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Het Hof Den Haag moet na terugverwijzing in zijn over-
wegingen ook de om stan dig he den genoemd in paragraaf 
2.2 meenemen. Op het eerste gezicht kan ten minste in 
twijfel worden getrokken of het verweerder aan inzicht 
ontbrak. Of (schending van) de waarschuwingsplicht (in 
deze omvang) overeind blijft na terugverwijzing, is wat 
mij betreft dus zeer de vraag.

3.4  Tot slot
De om stan dig he den van het geval zijn en blijven van cru-
ciaal belang bij de bepaling van de omvang van de bijzon-
dere zorgplicht. In deze zaak is het niet ondenkbaar dat de 
om stan dig he den die eerder niet zijn meegenomen in de 
overwegingen leiden tot een minder omvangrijke zorg-
plicht dan waartoe het hof in eerste instantie kwam. Dit 
komt onder andere doordat een aantal van die om stan dig-
he den wijst op een aanzienlijke mate van deskundigheid 
en inzicht van verweerder.
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Beroep on der ne mings raad XS4ALL tegen definitief be-
sluit over integratie van de organisatie binnen KPN 
door middel van ‘overgang van onderneming’. Enquête-
procedure. Combinatie medezeg gen schaps recht en ven-
noot  schaps recht.
 
XS4ALL

1.  Feiten

Internetprovider XS4ALL Internet B.V. (Hierna: ‘XS4ALL’) 
maakt sinds december 1998 deel uit van het KPN-concern. 
Alle aandelen in XS4ALL worden gehouden door KPN B.V., 
dat tevens enig bestuurder van XS4ALL is. Op haar beurt is 
het beurs ge no teer de KPN N.V. enig aan deel houder en te-

1 Joost van Mierlo is advocaat te Tilburg.

vens enig bestuurder van KPN B.V. De omzet van XS4ALL 
in 2018 bedroeg € 146 miljoen, op een omzet van het tota-
le KPN-concern van € 5,6 miljard.

Bij zogenaamde ondernemingsover een komst van 4 april 
2002 heeft XS4ALL haar on der ne mings raad het enquête-
recht toegekend. Dat deed zij blijkens die over een komst 
‘vanwege de latente spanningsverhouding tussen de centrale 
leiding van KPN (…) enerzijds en de (…) relatief autonome 
positie van XS4ALL (…) anderzijds’. De over een komst be-
paalde voorts dat het recht werd toegekend ‘in het bijzon-
der gericht op de mogelijke schadelijke gevolgen voor de 
Onderneming, in termen van haar op er a tionele aangelegen-
heden en gezonde voortbestaan, door navolging van de – al 
dan niet in formele instructies vervatte – wensen van de 
concernleiding door de directie van XS4ALL.’

Naar aanleiding van een geschil over een reorganisatie van 
XS4ALL is in april 2015 een gedragscode voor de samen-
werking van KPN en XS4ALL vastgesteld. Die code hield 
onder andere het volgende in:

“1. XS4ALL is reeds in ju ri dische zin een volwaardige 
dochter van KPN, maar zal dit nu ook worden in bele-
ving en gedrag, waarbij vanuit de eigen toegevoegde 
waarde samengewerkt wordt aan gedeeld succes; daar-
bij zal ook KPN zich constructief opstellen om een goe-
de samenwerking te rea li se ren en verder te bouwen 
aan wederzijds vertrouwen.
(…)
6. Samenwerking en kennisuitwisseling op het ge-
bied van techniek kan erin resulteren dat XS4ALL van-
uit KPN wordt ingezet als “proeftuin” voor nieuwe 
diensten en technieken;
7. XS4ALL beheert in goed overleg met KPN zelf 
haar eigen IP-laag;
8. XS4ALL kan op de haar onderscheidende gebie-
den, privacy & security, haar eigen woordvoering voe-
ren, mits daarbij steeds sprake is van goede afstem-
ming met KPN;
9. XS4ALL en KPN delen pro-actief de spelende the-
ma’s op het gebied van woordvoering met elkaar;
10. XS4ALL en KPN houden op het gebied van woord-
voering rekening met elkaars positie en belangen en 
trachten elkaar hierin te versterken;”.

Eind 2018 heeft KPN het strategische voornemen opgevat 
om in de toekomst nog slechts met één merk, te weten 
KPN, verder te gaan, en om het gebruik van de overige 
merken, waaronder XS4ALL, te beëindigen.2 In december 
2018 stelt KPN haar centrale on der ne mings raad, waarin 
ook de on der ne mings raad van XS4ALL vertegenwoordigd 
is, een adviesaanvraag in het vooruitzicht met betrekking 

2 Na de hier besproken uitspraak van de On der ne mings ka mer heeft KPN 
besloten de merknaam XS4ALL te behouden. De zelfstandige onderne-
ming XS4ALL gaat echter op in KPN.
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tot dit voornemen. Voor de COR is dit aanleiding een 
werkgroep in te stellen, met daarin ook leden van de on-
der ne mings raad van XS4ALL, die voorafgaand aan de (for-
mele) adviesaanvraag al overleg voert met KPN over de 
nieuwe strategie. Op 14 ja nua ri 2019 vraagt KPN de COR 
(formeel) om advies aangaande haar voornemen de 
dienst ver le ning uitsluitend nog uit te voeren onder de 
vlag van het KPN-merk. Als onderbouwing voert KPN on-
der meer aan dat de bestaande multibrandstrategie onvol-
doende aansluit bij de nieuwe KPN-strategie, dat die on-
voldoende toekomstvast is en dat die zal leiden tot een 
minder inefficiënte inzet van be drijfsmiddelen.

De COR brengt op 15 ja nua ri 2019 een positief advies uit. 
De door de COR ingestelde werkgroep had zich een goed 
beeld gevormd van de voor- en nadelen van de nieuwe 
strategie voor bedrijven, klanten en medewerkers, en was 
daarbij tot de conclusie gekomen dat KPN haar marktposi-
tie en haar commerciële prestaties flink zou kunnen ver-
beteren door te bewegen naar één merk. Desondanks 
maakt de COR zich, gezien de specifieke kenmerken van 
het XS4ALL-merk, grote zorgen over het verdwijnen daar-
van.

In navolging van de werkgroep vraagt de COR dan ook 
aandacht voor een aantal specifieke zaken. Zo zouden 
sterke punten van het XS4ALL-merk moeten terug komen 
in het KPN-merk, zouden XS4ALL-klanten zo snel moge-
lijk de voordelen van het KPN-merk moeten ervaren, zou-
den met name de ‘techies’ zich thuis moeten gaan voelen 
bij KPN en zou langdurig en intensief aandacht moeten 
worden besteed aan externe communicatie om het ver-
dwijnen van het zo gewaardeerde XS4ALL-merk in goede 
banen te leiden. In haar definitieve be sluit van 15 ja nua ri 
2019 zegt KPN toe dat extra aandacht aan de geuite zorg-
punten zal worden besteed in de adviesaanvraag die nog 
bij de on der ne mings raad van XS4ALL wordt ingediend.

Op 15 februari 2019 dient de on der ne mings raad van 
XS4ALL een verzoekschrift op de voet van artikel 26 WOR 
in bij de On der ne mings ka mer, gericht tegen het be sluit 
van 15 ja nua ri. De onderbouwing luidt dat KPN dit be sluit 
niet had mogen nemen zonder voorafgaand advies van de 
on der ne mings raad van XS4ALL. Nadat overleg tussen de 
betrokken par tijen en hun advocaten op 6 maart 2019 tot 
overeenstemming heeft geleid over een memorandum, 
trekt de on der ne mings raad zijn verzoek in. Het memoran-
dum houdt, na de bepaling dat XS4ALL een volwaardig ad-
viestraject zal doorlopen met haar on der ne mings raad, on-
der meer in:

“Het management van XS4ALL moet een voorgenomen 
be sluit formuleren met inachtneming van de ver ant-
woor de lijk he den van het bestuur, waaronder de belan-
gen van de vennootschap. Daarbij zal het management 
ook mogelijke alternatieven moeten bezien c.q. nader 
onderzoeken, waaronder het voortbestaan van het 

merk en de organisatie XS4ALL moet worden begrepen, 
voor zover dit voortvloeit uit deze belangenafweging 
en het management deze alternatieven reëel acht. In 
het kader van het adviesrecht kan de OR onverkort ge-
bruik maken van alle wettelijke instrumenten die daar-
bij horen. Het is aan de OR om eventuele aanvullende 
alternatieven aan te dragen vanuit de ver ant woor de-
lijk heid van de OR op grond van de WOR. (…)
Over de alternatieven wordt gezegd dat deze goed met 
de OR bekeken zullen worden en dat daarbij alle aspec-
ten aan de orde zullen komen. In dat verband is beves-
tigd dat de OR, naast de inhuur van ju ri dische expertise, 
voor het beoordelen en doorrekenen van de verschil-
lende sce na rio’s financieel/be drijfs eco no mische des-
kundigheid kan inschakelen. (…)
Het is aan de KPN groep om een strategie te ontwikke-
len voor het concern. Dit heeft relevantie voor de on-
dernemingen binnen de KPN groep en de daar ingestel-
de ondernemingsraden, maar het is niet zo dat 
concernstrategie, dat wil zeggen in dit geval “het prin-
cipiële/strategische voornemen om in de loop van 2019 
en 2020 alleen met het KPN merk verder te gaan”, ge-
lijk staat aan het voorgenomen be sluit van XS4ALL om 
het merk XS4ALL en de organisatie XS4ALL op te heffen 
en/of XS4ALL te integreren in KPN. Ook is het niet zo 
dat XS4ALL dit voornemen als een vaststaand gegeven 
kan beschouwen, gezien de eigen ver ant woor de lijk he-
den van de vennootschap.”

Tijdens een presentatie op 10 mei 2019 schetsen KPN en 
XS4ALL de business case van de integratie. Daaruit blijkt 
dat KPN in totaal een positief effect van de integratie ver-
wacht van € 53 miljoen over een periode van vijf jaar, re-
kening houdend met een eenmalige churn (verlies aan 
klanten) van 6%. Na een vijftal ‘brainstormsessies’ over de 
business case presenteert de on der ne mings raad een met 
behulp van extern adviseur Stratix opgesteld alternatief. 
KPN en XS4ALL leggen dit alternatief naast hun eigen sce-
na rio. Een vergelijking van beide sce na rio’s wijst volgens 
hen uit dat het eigen KPN-sce na rio positiever is dan dat 
van de on der ne mings raad. Zij houden dan ook voet bij 
stuk, en de on der ne mings raad ontvangt op 5 juni 2019 
een adviesaanvraag over het voornemen de XS4ALL-
organisatie door middel van een ‘overgang van onderne-
ming’ volledig te integreren binnen KPN.

Bij brief van 1 augustus 2019, de zogenaamde ‘enquête-
brief’, maakt de on der ne mings raad XS4ALL een aantal be-
zwaren kenbaar tegen het beleid en de gang van zaken. 
Dat betreft met name:

“(1) de veronachtzaming van de relatieve onafhanke-
lijkheid van XS4ALL ten opzichte van KPN alsmede van 
de kernwaarden van XS4ALL en de daarmee samenhan-
gende onderscheidende positie en het onderscheiden-
de imago van XS4ALL als ‘waarborger’ en pleitbezorger 
van innovatie, privacy en security;
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(2) de oneigenlijke ingrepen op de dagelijkse bestu-
ring en op er a tionele processen binnen XS4ALL waar-
door de kwaliteit van de dienst ver le ning structureel 
onder druk wordt gezet;
(3) de drang naar bui tensporig rendement op de kor-
te termijn in combinatie met het ontbreken van vol-
doende bereidheid om daad wer ke lijk te investeren in 
lange termijndoelstellingen; en
(4) het (voorgenomen) be sluit om met enkel het 
KPN-merk verder te gaan en in het kader daarvan 
XS4ALL binnen KPN te integreren [en] aldus het merk 
en de organisatie XS4ALL de facto op te heffen althans 
zogezegd op ‘non-actief’ te stellen.”

XS4ALL en KPN reageren bij brief van 7 september 2019 
op de geuite bezwaren. De slotsom luidt: 

“De verwijten die de OR XS4ALL en KPN maakt zijn, 
kortom, niet terecht. KPN en het management van 
XS4ALL hebben XS4ALL terecht benaderd als een ven-
nootschap en onderneming die een zekere mate van 
zelfstandigheid heeft, maar die ook deel uitmaakt van 
het KPN-concern. KPN heeft steeds gehandeld conform 
de afspraken die met XS4ALL gemaakt zijn. De bestaan-
de concernrelatie is daar onderdeel van. XS4ALL is niet 
verwaarloosd of (al dan niet als gevolg van rende-
mentseisen) gemarginaliseerd, maar er is bijgedragen 
aan het succes van zowel XS4ALL als KPN. Het 
medezeg gen schaps- en be sluit vor mingstraject ten aan-
zien van XS4ALL is uitvoerig en zeer zorgvuldig.”

Op 31 augustus 2019 had de on der ne mings raad inmiddels 
een negatief advies uit gebracht over het voorgenomen 
be sluit tot integratie van XS4ALL in KPN. Als redenen om 
negatief te adviseren voert de raad aan:

“(…) omdat de daaraan ten grondslag liggende stellin-
gen dat XS4ALL niet langer (relatief) zelfstandig zou 
kunnen voortbestaan vanwege bepaalde be drijfs-
interne om stan dig he den en externe ontwikkelingen en 
dat XS4ALL binnen KPN zou moeten worden geïnte-
greerd om kosten te besparen en de daaraan ten grond-
slag gelegde business case en merkstrategie niet deug-
delijk zijn en omdat de OR (tot op heden) onvoldoende 
in staat is gesteld om de business case en de merkstra-
tegie (nader) te onderzoeken.
(…) omdat dat indruist tegen de bijzondere positie van 
XS4ALL binnen het KPN-concern en de in verband 
daarmee gemaakte afspraken zoals die in de onder-
nemingsover een komst, de statuten, het corporate char-
ter en de gedragscode zijn vastgelegd en de (relatief) 
autonome positie die daar voor XS4ALL binnen het 
KPN-concern uit voortvloeit.
(…) omdat bij de totstandkoming daarvan voorname-
lijk, doch op een onjuiste wijze, is gekeken naar de be-
langen van KPN en onvoldoende rekening is gehouden 
met de belangen van (de continuïteit van) de onderne-

ming XS4ALL en de in de (…) onderneming XS4ALL 
werkzame per so nen, en daarmee samenhangend de 
onderscheidende positie van de onderneming XS4ALL 
en het onderscheidende imago van de onderneming 
XS4ALL (in de markt), voortkomend uit de bijzondere 
assets van XS4ALL, zijnde innovatie, privacy, security 
en vrijheid van meningsuiting en informatie.
(…) omdat noodzakelijke informatie omtrent kritieke 
aspecten van het plan, met name rondom het integra-
tieplan, het portfolio, de merkstrategie en de business 
case onvoldoende is uitgewerkt of zelfs helemaal ont-
breekt en de OR hierdoor moet vaststellen dat de plan-
nen onvoldoende zijn onderbouwd.
(…) omdat er (mede in de daaraan ten grondslag geleg-
de business case) onvoldoende blijkt te zijn gekeken 
naar eventueel voorhanden zijnde alternatieven, zoals 
de verkoop van XS4ALL of het juist op afstand van KPN 
po si tioneren van XS4ALL als niche en high-end merk. 
Met het oog daarop adviseert de OR opnieuw het 
“XS4ALL in zijn kracht” plan in overweging te nemen, 
omdat dit alternatieve plan de onderneming XS4ALL en 
de in de onderneming XS4ALL werkzame per so nen 
meer soelaas lijkt te bieden.”

De inmiddels door de on der ne mings raad ingeschakelde 
externe deskundige Finext komt in haar rapport, dat als 
bijlage bij het advies van de on der ne mings raad is ge-
voegd, tot de conclusie dat ‘de huidige (…) business case 
zodanig ernstige gebreken vertoont dat de daad wer ke lijk te 
behalen voordelen in negatieve zin sterk zullen afwijken van 
de door KPN ge pre sen teerde (…) business case.’ Voor KPN is 
dat aanleiding Deloitte opdracht te geven tot het maken 
van een nadere analyse van de business case. In de discus-
sie met de on der ne mings raad die daarop volgt, stelt 
XS4ALL zich op het standpunt dat het verstrekken van de 
opdracht aan Deloitte niet valt onder het bereik van arti-
kel 25 lid 1 onder n WOR. Uit de beschikking van de On-
der ne mings ka mer blijkt niet waarop XS4ALL dit stand-
punt baseert.

Deloitte rapporteert op 19 september 2019. Waar in de 
business case nog werd uitgegaan van een churn van 6%, 
houdt Deloitte rekening met een churn van 7,5%, met een 
bandbreedte van 5% tot 10%. Dat doet volgens Deloitte 
echter niet af aan de conclusie dat ‘both absolute return 
and return on investment of management case [are] sub-
stantially better than OR case’. Voor het management van 
XS4ALL is dat aanleiding op diezelfde 19de september 2019 
over een komstig de adviesaanvraag te be sluiten om 
XS4ALL te integreren in KPN. De eerder door de on der ne-
mings raad geraadpleegde deskundige brengt op 20 no-
vem ber 2019 een aanvullend rapport uit, waarvan de con-
clusie als volgt luidt:

“Op basis van alle bij Finext bekend zijnde feiten en 
ver on der stellingen is de conclusie dat de huidige (…) 
business case zodanig ernstige gebreken vertoont dat 
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de daad wer ke lijk te behalen voordelen in neerwaartse 
zin sterk zullen afwijken van het door XS4ALL en KPN 
gestelde eindresultaat. ” 

Het rapport van Finext biedt Deloitte evenwel geen nieu-
we inzichten, laat Deloitte daarop weten. Zij blijft bij de 
conclusies in haar rapport van 19 september 2019. 

Bij verzoekschrift d.d. 18 oktober 2019 stelt de on der ne-
mings raad ex artikel 26 WOR beroep in tegen het be sluit 
dat XS4ALL en KPN als medeondernemer op 19 september 
2019 hebben genomen. De raad vraagt de On der ne mings-
ka mer bij wege van voorziening XS4ALL en KPN op te dra-
gen het be sluit van 19 september 2019 in te trekken en de 
gevolgen ongedaan te maken, en hen te verbieden hande-
lingen ter uitvoering van dat be sluit te verrichten. 
Daarnaast vraagt de on der ne mings raad de On der ne-
mings ka mer bij verzoekschrift d.d. 8 no vem ber 2019 ex 
artikel 2:345 lid 1 BW een onderzoek te gelasten naar het 
beleid en de gang van zaken van XS4ALL en KPN met be-
trekking tot de onderneming van XS4ALL. Bij wege van 
onmiddellijke voorzieningen verzoekt de on der ne mings-
raad om een tijdelijk bestuurder bij XS4ALL te benoemen 
met doorslaggevende stem en om de door KPN gehouden 
aandelen ten titel van beheer over te dragen aan een der-
de.

2.  Beslissing On der ne mings ka mer en commentaar

De On der ne mings ka mer wordt om een oordeel gevraagd 
op een groot aantal geschilpunten. Een aantal daarvan is 
de moeite waard daar een nadere beschouwing aan te wij-
den. Om te voorkomen dat de samenhang tussen de uit-
eenlopende beslissingen en een bespiegeling daarop ver-
loren zou gaan, is ervoor gekozen om, in afwijking van wat 
gebruikelijk is, de beschikking per onderdeel te bespre-
ken.

2.1  De positie van KPN: medeondernemer?

  Ondernemingskamer
Dat KPN als medeondernemer moet worden aangemerkt, 
baseert de on der ne mings raad op de terminale aard van 
het be sluit, op het concernbelang als beweegreden voor 
het be sluit, op de zeg gen schap die KPN als aan deel houder 
en bestuurder binnen XS4ALL inneemt en op de toegeno-
men invloed van KPN op de be drijfsvoering binnen 
XS4ALL. KPN zou daarmee ten opzichte van XS4ALL een 
positie innemen die haar stelselmatig een zodanige in-
vloed op de be sluit vor ming binnen XS4ALL verschaft, dat 
de onderneming van XS4ALL mede door haar in stand 
wordt gehouden.

De On der ne mings ka mer volgt de on der ne mings raad niet 
in dit betoog, nu zich dat niet verdraagt met de afspraken 
die op 6 maart 2019 gemaakt zijn over het medezeg gen-
schapstraject. Blijkens het memorandum van die datum 

heeft de on der ne mings raad namelijk afgesproken dat hij 
met XS4ALL, en niet tevens met KPN, een volwaardig ad-
viestraject zou doorlopen met betrekking tot een door 
XS4ALL te formuleren voorgenomen be sluit, in welk ver-
band XS4ALL ook mogelijke alternatieven zou moeten be-
zien. Bovendien heeft de on der ne mings raad in zijn advies 
niet gesteld dat het nog te nemen be sluit mede een be sluit 
van KPN zou zijn.

  Commentaar
Pas in de beroepsprocedure bij de On der ne mings ka mer 
stelde de on der ne mings raad dat KPN, naast ondernemer 
XS4ALL, medeondernemer zou zijn. Dat is te laat. Tot een 
ver ge lijk baar oordeel kwam de On der ne mings ka mer in 
haar beschikking van 4 augustus 2015 inzake het beroep 
dat de on der ne mings raad van Martinair had ingesteld te-
gen het be sluit om de vloot van Martinair in te krimpen.3 
Dit onderliggende be sluit had Martinair genomen naar 
aanleiding van een eerder be sluit van (moeder) KLM, door 
de on der ne mings raad aangeduid als ‘bovenliggende be-
sluit’, om het aantal door KLM van Martinair af te nemen 
uren te verlagen. Hoewel de on der ne mings raad van 
Martinair zich bewust was van het nauwe verband tussen 
beide be sluiten, was niet gebleken van enig handelen of 
nalaten van de on der ne mings raad waaruit KLM had kun-
nen begrijpen dat de raad zich op het standpunt zou (kun-
nen gaan) stellen dat KLM als medeondernemer zou zijn 
aan te merken. De on der ne mings raad vond dan ook geen 
gehoor voor zijn tegen KLM gerichte verzoek, nu dat geba-
seerd was op een standpunt waar KLM geen rekening mee 
had kunnen houden bij (de motivering van) het ‘bovenlig-
gende be sluit’. Nog minder, vervolgde de On der ne mings-
ka mer, kon KLM redelijkerwijs verweten worden dat zij 
– onkundig van het standpunt van de on der ne mings-
raad – het ‘onderliggende be sluit’ mede zou hebben geno-
men, maar het niet mede ter advisering aan de on der ne-
mings raad zou hebben voorgelegd.

Omdat de on der ne mings raad van XS4ALL zich pas in de 
beroepsfase, en dus te laat, op het standpunt stelde dat 
KPN als medeondernemer moest worden aangemerkt, 
kwam de On der ne mings ka mer niet toe aan een inhoude-
lijke be oor de ling van die stelling. Toch neem ik de vrijheid 
enige woorden aan die stelling te wijden.

In twee arresten uit 2000 heeft de Hoge Raad zich uitge-
sproken over de vraag wanneer een derde voor toepassing 
van een be sluit in de zin van artikel 25 WOR kan worden 
aangemerkt als medeondernemer. Dat is het geval indien 
een derde ‘ten opzichte van de desbetreffende onderneming 
een positie inneemt die hem stelselmatig een zodanige in-
vloed op de be sluit vor ming binnen de onderneming ver-
schaft dat gezegd kan worden dat de onderneming mede 

3 Hof Amsterdam (Ondernemingskamer) 4 augustus 2015, JAR 2015/223 
(OR/Martinair). 
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door die ander in stand wordt gehouden.’4 Ingelse heeft 
eerder al aangegeven dat de Hoge Raad zijns inziens met 
‘stelselmatig’ tot uiting gebracht heeft dat de mogelijkheid 
invloed uit te oefenen volstaat om van medeondernemer-
schap te kunnen spreken.5 In haar beschikking inzake 
Seaway Heavy Lifting6 beoordeelde de On der ne mings ka-
mer het medeondernemerschap van K&S Baltic en van 
Acergy aan de hand van de vraag ‘of de aan deel houders de 
mogelijkheid hebben om direct of indirect stelselmatig in-
vloed uit te oefenen’. Die maatstaf lijkt in lijn met wat 
Ingelse betoogt.

In navolging van Verburg7 heb ik eerder al betoogd dat het 
bestaan van de mogelijkheid invloed uit te oefenen te zeer 
blijk geeft van een (concernrechtelijke) benadering van 
medezeg gen schap die niet past in ons ven noot schaps-
recht.8 Het moet gaan om daad wer ke lijke beïnvloeding, in 
een concreet geval, door middel van een be sluit dat aan de 
ondernemer moet worden toegerekend. Van toerekening 
spreken we indien een be sluit van een derde, doorgaans 
de (indirect) aan deel houder, direct ingrijpt in de onderne-
ming van de dochter. Daarvan is sprake indien dat be sluit, 
zonder dat daarvoor nog enig be sluit van de ondernemer 
nodig is, direct bewerkstelligt dat zich een van de in arti-
kel 25 lid 1 WOR bedoelde gevallen voordoet. Ik beschouw 
medeondernemerschap dan ook als een gekwalificeerde 
vorm van toerekening: het toe te rekenen be sluit is geno-
men door een derde die structureel invloed op de be sluit-
vor ming uitoefent, en wel in zodanige mate dat de onder-
neming voor toepassing van artikel 25 WOR mede door 
hem in stand wordt gehouden. Het gevaar van de benade-
ring van Ingelse, zien we ook in de OK-beschikking inzake 
Seaway Heavy Lifting.9 Voor de kwalificatie ‘rechtstreeks 
ingrijpen’ lijkt voor de On der ne mings ka mer voldoende 
dat het be sluit wordt genomen door een medeonderne-
mer. Dat maakt dat medeondernemerschap adviesplichtig 
maakt wat zonder medeondernemerschap niet ad-
viesplichtig zou zijn, terwijl medeondernemerschap uit-
sluitend ten doel heeft om naast de ondernemer de derde 
die het be sluit heeft genomen te betrekken in de beroeps-
procedure.

4 HR 26 ja nua ri 2000, NJ 2000, 223 m.nt. J.M.M. Maeijer (Gemeentelijke her-
indeling Zuid-Holland) en HR 26 ja nua ri 2000, NJ 2000, 224 (Polderdistrict 
Betuwe). 

5 P. Ingelse, ‘Mede-ondernemen en concernenquête’, Tijdschrift voor Arbeid 
& Onderneming 2012, pag. 29-30.

6 Hof Amsterdam (Ondernemingskamer) 19 oktober 2016, JAR 2016/278 
m.nt. E.H. Damen. Ik schreef eerder uitgebreid over deze beschikking in 
On der ne mings recht 2017/10, pag. 54-57. 

7 L.G. Verburg, ‘De OK, de medezeg gen schap en de periode 2007 tot en met 
2008’, ArbeidsRecht 2009/1, pag. 31. Nadien ook in ‘Medezeg gen schap 
krachtens de WOR in concerns: over toerekening en medeondernemer-
schap’, in: ‘Ik ben niet overtuigd. Opstellen aangeboden aan mr. P. Ingelse’, 
Ars Aequi 2015, pag. 521. 

8 J.J.M. van Mierlo, Medezeg gen schap en de spanning tussen WOR en on-
der ne mings recht (diss. Nijmegen 2013), Serie vanwege het Vander 
Heijden Instituut, deel 117 (Deventer, Kluwer), pag. 200-202.

9 Hof Amsterdam (Ondernemingskamer) 19 oktober 2016, JAR 2016/278 
m.nt. E.H. Damen. Ik schreef eerder uitgebreid over deze beschikking in 
Ondernemingsrecht 2017/10, pag. 54-57.

2.2 Uitgangspunt

  Ondernemingskamer
De bestuurder van XS4ALL en de on der ne mings raad blij-
ven ten prin ci pa le van mening verschillen over de voorge-
nomen integratie van XS4ALL in KPN. Dat betreft specifiek 
de voor- en nadelen van het be sluit en het door de on der-
ne mings raad voorgestane alternatief. In dit geschil acht de 
On der ne mings ka mer het in algemene zin niet aan haar te 
bepalen wie daarbij gelijk heeft. De toetsnorm in artikel 
26 lid 4 WOR houdt in dat de On der ne mings ka mer heeft 
te onderzoeken of XS4ALL niet in redelijkheid tot het be-
sluit van 19 september 2019 heeft kunnen komen.

  Commentaar
De toetsing door de On der ne mings ka mer heeft een mar-
ginaal karakter. De Hoge Raad omschreef dat onlangs in de 
Holland Casino-beschikking als volgt:

“De ondernemer is gehouden om bij zijn be sluit vor-
mingsproces alle kenbare bij de onderneming betrok-
ken gerechtvaardigde belangen te betrekken. Het be-
treft hier een door de on der ne mings ka mer te 
verrichten marginale toetsing van de be sluit vor ming 
van de ondernemer. De on der ne mings ka mer gaat 
slechts na of de ondernemer bij afweging van de be-
trokken belangen in redelijkheid tot zijn be sluit heeft 
kunnen komen. Zij laat daarbij aan de ondernemer be-
leidsvrijheid.”10

Een verhelderend voorbeeld van de marginale toetsing 
biedt een OK-beschikking uit 2013.11 Ondernemer en on-
der ne mings raad verschilden in die zaak van inzicht over 
de te hanteren systematiek voor het bepalen van de ont-
slagvolgorde bij een reorganisatie. Dat verschil van inzicht 
vloeide voort uit een verschil in interpretatie van de toe-
passelijke cao: volgens de ondernemer moest de volgorde 
bepaald worden aan de hand van artikel 9.9 van de cao, de 
on der ne mings raad daarentegen meende dat Hoofdstuk 8 
de maatstaf bevatte. Dienaangaande oordeelde de On der-
ne mings ka mer als volgt:

“3.6 De On der ne mings ka mer stelt voorop dat de be-
ant woor ding van de vraag of de Open Universiteit bij 
afweging van de betrokken belangen niet in redelijk-
heid tot het onderhavige be sluit heeft kunnen komen, 
niet noodzakelijk een oordeel vergt over de juistheid 
van de uitleg door de Open Universiteit van artikel 9.9 
CAO NU. Van belang is of de door de Open Universiteit 
voorgestane uitleg van die bepaling er een is waartoe 
hij niet in redelijkheid heeft kunnen komen.”

10 Vgl. HR 18 mei 2018, JAR 2018/151 m.nt. I. Zaal en JOR 2018/172 m.nt. 
Verburg (Holland Casino). 

11 Hof Amsterdam (Ondernemingskamer) 30 september 2013, JAR 2014/49 
(Open Universiteit). 
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Het gaat er dus bij de be oor de ling van het door de on der-
ne mings raad ingestelde beroep niet om wie van beiden 
gelijk heeft: de On der ne mings ka mer vervult niet de rol 
van scheidsrechter. De On der ne mings ka mer velt slechts 
een oordeel over het be sluit van de ondernemer, afgezet 
tegen het advies van de on der ne mings raad. Is dat be sluit, 
enigszins geparafraseerd, niet apert onredelijk, dan wordt 
het beroep van de on der ne mings raad ongegrond ver-
klaard, ook al zou er best iets voor het standpunt van de 
on der ne mings raad te zeggen zijn. Dat is een variant op de 
vaker gebruikte kwalificatie dat de On der ne mings ka mer 
‘niet plaatsneemt op de stoel van de ondernemer’.

2.3  De marktpositie van XS4ALL en de relatief 
zelfstandige positie binnen KPN

  Ondernemingskamer
Par tijen verschillen niet van mening over het feit dat 
XS4ALL om uiteenlopende redenen een bijzondere positie 
op de markt inneemt. Dat XS4ALL na de overname door 
KPN een relatief zelfstandige positie heeft behouden, be-
tekent echter nog niet dat zij een autonome positie heeft 
binnen het concern. In dit verband wijst de On der ne-
mings ka mer erop dat KPN op grond van een 403-verkla-
ring instaat voor de verplichtingen van XS4ALL, en dat de 
statuten van XS4ALL de algemene vergadering de be-
voegd heid toekennen aan wij zin gen te geven aan het be-
stuur betreffende de algemene lijnen van het te volgen fi-
nan ciële en eco no mische beleid en dat het bestuur 
gehouden is die aan wij zin gen op te volgen, tenzij deze in 
strijd zijn met het vennootschappelijk belang van XS4ALL. 
Het toegekende enquêterecht en de gedragscode van april 
2015 brengen de bestaande situatie en de bijzondere ver-
houding van XS4ALL en KPN tot uitdrukking, maar dat 
houdt niet in dat die situatie en die verhouding niet voor 
wijziging vatbaar zijn. In de be sluit vor ming aangaande de 
integratie is dat bijzondere karakter van XS4ALL niet mis-
kend. Bovendien heeft de bestuurder in het definitieve be-
sluit gemotiveerd dat en waarom ‘een strategie gericht op 
privacy, security en service’ door ontwikkelingen op de 
markt inmiddels ‘onvoldoende onderscheidend’ is.

2.4  Het concernbelang van KPN versus het 
ondernemingsbelang van XS4ALL

  Ondernemingskamer
Bij de be oor de ling van de verhouding van het concernbe-
lang van KPN en het belang van XS4ALL stelt de On der ne-
mings ka mer voorop dat (a) XS4ALL al meer dan 20 jaar 
deel uitmaakt van het KPN-concern en dat haar belang 
dus mede wordt bepaald door het belang van dat concern, 
en (b) dat van het bestuur van XS4ALL verwacht mag wor-
den dat het zich een eigen oordeel vormt over het belang 
van XS4ALL en over het gewicht dat daaraan toekomt. 
Daarbij dient bedacht te worden dat het bepalen van de 
merkstrategie, zoals XS4ALL heeft onderbouwd, tot het 
domein van KPN behoort, aangezien dat een aangelegen-

heid betreft die het gehele concern aangaat. Dienover een-
komstig heeft KPN de COR daarover advies gevraagd. De 
merkstrategie is voor XS4ALL, en dus voor de on der ne-
mings raad, ‘een gegeven’. Dat met het be sluit uitsluitend 
de belangen van KPN zijn gediend en dat het be sluit strij-
dig is met de belangen van XS4ALL, strookt niet met de 
beweegredenen die XS4ALL aan het be sluit ten gronde 
heeft gelegd. Het bestuur van XS4ALL heeft immers geoor-
deeld dat de integratie van XS4ALL in KPN het belang 
dient van de medewerkers en de klanten van XS4ALL, 
mede vanwege de problemen waarmee XS4ALL gecon-
fronteerd wordt bij een voortbestaan als min of meer au-
tonoom onderdeel van het KPN-concern. Anders dan de 
on der ne mings raad meent, is derhalve het belang van 
XS4ALL in voldoende mate in de be sluit vor ming betrok-
ken en is de wijze waarop dat belang is vastgesteld en ge-
wogen niet onnavolgbaar.

  Commentaar
Het uitgangspunt voor de be oor de ling van de verhoudin-
gen in concernverband, treffen we in de enquêtebeschik-
king van de On der ne mings ka mer in de Hyster-
beschikking.12 In die zaak, overigens een enquête procedure, 
oordeelde de On der ne mings ka mer dat de moederven-
nootschap aan de dochtervennootschap aan wij zin gen en 
richtlijnen kan geven waaraan de dochter zich door de af-
hankelijkheid van haar moeder in het algemeen moeilijk 
kan onttrekken. Dit laat echter onverlet dat de dochter ei-
gen rechten en verplichtingen heeft als rechts per soon 
naar Nederlands recht. Voor Hyster B.V. betrof dat de ver-
plichting uit hoofde van de cao over een voorgenomen 
sluiting van een be drijfsonderdeel of een voorgenomen in-
grijpende wijziging van de personeelsbezetting overleg te 
voeren met de bonden. Maeijer in zijn noot maakt een 
treffend onderscheid tussen de doelmatigheid van het be-
leid van de dochter die in grote mate door de moeder be-
invloed mag worden en de rechtmatigheid van dat beleid, 
waar de dochter een belangrijke eigen ver ant woor de lijk-
heid heeft.

Tot de verplichtingen van de (Nederlandse) dochter en 
haar bestuur behoort ook het maken van een eigen afwe-
ging van alle kenbare bij de onderneming betrokken ge-
rechtvaardigde belangen,13 waaronder die van de moeder 
als aan deel houder, ten aanzien van aangelegenheden 
waarover de on der ne mings raad over een komstig artikel 
25 WOR een advies heeft uitgebracht. De dochter die 
slechts kritiekloos uitvoert wat de moeder heeft besloten, 
doet daarmee wezenlijk afbreuk aan het stelsel van 
medezeg gen schap zoals dat in de artikelen 25 en 26 WOR 
is ingericht.

12 Hof Amsterdam (Ondernemingskamer) 23 juni 1983, NJ 1984, 571 m.nt. 
Ma (Hyster). 

13 Vgl. HR 18 mei 2018, JAR 2018/151 m.nt. I. Zaal en JOR 2018/172 m.nt. 
Verburg (Holland Casino). 
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Een ontoereikende afweging van belangen door de 
Nederlandse ondernemer die deel uitmaakt van een 
(multina tio na le) groep van ondernemingen treffen we in 
de beschikking van de On der ne mings ka mer inzake Watts 
Industries Nederland (‘WINL’).14 In die zaak had de on der-
ne mings raad beroep ingesteld tegen het be sluit van WINL 
om de productie te verplaatsen van Eerbeek naar 
Frankrijk. De on der ne mings raad betoogde dat de raad 
geen wezenlijke invloed op het be sluit had kunnen uitoe-
fenen, omdat dit was genomen door (groot)moeder WWT, 
en niet door WINL, dat daarbij de concernstrategie domi-
nant was en dat de bestuurder van WINL het be sluit van 
WWT vrijwel kritiekloos had overgenomen. Bij de be oor-
de ling van dit bezwaar formuleerde de On der ne mings ka-
mer uitgangspunten die in breder verband dan dat van de 
WINL-beschikking richtinggevend zijn:
a. gegeven het feit dat WINL onderdeel uitmaakt van het 

in ter na tio naal werkzame Watts-concern, is het on-
vermijdelijk en vanzelfsprekend dat het belang van 
WINL mede wordt bepaald door het concernbelang;

b. dat neemt niet weg dat WINL bij het voorbereiden en 
het nemen van haar be sluit zelfstandig het concern-
belang dient af te wegen naast of tegen de overige be-
langen van WINL;

c. bij die belangenafweging legt de concernstrategie ge-
wicht in de schaal, maar niet per definitie het door-
slaggevende; en

d. WINL behoort aan de on der ne mings raad inzicht te 
geven in die belangenafweging.

Vergelijkbare overwegingen treffen we in de beschikking 
van de On der ne mings ka mer inzake de sluiting van Prins 
Dokkum, dat deel uitmaakte van het Noorse SafeRoad 
concern.15 De directie van Prins Dokkum stelde dat de lei-
ding van het concern op be drijfs eco no mische gronden 
had besloten de productie in Dokkum te staken. Daartoe 
stelde zij dat het concern elders in Europa een enorme 
overcapaciteit had, terwijl de fabriek in Dokkum niet ren-
dabel was te maken. Volgens de vakbonden16 was het be-
sluit de productie in Dokkum te beëindigen echter onder-
bouwd met argumenten die geen steek houden. Bij de be-
oor de ling van het verzoek van de bonden, stelde de On-
der ne mings ka mer voorop dat ‘een be sluit om een concern 
(…) te reorganiseren in beginsel een aangelegenheid van de 
leiding van dat concern is, dat er be drijfs eco no mische rede-
nen voor zo’n be sluit kunnen zijn en dat het aan de concern-
leiding is om die te inventariseren en te beoordelen, en dat 
zo’n be sluit kan meebrengen dat productie binnen het con-
cern wordt verplaatst of gestaakt.’ Dat neemt, zo vervolgt 
de On der ne mings ka mer, niet weg dat (het bestuur van) de 

14 Hof Amsterdam (Ondernemingskamer) 9 juli 2013, JAR 2013/223 (Watts 
Industries). 

15 Hof Amsterdam (Ondernemingskamer) 8 oktober 2013, JOR 2014/94 m.nt. 
Verburg (Prins Dokkum). 

16 Dit betrof een enquêteprocedure. Voor de verwantschap tussen de enquê-
teprocedure en de beroepsprocedure in de zin van artikel 26 WOR verwijs 
ik naar punt 2.10 hierna. 

dochter in het belang van de vennootschap ‘(dat mede 
wordt bepaald door, maar niet samenvalt met het concern-
belang)’, zelfstandig een afweging dient te maken van de 
beweegredenen en van de gevolgen. Teneinde die afwe-
ging te kunnen maken, zal (het bestuur van) Prins Dokkum 
zich tijdig en voldoende moeten voorzien van de beweeg-
redenen van moeder SafeRoad. De On der ne mings ka mer 
spreekt in dat verband van gegevens die een (cijfermatige) 
vergelijking van de verschillende productielocaties moge-
lijk maken. Dat (het bestuur van) Prins Dokkum daarover 
vermoedelijk niet beschikte, roept de vraag op of zij in 
staat was een der ge lij ke vergelijking te maken. Mede in 
dat licht overwoog de On der ne mings ka mer dat (het be-
stuur van) Prins Dokkum er geen blijk van had gegeven 
dat het belang van de eigen onderneming is afgezet tegen 
dat van de andere ondernemingen binnen het concern.

Dit brengt mij op een ander interessant, soms wat onder-
belicht gebleven aspect van de Hyster-beschikking. Dat 
betreft de verplichting van Hyster B.V. om de bonden van 
informatie te voorzien. Het be sluit van Hyster B.V. om 
productie van Nijmegen naar Schotland te verplaatsen 
kon namelijk niet los worden gezien van een onderzoek in 
opdracht van de concernleiding naar de wereldwijde pro-
ductiecapaciteit. De On der ne mings ka mer overwoog dat 
Hyster B.V. de terzake opgestelde rapporten niet aan de 
bonden ter beschikking hoefde te stellen, maar dat zij wel 
informatie had moeten verschaffen over de grondslagen 
en de uitkomsten van dat onderzoek voor zover van be-
lang voor de vestiging Nijmegen. Aangaande de (naar ik 
vermoed) stelling van Hyster B.V. dat dat onderzoek niet 
in haar opdracht maar in die van de moeder was uitge-
voerd, overwoog de On der ne mings ka mer het volgende:

“Met betrekking tot de te verschaffen informatie ver-
dient opmerking dat de verhouding tussen Hyster BV 
en Hyster Company met zich brengt dat laatstgenoem-
de gehouden is aan Hyster BV in beginsel al die infor-
matie te (doen) verschaffen die de directie van Hyster 
BV redelijkerwijs nodig heeft voor een behoorlijke ver-
vulling van haar taak, waartoe onder meer behoort het 
verschaffen van informatie aan bonden.”17 

Ook deze overweging acht ik relevant voor de verhouding 
tussen de ondernemer en zijn on der ne mings raad in het 
kader van de adviesprocedure over een komstig artikel 25 
WOR. Zo verplicht lid 3 van artikel 25 de ondernemer een 
overzicht te verstrekken van de beweegredenen voor het 
be sluit. In het kader van die plicht is het uitgangspunt dat 
het aan de on der ne mings raad te bepalen is welke infor-
matie de raad nodig heeft om het voorgenomen be sluit te 
kunnen beoordelen.18 In de praktijk stuiten onderne-

17 Zie ook Hof Amsterdam (Ondernemingskamer) 10 december 1981, NJ 
1983, 24 (Ford) en Hof Amsterdam (Ondernemingskamer) 29 augustus 
1985, NJ 1986, 578 m.nt. Ma (Howson Algraphy). 

18 Zie hierna sub 2.8.
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mingsraden, met name in (in ter na tio naal) concernver-
band, nogal eens op weerstand, wanneer zij de bestuurder 
vragen de raad te voorzien van bepaalde informatie waar 
de moeder de beschikking over heeft. Ik sluit geenszins uit 
dat die weerstand mede is ingegeven doordat de bestuur-
der van de (Nederlandse) dochter zich op zijn beurt ge-
confronteerd ziet met een concernleiding die er weinig 
voor voelt die informatie aan de on der ne mings raad ter 
beschikking te stellen. Niet alleen de on der ne mings raad, 
maar ook de bestuurder zou in die discussie een beroep 
kunnen doen op de betreffende overwegingen van de On-
der ne mings ka mer in de Hyster-beschikking.

2.5  De business case en de onderbouwing van het 
besluit

  Ondernemingskamer
De door XS4ALL en KPN opgestelde business case resul-
teert per saldo in een kostenbesparing van € 53 miljoen. 
Daarnaast voorziet XS4ALL een commerciële upside van 
ongeveer € 40 miljoen. XS4ALL baseert zich daarbij onder 
meer op rapporten van door haar ingeschakelde deskun-
digen, alsmede op ervaringen van KPN met recente inte-
graties. Met een beroep op het rapport van zijn adviseur 
Finext bestrijdt de on der ne mings raad de juistheid van 
deze business case, onder meer waar het de churn en de 
toekomstige verkopen betreft. Met betrekking tot die 
churn overweegt de On der ne mings ka mer dat de ver-
wachtingen van XS4ALL niet zo onrealistisch of zo onzeker 
zijn dat zij die niet mede aan haar be sluit ten gronde 
mocht leggen. Aangaande de verwachtingen omtrent de 
toekomstige verkopen luidt het oordeel van de On der ne-
mings ka mer dat er onvoldoende reden is om te twijfelen 
aan het realiteitsgehalte daarvan. Punt van discussie is 
ook nog de migratie van klanten en diensten van XS4ALL 
naar het KPN-portfolio. Volgens de on der ne mings raad 
zijn de plannen dienaangaande niet duidelijk en is niet 
aannemelijk dat XS4ALL de belofte waar kan maken dat 
de integratie vlekkeloos zal verlopen. Ook op dit punt 
volgt de On der ne mings ka mer de on der ne mings raad niet. 
Aan hetgeen de raad heeft aangevoerd kan volgens de On-
der ne mings ka mer niet de verwachting worden ontleend 
dat de migratie niet haalbaar zou zijn, dat de daaraan ten 
gronde liggende uitgangspunten niet juist zouden zijn of 
dat sprake zal zijn van een door XS4ALL niet-voorzien ver-
lies aan klanten.

2.6  De afweging van alternatieven

  Ondernemingskamer
Tot de be lang rijk ste alternatieven behoorden het ‘XS4ALL 
in zijn kracht’, waarin XS4ALL zijn zelfstandigheid zou be-
houden, en de mogelijke verkoop aan een derde. Dat 
XS4ALL en KPN het onderzoek van alternatieven, zoals de 
on der ne mings raad betoogde, ‘tot een formele protocollai-
re exercitie zouden hebben gemaakt’, vindt volgens de 
On der ne mings ka mer geen steun in de feiten. Met name 

het alternatieve sce na rio ‘XS4ALL in zijn kracht’ is op zijn 
merites beoordeeld en herhaaldelijk met de on der ne-
mings raad en zijn adviseur besproken. Daarbij heeft 
XS4ALL toereikend inzicht verschaft in haar afwegingen 
die hebben geleid tot verwerping van dat alternatief. 
Verkoop was evenmin een realistisch alternatief, onder 
meer omdat KPN haar marktaandeel juist wilde vergroten 
en omdat integratie van XS4ALL zou moeten bij dra gen aan 
de potentie van KPN op het premium segment van de 
markt.

  Commentaar
In de praktijk komen ondernemingsraden regelmatig met 
een alternatief voor het door de ondernemer ter advise-
ring voorgelegde be sluit. Hoe moet de ondernemer met 
een dergelijk alternatief omgaan, in het licht ook van arti-
kel 25 lid 5 WOR, dat de ondernemer verplicht, indien hij 
het advies van de on der ne mings raad niet of niet geheel 
volgt, dat te motiveren? Voorop staat dat de ondernemer 
er niet aan ontkomt gevolg te geven aan het verzoek van 
de on der ne mings raad een door de raad aangedragen al-
ternatief te onderzoeken, met name indien dat alternatief 
bestaat in handhaving van de bestaande situatie.19 Deze 
verplichting herkennen we in de overwegingen van de 
On der ne mings ka mer aangaande de door de on der ne-
mings raad van XS4ALL aangedragen alternatieven. Als hij 
aan dat verzoek gehoor heeft gegeven, komt het er vervol-
gens op aan te onderbouwen ófwel dat geen sprake is van 
een werkbaar en realistisch alternatief20 ófwel, indien er 
wél sprake is van een werkbaar en realistisch alternatief, 
zal de ondernemer met andere inhoudelijke argumenten 
moeten onderbouwen waarom hij geen gevolg geeft aan 
het advies.21

2.7  De personele gevolgen

  Ondernemingskamer
Uit de stukken blijkt dat de integratie geen ingrijpende 
personele gevolgen heeft. Zo zal de integratie niet gepaard 
gaan met gedwongen ontslagen. Alle medewerkers van 
XS4ALL treden gedurende een periode van zes maanden 
op basis van ‘overgang van onderneming’, en dus met be-
houd van ar beids voor waar den, bij KPN in dienst, met uit-
zondering van de medewerkers van de afdeling T&O. Aan 
hen zal echter een andere functie op een passend niveau 
binnen KPN worden aangeboden. Medewerkers van 
XS4ALL die met behoud van ar beids voor waar den bij KPN 
in dienst treden, zal aan het eind van het migratietraject 
op individuele basis worden aangeboden over te stappen 

19 Vgl. onder meer Hof Amsterdam (Ondernemingskamer) 21 april 2010, JAR 
2010/120 (OR/Maliebaan) en Hof Amsterdam (Ondernemingskamer) 
9 no vem ber 2010, JAR 2011/10 (OR/Danstheater). 

20 Hof Amsterdam (Ondernemingskamer) 13 ja nua ri 2011, JAR 2011/68 (OR/
ETM). 

21 Vgl. Hof Amsterdam (Ondernemingskamer) 9 no vem ber 2010, JAR 
2011/10 (OR/Danstheater) en Hof Amsterdam (Ondernemingskamer) 8 fe-
bruari 2018, JAR 2018/65 m.nt. I. Zaal (OR/Friesland  Achmea). 
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naar de ar beids voor waar den van KPN. Met betrekking tot 
de migratie, die in een later stadium nog zal volgen, zijn 
de personele gevolgen weliswaar nog niet duidelijk, daar 
heeft de adviesaanvraag aangaande de integratie ook geen 
betrekking op, hetgeen gezien de complexiteit van het mi-
gratietraject begrijpelijk is. Aan de medezeg gen schap 
wordt aldus niet wezenlijk afbreuk gedaan nu op hoofdlij-
nen duidelijkheid bestaat over de personele gevolgen in 
beide fases. Daarbij acht de On der ne mings ka mer van be-
lang dat XS4ALL heeft besloten het vigerende sociaal plan 
(eenzijdig) te verlengen tot 1 ja nua ri 2022, voor welke da-
tum ook de migratie afgerond zal zijn.

2.8  Informatieverstrekking

  Ondernemingskamer
De on der ne mings raad is in een vroegtijdig stadium, al dan 
niet via zijn vertegenwoordiger in de COR, geïnformeerd 
over en betrokken ge weest bij de be sluit vor ming aan-
gaande de voorgenomen integratie. Bovendien heeft de 
on der ne mings raad een groot aantal documenten ontvan-
gen en hebben talrijke bijeenkomsten plaatsgevonden 
waar de integratie inhoudelijk aan de orde is ge weest. Dit 
alles getuigt naar het oordeel van de On der ne mings ka mer 
van oprechte inspanningen om de on der ne mings raad van 
alle informatie te voorzien die de raad redelijkerwijs no-
dig heeft om een advies uit te brengen. Daar komt bij dat 
de on der ne mings raad er in zijn advies geen blijk van heeft 
gegeven dat concrete vragen onbeantwoord zijn gebleven 
en dat de raad daardoor belemmerd zou zijn in de moge-
lijkheid te adviseren. Dat XS4ALL een rapport van Mare 
niet ter beschikking zou hebben gesteld is ongelukkig 
maar van onvoldoende gewicht om te rechtvaardigen dat 
XS4ALL niet in redelijkheid het integratiebe sluit heeft 
kunnen nemen.

  Commentaar
De artikelen 31 e.v. WOR bevatten bepalingen inzake de 
verstrekking van informatie aan de on der ne mings raad. 
Afgezien van de informatie die de ondernemer eigener be-
weging aan de on der ne mings raad hoort te verstrekken, 
bevat artikel 31 lid 1 WOR de hoofdregel dat de onderne-
mer verplicht is de informatie te verstrekken die de on der-
ne mings raad redelijkerwijs nodig heeft voor de vervulling 
van zijn taak. Uitgangspunt is derhalve dat de on der ne-
mings raad zal hebben te onderbouwen waarom hij aan-
spraak maakt op het verstrekken van bepaalde informatie. 
Dat ligt genuanceerder indien het verzoek om het ver-
strekken van informatie wordt gedaan in het kader van de 
be oor de ling van een voorgenomen be sluit. In het kader 
van de plicht zorg te dragen voor een juist verloop van de 
adviesprocedure, is het in beginsel niet aan de bestuurder 
maar is het binnen redelijke grenzen aan de on der ne-
mings raad om te bepalen welke informatie hij nodig heeft 
om verantwoord advies te kunnen geven. Terughoudend-
heid om in te gaan op verzoeken van de on der ne mings-

raad is in dat geval niet op zijn plaats.22 De volgende over-
weging van de On der ne mings ka mer in de Uniface- 
 beschikking spreekt in dit verband voor zich:

“Tot slot overweegt de On der ne mings ka mer dat niet 
duidelijk is waarom de concept-koop over een komst in 
het kader van de adviesaanvraag niet met de on der ne-
mings raad is gedeeld. De enkele mededeling van ver-
weersters dat die koop over een komst geen informatie 
bevat die relevant is voor de rechten van de on der ne-
mings raad op grond van de WOR volstaat in dat kader 
niet.”23

2.9  Betrokkenheid bij de inschakeling van externe 
deskundigen

  Ondernemingskamer
Anders dan de on der ne mings raad heeft betoogd, was 
XS4ALL niet gehouden de raad op de voet van artikel 25 
lid 1 onder n WOR om advies te vragen aangaande de in-
schakeling, in september 2016, van de externe deskundi-
gen McKinsey en Blauw, nu hun onderzoek betrekking 
had op alle merken die door KPN gevoerd worden; een 
concern-breed onderwerp derhalve. Met betrekking tot de 
inschakeling van Branddoctors kwam de on der ne mings-
raad evenmin een adviesrecht toe, aangezien dat geen op-
dracht tot het geven van een advies betrof, maar een op-
dracht tot het uitvoeren van een kwalitatief onderzoek 
onder de doelgroep van XS4ALL. Het verstrekken van een 
opdracht aan Deloitte daarentegen, in september 2019, 
viel wél onder het bereik van artikel 25 lid 1 onder n WOR, 
hoewel die opdracht niet zozeer het inwinnen van advies 
over een voorgenomen be sluit betrof, maar het beoorde-
len van een advies dat was uitgebracht door de door de 
on der ne mings raad ingeschakelde deskundige Finext. 
Aan ge no men moet namelijk worden dat XS4ALL de bevin-
dingen van Deloitte heeft betrokken bij haar uiteindelijke 
be sluit vor ming. De on der ne mings raad was echter in een 
vroegtijdig stadium op de hoogte van de inschakeling ven 
Deloitte. De raad heeft bovendien de gelegenheid gehad 
informatie aan Deloitte te verschaffen ten behoeve van de 
toetsing door Deloitte van de business case van ‘XS4ALL in 
zijn kracht’. In dat licht leidt de om stan dig heid dat de on-
der ne mings raad niet in de gelegenheid is gesteld een ad-
vies uit te brengen aangaande de inschakeling van 
Deloitte, er niet toe dat XS4ALL niet in redelijkheid tot het 
integratiebe sluit heeft kunnen komen.

22 Vgl. onder meer Hof Amsterdam (Ondernemingskamer) 3 augustus 2011, 
JAR 2011/239 (OR/Unie KBO), Hof Amsterdam (Ondernemingskamer) 12 juli 
2012, JAR 2012/239 (OR/VVN), Hof Amsterdam (Ondernemingskamer) 
17 december 2014, JAR 2015/51 m.nt. I. Zaal (OR/MDCA), en Hof Amsterdam 
(Ondernemingskamer) 20 juli 2018, JAR 2018/235 (OR/Standard Aero). 

23 Hof Amsterdam (Ondernemingskamer) 10 oktober 2017, JAR 2017/285 
m.nt. S.J. Sterk en JOR 2017/292 m.nt. D.F. Berkhout (OR/Uniface). 
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  Commentaar
De praktijk wijst uit dat ondernemingsraden relatief zel-
den om advies wordt gevraagd met betrekking tot het 
voornemen een adviesopdracht te verstrekken aan een 
deskundige bui ten de onderneming met betrekking tot 
een van de in artikel 25 lid 1 bedoelde aangelegenheden 
(artikel 25 lid 1 onder n WOR). Dat een der ge lij ke inscha-
keling doorgaans het beginpunt vormt van een proces dat 
kan resulteren in ingrijpende be sluiten, verklaart ook 
waarom het adviesrecht niet alleen betrekking heeft op de 
inschakeling als zodanig, maar ook op de opdrachtformu-
lering. Overigens is het goed hier op te merken dat het ad-
viesrecht óók betrekking heeft op het verstrekken en for-
muleren van een opdracht in de zin van artikel 25 lid 1 
onder n WOR, indien dat geschiedt aan een externe des-
kundige die reeds een vaste adviseur van de ondernemer 
is: de huisadvocaat, de controlerend accountant, enz.
Dat het veronachtzamen van het adviesrecht aangaande 
de inschakeling van een externe deskundige in het verde-
re vervolg van de be sluit vor ming niet zonder ri si co’s is, 
blijkt wel uit de reeds genoemde Uniface-beschikking van 
de On der ne mings ka mer.24 Het oordeel dat Uniface de on-
der ne mings raad niet tijdig om advies had gevraagd met 
betrekking tot de voorgenomen verkoop van Uniface, ba-
seerde de On der ne mings ka mer onder meer op het feit dat 
geen advies is gevraagd ten aanzien van het geven van ad-
viesopdrachten aan Baird, Deloitte, L.E.K. en aan Loyens en 
Loeff. Daarmee was al een belangrijke slag in de medezeg-
gen schap gemist in het kader van de voorbereiding van 
een (eventuele) verkoop.
In lijn met de Uniface-beschikking overwoog de On der ne-
mings ka mer in de onderhavige beschikking dat XS4ALL 
ten onrechte geen advies had gevraagd over de inschake-
ling van Deloitte, ook al betrof het een opdracht om te rea-
geren op het advies van de on der ne mings raad en het rap-
port van Finext: de bevindingen van Deloitte werden 
immers door XS4ALL betrokken bij haar uiteindelijke be-
sluit vor ming. XS4ALL kwam er echter mee weg dat de on-
der ne mings raad inhoudelijk betrokken was bij het onder-
zoek door Deloitte.
Dat de on der ne mings raad geen gehoor vond voor zijn 
stelling dat hem om advies gevraagd had moeten worden 
aangaande de inschakeling van McKinsey en Blauw, mag 
geen verbazing wekken. Ten eerste was deze opdracht niet 
verstrekt door XS4ALL, maar door KPN. Ten tweede ging 
het om een onderzoek dat het hele concern betrof, en niet 
alleen het merk XS4ALL. In dat geval staat de omvang van 
het onderzoek eraan in de weg dat het ter advisering zou 
moeten worden voorgelegd aan de on der ne mings raad van 
XS4ALL. Zou het onderzoek uitsluitend betrekking hebben 
gehad op het merk XS4ALL, als onderdeel van de be sluit-
vor ming aangaande de integratie van XS4ALL in KPN, dan 
zou denkbaar zijn ge weest dat het be sluit van KPN voor 
toepassing van artikel 25 WOR aan XS4ALL zou moeten 

24 Hof Amsterdam (Ondernemingskamer) 10 oktober 2017, JAR 2017/285 
m.nt. S.J. Sterk en JOR 2017/292 m.nt. D.F. Berkhout (OR/Uniface). 

worden toegerekend. Dat niet ondernemer XS4ALL, maar 
moeder KPN een der ge lij ke opdracht verstrekt, mag er na-
melijk niet toe leiden dat de on der ne mings raad geen ad-
viesrecht toekomt.

2.10  Het enquêteverzoek

  Ondernemingskamer
Voor zover het enquêteverzoek is gericht tegen KPN, is de 
on der ne mings raad daarin niet ontvankelijk. De be voegd-
heid een dergelijk verzoek in te dienen is in 2002 immers 
verleend met betrekking tot het beleid en de gang van za-
ken binnen XS4ALL. Wel kan de wijze waarop en de mate 
waarin KPN als bestuurder, als aan deel houder of anders-
zins het beleid en de gang van zaken binnen XS4ALL heeft 
bepaald, onderwerp zijn van een onderzoek naar dat be-
leid en die gang van zaken.
Uit hetgeen in het kader van de be oor de ling van het WOR-
verzoek is overwogen, volgt dat de gang van zaken met 
betrekking tot be sluit vor ming aangaande de voorgeno-
men integratie en de wijze waarop KPN en XS4ALL de on-
der ne mings raad bij be sluit vor ming aangaande de toe-
komst van XS4ALL hebben betrokken, geen gegronde 
redenen vormen om te twijfelen aan een juist beleid en 
een juiste gang van zaken. Het verwijt dat KPN de relatie-
ve zelfstandigheid van XS4ALL heeft veronachtzaamd en 
op oneigenlijke wijze bij XS4ALL heeft ingegrepen, is in 
essentie de weerslag van het spanningsveld van de relatief 
autonome positie van XS4ALL en de om stan dig heid dat 
XS4ALL onderdeel is van het KPN-concern. Dit brengt mee 
dat XS4ALL bij het bepalen van haar beleid en strategie 
ook rekening moet houden met het concernbelang. Uit de 
feiten en om stan dig he den van het geval volgt niet dat het 
eigen belang van XS4ALL daarbij telkens op onredelijke of 
oneigenlijke wijze bij de concernbelangen is achterge-
steld.

  Commentaar
Artikel 2:346 lid 1 onder c BW opent de mogelijkheid bij 
statuten of bij over een komst het enquêterecht toe te ken-
nen aan de on der ne mings raad. Mij zijn gevallen bekend 
waarin het bestuur van een stichting, geïnspireerd wel-
licht door de SKON-beschikking van de On der ne mings ka-
mer,25 aan de on der ne mings raad het enquêterecht toe-
kende om een ernstig conflict tussen bestuur en raad van 
toezicht te beslechten.
De toetsingskaders van artikel 26 WOR zijn anders dan die 
van artikel 2:350 lid 1 BW. Gaat het bij toetsing ex artikel 
26 WOR om een concreet be sluit, de toetsing ex artikel 
2:350 lid 1 BW betreft het beleid en de algemene gang van 
zaken. In beide gevallen is evenwel sprake van een terug-
houdende toetsing, en waakt de On der ne mings ka mer er-

25 Hof Amsterdam (Ondernemingskamer) 1 maart 2005, JAR 2005/109 (OR/
SKON).
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voor op de stoel van de ondernemer plaats te nemen.26 
Het beroep op grond van artikel 26 WOR wordt slechts ge-
grond verklaard indien de ondernemer bij afweging van 
de betrokken belangen niet in redelijkheid tot zijn be sluit 
had kunnen komen. Een enquêteverzoek wordt slechts 
toegewezen indien blijkt van gegronde redenen om aan 
een juist beleid of een juiste gang van zaken te twijfelen. 
Daarbij moet men in ieder geval twee zaken goed voor 
ogen houden. Ten eerste betreft dat het feit dat de toetsing 
ex artikel 26 WOR be sluiten betreft die wél genomen zijn, 
terwijl het bij toetsing van het beleid en de gang van za-
ken kan gaan om be sluiten die níet genomen zijn, maar 
waarvan het juist goed zou zijn ge weest als die wel geno-
men zouden zijn, bij voor beeld om een deconfiture te 
voorkomen. Ten tweede dat een enkel kennelijk onrede-
lijk be sluit of een enkele schending van medezeg gen-
schapsrechten slechts zelden voldoende zal zijn om te 
kunnen spreken van gegronde redenen om te twijfelen 
aan het (hele) beleid en de (hele) gang van zaken.
Dat veronachtzaming van medezeg gen schap onder om-
stan dig he den wel kan bij dra gen aan het bestaan van der-
ge lij ke gegronde redenen, blijkt uit de OK-beschikkingen 
inzake Eneco27 en de Estro Groep.28 Bij Eneco, dat in juli 
2017 het enquêterecht had toegekend aan de on der ne-
mings raad, was geen advies aan de on der ne mings raad ge-
vraagd met betrekking tot het voorgenomen ontslag van de 
bestuurder en was geen zorgvuldig adviestraject gevolgd 
met betrekking tot de voorgenomen benoeming van een 
nieuwe bestuurder. De veronachtzaming van medezeg gen-
schap bestond er volgens de On der ne mings ka mer in dat 
daarmee geen recht was gedaan aan het bepaalde in artikel 
30 WOR. In de Estro-zaak werd het enquêteverzoek niet 
ingediend door de on der ne mings raad, maar door de cura-
tor in het faillissement van de Estro Groep (‘Estro’). Een 
van de door de curator aangevoerde bezwaren betrof het 
feit dat het Centraal Medezeg gen schapsorgaan (‘CMO’) 
van Catalpa NV (‘Catalpa’), de rechts voor gan ger van Estro, 
onvoldoende door de ondernemer was geïnformeerd over 
de fi nan ciële gevolgen van twee voorgenomen be sluiten. 
Dit betrof enerzijds de overname van Catalpa door 
Providence Equity in augustus 2010, anderzijds de zoge-
naamde debt push down in december 2010 door middel 
van een ju ri dische fusie, waardoor Catalpa aansprakelijk 
werd voor een belangrijk deel van de acquisitiefinancie-
ring, inclusief een daarop bij te schrijven rente van 15%. 
Dit aspect van de overname resp. van de nadien gevolgde 
ju ri dische fusie was volgens de On der ne mings ka mer zo 
wezenlijk, dat de ondernemer dienaangaande eigener be-
weging, wellicht zelfs al in de adviesaanvraag inzake de 

26 Zie voor het beroepsrecht ex artikel 26 WOR HR 18 mei 2018, JAR 2018/151 
m.nt. I. Zaal en JOR 2018/172 m.nt. Verburg (Holland Casino), zie voor het 
verzoek ex artikel 2:346 BW Kamerstukken II 2010/11, 32 887, nr. 3, pag. 
21.

27 Hof Amsterdam (Ondernemingskamer) 10 juli 2018, JAR 2018/217 m.nt. 
S.J. Sterk en JOR 2018/303 m.nt. D.-F.F.F.M. Duynstee (Eneco).

28 Hof Amsterdam (Ondernemingskamer) 10 december 2019  
(ECLI:NL:GHAMS:2019:4359), ARO 2023/23 en On der ne mings recht  
2020/48 m.nt. H.L. Kaemingk (Estro Groep).

overname, klare wijn had moeten schenken. De veron-
achtzaming van de medezeg gen schap bestond er naar het 
oordeel van de On der ne mings ka mer in dat de voorlich-
ting bij beide adviesaanvragen minst genomen onvolledig 
was.
In de onderhavige zaak had XS4ALL bij over een komst van 
4 april 2002 het enquêterecht toegekend aan haar on der-
ne mings raad. De raad was daarmee ontvankelijk in zijn 
verzoek, voor zover zich dat althans richtte tegen XS4ALL. 
De be lang rijk ste argumenten die de on der ne mings raad 
XS4ALL aanvoert als onderbouwing voor het verzoek een 
enquête te gelasten, betreffen feiten en om stan dig he den 
die de raad ook in de beroepsprocedure ex artikel 26 WOR 
had aangevoerd. De On der ne mings ka mer kwalificeert die 
in essentie als ‘symptomen (…) van het spanningsveld tus-
sen de relatief autonome positie van XS4ALL en de om stan-
dig heid dat XS4ALL onderdeel is van het KPN-concern’. Het 
beroep ex artikel 26 WOR was blijkens het voorgaande 
door de On der ne mings ka mer ongegrond bevonden. Dat 
de On der ne mings ka mer min of meer diezelfde feiten en 
om stan dig he den dan onvoldoende vindt om te kunnen 
spreken van een zodanige veronachtzaming van medezeg-
gen schap dat kan worden getwijfeld aan een juist beleid 
en aan een juiste gang van zaken, mag geen verrassing 
zijn. In de woorden van de On der ne mings ka mer:

‘Uit hetgeen de On der ne mings ka mer hierboven naar 
aanleiding van het WOR-verzoek heeft overwogen, 
volgt dat de gang van zaken met betrekking tot het be-
sluit tot integratie (…) en de wijze waarop XS4ALL en 
KPN de on der ne mings raad hebben betrokken bij de be-
sluit vor ming over de toekomst van XS4ALL (…) geen 
gegronde redenen vormen om aan een juist beleid en 
een juiste gang van zaken te twijfelen.’

Ik zou in dit geval willen spreken van twee kanten van de-
zelfde medaille. Dat laat onverlet dat andere feiten en om-
stan dig he den, gelegen bui ten de sfeer van het adviesrecht 
ten aanzien van het specifieke be sluit om XS4ALL in KPN 
te integreren, gegronde redenen hadden kunnen vormen 
om te twijfelen aan een juist beleid of een juiste gang van 
zaken. Nu daarvan evenwel uit hetgeen de on der ne mings-
raad had aangevoerd niet was gebleken, werd ook het en-
quêteverzoek door de On der ne mings ka mer afgewezen.

Mr. J.J.M. van Mierlo
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