevens strafrechtelijk sanctioneren, om de mogelijkheden tot 

onderzoek bij fraude te vergroten. 

Daarnaast constateert de Minister dat de overheid soms bij een instelling moet ingrijpen om een 

faillissement te voorkomen. Bestuurders kunnen dan niet worden aangesproken voor delicten 

die faillissement als voorwaarde kennen. Het kabinet beoogt dat bij ernstig nadeel voor de 

instelling ook strafrechtelijk kan worden opgetreden jegens het bestuur, ongeacht of het 

faillissement daadwerkelijk is ingetreden. 

4. Versterking extern toezicht 

Diverse sectoren kennen van overheidswege een externe toezichthouder. De bevoegdheden 

van de externe toezichthouders zullen, verschillend per sector, worden uitgebreid. Hiermee 

wordt beoogd de positie van de interne toezichthouder ten opzichte van het bestuur te 

versterken. 

Bestuurders van een stichting kunnen op grond van de huidige wetgeving door de rechter 

worden ontslagen op verzoek van iedere belanghebbende of het openbaar ministerie als zij iets 

doen of nalaten in strijd met de wet, statuten of zich schuldig maken aan wanbeheer. Deze 

wettelijke regeling zal worden uitgebreid met de mogelijkheid tot ontslag van interne 

toezichthouders.  De ontslagmogelijkheid geldt derhalve ongeacht de overige bepalingen in 

statuten omtrent ontslag.

De inhoud van de brief zal uitgewerkt worden in een wetsvoorstel. Een eerste wetsvoorstel zal 

volgens de brief medio december ter consultatie worden aangeboden. 

Matthijs van Rozen, notaris

matthijs.vanrozen@kienhuishoving.nl
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Enquêteverzoek en aansprakelijkstelling door de curator

Sinds 1 januari 2013 is de curator van een failliete vennootschap bij wet bevoegd om een 

onderzoek naar het beleid en de gang van zaken (een enquête) binnen de failliete 

vennootschap te verzoeken. De enquêteprocedure wordt ingeleid met een daartoe strekkend 

verzoekschrift aan de Ondernemingskamer (de OK) van het Gerechtshof Amsterdam, waarin 

wordt gesteld dat er gegronde redenen bestaan om aan een juist beleid te twijfelen. 

Bij toewijzing van het verzoek kan de OK een onderzoek gelasten. Gedurende de hele 

procedure kunnen onmiddellijke voorzieningen worden verzocht in verband met de toestand 

van de (failliete ) vennootschap of in het belang van het onderzoek.

Een onmiddellijke voorziening is een ordemaatregel, die bijvoorbeeld kan inhouden dat het 

stemrecht op de aandelen wordt opgeschort, een bestuurder wordt geschorst en een interim-

bestuurder wordt aangesteld. De keuzevrijheid voor de verzoeker(s) is groot. Het onderzoek 

wordt uitgevoerd door een aantal door de rechtbank benoemde deskundigen en kan in 

algemene zin worden uitgevoerd, maar ook meer specifiek zijn gericht op personen en/of 

(rechts)handelingen. Ik zal de onmiddellijke voorziening verder buiten beschouwing laten.

Bij het lezen van de woorden ‘gegronde redenen om aan een juist beleid te twijfelen’, in 

combinatie met ‘curator’, kan het hart van bestuurders van rechtspersonen in nood een keer 

overslaan. Immers, een enquêteverzoek en een daarop volgend onderzoek zouden zeer wel 

een opmaat voor persoonlijke aansprakelijkheid kunnen betekenen.

Afgelopen jaar heeft de OK een uitspraak gewezen in de zaak Cancun Holding, waarin de OK 

aan de hand van het onderzoeksrapport zonder twijfel uitsprak dat de bestuurders van de 

vennootschap:  “een ernstig verwijt ter zake van de tot het wanbeleid leidende handelingen kan 

worden gemaakt” en betrokkenen “door hun toedoen rechtstreeks en aanzienlijk benadeeld” 

zijn. Koren op de molen van de curator. Weliswaar vloeit hieruit niet direct een rechtstreekse 

persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurders voort (deze moet nog worden vastgesteld in 

een afzonderlijke aansprakelijkheidsprocedure), maar met het oordeel van de OK en de in het 

onderzoek opgedane bevindingen op zak, staat de curator met 1-0 voor. Een aantal 

waarborgen staan de bestuurder dan nog ten dienste. Zo is daar de essentiële hoor en 

wederhoor inzake de vastgestelde feiten – heeft de bestuurder zich kunnen uitlaten over de 

vaststellingen - en de mate van gerichtheid – wordt er een oordeel over het handelen van een 

persoon vastgesteld, of is er sprake van wanbeleid in meer algemene zin?

Het is de vraag of deze bevoegdheid van de curator verandering brengt in de huidige situatie. 

Ondanks de vrees voor aansprakelijkheid dient een onderscheid te worden gemaakt tussen 

informatie en aansprakelijkheid. 

Van uitbreiding van aansprakelijkheid lijkt vooralsnog geen sprake. De curator had en heeft 

ruime mogelijkheden om aan informatie te komen. Bovendien kan hij het feitenonderzoek in 

eigen beheer uitvoeren. De drempels van hoor en wederhoor zijn al gewaarborgd bij de 

mogelijkheden die hem al ten dienste staan. Immers, in een civiele 

(aansprakelijkheid)procedure is duidelijk om wie het gaat. De aansprakelijk gestelde persoon 

kan zich ook verweren. Voorts is er de kostenafweging (wat is het best voor de gezamenlijke 

schuldeisers) en de omstandigheid dat voor een ervaren curator (en zijn staf) de meeste 

faillissementen qua informatie te behappen zijn. Toch heeft de curator er een wettelijk 

instrument bij.



Bij complexe verhoudingen, zeer grote hoeveelheden informatie, twijfel na een eigen 

onderzoek, omstandigheden die een eigen onderzoek belemmeren, kosten, of als simpelweg 

een boedelbelang  zich aandient, zal de curator kunnen overwegen om een enquête te 

verzoeken, om zo zijn kansen te vergroten om verhaal bij de bestuurders af te dwingen.

Mark Loef, advocaat

mark.loef@kienhuishoving.nl

Het one tier board systeem: Einde raad van commissarissen? 

Op 1 januari 2013 is in de Nederlandse wet een nieuwe bestuursstructuur voor B.V.’s en N.V.’s 

geïntroduceerd, namelijk de one tier board. Deze bestuursstructuur, ook wel bekend als het 

“monistische bestuursmodel”, kent zowel uitvoerende als niet-uitvoerende bestuurders; een 

raad van commissarissen ontbreekt. Vóór 1 januari 2013 kende Nederland uitsluitend een two 

tier board (zijnde een “dualistisch bestuursmodel”). In dat model is de raad van commissarissen 

een apart vennootschapsorgaan. De wet kent nu dus twee systemen. Is het one tier systeem 

gunstiger of prettiger dan het two tier systeem? Uiteraard laat deze vraag zich niet eenvoudig 

beantwoorden. Oordeelt u zelf. Hieronder volgen de belangrijkste kenmerken, de voor- en 

nadelen, enkele tips, de achtergrond en de wijze van implementatie.

De kenmerken

Op grond van het one tier bestuurssysteem worden de bestuurstaken verdeeld over 

uitvoerende en niet-uitvoerende bestuurders. Deze taakverdeling wordt statutair verankerd. 

Terwijl uitvoerende bestuurders zich met name zullen bezig houden met de dagelijkse gang van 

zaken, houden niet-uitvoerende bestuurders toezicht op eenieders taakuitoefening. 

Aan uitvoerende  bestuurders kunnen enkele bevoegdheden expliciet niet worden toebedeeld. 

Het betreft hier: (a) het voorzitterschap van het bestuur,  (b) het doen van voordrachten voor de 

benoeming van een bestuurder en (c) het vaststellen van de bezoldiging van uitvoerende 

bestuurders. Overigens mogen uitvoerende bestuurders ook niet deelnemen aan de 

besluitvorming over het vaststellen van hun bezoldiging.

De algemene vergadering van aandeelhouders (“AvA”) bepaalt of een bestuurder “uitvoerend” 

of  “niet-uitvoerend” is. Uitvoerende bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als 

rechtspersonen zijn. Niet-uitvoerende bestuurders kunnen slechts natuurlijke personen zijn. Het 

onderwerp ‘schorsing van bestuurders’ is ook afzonderlijk geregeld. Naast de AvA is het 

bestuur bevoegd tot schorsing van uitvoerende bestuurders.

Bij de statuten (of via een directiereglement) kan worden bepaald dat een of meer bestuurders 

rechtsgeldig kunnen besluiten omtrent zaken die tot zijn taak behoren. Deze mogelijkheid 

bestond vooralsnog niet in de wet! Het bestuur als geheel blijft evenwel collectief 

verantwoordelijk voor het besluit. Wij adviseren in dat geval een informatieplicht jegens de 

overige bestuurders vast te leggen.

De voor- en nadelen 

Enkele voordelen van het one tier systeem zijn dat de niet-uitvoerende bestuurders eerder en 

meer informatie zullen krijgen dan commissarissen bij een two tier systeem. Niet-uitvoerende 

bestuurders zouden ook meer betrokken zijn bij de gang van zaken binnen de vennootschap. 

Het bestuur als geheel zou dan slagvaardiger kunnen optreden. De bestuurstaak is in beginsel 

evenwel een taak van alle bestuurders tezamen. Het beginsel van collectieve 

verantwoordelijkheid leidt ertoe dat ook niet-uitvoerende bestuurders als bestuurder 

verantwoordelijk (en daarmee ook aansprakelijk) kunnen worden gehouden. 
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Tips

De wet bepaalt dat de bevoegdheid tot vertegenwoordiging aan iedere bestuurder kan 

toekomen. De vraag rijst of dit voor niet-uitvoerende bestuurders gewenst is. Leg dit onderwerp 

daarom vast in de statuten, zodat de bevoegdheid tot vertegenwoordiging (slechts) toekomt aan 

een of meerdere uitvoerende bestuurders. 

Daarnaast kan de samenstelling binnen het bestuur zodanig zijn dat niet-uitvoerende 

bestuurders qua aantal in de minderheid zijn; bij de totstandkoming van bestuursbesluiten 

hebben zij in dat geval geen blokkerende stem. Daarmee kan de taak tot het houden van 

toezicht in het geding komen. Als oplossing voor dit probleem adviseren wij in de statuten vast 

te leggen dat de meerderheid van niet-uitvoerende bestuurders tevens de meerderheid binnen 

het bestuur vormt. Hiermee kan worden voorkomen dat ongewenste bestuursbesluiten tegen de 

wil van niet-uitvoerende bestuurders worden genomen. Indien men niet in het aantal 

bestuurders wenst te sturen maar toch niet-uitvoerende bestuurders de controle wil laten 

behouden, kan men in de statuten variëren in het aantal stemmen per bestuurder.

Achtergrond 

De introductie van het one tier board systeem in de Nederlandse wet is niet verrassend te 

noemen. Diverse Lid-Staten van de Europese Unie gingen Nederland al voor met de introductie 

van beide systemen. Daarnaast is in sommige (met name Anglo Amerikaanse) landen het one 

tier systeem zelfs al de norm. Diverse grote ondernemingen in Nederland bleken het one tier

systeem al te gebruiken en maakten dikwijls gebruik van buitenlandse 

vennootschapswetgeving. Ook de Nederlandse Corporate Governance Code (de gedragscode 

voor beursgenoteerde vennootschappen) liep al vooruit op de wettelijke introductie hiervan en 

bevat een aantal Best practice bepalingen hierover.

Implementatie

Wenst u over te stappen naar een one tier board in uw organisatie? Leg de bestuursstructuur 

dan vast in de statuten en benoem de executives en de non-executives. En sta uiteraard even 

stil bij bovenstaande onderwerpen. Graag helpen wij u hiermee verder.

Frank Röben, kandidaat-notaris

frank.roben@kienhuishoving.nl
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Disclaimer 

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KienhuisHoving N.V. mag niets uit deze uitgave worden 

verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door 

fotokopieën, opnamen of op enige andere manier. Tegen het forwarden van de nieuwsbrief in zijn geheel aan derden 

bestaat geen bezwaar, mits dit gebeurt in ongewijzigde vorm, zonder commentaar en met volledige bronvermelding 

(bestaande uit: “Nieuwsbrief Awb, ruimtelijke ordening en milieurecht, KienhuisHoving N.V., www.kienhuishoving.nl”). 

De informatie in deze nieuwsbrief, die kosteloos wordt verspreid, is bedoeld ter voorlichting van cliënten en andere 

relaties en kan niet worden gebruikt als advies in individuele situaties. In die gevallen kan vanzelfsprekend een op de 

specifieke situatie toegesneden deskundig advies worden gegeven.

Hoewel deze nieuwsbrief met de grootst mogelijke zorgvuldigheid tot stand is gekomen, aanvaardt KienhuisHoving 

geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of andere onjuistheden (of de gevolgen daarvan).

© 2014 KienhuisHoving N.V
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