
toewijst indien de belangen van de verzoeker dat bepaaldelijk
vorderen en de belangen van anderen daardoor niet onevenredig
worden geschaad. Hierbij moet volgens de A-G met name
worden gedacht aan het belang van de overige aandeelhouders
bij toepassing van de blokkeringsregeling en, zo merkt zij op: in
de literatuur wordt betoogd dat de rechter terughoudend moet
omgaan met zijn bevoegdheid om de blokkeringsregeling van een
bv buiten toepassing te verklaren. Mede gelet op de nemo-pus-
gedachte (de pandhouder kan niet meer hebben verkregen dan
de pandgever had en dat is dus een pandrecht op aandelen
waarvoor nu eenmaal een blokkeringsregeling geldt) en het feit
dat de wetgever de toepassing van blokkeringsregelingen bij de
pandexecutie ongeclausuleerd heeft voorgeschreven ligt het dus
ook niet voor de hand dat dit artikel toepassing zal vinden enkel
om een hogere opbrengst te genereren ten koste van de
belangen van de medeaandeelhouders die beschermd worden
door de blokkeringsregeling. Het lijkt er niet op dat de Hoge
Raad, enkel door het noemen van de mogelijkheid van een
dergelijk verzoek ex art. 2:195 lid 7 BW, in die belangenafweging
een verschuiving teweeg heeft willen brengen.

M. Poelsema
Nysingh advocaten-notarissen
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Gerechtshof Amsterdam (Ondernemingska-
mer)
26 juli 2018, nr. 200.159.002/01 OK
ECLI:NL:GHAMS:2018:2651
(mr. Makkink, mr. Tillema, mr. Wolfs, prof.
dr. Van der Meer RA, drs. Tiemstra RA)
Noot P. Haas

Enquêteprocedure.

Onderzoek bevolen naar het beleid en de
gang van zaken van SNS Reaal N.V. en SNS
Bank N.V. over de periode vanaf 1 juli 2006
tot 1 februari 2013, de dag waarop het SNS-
concern is genationaliseerd.

[BW art. 2:345, 2:350 lid 1]

De Ondernemingskamer gelast een onderzoek naar de hierna ge-
noemde onderwerpen ten aanzien waarvan gegronde redenen zijn
gebleken om te twijfelen aan een juist beleid of een juiste gang van
zaken.
De Staat heeft er terecht op gewezen dat een te gelasten onderzoek
betrekking heeft op het beleid en de gang van zaken van SNS Reaal
(en SNS Bank) en dat de handelwijze van de Minister van Fi-
nanciën geen onderwerp van onderzoek kan zijn.
De Ondernemingskamer zal het bedrag dat het onderzoek ten
hoogste mag kosten niet aanstonds vaststellen. De Onderne-
mingskamer zal de onderzoekers vragen om binnen twee maanden
na de datum van deze beschikking een plan van aanpak en een
begroting van de kosten van het onderzoek te maken en deze aan
de Ondernemingskamer toe te zenden. De Ondernemingskamer
zal partijen in de gelegenheid stellen zich uit te laten over die be-
groting en vervolgens het bedrag vaststellen dat het onderzoek ten
hoogste mag kosten.
De slotsom is dat de Ondernemingskamer een onderzoek zal ge-
lasten naar het beleid en de gang van zaken van SNS Reaal en

SNS Bank over de periode vanaf 1 juli 2006 tot 1 februari 2013 in
het bijzonder met betrekking tot de navolgende onderwerpen:
a. de mate waarin SNS Reaal c.s. zich rekenschap hebben gegeven
van de voorafgaand aan de overname van Property Finance ge-
identificeerde risico’s (zie 3.30);
b. de vraag of de door SNS Reaal c.s. vanaf de overname tot en met
2008 nagestreefde en gerealiseerde groei van Property Finance ge-
paard is gegaan met een voldoende zorgvuldige beoordeling van de
kredietaanvragen (zie 3.38-3.42);
c. de mate waarin de administratie en het risicobeheer van Property
Finance ten tijde van de acquisitie en nadien tekortschoot, de mate
waarin SNS Reaal c.s. zich daarvan bewust was en de wijze waarop
SNS Reaal c.s. hebben gereageerd op geconstateerde tekortko-
mingen (zie 3.43-3.49);
d. de vraag of SNS Reaal c.s. tijdig hebben gereageerd op de ver-
slechtering van de onroerendgoedmarkten, zowel met betrekking
tot het beheer van de bestaande projecten van Property Finance als
met betrekking tot de aanpassing van de (groei)strategie van
Property Finance en de besluitvorming die in dat verband heeft
plaatsgevonden (zie 3.45 en 3.50 – 3.67);
e. de mate waarin SNS Reaal c.s. inzicht hadden in de aan
Property Finance verbonden risico’s en de consequenties van de ri-
sico’s voor de continuı̈teit van het concern als geheel (zie 3.68);
f. het tijdstip waarop SNS Reaal c.s. zich realiseerde dat SNS Bank
zich genoodzaakt zag tot aflossing van de Participatie Certificaten
na afloop van de termijn van tien jaar na uitgifte daarvan, de
consequentie van die aflossingsverplichting voor de kwalificatie van
de Participatie Certificaten als Tier 1-kapitaal en de externe com-
municatie van SNS Reaal over een en ander (zie 3.83-3.87);
g. de vraag waarom SNS Reaal in publicaties over de solvabiliteit
van Reaal geen rekening heeft gehouden met de omstandigheid dat
de vordering van SRLEV N.V. op SNS Bank was verpand aan SNS
Bank tot zekerheid van de vordering van SNS Bank op Reaal (zie
3.92);
h. de wijze waarop in de jaarrekeningen van SNS Reaal over 2008
tot en met 2011 en in overige publicaties van SNS Reaal de in 2008
aan de Staat voor f 750 miljoen uitgegeven securities zijn verant-
woord in het licht van de toezegging aan de Europese Commissie
om die staatssteun uiterlijk per 31 december 2013 terug te betalen
(zie 3.94-3.95).
Bij hun onderzoek zullen de onderzoekers aandacht kunnen be-
steden aan de vraag in welke mate SNS Bank in de periode waarop
het onderzoek betrekking heeft zelfstandig beleid heeft gevoerd en
welke invloed die zelfstandige positie van SNS Bank heeft gehad op
de mate waarin SNS Reaal invloed uitoefende of kon uitoefenen op
het beleid met betrekking tot Property Finance (zie 3.20) en – in-
dien zij daartoe aanknopingspunten zien in hun onderzoeksbevin-
dingen in de relatie tot de publieke mededelingen van SNS Reaal –
aan de vraag of de informatievoorziening van SNS Reaal aan het
beleggend publiek over de problemen bij Property Finance en over
de financiële en operationele toestand van SNS Reaal, SNS Bank
en Property Finance in de periode waarop het onderzoek betrekking
heeft, adequaat was (zie 3.75).

1. de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Vereniging van
Effectenbezitters (voorheen genaamd VEB NCVB),
gevestigd te Den Haag,
2. [A],
wonende te [...],
3. [B],
wonende te [...],
4. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
[C],
gevestigd te [...],
5. [D],
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wonende te [...],
6. [E],
wonende te [...],
7. [F],
wonende te [...],
8. [G],
wonende te [...],
verzoekers,
advocaten: aanvankelijk mrs. P.J. van der Korst en J. van Bek-
kum, beiden kantoorhoudende te Amsterdam, thans mr.
P.W.J. Coenen, kantoorhoudende te Den Haag, en mrs. G.T.J.
Hoff en J.M.K.P. Cornegoor, beiden kantoorhoudende te Haar-
lem,
tegen
1. de naamloze vennootschap SRH N.V. (voorheen genaamd
SNS Reaal N.V.),
gevestigd te Utrecht,
2. de naamloze vennootschap De Volksbank N.V. (voorheen ge-
naamd SNS Bank N.V.),
gevestigd te Utrecht,
verweersters,
advocaten: mrs. H.J. de Kluiver, P.N. Ploeger en J.L. van der
Schrieck, kantoorhoudende te Amsterdam,
en tegen
1. De Staat der Nederlanden,
gevestigd te Den Haag,
belanghebbende,
advocaat: mr. R.G.J. de Haan, kantoorhoudende te Amsterdam,
en tegen
2. de stichting Stichting Beheer SNS Reaal,
gevestigd te Utrecht,
belanghebbende,
advocaten: mrs. S. Perrick en I. Spinath, beiden kantoorhou-
dende te Amsterdam,
en tegen
3. de stichting Stichting Administratiekantoor Beheer Financiële
Instellingen,
gevestigd te Den Haag,
belanghebbende,
advocaten: mrs. A.R.J. Croiset van Uchelen en A.J.F. de Bruijn,
beiden kantoorhoudende te Amsterdam,
en tegen
4. de stichting Restitutie Onteigende Obligatiehouders SNS Stich-
ting,
gevestigd te Amsterdam,
5. [H],
wonende te [...],
6. [J],
wonende te [...],
belanghebbenden,
advocaten: mrs. K. Rutten en J.R. Hurenkamp, beiden kantoor-
houdende te Utrecht,
en tegen
7. [K],
wonende te [...],
belanghebbende,
advocaat: mr. A.R. Oosthout, kantoorhoudende te Leiden.

Hof:

Deze uitspraak is te raadplegen op www.opmaat.sdu.nl

NOOT
Inleiding
1. De onderhavige beschikking van de Ondernemingskamer,
waarin zij een onderzoek gelast naar de gang van zaken bij SNS
Reaal en SNS Bank, is de nieuwste in de serie uitspraken omtrent
de onteigening van SNS Reaal door de Nederlandse Staat op
grond van de Interventiewet. Het betreft hier de inhoudelijke
behandeling van het verzoek van VEB en enkele andere
aandeelhouders van SNS Reaal (‘VEB c.s.’), en Stichting Beheer
SNS Reaal (‘Stichting Beheer’) om een onderzoek te bevelen naar
het beleid en de gang van zaken binnen het SNS Reaal-concern
ten aanzien SNS Property Finance (‘Property Finance’). Eerder
heeft de Hoge Raad al bevestigd dat de onteigende
aandeelhouders ontvankelijk zijn in hun enquêteverzoek (HR
4 november 2016, «JIN» 2017/31, m.nt. Haas, in cassatie op Hof
Amsterdam (OK) 8 juli 2015, «JOR» 2015/260, m.nt. Bulten).
Deze enquêteprocedure wordt gevoerd naast de eveneens bij de
Ondernemingskamer aanhangige procedure omtrent de wettelijk
verplichte schadeloosstelling van de voormalige aandeel- en
obligatiehouders (zie daarover laatstelijk Hof Amsterdam (OK)
14 december 2017, «JIN» 2018/30, m.nt. Haas). De Minister van
Financiën bood aanvankelijk een schadeloosstelling van nihil aan.
Inmiddels heeft een groep deskundigen over de waarde van de
onteigende effecten gerapporteerd, en verwacht men in de loop
van 2019 een einduitspraak van de Ondernemingskamer (het
deskundigenrapport d.d. 27 april 2018 is raadpleegbaar op
www.rechtspraak.nl).

Belang van de gevraagde enquête
2. Waar in de schadeloosstellingsprocedure het accent ligt op de
vaststelling van de waarde van de onteigende effecten ten tijde
van de onteigening, ligt het primaat van deze enquêteprocedure
op de gang van zaken in de jaren daaraan vooraf. Onder
verwijzing naar eerdere rechtspraak (HR 18 november 2005,
«JOR» 2005/295, m.nt. Brink (Unilever) en Hof Amsterdam (OK)
5 april 2012, «JOR» 2013/41, m.nt. Bulten (Fortis)) overweegt de
Ondernemingskamer dat de onderhavige enquêteverzoeken
strekken tot het verkrijgen van openheid van zaken en vaststelling
wie de verantwoordelijkheid draagt voor mogelijk blijkend
wanbeleid in de periode voorafgaande aan de onteigening en
daarmee binnen de reikwijdte van de doelstellingen van het
enquêterecht vallen.
3. De Ondernemingskamer accepteert dat de resultaten van het
onderzoek mogelijk vooral van belang zijn voor eventuele
opvolgende aansprakelijkheidsprocedures. Bepaald niet
ondenkbaar is dat het onderzoek een schat aan interne informatie
oplevert waar benadeelde aandeel- of obligatiehouders anders
niet zo eenvoudig aan zouden kunnen komen. De
Ondernemingskamer overweegt echter nadrukkelijk dat dit niet in
de weg staat aan het realiseren van de doelen van het
enquêterecht (r.o. 3.120). De Ondernemingskamer laat verder in
het midden of aansprakelijkheidsprocedures die mogelijk volgen
op deze enquête verenigbaar zijn met de Interventiewet en de
Europese regels waarop deze is gebaseerd. Zij stelt wel vast dat
het enquêterecht zelf daar niet mee in strijd is. Dat is in lijn met
r.o. 3.23 uit haar tussenbeschikking van 8 juli 2015 waarin de
Ondernemingskamer al concludeerde dat met de Interventiewet
niet wordt beoogd meer rechten en bevoegdheden aan te tasten
of aan de onteigende aandeelhouders te ontnemen dan strikt
noodzakelijk is voor het doel waartoe in de Interventiewet de
mogelijkheid tot onteigening is gegeven. Bovendien benadrukt de
Ondernemingskamer dat de Raad van State het besluit tot
onteigening van aansprakelijkheidsvorderingen heeft vernietigd
(zie RvS 25 februari 2013, «JOR» 2013/140, m.nt. Van Ravels/
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Joosen). Overigens zij er volledigheidshalve op gewezen dat een
eventueel oordeel van wanbeleid allerminst betekent dat
aandeelhouders die vervolgens schadeclaims instellen in het
gelijk zullen worden gesteld (zie o.a. HR 8 april 2005, NJ 2006/
443, m.nt. Van Solinge (Laurus). Dit kwam recentelijk nog aan de
orde in Hof Arnhem-Leeuwarden 12 juni 2018, RO 2018/54,
r.o. 6.11. en 6.12).
4. SNS Reaal en de Staat hebben voorts betoogd dat, nu het
verzoek als gevolg van de onteigening niet meer kan bijdragen tot
sanering en herstel van verhoudingen, de gevraagde enquête moet
worden geweigerd. Dit verweer wordt verworpen en dat is logisch,
nu ook algemeen geaccepteerd is dat bijvoorbeeld in faillissement,
waar doorgaans ook niets te herstellen/saneren valt, plaats is voor
het houden van een enquête (zie bijvoorbeeld HR 10 januari 1990,
NJ 1990/466 (Ogem) en HR 17 december 2010, «JOR» 2011/42,
m.nt. Blanco Fernández (KPNQwest)). Daar voegt de
Ondernemingskamer nog aan toe dat, anders dan door de Staat is
gesteld, er ook een algemeen maatschappelijk belang is gediend bij
een onderzoek naar een systeembank als SNS, mede door de
preventieve werking die van een dergelijke enquête uitgaat.
5. Ook alle overige belangen die worden aangevoerd tegen het
toewijzen van een enquêteverzoek worden door de
Ondernemingskamer gewogen en te licht bevonden. Daaronder
het argument dat de Staat indirect de kosten van een enquête
zou moeten dragen. De Hoge Raad had in haar beschikking ten
aanzien van de ontvankelijkheid al geoordeeld dat dit geen
argument was in de beoordeling van de ontvankelijkheid. Ook in
de door de Ondernemingskamer thans gemaakte
belangenafweging weegt dit argument onvoldoende om tot
afwijzing van het enquêteverzoek te beslissen. De
Ondernemingskamer ziet wel reden het onderzoek te beperken
tot de periode van juli 2006, vlak voor de acquisitie van SNS PF,
tot de onteigening in februari 2013. Voor zover partijen nog
omstandigheden hebben aangevoerd die betrekking hebben op
gebeurtenissen na de onteigening, is niet gebleken van gegronde
redenen om aan een juist beleid of een juiste gang van zaken te
twijfelen.

Invloed belanghebbenden
6. De Ondernemingskamer buigt zich over de vraag of de
onteigende obligatiehouders van SNS Reaal en SNS Bank en de
stichting die hun belangen volgens haar statuten behartigt
(‘ROOS c.s.’) in de onderhavige procedure als belanghebbenden
in de zin van art. 282 Rv kunnen worden aangemerkt. Die vraag
wordt door de Ondernemingskamer bevestigend beantwoord
onder verwijzing naar eerdere beschikkingen (HR 6 juni 2003,
«JOR» 2003/161, m.nt. Josephus Jitta (Scheipar), en Hof
Amsterdam (OK) 16 maart 2011, «JOR» 2011/143, m.nt. Verbunt
(Fortis)). In r.o. 3.3.2 van de Scheipar-beschikking overwoog de
Hoge Raad dat bij de beantwoording van de vraag of iemand
belanghebbende is, een rol zal spelen in hoeverre deze door de
uitkomst van de desbetreffende procedure zodanig in een eigen
belang kan worden getroffen dat deze daarin behoort te mogen
opkomen ter bescherming van dat belang of in hoeverre deze
anderszins zo nauw betrokken is of is geweest bij het onderwerp
dat in de procedure wordt behandeld dat daarin een belang is
gelegen om in de procedure te verschijnen. In het licht van deze
overweging is het oordeel van de Ondernemingskamer dat een
enquêteonderzoek naar het beleid en de gang van zaken bij SNS
Reaal c.s. in de aanloop naar de onteigening ook de onteigende
obligatiehouders aan het hart gaat alleszins begrijpelijk. Dit beleid
heeft er immers toe geleid dat de Minister zich genoodzaakt zag
om bij SNS Reaal c.s. in te grijpen.
7. Als belanghebbenden hebben zij vervolgens het recht zich over
de aard en omvang van een eventueel onderzoek uit te laten (zie

ook HR 30 maart 2007, «JOR» 2007/138, m.nt. Josephus Jitta en
Ondernemingsrecht 2007/111, m.nt. Geerts (ATR Leasing)). De
bevoegdheid om zich over de aard en omvang van het onderzoek
uit te laten, dient te worden onderscheiden van het doen van een
‘tegenverzoek’ tot het houden van een enquête. Tot dit laatste
hadden Roos c.s. geen bevoegdheid omdat zij niet tot de in de
wet gedefinieerde kring van enquêtegerechtigden ex art. 2:346 BW
behoren, zoals de Ondernemingskamer ook concludeert in
r.o. 3.11. Voor zo’n tegenverzoek gelden overigens dezelfde eisen
als voor de oorspronkelijk verzoeker; zie bijvoorbeeld OK
26 maart 2010, ARO 2010/53 (Rickley) waar de
Ondernemingskamer in r.o. 3.15 aangeeft dat ook in geval van
een tegenverzoek het vereiste van art. 2:349 lid 1 BW geldt. In
deze zaak heeft Stichting Beheer, die wel tot de kring van
enquêtegerechtigden behoort, een dergelijk tegenverzoek gedaan.
8. Uit r.o. 3.4 valt op te maken dat Roos c.s. in hun verweerschrift
allerlei aanvullende gronden aangevoerd hebben die tot het
oordeel zouden moeten leiden dat er reden is om te twijfelen aan
een juist beleid. Deze gronden waren niet eerder als bezwaren
door VEB c.s. kenbaar gemaakt en bouwden daar ook niet op
voort. Deze argumenten kunnen onder bestaande jurisprudentie
dan ook niet als aanvullende gronden voor toewijzing van het
enquêteverzoek gelden (zie bijv. HR 9 mei 1990, NJ 1990/829
(Claybo)). De Ondernemingskamer stelt in r.o. 3.11 dan ook ter
afwering van door SNS Reaal gevoerd verweer dat Roos c.s. zich
slechts hebben uitgelaten over de aard en omvang van een te
gelasten onderzoek. In r.o. 3.21 geeft de Ondernemingskamer
vervolgens aan dat ze zal beoordelen in hoeverre de door VEB
c.s. en Stichting Beheer genoemde onderwerpen redenen vormen
om te twijfelen aan een juist beleid om vervolgens te beoordelen
of de door Roos c.s. opgeworpen punten in de enquête kunnen
worden betrokken. So far so good.
9. De manier waarop de Ondernemingskamer dit vervolgens
uitwerkt, wekt echter de schijn dat ook de door Roos c.s.
genoemde gronden integraal zijn meegenomen in de vaststelling
van het oordeel van de Ondernemingskamer dat er in casu reden
is om te twijfelen aan een juist beleid. De Ondernemingskamer
bespreekt zonder onderscheid te maken tussen de procesposities
van partijen stuk voor stuk alle door VEB c.s., Stichting Beheer en
Roos c.s. aangevoerde gronden om tot toewijzing van de enquête
te komen, en concludeert daarbij ook bij diverse door Roos c.s.
aangevoerde gronden dat er reden is om te twijfelen aan een juist
beleid (zie r.o. 3.84, 3.92 en 3.95). Het resultaat van deze
uitlatingen is dat in de opzet van de huidige beschikking deze
niet door VEB c.s. als verzoekers of Stichting Beheer als
tegenverzoeker aangedragen gronden het oordeel van de
Ondernemingskamer dat er sprake is van redenen om aan een
juist beleid te twijfelen, mede lijken te dragen. Zoals hiervoor
beschreven is dat nu juist niet de bedoeling.
10. Het was naar mijn oordeel beter geweest wanneer de
Ondernemingskamer het oordeel dat er reden is om aan een juist
beleid te twijfelen eerst op basis van de door VEB c.s. en
Stichting Beheer aangevoerde gronden in een overweging had
vastgesteld. In dat oordeel zouden de tegen die gronden
aangevoerde verweren en de daarop betrekking hebbende
uitingen van belanghebbenden kunnen worden betrokken (zie
Asser/Maeijer, Van Solinge & Nieuwe Weme 2-II* 2009/753).
Vervolgens zouden dan de bezwaren van Roos c.s. besproken
moeten worden in het kader van de vaststelling van de inhoud
van het te gelasten onderzoek. In de onderhavige beschikking
lopen de afwegingen van de Ondernemingskamer of een enquête
moet worden gelast en hoe dat onderzoek eruit moet zien dwars
door elkaar. Daarmee wordt naar ik aanneem onbedoeld de
praktische scheidslijn tussen bezwaren die tot het oordeel dat een
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enquête moet worden gelast en bezwaren die vervolgens de aard
en omvang van dat onderzoek bepalen flinterdun.
11. Terzijde zou ik menen dat wanneer een derde belanghebbende
allerlei nieuwe onderwerpen mag inbrengen die – onder het mom
van wat Geerts omschrijft als elastische uitleg van de connexiteit
(zie P.G.F.A. Geerts in GS Rechtspersonen, art. 351 Boek 2 BW,
aant. 5) – de uiteindelijke enquête nog enorm kunnen uitbreiden,
de oorspronkelijke verzoeker dat in zijn verzoekschrift ook zou
mogen doen. Wanneer de Ondernemingskamer vervolgens geen
strak onderscheid hanteert tussen de gronden die aan haar
beslissing een enquête te gelasten ten grondslag liggen en haar
overwegingen ten aanzien van de reikwijdte van het te gelasten
onderzoek, dan wordt de betekenis van art. 2:349 lid 1 BW en de
Claybo-beschikking aanzienlijk beperkt.

Criteria concernenquête
12. In haar beschikking van 8 juli 2015 oordeelde de
Ondernemingskamer al dat de aandeelhouders van SNS Reaal
niet ontvankelijk waren in hun verzoek om ook bij Property
Finance een enquête te gelasten. Niet kon worden aangenomen
dat het bestuursbeleid van Property Finance niet zelfstandig werd
bepaald en gevoerd ten opzichte van SNS Reaal c.s. en VEB c.s.
had geen andere redenen aangevoerd waarom een
concernenquête gerechtvaardigd was (zie r.o. 3.28-3.32 van de
beschikking van 8 juli 2015). In de onderhavige beschikking
overweegt de Ondernemingskamer dat ten aanzien van SNS
Bank wel aan de vereisten voor een concernenquête is voldaan.
13. In de Scheipar-beschikking bepaalde de Hoge Raad al dat de
strekking van het enquêterecht met zich brengt dat het bij de
toepassing ervan vooral aankomt op de ‘‘economische
werkelijkheid’’ (HR 6 juni 2003, «JOR» 2003/161, m.nt. Josephus
Jitta (Scheipar). In de Landis-beschikking werd vervolgens bepaald
dat het mogelijk was een concernenquête te gelasten indien de
economische werkelijkheid met zich bracht dat het beleid en de
gang van zaken bij een 100%-dochter de aandeelhouders van de
moeder evenzeer en op gelijke wijze raken als het beleid en de
gang van zaken bij de moeder zelf (zie HR 4 februari 2005,
«JOR» 2005/58, m.nt. Van den Ingh, r.o. 3.3.4.). In de Landis-zaak
was daarvan sprake omdat Landis en haar drie 100%-
dochtermaatschappijen samen een economische en
organisatorische eenheid onder gemeenschappelijke leiding
vormden en dat er wat de samenstelling van de onderscheiden
besturen betreft sprake was van een vrijwel volledige personele
unie. Volgens de Hoge Raad lag in die observatie besloten dat
geen sprake was van enig ten opzichte van de
moedermaatschappij zelfstandig bepaald en gevoerd
bestuursbeleid. Die observatie kwam de Hoge Raad al direct op
kritiek te staan van Van den Ingh in zijn noot bij de beschikking.
14. De Landis-beschikking heeft ook daarna nog veel pennen in
beweging gebracht. Zo stelt Storm bijvoorbeeld in zijn analyse van
de rechtspraak van de Ondernemingskamer met een groot aantal
voorbeelden vast dat de Ondernemingskamer het toepassingsbereik
van de concernenquête niet strikt beperkt tot die situaties die qua
omstandigheden identiek zijn aan de Landis zaak (zie P.M. Storm,
Procederen bij de Ondernemingskamer, Den Haag 2018, p. 110-118).
In r.o. 3.16 van de onderhavige beschikking geeft de
Ondernemingskamer daar een nieuw voorbeeld van door te stellen
dat ook aan de Landis-norm kan worden voldaan wanneer er nog
ruimte blijft voor een zelfstandig beleid bij de dochter ten opzichte
van de moeder. Daarmee geeft de Ondernemingskamer opnieuw
blijk voorstander te zijn van een ruimer toepassingsbereik voor de
concernenquête dan door de Hoge Raad geaccepteerd in de Landis-
casus. Deze conclusie versterkt de indruk dat wanneer VEB c.s. ten
aanzien van Property Finance meer had aangevoerd dan de
(onjuiste) stelling dat deze vennootschap geen zelfstandig beleid

voerde, de Ondernemingskamer ook best bereid zou zijn geweest
om een enquête naar deze (klein)dochter te houden. Dit lijkt een
gemiste kans voor VEB c.s.
15. Het accent van de toets voor een concernenquête ligt vooral
op de vraag of het beleid bij de dochter de aandeelhouders van
de moeder evenzeer raakt als het beleid bij de moeder zelf. A-G
Timmerman verwoordde in zijn conclusie bij de Landis-
beschikking (zie r.o. 2.15) al dat wat hem betreft een
concernenquête zou moeten kunnen worden gelast wanneer
aandeelhouders erin slagen aan te tonen dat het beleid en de
gang van zaken bij een dochter hen in hun belangen als
aandeelhouder van de moeder substantieel en daadwerkelijk
raakt. Het door de Ondernemingskamer in deze beschikking
gehanteerde criterium komt daar dicht bij in de buurt. In welke
mate het beleid van de dochter dan door (bestuurders en/of
commissarissen van) de moeder wordt bepaald, lijkt daarvoor
niet van doorslaggevend belang. De Ondernemingskamer wijst
daarbij in deze zaak op de omstandigheid dat het voor verzoekers
niet kenbaar was in hoeverre het beleid ten aanzien van Property
Finance door SNS Reaal of door SNS Bank werd bepaald
(r.o. 3.17). Wel staat vast dat het totale beleid van beide ten
aanzien van Property Finance de onteigening tot gevolg heeft
gehad. Onder die omstandigheden oordeelt de
Ondernemingskamer dat een onderscheid tussen het beleid van
SNS Reaal en dat van SNS Bank ten aanzien van Property
Finance gekunsteld voorkomt en dat zulks afbreuk zou doen aan
de doeleinden van het enquêterecht (r.o. 3.18). Al met al
begrijpelijke overwegingen van de Ondernemingskamer.
16. In r.o. 3.20 geeft de Ondernemingskamer de nog aan te
wijzen onderzoekers mee dat in het te gelasten onderzoek kan
worden betrokken in welke mate dochter SNS Bank zelfstandig
beleid heeft gevoerd en welke invloed dit beleid heeft gehad op
de mate waarop moeder SNS Reaal invloed heeft uitgeoefend of
kon uitoefenen op het beleid met betrekking tot Property Finance.
Uit deze overweging maak ik op dat de Ondernemingskamer de
concernenquête geschikt acht om per vennootschap in het
concern te laten beoordelen in hoeverre daar wanbeleid is
gepleegd en de uitkomst zou kunnen zijn dat daarvan in de
dochter wel en in de moeder geen sprake is (of andersom). Juist
in situaties waarin de besturen en raden van commissarissen van
moeder en dochter geheel verschillende samenstellingen hebben
en dochters een grotendeels zelfstandig beleid voeren, zou dit het
geval kunnen zijn. Ook de mogelijkheid dat aandeelhouders
uitsluitend een enquête zouden kunnen verzoeken bij de
dochtervennootschap, past in deze benadering. Bartman e.a.
hebben al bepleit dat de Hoge Raad in Chinese Workers (HR
29 maart 2013, NJ 2013/304, m.nt. Van Schilfgaarde (Chinese
Workers)) de zogeheten afgeleide leer zoals weergegeven in de
TESN-beschikking (HR 8 april 2011, «JOR» 2011/178, m.nt.
Doorman (TESN)) heeft losgelaten (zie S.M. Bartman, A.F.M.
Dorresteijn & M. Olaerts, Van het Concern, Deventer: Kluwer
2016, p. 297-314). Dat daarmee de kring van enquêtegerechtigden
zoals limitatief opgesomd in art. 2:346 BW wordt uitgebreid, lijkt
in een tijd dat het gemeengoed is om een bedrijf met gebruik van
meerdere vennootschappen te structureren voor lief te worden
genomen. Deze beschikking zal dan ook veel advocaten weer
inspireren om onder de vlag van de economische werkelijkheid –
nagenoeg alle situaties waar aandeelhouderswaarde verloren gaat
als gevolg van het handelen van organen binnen een
dochtermaatschappij – nieuwe verzoeken tot het gelasten van
concernenquêtes te doen.

Bijzondere zorgplicht?
17. De onderhavige enquête is de tweede enquête die toegewezen
wordt na ingrijpen door de Staat bij een Nederlandse
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systeembank. In de Fortis-zaak heeft de Ondernemingskamer een
uitgebreid toetsingskader geformuleerd aan de hand waarvan het
beleid van het bestuur en de raad van commissarissen van een
dergelijke bank dient te worden getoetst, en waarin de
Ondernemingskamer vaststelt dat bestuurders van een
systeembank een bijzondere zorgplicht hebben (zie Hof
Amsterdam (OK) 5 april 2012, «JIN» 2012/118, m.nt. Haas, in het
bijzonder r.o. 4.3 en 4.4). Dit toetsingskader is gesanctioneerd
door de Hoge Raad die zelfs over een bijzondere en
aangescherpte zorgplicht spreekt (zie HR 6 december 2013,
«JIN» 2014/34, m.nt. Vergouwen, r.o. 4.5.3). De
Ondernemingskamer stelde destijds vast dat de vrijheid die het
bestuur bij de bepaling van zijn beleid heeft, wordt beı̈nvloed
door de aard van de onderneming en de mate waarin de diverse
stakeholders en soms zelfs de samenleving als geheel, bij de
resultaten van dat beleid belang hebben. Op het bestuur van
Fortis rustte een bijzondere zorgplicht die meebracht dat risico’s
steeds zorgvuldig en adequaat in het oog werden gehouden.
Bovendien dreef Fortis een bank, die voor haar functioneren in
het bijzonder afhankelijk is van het vertrouwen dat alle
stakeholders in haar stellen. Ondermijning van dit vertrouwen
diende te worden voorkomen omdat dit grote risico’s meebrengt
voor de continuı̈teit van de bank. Tevens stelde de
Ondernemingskamer dat, nu Fortis een zogeheten systeembank
was, waarvan een (dreigende) ondergang zeer ernstige schade
aan het gehele Nederlandse financiële systeem en de reële
economie zou kunnen toebrengen, het bestuur in haar
beleidsafwegingen en besluitvorming ook het algemeen belang
dat gemoeid is met de instandhouding van een dergelijke bank
dient te betrekken. Voorts oordeelt de Ondernemingskamer dat,
hoe zwaarder de verantwoordelijkheid is die op een
rechtspersoon rust, hoe scherper deze zal moeten opletten dat
hem geen voor het voeren van een verantwoord beleid relevante
feiten en omstandigheden ontgaan. Besluiten dienen te rusten op
zorgvuldige informatievoorziening, analyse en beoordeling. Bij
een vennootschap als Fortis die een zwaarwegend
maatschappelijk belang dient, mag daarom een zeker foresight
inzicht worden verwacht. Maar de beperkingen in haar
beleidsvrijheid om risico’s te managen zoals die voortvloeien uit
de bijzondere zorgplicht gaan niet zover dat het bestuur van
Fortis rekening moest houden met een zogeheten ‘staartrisico’,
een risico op financieel onheil dat statistisch gezien uiterst klein
is maar waarvan de gevolgen bij verwezenlijking ervan zeer
ernstig kunnen zijn. Het komt mij voor dat dit toetsingskader ook
bijzonder relevant is voor de onderhavige zaak. Opvallend is dan
ook dat de Ondernemingskamer hier bij de beoordeling van de
diverse door verzoekers opgeworpen bezwaren nauwelijks op
teruggrijpt.
18. De bijzondere zorgplicht voor bestuurders van een
systeembank, en met name de beperkingen die daaraan kleven
voor de vrijheid tot het maken van beleidskeuzes, zijn integraal
van toepassing in deze zaak. De belangrijkste materiële verwijten
van verzoekers hebben betrekking op de gang van zaken rond de
acquisitie van Property Finance, de wijze waarop deze
vennootschap nadien in het SNS-concern is geı̈ntegreerd, hoe
met de aan de door Property Finance gedreven onderneming
verbonden risico’s is omgegaan en wat daarover is
gecommuniceerd aan het beleggend publiek. Ook zonder
toepassing van het in de Fortis-beschikking neergelegde
toetsingskader oordeelt de Ondernemingskamer overigens al dat
er gegronde redenen zijn om te twijfelen aan een juist beleid en
een juiste gang van zaken in de periode vanaf de acquisitie van
Property Finance tot de onteigening. Die twijfel ziet onder andere
op de kwaliteit van de administratie, het risicobeheer van de
portefeuille en de beoordeling van kredietaanvragen in het licht

van de in de eerste tijd na de overname door het concern
gehanteerde groeistrategie, de timing en het tempo van
wijzigingen aan deze strategie en de mate van inzicht in de aan
Property Finance verbonden risico’s en mogelijke consequenties
van die risico’s voor de continuı̈teit van het concern als geheel
(zie r.o. 3.68).
19. Op één belangrijk onderdeel concludeert de
Ondernemingskamer echter dat er geen gegronde redenen zijn
om aan een juist beleid te twijfelen. De beslissing tot overname
van Property Finance levert onder de door partijen aangevoerde
omstandigheden op zichzelf geen gegronde reden op om aan een
juist beleid te twijfelen (r.o. 3.27). Tegen dat oordeel valt wel wat
in te brengen wanneer deze beslissing wordt beoordeeld in het
licht van de hiervoor beschreven bijzondere zorgplicht. Relevant
is dat SNS Reaal in mei 2006 naar de beurs was gegaan. Bij de
beursgang beschreef SNS Reaal haar strategie als gericht op de
Nederlandse retailmarkt en op handhaving van een gematigd
risicoprofiel. Net iets meer dan een maand na de beursgang start
SNS echter onderhandelingen over de acquisitie van een
onderneming waarvan een groot deel van de activiteiten bestond
uit, veel risicovollere, grotendeels buitenlandse
vastgoedprojectfinanciering, een markt waar SNS Reaal totaal
geen ervaring mee had. Ondanks dat er tijdens het due diligence-
onderzoek grote onzekerheden naar voren kwamen ten aanzien
van het complianceniveau binnen Property Finance en er
bovendien werd geconstateerd dat er sprake was van een
concentratierisico, besloot men toch in oktober 2006 tot aankoop
over te gaan. De Ondernemingskamer erkent de discrepantie
tussen beleid zoals beschreven in de prospectus ten tijde van de
beursgang en de acquisitie van Property Finance, maar kennelijk
acht de Ondernemingskamer het binnen de vrije beleidskeuze
van het bestuur om haar strategie zo kort na de beursgang
volledig om te gooien. Ik kan mij echter goed voorstellen dat
wanneer deze gang van zaken langs de lat van de hiervoor
beschreven bijzondere zorgplichten uit de Fortis-beschikking was
gelegd, de conclusie zou zijn geweest dat het bestuur van een
systeembank de opbrengsten van de beursgang die zij had
gegenereerd met de aankondiging dat een strategie met een
gematigd risicoprofiel wordt voorgestaan, niet direct had mogen
aanwenden voor een acquisitie van een bedrijf dat substantieel
riskantere activiteiten uitvoerde. Goed denkbaar is dat deze
handelwijze als vertrouwenondermijnend valt te kwalificeren en
dat het bestuur van SNS daarom sowieso zo kort na de
beursgang niet aan een dergelijk avontuur had mogen beginnen.
20. Vast is komen te staan dat de bank nauwelijks kennis in huis
had ten aanzien van de producten die Property Finance verkocht
en de markten waarin zij opereerde. Van het van een bestuur van
een systeembank te verwachten ‘foresight’ inzicht in de mogelijke
ontwikkeling van risico’s verbonden aan de acquisitie van
Property Finance, waaronder het concentratierisico en de risico’s
verbonden aan een mogelijk gebrekkige compliance binnen
Property Finance, leek binnen SNS Reaal dan ook geen sprake.
Gelet op het in Fortis door de Ondernemingskamer ontwikkelde
toetsingskader mocht dit wel van het bestuur van een
systeembank als SNS Reaal worden verwacht en het is alleszins
verdedigbaar dat het bestuur van SNS Reaal ook daarom nooit
een dergelijke beleidskeuze had mogen maken. Ook dat zou best
hebben kunnen bijdragen tot een oordeel dat er wel degelijk
redenen waren om aan een juist beleid te twijfelen door onder de
gegeven omstandigheden tot de acquisitie te besluiten. Overigens
vraagt de Ondernemingskamer zich in r.o. 3.30 wel af of de RvC
zich een beeld heeft gevormd van alle mogelijke risico’s voor zij
instemde met de deal. Dat punt wordt nog wel aan onderzoekers
meegegeven.
21. Ten slotte zal het in de Fortis-beschikking gegeven
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toetsingskader ook nog een rol kunnen gaan spelen in het nog te
voeren partijdebat over de informatieverschaffing aan het
beleggend publiek over Property Finance en de vraag of die
misleidend is geweest. De Ondernemingskamer heeft bij gebrek
aan inzicht op dit moment afgezien van een voorlopig oordeel
over dit onderwerp. Maar onderzoekers krijgen de ruimte om ook
dit onderwerp te analyseren. Hoewel er voor onteigende aandeel-
en obligatiehouders nog een lange weg te gaan is om eventuele
genoegdoening te krijgen, brengt de onderhavige beschikking die
weer een stapje dichterbij. Dankzij de WCAM-schikking in de
Fortis-zaak heeft de VEB genoeg oorlogskas om daarvoor nog een
lange strijd te voeren. Hoewel het goed zal zijn voor de
rechtsontwikkeling wanneer er in deze zaak nog vele uitspraken
volgen, valt het toch te hopen voor de onteigende
effectenhouders dat partijen op enig moment tot een vergelijk
komen.

P. Haas
AKD
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Gerechtshof ’s-Hertogenbosch
11 september 2018, nrs. 200.203.677/01,
200.204.211/01
ECLI:NL:GHSHE:2018:3746
(mr. Fikkers, mr. Arnoldus-Smit, mr. Pannevis)
Noot J.R. Everhardus

Bestuurdersaansprakelijkheid. Art. 2:248 BW.
Art. 42/47 FW. Boekhoudplicht. Zekerheids-
verschaffing vennootschap voor privéschul-
den. Insolventie-mediation.

Het hof neemt geen beslissing over de vraag
of de bestuurder kennelijk onbehoorlijk be-
stuur kan worden verweten (waarbij de
curator de bewijslast draagt). Het hof heeft
behoefte aan nadere inlichtingen en gelast
daartoe een comparitie.

[BW art. 2:248 lid 1 en 2]

De curator heeft [broer van appellante] kennelijk onbehoorlijk be-
stuur van [keuken en bad design] verweten. De curator baseert dit
op twee verwijten:
(1) De administratie van [keuken en bad design] was niet op orde in
de zin van art. 2:10 lid 1 BW. De administratie geeft een onjuist
beeld van de schulden van de vennootschap en schulden die in de
balans worden opgevoerd zijn niet terug te vinden in de groot-
boekkaarten (art. 2:248 lid 2 BW).
(2) Door alle activa van [keuken en bad design] aan [appellanten
c.s.] te verpanden tot zekerheid van de terugbetaling van de privé-
schuld van [werknemers c.s.] aan [appellanten c.s.] heeft [broer van
appellante] zijn eigen belangen laten prevaleren boven die van de
crediteuren van [keuken en bad design] (art. 2:248 lid 1 BW).
Ten aanzien van het eerste verwijt – het niet voldoen aan de ver-
plichtingen uit art. 2:10 BW – beroept de curator zich op het
dubbele wettelijke vermoeden van art. 2:248 lid 2 BW: het on-
weerlegbare vermoeden dat het bestuur van [keuken en bad design]
zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld en het weerlegbare vermoeden
dat de onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van
het faillissement van [keuken en bad design]. De kantonrechter
heeft geoordeeld dat hiervan inderdaad sprake is: door [broer van

appellante] is niet aangetoond dat de door de curator op de balans
genoemde post over 2008 ‘‘[lening 1]-lening [lener]’’ tot een bedrag
van f 3835,= in de grootboekrekening wordt verantwoord en
daarmee wordt geconcludeerd dat de boekhouding van [keuken en
bad design] niet voldeed aan de daaraan te stellen eisen. Dit is geen
onbelangrijk verzuim, nu andere leningen evenmin volledig zijn
verantwoord in de boekhouding (ro. 4.8 en 4.9 vonnis 17 februari
2016).
Terecht komt [broer van appellante] hiertegen op. Het bedrag van
f 3835,= is niet alleen terug te vinden in de grootboekrekening (de
interne administratie) die meerdere jaren beslaat (namelijk de jaren
2008 én 2009), en waarin een verschil in de debetkolom van
f 12.350,= en de creditkolom van f 16.185,= per ultimo 2008 exact
sluit op f 3835,=. Ook in de balans 2008 (waarin de financiën van
[keuken en bad design] extern zijn verantwoord) is dit bedrag op-
genomen.
Daarnaast echter, zelfs als er een afwijking van f 3835,= zou be-
staan tussen de grootboekrekening en de balans, dan zou dit in het
licht van de vereisten die aan een deugdelijke administratie worden
gesteld bij een bedrijf als het onderhavige (met een balanstotaal
van f 1.009.774,99 in 2009) een zodanig onbelangrijk verzuim zijn
dat daarmee niet zou kunnen worden geoordeeld tot kennelijk
onbehoorlijk bestuur. Het gaat er immers om dat snel inzicht kan
worden verkregen in de vermogenstoestand van de rechtspersoon en
in alles betreffende de werkzaamheden van de rechtspersoon. De
curator heeft niet of onvoldoende onderbouwd gesteld dat een
dergelijk inzicht niet verkregen kon worden.
Ook het verwijt dat de andere leningen ([lening 2] lening [beheer]
Beheer B.V, [lening 3] lening [appellante], 18300 lening Mevrouw
[lener 2] en [lening 4] lening [lener 3] en [lener 4]) niet goed zijn
verantwoord snijdt geen hout. Uit de door [broer van appellante]
overgelegde grootboekrekeningen 2007, 2008 en 2009 (prod. 3
mvg) en de balans/winst- en verliesrekening 2008 en 2009 blijkt
dat deze voor zover hier relevant sluitend zijn geadministreerd.
De slotsom is dat er geen sprake is van kennelijk onbehoorlijk be-
stuur als bedoeld in art. 2:248 lid 2 BW. Het hof komt dan ook niet
toe aan het hiervoor genoemde weerlegbare vermoeden en de be-
oordeling van de afwijzing door de kantonrechter in r.o. 4.11 van het
bewijsaanbod van [broer van appellante] op dit punt, gedaan bij
conclusie van antwoord.
Daarmee ligt de vraag voor of verwijt (2) opgaat en [broer van
appellante] op de voet van art. 2:248 lid 1 BW kennelijk onbe-
hoorlijk bestuur kan worden verweten (waarbij de curator de be-
wijslast draagt). Het hof zal hierover nog geen beslissing geven. Het
hof heeft behoefte aan nadere inlichtingen.

Zaaknummer 200.203.677/01 in de zaak van
[appellant],
wonende te [woonplaats],
appellant,
hierna aan te duiden als [appellant],
advocaat: mr. W.B.M. Vondenhoff te Heerlen,
tegen
mr. W.M.J. Saes i.z.h.v. curator in het faillissement van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Tegelzettersbedrijf [te-
gelzettersbedrijf ] B.V.,
kantoorhoudende te [kantoorplaats],
geı̈ntimeerde,
hierna aan te duiden als de curator,
advocaat: mr. E.P.B. Moors te Roermond,
op het bij exploot van dagvaarding van 7 november 2016 inge-
leide hoger beroep van het vonnis van 17 augustus 2016, door
de kantonrechter van de rechtbank Limburg, zittingsplaats
Roermond, gewezen tussen [appellant] als gedaagde en de cura-
tor als eiser.
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