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De voorzieningenrechter
2.1. staat de gemeente Haarlemmermeer toe zich 
te voegen aan de zijde van Schiphol;
2.2. gelast de bonden er voor zorg te dragen dat 
NS in staat is op 28  mei 2019 de als volgt om-
schreven planmatige kwartierdienst te verzorgen: 
een planmatige kwartierdienst tussen Amsterdam 
CS, Amsterdam Sloterdijk, Amsterdam Lelylaan, 
Schiphol, Hoofddorp (incl keren/rangeren op 
Hoofddorp Opstel), die rijdt van dinsdag 28  mei 
5.00 uur tot 21.00 uur, met een nagestreefde fre-
quentie van 4 x per uur, waarbij 85% daarvan 
daadwerkelijk zal worden gehaald, althans een 
door Schiphol, de gemeente Haarlemmermeer en 
de bonden uitonderhandelde andere treinenloop 
met een vergelijkbare capaciteit;
2.3. wijst het meer of anders gevorderde af;
2.4. compenseert de proceskosten en wel aldus 
dat iedere partij de eigen kosten draagt.

179

Geen adviesrecht OR bij schorsing bestuur-
der; enquêteverzoek afgewezen

Gerechtshof Amsterdam (Ondernemingska-
mer)
21 mei 2019, nr. 200.254.685/01 OK, 
ECLI:NL:GHAMS:2019:1720
(mr. Tillema, mr. Vink, mr. Wolfs, prof. drs. 
Eeftink RA, drs. Tiemstra RA)
Noot mr. K.M.J.R. Maessen, mr. D. Schwartz

Geen grond voor enquêteprocedure na 
ontslag bestuurder. WOR niet geschonden, 
want geen adviesrecht bij schorsing 
bestuurder. 

[BW art. 2:241, 2:345; WOR art. 25, 30]Noot mr. K.M.J.R. Maessen, mr. D. Schwartz

Op 7 december 2018 is G, bestuurder van de stich-
ting en van twee daaronder hangende vennoot-
schappen, uitgenodigd voor vergaderingen van 
de RvT/RvC op 11 december 2018 over zijn schor-
sing als bestuurder. G is niet verschenen. Op 
11  december 2018 hebben de RvT en de RvC G 
geschorst en A benoemd tot waarnemend be-
stuurder. De OR heeft op 30 december 2018 posi-
tief geadviseerd over het voorgenomen ontslag. 
Op 22 januari 2019 is G als bestuurder ontslagen. 

Bij vonnis van 11  februari 2019 heeft de voorzie-
ningenrechter geoordeeld dat de besluiten tot 
schorsing en ontslag vernietigbaar respectievelijk 
nietig zijn, nu ter zake de schorsing de oproepter-
mijn niet in acht is genomen en de OR in strijd 
met het reglement niet tijdig om advies was ge-
vraagd, en het ontslagbesluit bij afwezigheid van 
A (of G) niet is genomen door de algemene verga-
dering van aandeelhouders. G is daarop weer als 
bestuurder ingeschreven in het handelsregister. 
De vennootschappen hebben de Ondernemings-
kamer onder meer verzocht een onderzoek te be-
velen naar het beleid en de gang van zaken en de 
schorsings- en/of ontslagbesluiten te vernietigen.
De Ondernemingskamer overweegt dat niet ge-
bleken is dat de RvC in de periode voorafgaand 
aan de schorsing buiten zijn toezichthoudende en 
adviserende taak is getreden en/of een goede go-
vernance heeft geschonden. Zoals de voorzienin-
genrechter heeft geoordeeld, heeft de RvC steken 
laten vallen, maar vervolgens aanstalten gemaakt 
deze te herstellen en G opnieuw uitgenodigd voor 
een vergadering van aandeelhouders over zijn 
ontslag. De overhaaste gang van zaken rondom 
de schorsing en het ontslag levert tegen deze ach-
tergrond geen gegronde reden op om aan een 
juist beleid en een juiste gang van zaken te twijfe-
len. De stelling van de vennootschappen dat art. 
25 WOR geschonden is, is niet juist. Niet dat arti-
kel, maar art. 30 WOR regelt het adviesrecht voor 
de OR over de positie van de bestuurder van de 
onderneming. Dit adviesrecht ziet echter op een 
voorgenomen ontslagbesluit; een voorgenomen 
schorsingsbesluit valt niet onder de reikwijdte 
van het wettelijke medezeggenschapsrecht. Bij 
het voorgenomen ontslagbesluit is de OR om ad-
vies gevraagd en heeft hij positief geadviseerd. 
Het enquêteverzoek wordt afgewezen.

NB. Dat een OR geen adviesrecht heeft ten aan-
zien van de schorsing van een bestuurder is aan-
vechtbaar. In de Enerco-zaak («JAR» 2018/217, 
m.nt. Sterk) geoordeeld dat het maken van af-
spraken over een vertrekregeling ook onder art. 
30 WOR valt, ook als er dus nog geen sprake is 
van een formeel ontslagbesluit. Een andere op-
vatting zou ertoe leiden, aldus de Ondernemings-
kamer, dat het adviesrecht van de OR in wezenlij-
ke mate zou worden uitgehold. De vraag is of dat 
niet ook in deze zaak geldt. Zie verder de noot 
hieronder van Maessen en Schwarz.
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1. De besloten vennootschap met beperkte aan-
sprakelijkheid Kinderopvang Wageningen Beheer 
BV,
2. de besloten vennootschap met beperkte aan-
sprakelijkheid Kinderopvang Wageningen BV, 
beide te Wageningen,
verzoeksters,
advocaat: mr. V. van Dijken, kantoorhoudende te 
Harderwijk,
tegen
1. de besloten vennootschap met beperkte aan-
sprakelijkheid Kinderopvang Wageningen Beheer 
BV,
2. de besloten vennootschap met beperkte aan-
sprakelijkheid Kinderopvang Wageningen BV,
3. de stichting Stichting Kinderopvang Wagenin-
gen, alle te Wageningen,
verweersters,
advocaat: mr. C.J. van Dijk, kantoorhoudende te 
Ede,
en tegen
1. de Ondernemingsraad van Kinderopvang Wage-
ningen BV te Wageningen,
2. A, B, C, D, E en F, leden van de Raad van Toe-
zicht en de Raad van Commissarissen, te (...),
belanghebbenden,
advocaat: mr. C.J. van Dijk, kantoorhoudende te 
Ede.

1. Het verloop van het geding
(...; red.)
1.2. Kinderopvang Wageningen c.s. (vertegen-
woordigd door G) hebben bij op 15 februari 2019 
ter griffie van de Ondernemingskamer ingeko-
men verzoekschrift met producties de Onderne-
mingskamer verzocht, bij beschikking uitvoer-
baar bij voorraad, een onderzoek te bevelen naar 
het beleid en de gang van zaken van de Stichting 
en Kinderopvang Wageningen c.s. over de perio-
de vanaf  –  naar de Ondernemingskamer be-
grijpt – 15 oktober 2018. Daarbij hebben zij tevens 
verzocht  –  zakelijk weergegeven  –  bij wijze van 
onmiddellijke voorzieningen voor de duur van 
het geding de leden van de raad van commissaris-
sen/raad van toezicht te schorsen dan wel te ont-
slaan en één of meer derde perso(o)n(en) te be-
noemen tot commissaris en/of bestuurder, en de 
schorsings- en/of ontslagbesluiten van 11 decem-
ber 2018 respectievelijk 22 januari 2019 te vernie-
tigen, dan wel een andere voorziening te treffen 
die de Ondernemingskamer juist acht, alsmede 
om de leden van de raad van commissarissen en/

of A, althans de vennootschappen te veroordelen 
in de kosten van het geding, het onderzoek en de 
voorzieningen.
1.3. Kinderopvang Wageningen c.s. (vertegen-
woordigd door A) hebben bij op 5 maart 2019 ter 
griffie van de Ondernemingskamer ingekomen 
verweerschrift met producties de Ondernemings-
kamer verzocht het verzoek af te wijzen en G te 
veroordelen in de kosten van het geding, uitvoer-
baar bij voorraad.
1.4. Het verzoek is behandeld ter openbare te-
rechtzitting van de Ondernemingskamer van 
13 maart 2019. Bij die gelegenheid hebben de ad-
vocaten de standpunten van de onderscheiden 
partijen toegelicht aan de hand van – aan de On-
dernemingskamer en de wederpartij overgeleg-
de  –  aantekeningen en (wat mr. Van Dijken be-
treft) onder overlegging van op voorhand aan de 
Ondernemingskamer en de wederpartij gezonden 
nadere producties. Partijen en hun advocaten 
hebben vragen van de Ondernemingskamer be-
antwoord en inlichtingen verstrekt. Ter zitting 
hebben partijen de Ondernemingskamer geza-
menlijk verzocht de beschikking aan te houden 
om te bezien of zij een oplossing in der minne 
kunnen bereiken. Bij schrijven van 15 maart 2019 
heeft mr. Van Dijken laten weten dat zij daarin 
niet zijn geslaagd en uitspraak gevraagd.

2. De feiten
De Ondernemingskamer gaat uit van de volgende 
feiten:
2.1. De Stichting is eind 1989 opgericht. De Stich-
ting houdt alle aandelen in het geplaatste kapitaal 
van Beheer. Beheer houdt alle aandelen in het ge-
plaatste kapitaal van Kinderopvang Wageningen. 
Sinds 11  december 2018 is A waarnemend be-
stuurder van de Stichting en de vennootschappen. 
G was tot 22 januari 2019 enig bestuurder van de 
Stichting en is sinds begin 2011 respectievelijk 
eind 2010 zelfstandig bevoegd bestuurder van 
Beheer en van Kinderopvang Wageningen. De 
Stichting kent een raad van toezicht, waarvan de 
leden tevens de raden van commissarissen van 
Beheer en Kinderopvang Wageningen vormen. B, 
C, D, E en F zijn leden van de raad van toezicht en 
van de raden van commissarissen.
2.2. Kinderopvang Wageningen drijft een onder-
neming die zich bezig houdt met de exploitatie 
van kinderdagverblijven en heeft circa 160 werk-
nemers in dienst.
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2.3. In een verslag van een gesprek d.d. 24 septem-
ber 2014 tussen H (de toenmalige voorzitter van 
de raad van toezicht van de Stichting), C en G 
over het functioneren van G is een aantal “aan-
dachtspunten” opgenomen, waaronder de volgen-
de: “van de bestuurder wordt zichtbaar leider-
schap gevraagd, wat betekent dat er sprake moet 
zijn van een uitgedragen visie en een duidelijke 
strategie” en: “Houding bestuurder tijdens overleg 
(RvT, MT, OR e.d.): de RvT bespeurt bij [G] nog 
wel eens een licht gevoel van irritatie (...) Kan [G] 
hierbij geholpen worden? Opties bijv.: (...) Meer 
eigen bewustwording van gedrag (...) Coaching 
(...)”.
2.4. In een e-mail van 15 april 2015 heeft de op-
volgend voorzitter van de raad van toezicht, I 
(hierna: I), zijn onvrede geuit jegens G naar aan-
leiding van de vergadering van de dag daarvoor, 
onder meer over de gebrekkige voorbereiding 
daarvan  –  “de vorige keren is al naar voren ge-
bracht dat de vergaderingen beter moeten worden 
voorbereid, dat de stukken tijdig moeten worden 
toegezonden en dat volledige en goede informatie 
moet worden gegeven. Dat was in deze vergade-
ring weer niet zo. (...) het moet geen gewoonte 
worden en daar lijkt het nu op”  –  en over, kort 
samengevat, het ten onrechte bagatelliseren door 
G van belangrijke onderwerpen.
2.5. Medio 2016 hebben D en E met G en A (des-
tijds manager bedrijfsvoering, onder meer ver-
antwoordelijk voor “plaatsingen” en personeel en 
organisatie) gesproken naar aanleiding van een 
verslechterde financiële toestand van Kinderop-
vang Wageningen. Het verslag dat van dat gesprek 
is opgemaakt houdt onder meer het volgende in: 
“Doelstelling: Financieel buffer opbouwen en 
toetsbare managementcyclus. Winstmarge creë-
ren om weer ‘vet’ op de botten te krijgen (...) De 
verwachting van de RvT is dat er een meer-jaren 
begroting wordt opgesteld onderbouwd met een 
(meer-)jaren planning van activiteiten en verbe-
terplannen die toetsbaar zijn en herleidbaar naar 
(financieel) resultaat. Van de directie wordt ver-
wacht: plannen van de activiteiten, (laten) uitvoe-
ren en realiseren en toetsen op de realisatie.”
2.6. Eind 2016 heeft de ondernemingsraad in een 
gesprek met leden van de raad van toezicht ge-
meld dat hij bij G heeft aangegeven dat de onder-
nemingsraad meer betrokken wenst te worden bij 
managementzaken en veel beleidsstukken mist. G 
zou volgens de ondernemingsraad weinig open-
staan voor feedback.

2.7. Op 13 februari 2017 hebben I en C een func-
tioneringsgesprek met G gehad, waarin onder 
andere de feedback van de ondernemingsraad aan 
de orde is geweest. I heeft de overige leden van de 
raad van toezicht dezelfde avond onder meer ge-
schreven: “Het gesprek begon over het verslag van 
de [ondernemingsraad]. Daar was hij heel boos 
over (...). Dat er volgens [de ondernemingsraad] 
geen of nauwelijks beleid is, of dat waar is of niet, 
betekent dat [G] de geluiden op de werkvloer niet 
oppikt of niet goed daarover communiceert. (...) 
Datzelfde beeld (‘boos worden en niet kijken naar 
de boodschap’) hebben we ook gezien bij de reac-
tie op ons voorstel persoonlijke doelstellingen en 
competenties. (...) We hebben gezegd dat we ons 
afvroegen of [G] wel in control was en voldoende 
sensitief was.” C heeft daaraan een dag later per 
e-mail onder meer toegevoegd: “Wat mij het 
meest opvalt is dat het voor ons hard werken was 
om [G] te laten inzien waar onze zorg zit. Zijn 
wijze van reageren (boos, persoonlijk aangespro-
ken (...)) zorgt voor polariseren met [onderne-
mingsraad] en [raad van toezicht] terwijl hij als 
bestuurder mede moet zorgen voor verbinding.”
2.8. Nadat begin 2017 een verlies van € 100.000 
was gebleken, heeft D namens de raad van toe-
zicht regelmatig overleg gevoerd met G en A over 
de financiële gang van zaken. Op 11  juni 2017 
heeft D de leden van de raad van toezicht in dat 
kader onder meer het volgende geschreven: “Vo-
rige week heb ik samen met [G] en [A] een ge-
sprek met de accountant (...) [gehad]. (...) het [is] 
absoluut noodzakelijk dat er weer zwarte cijfers 
worden geschreven. Accountant gaf ook aan dat 
als er weer verlies wordt gedraaid dit jaar dat hij 
mogelijk de jaarrekening niet kan tekenen (...). 
Daarna nog een zwaar gesprek gehad met [G] 
omdat hij naar mijn mening zich onvoldoende 
bewust is van de situatie (...). Afgelopen week we-
derom met [G] gesproken (op zijn verzoek) waar-
bij hij heeft aangegeven dat hij zich (...) nu meer 
bewust is van de situatie. Nogmaals benadrukt dat 
er op locatie niveau scherp gestuurd moet worden 
om het resultaat te verbeteren (...)”.
2.9. Op 22  januari 2018 hebben E en C een ge-
sprek met G gehouden over zijn functioneren. G 
heeft daarvan een verslag opgemaakt, waarna de 
raad van toezicht volgens een volgend verslag van 
G (gedateerd 7 mei 2018) in een aanvullende re-
actie van 8  maart 2018 onder meer heeft opge-
merkt: “Op de strategische thema’s en relaties 
verwacht de [raad van toezicht] dat [G] actief ac-
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teert en relevante activiteiten afstemt. Dit gebeurt 
nu onvoldoende volgens de [raad van toezicht]. 
[G] houdt de stakeholders onvoldoende op de 
hoogte van beslissingen en de mogelijke conse-
quenties (...) De [raad van toezicht] concludeert 
dat [G], de bestuurder, te weinig leiderschap 
neemt op de processen, de inhoud en de relatie/
verbinding met de stakeholders. De [raad van 
toezicht] geeft aan dat het functioneren van de 
bestuurder maar net voldoende is voor de huidige 
situatie. De [raad van toezicht] wil dat de bestuur-
der meer initiatief en eigenaarschap toont, en lei-
derschap pakt. Waarbij samenwerken, verbinden 
en meenemen van alle belanghebbenden een be-
langrijk criterium is. Het huidige functioneren is 
onvoldoende voor de jaren die komen. De [raad 
van toezicht] wil een sterke ontwikkeling in 2018 
op het beschreven leiderschap.” In het verslag van 
7  mei 2018 wordt voorts melding gemaakt van 
een gesprek met de raad van toezicht waarin G 
heeft gereageerd op de inhoud van de e-mail van 
8 maart 2018.
2.10. Naar aanleiding van de conceptagenda van 
de vergadering van de raad van toezicht van 
15 mei 2018 heeft E aan G onder meer verzocht 
een analyse van de cijfers als agendapunt toe te 
voegen. In reactie daarop heeft G gemaild dat hij 
desgewenst wel een analyse kan opstellen over de 
cijfers 2017, waarna E hem geantwoord heeft dat 
het verbaast dat die analyse nog niet heeft plaats-
gevonden. Na de vergadering van 15  mei 2018 
heeft E G op 24 mei 2018 gemaild met zeer kriti-
sche feedback over het verloop van die vergade-
ring.
2.11. Begin  juli 2018 heeft G E en C per e-mail 
vragen gesteld met betrekking tot zijn functione-
ringsgesprek. In een gesprek daarover is G, in 
aanwezigheid van diens persoonlijke coach, boos 
geworden.
2.12. Op 15 oktober 2018 heeft G E te kennen ge-
geven dat hij openstond voor een vaststellings-
overeenkomst ter beëindiging van zijn werkzaam-
heden.
2.13. Bij e-mail van 16 november 2018 heeft E zijn 
onvrede geuit over een verzoek van G een agenda-
punt voor de komende vergadering met de raad 
van toezicht door te schuiven wegens te laat be-
gonnen voorbereiding.
2.14. Onderhandelingen over de inhoud van een 
vaststellingsovereenkomst zijn gestaakt op 3  de-
cember 2018, omdat G toen liet weten niet langer 
bereid te zijn in te stemmen met een beëindiging.

2.15. Op 7 december 2018 is G uitgenodigd voor 
gecombineerde vergaderingen van de raad van 
toezicht/raden van commissarissen te houden op 
11 december 2018 teneinde te worden gehoord op 
voorgenomen besluiten tot schorsing van G als 
bestuurder; G is niet ter vergaderingen versche-
nen. Bij besluiten van 11 december 2018 hebben 
de raad van toezicht en de raden van commissa-
rissen G geschorst als bestuurder van de Stichting 
respectievelijk van Beheer en Kinderopvang Wa-
geningen en A benoemd tot waarnemend be-
stuurder van de Stichting en de vennootschappen.
2.16. De raad van toezicht heeft een dag later een 
adviesaanvraag betreffende het voorgenomen 
ontslag van G als bestuurder van de Stichting en 
de vennootschappen ingediend bij de onderne-
mingsraad. De ondernemingsraad heeft bij brief 
van 30 december 2018 unaniem positief geadvi-
seerd over het voorgenomen ontslag.
2.17. Bij brief van 4 januari 2019 is G uitgenodigd 
voor een vergadering van de raad van toezicht en 
voor aandeelhoudersvergaderingen van de ven-
nootschappen op 22  januari 2019. Agendapunt 
was het voorgenomen ontslag van G als bestuur-
der van de Stichting en de vennootschappen. Als 
redenen voor het voorgenomen ontslag (die ook 
al werden genoemd in de onder 2.15 vermelde 
brief van 7 december 2018) werden onder meer 
genoemd een onherstelbaar verstoorde verhou-
ding, een verschil van inzicht in de wijze waarop 
de organisatie bestuurd zou moeten worden, het 
ernstig tekortschieten in het vermogen te com-
municeren op de wijze zoals dat van een direc-
teur-bestuurder mag worden verwacht en dis-
functioneren nu ook na een intensief coaching 
traject onvoldoende verbetering zichtbaar is in 
het functioneren. Op 22 januari 2019 is G in een 
vergadering van de raad van toezicht en in verga-
deringen van aandeelhouders uit de drie be-
stuursfuncties ontslagen, buiten aanwezigheid 
van A. G is vervolgens uitgeschreven als bestuur-
der in het handelsregister.
2.18. Bij vonnis van 11  februari 2019 heeft de 
voorzieningenrechter van rechtbank Gelderland 
in een door G aanhangig gemaakt kort geding 
voorshands geoordeeld dat de besluiten G te 
schorsen en te ontslaan als bestuurder van Beheer 
en Kinderopvang Wageningen vernietigbaar res-
pectievelijk nietig zijn. De voorzieningenrechter 
heeft met betrekking tot de besluiten tot schorsing 
overwogen dat de oproeptermijn niet in acht was 
genomen terwijl niet kon worden aangenomen 
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dat sprake was van een spoedeisend geval en de 
ondernemingsraad ter zake de schorsing in strijd 
met het bepaalde in het (ook voor de raden van 
commissarissen geldende) reglement van de raad 
van toezicht niet tijdig om advies was gevraagd en 
met betrekking tot de besluiten tot ontslag, dat 
deze bij afwezigheid van A (of G) als bestuurder 
van de Stichting, respectievelijk Beheer niet zijn 
genomen door de algemene vergadering van aan-
deelhouders van Beheer en Kinderopvang Wage-
ningen; de vordering van G om hem toe te staan 
zijn taken als bestuurder uit te oefenen is bij ge-
brek aan belang afgewezen. G is daarop weer als 
bestuurder van de vennootschappen ingeschre-
ven in het handelsregister. Verzoeksters hebben 
hoger beroep ingesteld tegen het vonnis van de 
voorzieningenrechter.
2.19. De raad van toezicht heeft G bij brief van 
16 februari 2019 uitgenodigd teneinde op de voet 
van artikel 6.10 van het reglement van de raad van 
toezicht te worden gehoord op een nieuw voorge-
nomen ontslagbesluit; ook is de ondernemings-
raad in dat kader opnieuw om advies gevraagd. 
De ondernemingsraad heeft bij brief van 20  fe-
bruari 2019 nogmaals positief geadviseerd, “om-
dat de verstandhouding tussen de [raad van toe-
zicht] en de heer G ernstig verstoord is en dit niet 
ten goede komt van de organisatie”.
2.20. Bij brief van 8 maart 2019 is G uitgenodigd 
voor een gecombineerde vergadering van de raad 
van toezicht/raden van commissarissen tevens 
aandeelhoudersvergaderingen, te houden op 
28  maart 2019. Agendapunt was wederom het 
voorgenomen ontslag van G.

3. De gronden van de beslissing
3.1. Kinderopvang Wageningen c.s. (vertegen-
woordigd door G) hebben aan hun verzoek ten 
grondslag gelegd dat er gegronde redenen zijn 
voor twijfel aan een juist beleid en een juiste gang 
van zaken van de vennootschappen en de Stich-
ting en dat gelet op de toestand van de vennoot-
schappen en de Stichting onmiddellijke voorzie-
ningen dienen te worden getroffen. Ter toelichting 
is – kort samengevat – naar voren gebracht dat de 
leden van de toezichthoudende organen (raad 
van commissarissen/raad van toezicht) zich aan 
de statuten en reglementen niets gelegen laten 
liggen en kennelijk hun persoonlijke belangen la-
ten prevaleren boven het belang van de vennoot-
schappen. Nadat G half oktober 2018 te kennen 
had gegeven dat hij over zijn pensionering wilde 

praten, heeft de raad van toezicht/raad van com-
missarissen de beëindiging van de arbeidsover-
eenkomsten met G trachten te forceren. Wat daar 
de reden voor was, is G volstrekt onduidelijk. 
Zonder dat de ondernemingsraad vooraf om ad-
vies was gevraagd – hetgeen is voorgeschreven in 
artikel 6.10 van het reglement voor de raad van 
toezicht en voorts vereist is op grond van artikel 
25 lid 1 aanhef en sub e WOR – is G zonder enige 
aanleiding en zonder gehoord te zijn geschorst, 
waarbij de statutaire oproepingstermijnen zijn 
genegeerd. In de uitnodiging is ten onrechte ge-
steld dat sprake zou zijn van disfunctioneren, iets 
waarover niet eerder met G was gecommuniceerd. 
De ondernemingsraad wordt slechts gevoed door 
de raad van commissarissen, zo ervaart G. Ook 
heeft de raad van toezicht/raad van commissaris-
sen ten onrechte het ontslag van G naar zich toe-
getrokken, terwijl waarnemend bestuurder A 
ontbrak en de aandeelhouder dus niet vertegen-
woordigd was. Een dergelijke wijze van totstand-
koming van de besluitvorming is in strijd met de 
vennootschappelijke redelijkheid en billijkheid en 
leidt ertoe dat de checks and balances binnen de 
onderneming niet meer functioneren. Ter zitting 
heeft Kinderopvang Wageningen c.s. (vertegen-
woordigd door G) daaraan toegevoegd dat de 
raad van toezicht/raad van commissarissen aan G 
een model strategieplan heeft voorgeschreven en 
zich in het kader van de beoordeling van dat stra-
tegieplan, in strijd met de juiste vennootschappe-
lijke verhoudingen feitelijk heeft gedragen als be-
leidsbepaler van de vennootschappen.
3.2. Kinderopvang Wageningen c.s. (vertegen-
woordigd door A) hebben gemotiveerd verweer 
gevoerd en gesteld dat G kennelijk bewust een 
deel van de feitelijke voorgeschiedenis verzwijgt 
en de enquêteprocedure misbruikt om uitsluitend 
zijn eigen belang te dienen. Ter zitting is daaren-
boven aangevoerd dat Kinderopvang Wageningen 
c.s. (vertegenwoordigd door G) niet ontvankelijk 
zijn wegens het ontbreken van een geldig be-
stuursbesluit en voldoende bij de rechtspersoon 
betrokken belangen. De Ondernemingskamer zal 
hieronder waar nodig op deze verweren ingaan.
3.3. De Ondernemingskamer overweegt ten aan-
zien van de ontvankelijkheid als volgt. Het ver-
zoek om een onderzoek te bevelen naar het beleid 
van en de gang van zaken bij de Stichting is niet 
toewijsbaar, aangezien de Stichting geen stichting 
is als bedoeld in artikel 2:344, aanhef en onder b, 
BW; de binnen de Stichting gevraagde onmiddel-
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lijke voorzieningen zijn om diezelfde reden niet 
toewijsbaar. De Ondernemingskamer zal Kinder-
opvang Wageningen c.s. (vertegenwoordigd door 
G) in zoverre niet ontvankelijk verklaren in hun 
verzoek. Voor het overige zijn zij ontvankelijk in 
hun verzoek. Het feit dat G een persoonlijk belang 
heeft bij de door verzoeksters geschetste gang van 
zaken rondom de schorsing en het daaropvolgen-
de ontslag van de bestuurder, zijnde G, neemt niet 
weg dat G als bestuurder namens de vennoot-
schappen gerechtigd is dit enquêteverzoek in te 
dienen, waarin de verhoudingen binnen en de 
governance van de vennootschappen aan de orde 
worden gesteld.
3.4. De Ondernemingskamer stelt vast dat ver-
zoeksters, vertegenwoordigd door G, de verplich-
ting verwoord in artikel 21 Rv in hun verzoek-
schrift hebben geschonden door te stellen dat 
“zonder enige aanleiding is geschorst”, dat “over 
disfunctioneren van G nooit eerder met hem was 
gecommuniceerd” en “dat de reden voor beëindi-
ging van de arbeidsovereenkomsten voor G vol-
strekt onduidelijk was”. Ter zitting is opnieuw het 
standpunt ingenomen dat G van de raad van 
commissarissen moest vertrekken “enkel omdat 
hij in oktober 2018 aangegeven heeft het stokje op 
termijn te willen overdragen”. Gelet op het hier-
voor in 2.3 tot en met 2.11 overwogene hebben 
verzoeksters, vertegenwoordigd door G daarmee 
een onwaarachtige voorstelling van zaken gege-
ven, omdat voor de beslissing relevante feiten zijn 
achtergehouden. De Ondernemingskamer zal 
echter, gegeven de hierna te motiveren inhoude-
lijke afwijzing van het verzoek, geen gevolgen 
verbinden aan deze schending van artikel 21 Rv.
3.5. Met betrekking tot het verzoek ten aanzien 
van de vennootschappen oordeelt de Onderne-
mingskamer inhoudelijk als volgt. Niet gebleken 
is dat de raad van commissarissen in de periode 
voorafgaand aan de schorsing van de bestuurder 
buiten zijn toezichthoudende en adviserende taak 
is getreden. Dat hij van de bestuurder een duide-
lijke strategie verlangde, heeft hij meermaals aan-
gekondigd (zie 2.3 en 2.9). Het feit dat G een 
strategieplan per hoofdstuk heeft aangeleverd en 
dat de raad van commissarissen dat per hoofdstuk 
heeft “beoordeeld” leidt niet tot de conclusie dat 
de raad van commissarissen zodoende op de stoel 
van de bestuurder is gaan zitten. De raad van 
commissarissen heeft een kader voor een strate-
gieplan verschaft dat vervolgens is ingevuld door 
G. Daarnaar gevraagd heeft G ter zitting ook be-

vestigd dat het (uiteindelijk) zijn document is ge-
worden en dat hij achter de daarin verwoorde 
strategie staat.
3.6. Verzoeksters hebben ter onderbouwing van 
hun stelling dat de raad van commissarissen op 
structurele wijze de wettelijke, statutaire en regle-
mentaire regels schendt gewezen op de gang van 
zaken rond de schorsing en het ontslag van G. 
Zoals blijkt uit het hiervoor onder 2.18 vermelde, 
heeft de voorzieningenrechter hierover in kort 
geding geoordeeld dat de raad van toezicht/raad 
van commissarissen op dit punt steken heeft laten 
vallen. De raad van commissarissen heeft vervol-
gens aanstalten gemaakt zijn eventuele fouten te 
herstellen en heeft aangekondigd dat G opnieuw 
voor een vergadering van aandeelhouders zal 
worden uitgenodigd waarop diens ontslag zal zijn 
geagendeerd. Dit is inmiddels ook gebeurd (zie 
2.20) De overhaaste gang van zaken rondom de 
schorsing en het ontslag van G – waarvoor de re-
den, anders dan G heeft doen voorkomen, niet uit 
de lucht is komen vallen – levert tegen deze ach-
tergrond geen gegronde reden op om aan een juist 
beleid en een juiste gang van zaken van de ven-
nootschappen te twijfelen. Van stelselmatige 
schending van een goede governance door de raad 
van commissarissen is niet gebleken.
3.7. Verzoeksters stellen overigens ten onrechte 
dat artikel 25 WOR geschonden zou zijn. Niet dat 
artikel, maar artikel 30 WOR regelt het advies-
recht voor de ondernemingsraad ten aanzien van 
de positie van de bestuurder van de onderneming, 
en wel ter zake van een voorgenomen ontslagbe-
sluit; een voorgenomen schorsingsbesluit valt niet 
onder de reikwijdte van het wettelijke medezeg-
genschapsrecht. Bij het voorgenomen ontslagbe-
sluit is de ondernemingsraad om advies is ge-
vraagd en hij heeft in dat kader positief 
geadviseerd.
3.8. De slotsom is dat het verzoek ten aanzien van 
de vennootschappen zal worden afgewezen. Het 
verzoek van verweersters om G als de in het onge-
lijk gestelde partij te veroordelen in de kosten van 
het geding is niet toewijsbaar nu hij in persoon 
geen partij is. Ook overigens ziet de Onderne-
mingskamer geen aanleiding een veroordeling in 
de proceskosten uit te spreken.

4. De beslissing
De Ondernemingskamer:
verklaart Kinderopvang Wageningen Beheer B.V. 
en Kinderopvang Wageningen B.V. (beide verte-
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genwoordigd door G) niet ontvankelijk in hun 
verzoek met betrekking tot de stichting Stichting 
Kinderopvang Wageningen;
wijst het verzoek van Kinderopvang Wageningen 
Beheer B.V. en Kinderopvang Wageningen B.V. 
(beide vertegenwoordigd door G) voor het overi-
ge af.

NOOT

Art. 30 WOR bepaalt dat de ondernemingsraad 
advies mag uitbrengen over elk door de onder-
nemer voorgenomen besluit tot benoeming of 
ontslag van de WOR-bestuurder. De Onderne-
mingskamer overweegt voor het eerst dat een 
voorgenomen schorsing van een bestuurder niet 
adviesplichtig is. Wij plaatsen enkele kanttekenin-
gen bij deze overweging.

Art. 30 WOR in een notendop
Eerst terug naar de basis. De WOR kent een ei-
gen begrippenkader. Art. 1 lid 1 sub e WOR bevat 
de definitie van bestuurder: hij die alleen dan wel 
te zamen met anderen in een onderneming 
rechtstreeks de hoogste zeggenschap uitoefent 
bij de leiding van de arbeid. Een WOR-bestuurder 
hoeft geen vennootschapsrechtelijke bestuurder 
te zijn of andersom. Het kan zelfs een filiaalleider 
zijn. Het zijn de feitelijke omstandigheden in de 
onderneming die bepalen wie de bestuurder is 
(«JOR» 2010/268).

Uit het voorgaande volgt reeds dat de begrippen 
‘benoeming’ en ‘ontslag’ in de WOR een andere 
inhoud hebben dan in het rechtspersonenrecht. 
Voor ‘benoeming’ is irrelevant wat in de verhou-
ding van de ondernemer tot de bestuurder de 
juridische grondslag is. ‘Onder benoeming valt 
immers niet alleen het in dienst treden, maar ook 
de functiewijziging die tot de status van bestuur-
der leidt,’ aldus de parlementaire stukken (Ka-
merstukken II 1985/86, 18980, 5). Ook herbenoe-
ming valt onder de reikwijdte van art. 30 WOR, 
evenals de benoeming van interim-bestuurders 
(zie bijv. L.G. Verburg, Rood’s Wet op de onderne-
mingsraden, 2013, p. 397 en F.G. Laagland, Sdu 
commentaar artikel 30 WOR (online), 2018). Met 
andere woorden: de ondernemingsraad heeft ad-
viesrecht over het voornemen van de onderne-
mer iemand de functie van bestuurder in de on-
derneming te geven (in termen van art. 30 WOR: 

‘benoemen’) of iemand die functie te ontnemen 
(in termen van art. 30 WOR: ‘ontslaan’). Met ‘ont-
slag’ wordt namelijk gedoeld op de keerzijde van 
benoeming. Zodra de WOR-bestuurder onvrijwil-
lig de hoogste zeggenschap bij de leiding van de 
arbeid in de onderneming verliest, is sprake van 
ontslag als WOR-bestuurder (Kamerstukken II 
1975/76, 13954, 3). Ook wanneer dat niet gepaard 
gaat met vennootschapsrechtelijk ontslag of be-
eindiging van de dienstbetrekking.

Schorsing van een WOR-bestuurder: adviesplich-
tig?
De Ondernemingskamer overweegt in onderha-
vige uitspraak dat een voorgenomen schorsings-
besluit niet onder de reikwijdte valt van het wet-
telijke medezeggenschapsrecht. Hoewel de 
wetgever te kennen heeft gegeven dat een schor-
sing an sich inderdaad niet onder het ‘ontslag-be-
grip’ van art. 30 WOR valt (Kamerstukken II 
1985/86, 18980, 5), had een motivatie onzes in-
ziens wel in de rede gelegen. Het tegengestelde 
kan namelijk ook worden betoogd.

Een schorsing betekent de facto het ontnemen 
van de taak van WOR-bestuurder. Dat dit tijdelijk 
is, hoeft niet te betekenen dat de ondernemings-
raad buiten spel staat. Zo is het benoemen van 
een interim-bestuurder wél adviesplichtig. Vol-
gens kantonrechter Leeuwarden had de onderne-
mingsraad dan ook vooraf om advies moeten 
worden gevraagd over het besluit om een inte-
rimmer bij ontstentenis of belet van de formele 
WOR-bestuurder circa drie maanden de hoogste 
zeggenschap bij de leiding van de arbeid te laten 
uitoefenen («JOR» 2017/4). Dat de tijdelijk 
WOR-bestuurder slechts beperkte volmacht had 
en waarnemer was, doet niet ter zake. Verburg is 
het blijkens zijn annotatie met dit oordeel eens, 
en wij zijn dat ook. De WOR kent voor het (niet-)
zijn van WOR-bestuurder geen minimale duur.

Als een tijdelijke benoeming adviesplichtig is, 
waarom dan een tijdelijk ‘ontslag’ niet? Het wél 
bestaan van een adviesrecht past bij het doel en 
de achtergrond ervan, namelijk het verschaffen 
van invloed aan de ondernemingsraad over de-
gene die in vergaande mate de interne gang van 
zaken, de werkverhoudingen en de sfeer in de 
onderneming bepaalt, over degene die zijn ge-
sprekspartner is (Kamerstukken II 1975/76, 13954, 
3, p. 47).
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In gevallen waarin eerst het feitelijke voornemen 
tot ontslag bestaat en om die reden wordt ge-
schorst, is de schorsing sowieso onderdeel van 
het voorgenomen ontslagbesluit. Schorsing is 
dan de uitvoering van dit voornemen (zie ook 
L.C.J. Sprengers, Tekst en commentaar arbeids-
recht, Deventer: Kluwer 2018). De schorsing is 
dan reeds als onderdeel van het voorgenomen 
ontslag een adviesplichtig besluit en dus moet 
dan vooraf om advies worden gevraagd. De Ene-
co-uitspraak («JAR» 2018/217) bevestigt dat de 
ondernemingsraad om advies moet worden ge-
vraagd over het voorgenomen feitelijke ontslag-
besluit, hetgeen ook past binnen de rechtspraak 
omtrent art. 25 WOR. De Ondernemingskamer 
achtte het in de Eneco-zaak aannemelijk dat de 
raad van commissarissen het voorgenomen be-
sluit had genomen de bestuurder te ontslaan, 
omdat hij unaniem tot de conclusie was geko-
men dat hij geen vertrouwen meer had in de be-
stuurder en besloten had die boodschap aan 
hem over te brengen. De ondernemingsraad 
moest om advies worden gevraagd, ook al was 
er nog geen formeel ontslagbesluit. Zoals Sterk 
ook aangeeft: het is niet relevant hoe stellig het 
voornemen is: ‘De WOR vereist louter dat het tot 
ontslag bevoegde orgaan een ‘voornemen’ heeft 
de bestuurder te vervangen en niet dat het voor-
nemen al zo stellig vaststaat dat de facto al geen 
andere uitkomst meer mogelijk is dan een beëin-
diging. Het is zelfs de vraag of in dat laatste ge-
val nog wel wezenlijke invloed van de onderne-
mingsraad op het voorgenomen besluit mogelijk 
is.’ (S.J. Sterk, ‘Het OR-adviesrecht bij bestuurs-
ontslag na Eneco: (on)afwendbaar?’, TAP 2019/1).

Slot
Dat een voorgenomen schorsing nimmer tot het 
adviesimperium van de ondernemingsraad be-
hoort is naar onze mening onjuist. Sterker nog, 
het tegenovergestelde kan worden betoogd. On-
dernemingsraden staan vanwege deze uitspraak 
1-0 achter, maar de race is nog niet gelopen.

mr. K.M.J.R. Maessen
advocaat bij De Voort Advocaten | Mediators

mr. D. Schwartz
advocaat bij De Voort Advocaten | Mediators
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Stagiair moet “loon” terugbetalen, want 
leerovereenkomst is geen arbeidsovereen-
komst

Gerechtshof Amsterdam 
25 juni 2019, nr. 200.225.061/01, 
ECLI:NL:GHAMS:2019:2134
(mr. Boot, mr. Verscheure, mr. De Groot)

Praktijkovereenkomst is geen arbeidsover-
eenkomst, ondanks loonbetaling werkgever. 
Stagiair moet “loon over tweede arbeids-
overeenkomst terugbetalen. 

[BW art. 6:203, 7:610]

Appellant is bij de werkgever in dienst geweest 
als oproepkracht. Daarnaast hebben partijen, sa-
men met het Horizon College, twee praktijkover-
eenkomsten gesloten in het kader van de oplei-
ding van appellant. Tijdens beide 
praktijkovereenkomsten is aan appellant “loon” 
betaald. De werkgever heeft de tweede praktijk-
overeenkomst voortijdig beëindigd, omdat appel-
lant door ziekteverzuim zijn stage-uren niet meer 
zou kunnen vervullen. Appellant heeft aanspraak 
gemaakt op te weinig betaald loon en op loon 
over de periode na het eindigen van de tweede 
praktijkovereenkomst. De oproepovereenkomst 
liep in die tijd nog wel, maar appellant heeft niet 
meer gewerkt. De werkgever heeft terugbetaling 
van uitbetaalde stage-uren gevorderd. De kanton-
rechter heeft de vordering van appellant voor een 
klein deel toegewezen en die van de werkgever 
afgewezen.
Het hof overweegt, onder verwijzing naar het Lo-
gidex-arrest van de Hoge Raad («JAR» 2015/277), 
dat de praktijkovereenkomsten zijn gesloten met 
het oog op de opleiding van appellant. Dit blijkt 
ook uit het feit dat de tweede praktijkovereen-
komst is opgezegd omdat appellant zijn sta-
ge-uren niet meer kon volmaken. Hoofddoel van 
de overeenkomsten was het uitbreiden van de 
kennis en ervaring van appellant met het oog op 
het voltooien van zijn opleiding. De overeenkom-
sten kwalificeren daarom niet als arbeidsovereen-
komsten. Dat de werkgever wel loon heeft betaald 


