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In een crisisperiode kan alles zomaar 
anders zijn, ook de rol van de raad 
van commissarissen. Wat wordt er in 
tijden van crisis verwacht van de raad 
van commissarissen? 

De rol van de raad van commissarissen in het algemeen
De raad van commissarissen (RvC) houdt toezicht op 
het bestuur en op de algemene gang van zaken van de 
vennootschap en de met haar verbonden ondernemingen. 
Daarbij is het de taak van de RvC om de continuïteit 
van de vennootschap voor ogen te houden ten behoeve 
van alle stakeholders en belangenafwegingen te maken. 
Toezicht betekent het gevraagd of ongevraagd houden 
van toezicht op het strategisch beleid, de beheers- en 
controlesystemen en de algemene en financiële risico’s. 
Toezicht moet zich ook uitstrekken tot het te voeren beleid 
op de langere termijn. Daarnaast staat de RvC het bestuur 
met raad ter zijde. In statuten en interne reglementen 
kunnen meer taken en bevoegdheden aan de RvC (en 
het bestuur) worden toegekend waarmee uiteraard ook 
rekening moet worden gehouden. 

Om zijn taak adequaat te kunnen vervullen moet de RvC 
tijdig over voldoende en betrouwbare informatie kunnen 
beschikken. Het is de verplichting van het bestuur om 
de RvC van deze informatie te voorzien, maar de RvC 
moet er zelf ook voor zorgen dat hij de juiste informatie 
ontvangt. De commissaris kan hier dus een sturende rol in 
spelen. De Hoge Raad heeft erop gewezen – bijvoorbeeld 
in de uitspraak van OGEM (1990) maar ook in de zaak 
Bodam Jachtservice (1996) – dat de RvC zal moeten 
kunnen aantonen actie te hebben ondernomen om het 
bestuur daar waar nodig bij te sturen. Kortom, toezicht 
houden vereist een actieve opstelling van de RvC en dat 
kan, wanneer nodig en waar mogelijk, ook inhouden dat 
de RvC maatregelen neemt zoals het inwinnen van (extra) 
advies bij deskundigen (denk ook aan de accountant) en 
het zelf verzamelen van informatie.

Verscherpt toezicht tijdens een crisisperiode
Verscherpt toezicht moet worden ingezet als de 
continuïteit van de vennootschap op het spel staat. 
Prof. mr. L. Timmerman wees er in zijn conclusie van 
10 december 2004 inzake Laurus al op dat vooral in 
crisissituaties de RvC op grond van omstandigheden 
zijn gebruikelijke toezicht zal moeten intensiveren. In 
een crisissituatie wordt van de RvC een ‘meer dan 

Samenvatting
De raad van commissarissen (RvC) heeft met name een 
toezichthoudende rol. Tijdens een crisisperiode ontstaat een 
andere dynamiek en zal de RvC een meer sturende rol moeten 
aannemen. Besluiten zullen tijdens een crisis onder andere 
omstandigheden worden genomen en bepaalde besluiten zijn 
gebaat bij snel handelen. In dit artikel wordt kort ingegaan op de 
rol van de RvC tijdens een crisisperiode (waaronder in dit artikel 
wordt verstaan een periode waarin onder meer economische, 
financiële en maatschappelijke verhoudingen ontregeld raken 
en/of stagneren). Ook de bijzondere Covid-19-periode kan 
hieronder vallen. In het verleden zijn crisismomenten ontstaan 
waaruit nog steeds lessen kunnen worden getrokken. In dit artikel 
wordt gekeken naar de RvC bij besloten vennootschappen (bv’s) 
(terwijl dit artikel grotendeels ook van toepassing is op de niet 
uitvoerende bestuurders bij bv’s).
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normale alertheid verwacht. De RvC mag in beginsel 
afgaan op informatie die hem wordt verstrekt, maar dat 
neemt niet weg dat er omstandigheden zijn (zoals de 
omvang en het risico van een project) waaronder dit in 
zoverre anders is dat kritische vragen moeten worden 
gesteld althans op bepaalde onderdelen moet worden 
doorgevraagd en de RvC de hoofddirectie korter aan de 
teugel moet nemen’. Zoals ook blijkt uit de uitspraak van 
de Ondernemingskamer inzake KPNQwest (2006), zal 
de RvC het bestuur ook in moeilijke tijden met raad en 
daad moeten ondersteunen. De stress die een crisis met 
zich mee kan brengen moet geen negatief effect hebben 
op de besluitvorming van het bestuur. Voornoemde 
is ook vandaag de dag nog steeds actueel. Ook zal 
aandacht moeten worden gegeven aan de vraag of de 
juiste mensen met de benodigde deskundigheid en 
competenties in de RvC zitting hebben. Het kan zijn dat 
mensen met andere specialismen moeten toetreden of 
bepaalde mensen meer op de voorgrond zouden moeten 
treden dan anderen. Dit kwam ook aan de orde bij de 
Ondernemingskamer in de zaak Landis (2011). Ook kan 
het nodig zijn een gedelegeerd commissaris te benoemen 
(een commissaris die tijdelijk een specifieke taak krijgt). 

Informatieprotocol, interne verslaggeving en 
crisisdraaiboek 
In crisissituaties veranderen omstandigheden snel en 
voortdurend. Achteraf is niet altijd te achterhalen waarom 
bepaalde keuzes ten aanzien van een vennootschap zijn 
gemaakt. Voor de RvC is het daarom van belang om bij te 
houden hoe hij toezicht heeft gehouden en welke acties 
zijn ondernomen (of waarom bepaalde acties juist zijn 
nagelaten). Ook is het de taak van de RvC om verslag 
uit te brengen in notulen en aantekeningen te maken van 
de belangrijke beslissingen die worden genomen en de 
afwegingen die daarbij zijn gemaakt. De Nederlandse 
Corporate Governance Code is ook een goede leidraad 
voor verslaggeving. Het is handig om een crisisdraaiboek 
klaar te hebben liggen.

Grip op liquiditeit, financiële maatregelen en het maken 
van afwegingen
Het is voor vennootschappen van belang om naast 
zorg voor de betrokken medewerkers de stabiliteit 
en continuïteit van de vennootschap te waarborgen. 
Het bestuur zal moeten afwegen of, en in hoeverre, 
opgebouwde middelen in de toekomst kunnen worden 
gebruikt om nadelige effecten van een crisis te beperken. 
In deze afweging spelen de belangen van stakeholders, 
de belangen van schuldeisers en het belang van de 
vennootschap een rol. Denk bijvoorbeeld aan het al dan 
niet ontslaan van medewerkers, (dividend)uitkeringen, 
kostenbesparingen, maar ook aan de mogelijkheden 
die de op 1 januari 2021 in werking getreden Wet 
homologatie onderhands akkoord (Whoa) biedt aan 
ondernemingen in financiële moeilijkheden (zoals de 
mogelijkheid om schulden te herstructureren en een 
faillissement te voorkomen). Tijdens een crisis wordt de 

afstand tussen het bestuur en de RvC kleiner en is het 
belangrijk commissarissen (nauwer) te betrekken bij dit 
soort afwegingen. De RvC zal up-to-date moeten blijven 
met betrekking tot de stand van zaken zonder daarbij 
feitelijk bestuurderschap op zich te nemen. In de zaak 
Eneco (2018) gaf de Ondernemingskamer ook aan dat het 
bepalen van het beleid bij het bestuur ligt. 

Bewust zijn van het hebben van verschillende functies
Er kan sprake zijn van interne belangentegenstellingen, 
bijvoorbeeld als de bestuurder ook aandeelhouder is. 
Het is belangrijk dat de RvC zich hiervan bewust is en in 
een dergelijk geval speciale aandacht besteedt aan het 
toezicht op besluitvorming.

Risicobeperking – aansprakelijkheid
Onbehoorlijk toezicht kan leiden tot aansprakelijkheid 
van commissarissen. De wettelijke basis van (hoofdelijke) 
aansprakelijkheid van bestuurders bestaat, heel kort 
samengevat, uit: 
• interne aansprakelijkheid jegens de vennootschap voor 

onbehoorlijk bestuur (ernstig verwijt); en 
• externe aansprakelijkheid jegens derden vanwege 

onbehoorlijk bestuur (denk aan faillissement) en een 
onrechtmatige daad. 

Deze aansprakelijkheidsnormen kunnen ook van 
toepassing zijn op de RvC, daarbij rekening houdend 
met de andere taak of rol die de RvC of een commissaris 
heeft. Ook individuele commissarissen hebben een 
belangrijke verantwoordelijkheid. Zij kunnen (net als 
bestuurders) individuele aansprakelijkheidsrisico’s lopen.

Op 1 juli 2021 is de Wet bestuur en toezicht in werking 
getreden, waarin ook regels zijn opgenomen ten aanzien 
van toezicht en aansprakelijkheid (deze wet heeft in de 
eerste plaats betrekking op stichtingen en verenigingen, 
maar heeft ook gevolgen voor coöperaties, onderlinge 
waarborgmaatschappijen en in geringe mate voor bv’s en 
nv’s).

Uit voornoemde jurisprudentie, maar ook uit onder meer 
de uitspraak van de Ondernemingskamer inzake Van 
Der Moolen (2013) en een meer recente uitspraak van de 
Hoge Raad inzake Harlingen Holding Industries (2021), 
blijkt dat (mede vanwege het aansprakelijkheidsvraagstuk) 
de RvC zijn rol actief en gericht moet uitvoeren en dat in 
geval van crisissituaties verscherpt toezicht, ook op de 
langere termijn, van de RvC op zijn plaats is. Zo moet de 
RvC zoals ook hierboven al aangegeven actief informatie 
opvragen en de beschikbare informatie kritischer 
beoordelen. De RvC zal frequent vergaderingen moeten 
inplannen (met het bestuur), eigen initiatief moeten 
nemen, het bestuur concreet moeten ondersteunen en 
externe adviseurs inschakelen indien nodig. Ook zal 
de RvC erop moeten letten welke beschrijvingen en 
mededelingen in het jaarverslag zijn opgenomen en of 
die nog passen in de situatie van dat moment. Wanneer 
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voornoemde maatregelen geen effect sorteren en de 
RvC wanbeleid van het bestuur constateert, kan de RvC 
besluiten tot bijvoorbeeld het schorsen van het bestuur 
en/of het bijeenroepen van de aandeelhouders. 

Overige handvatten voor de RvC 
Hierboven is al een aantal handvatten en voorbeelden 
gegeven van vragen die met name in crisissituaties 
kunnen spelen. Verder zou de RvC nog kunnen denken 
aan het volgende (niet uitputtend): 
• Hoe gaat het met de bestuurders en medewerkers? Is 

opvolging geregeld bij ziekte?
• Is de betreffende bestuurder ook in een crisissituatie 

de juiste bestuurder? Niet iedereen functioneert 
even goed onder druk. Overweeg het instellen van 
een crisisteam dat het bestuur of het management 
ondersteunt. 

• Welke steun kan het beste worden geboden aan het 
bestuur en op welk moment? Is het bestuur fit, zowel 
fysiek als mentaal, om zijn taak te kunnen vervullen? 
De RvC moet faciliterend optreden.

• Wat is de (financiële) impact van de crisissituatie op 
de korte en lange termijn? Houdt de RvC zich (ook) 
voldoende bezig met de gevolgen op de langere 
termijn? De voedselsector bevindt zich bijvoorbeeld in 
de Covid-19-periode in een ander vaarwater dan de 
toerismesector. Denk ook aan het bijhouden van de 
maatschappelijke ontwikkelingen. 

• Zijn de (nood)plannen van de vennootschap up-to-date 
en toereikend? Is een alternatieve aanpak nodig? Ligt 
een crisisdraaiboek klaar?

• Welke maatregelen zijn nodig, wanneer en voor 
hoe lang? Heeft het bestuur een implementatieplan 
gemaakt en kan de RvC de voortgang daarvan 
monitoren? Waar liggen de prioriteiten van de 
vennootschap? Deze vragen moeten frequent worden 
gesteld vanwege de steeds veranderende situatie 
tijdens een crisisperiode. 

• Hoe zit het met de kwaliteit en tijdigheid van de 
informatievoorziening van het bestuur aan de RvC 
en hoe kan het bestuur worden ondersteund om de 
informatievoorziening zo soepel mogelijk te laten 
verlopen?

• Is er voldoende transparantie richting interne 
en externe belanghebbenden (denk ook aan de 
schuldeisers) en worden de belangen van alle 
stakeholders meegenomen? 

• Hoe is of wordt de impact van een crisisperiode 
verwerkt in onder meer het jaarverslag?

• Hoe is de vertrouwensband met het bestuur? Is 
er voldoende contact met het management en de 
ondernemingsraden en is er eenheid binnen de RvC? 
Blijf ervaringen vastleggen en delen.

Conclusies ten aanzien van de rol van een RvC in een 
crisisperiode 
De RvC heeft, zowel tijdens een crisis als in normale 
situaties, een toezichthoudende functie waarbij hij het 
bestuur met raad en daad ondersteunt. Hierbij houdt de 
RvC het belang en de continuïteit van de vennootschap 
als uitgangspunt (ten behoeve van alle stakeholders). In 
een crisissituatie mag van een RvC worden verwacht dat 
die zijn toezicht intensiveert. Het is belangrijk kritisch te 
kijken naar de samenstelling van de RvC (met aandacht 
voor diversiteit), de besluitvorming goed te documenteren 
en rekening te houden met het vennootschappelijk belang 
en de positie van betrokken stakeholders. De RvC zal in 
zijn actievere crisisrol meer informatie moeten inwinnen. 
Niet alleen binnen de vennootschap, maar ook extern 
door op de hoogte te blijven van actualiteiten en eventuele 
ontwikkelingen rondom nieuwe wetgeving. De uitdaging 
voor de RvC is om zich open op te stellen en tegelijkertijd 
behoedzaam te zijn en ervoor te zorgen dat de RvC (ook 
in crisissituaties) niet op de stoel van de bestuurder gaat 
zitten (en zich dus niet bezighoudt met de dagelijkse gang 
van zaken binnen de vennootschap). Het komt neer op 
het vinden van de juiste balans. Wanneer de RvC zich niet 
voldoende proactief opstelt en/of niet tijdig ingrijpt, kan dit 
leiden tot een (hoofdelijke) aansprakelijkheid van de RvC 
of een individuele aansprakelijkheid van een commissaris. 
Het daadwerkelijk aansprakelijk kunnen houden van een 
RvC(-lid) is echter niet gemakkelijk; aansprakelijk wordt 
niet snel aangenomen.

De oorsprong van het woord ‘crisis’ komt uit het Grieks 
en daaraan wordt (in positieve zin) gekoppeld de kans 
om te onderscheiden en te beslissen. Desondanks 
is het in een crisisperiode niet altijd makkelijk om op 
een juiste manier te acteren. Ook in de Covid-19-
periode is de onvoorspelbaarheid groot met bijzondere 
uitdagingen voor de RvC tot gevolg. Het uitbouwen 
van de vertrouwensband (met het bestuur), het contact 
houden met het management en ondernemingsraden, het 
behouden van eenheid binnen de RvC en het blijven delen 
en vastleggen van ervaringen zijn belangrijke elementen 
en helpen een vennootschap ongetwijfeld nog beter te 
kunnen inspelen op een eventuele nieuwe crisis, in welke 
vorm dan ook. 


