
proaincie h uis lVesterbrink r, Assen
postadres Postbus rzz, 94oo ec Assen

www.drenthe.nl
(o592) 36 55 55

proaincieþrenthe

Aan:

de voorzitter en leden van
Provinciale Staten van Drenthe

Assen, 6 juni 2017

Ons kenmerk 2313.7 12017 001 649
Behandeld door de heer L.C.M. Evers (0592) 36 55 59
Onderwerp: Algemene vergadering van Aandeelhouders (AvA) NV Waterbedrijf
Drenthe (WMD) d.d.7 juni 2O17

Geachte voorzitter/leden,

ln een overleg met woordvoerders uit uw Staten over de WMD op 24 mei 2017 heeft
gedeputeerde Bijl toegezegd, dat u informatie zou ontvangen over het vraagstuk van
de mogelijke aansprakelijkheidsstelling van voormalige commissarissen van de WMD
Dit vraagstuk staat centraal in de extra AvA van de WMD op 7 juni 2017. De in dit
verband relevante informatie is bijgevoegd. Hieronder geven wij een korte toelichting.

Op basis van een van Trip Advocaten verkregen juridisch advies heeft de Raad van
Commissarissen (RvC) van de WMD ons bij brief van 11 mei 2017 voorstellen gedaan
over te nemen vervolgstappen. De voorstellen en de onderbouwing daarvan waren
voor ons aanleiding een second opinion te vragen van onze huisadvocaat Nysingh
Advocaten. Deze second opinion levert een ander standpunt op dan ons al door de
RvC van de WMD was voorgesteld.

Op initiatief van de gemeente Borger-Odoorn en de provincie Drenthe vindt op 7 juni
2017 om 15.30 uur een extra buitengewone openbare vergadering van aandeel-
houders van de WMD plaats. Wij hebben de WMD gevraagd de second opinion van
Nysingh Advocaten toe te voegen aan de vergaderstukken voor de AvA.

Onze inzet als aandeelhouder in de AvA is, dat het te vroeg is nu al te besluiten over
te nemen juridische vervolgacties. Wij achten het beter een geheel traject van hoor en
wederhoor te doorlopen met alle partijen en ook van alle partijen informatie te verza-
melen voor een volledig beeld. Dit komt de zorgvuldigheid van het proces ten goede.
Daarnaast zijn wijvan mening dat eventuele vervolgacties door de nieuwe RvC
moeten worden opgepakt.
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Hierbij ontvangt u ter informatie de genoemde brief van 1 1 mei 2017 van de RvC van
de WMD, de aan de aandeelhouders gerichte uitnodiging voor de AvA van 7 juni 2017
en de beide memo's van respectievelijk Trip Advocaten (voor de WMD) en Nysingh
Advocaten (voor de provincie)

Hoogachtend

Gedeputeerde van Drenthe,

secretaris

Bijlagen

1. Uitnodiging buitengewone extra AvA WMD 7 juni 2017
2. Brief RvC aan AvA Voorstel vervolg memo's Trip en bespreking AvA
3. Memo Trip d.d. 5 mei 2017 rechtsverhoudingen voormalige RvC
4. Second opinion WMD door Nysingh Advocaten
wa/coll.
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19 me¡ 2017

Ondenrerp Uitnodiging extra buitengewone openbare Algemene Vergadering van
Aandeelhouders woensdag 7 iuni 2017

Geachte heer, mevrouw,

OpbasisvanhetvanTripAdvocatenverkregen juridischadvieshebbenwij ubijbrief van 11 mei2017
met kenmerk u.17.003423 meegedeeld dat wij tot de conclusie zijn gekomen dat het in het Trip memo I

geconstateerde onbehoorlijk toezicht, wanneer al leidend tot aansprakelijkheid, waarschijnlijk zal worden
toegerekend aan de gemeenten en de provincie waarvan de betrokken commissarissen bestuurderwaren
en dat die gemeenten en provincie waarschijnlijk geen regres kunnen nemen op deze voormalige
commissarissen. Onder die omstandigheid oordeelden wij het door WMD rechtstreeks aanspreken van
de voormalige commissarissen als niet zinvol en hebben wij u voorgesteld in die lijn te handelen.

De gemeente Borger-Odoorn en de provincie Drenthe hebben naar aanleiding van bovenvermelde brief
en naar aanleiding van informeel overleg met andere aandeelhouders geconcludeerd dat het hen door
ons aangeleverde materiaal nog de nodige vragen openlaat en dat het daarom raadzaam is daar een
buitengewone openbare vergadering van aandeelhouders voor bijeen te roepen.

Op grond van artikel 25 van de statuten van N.V. Waterbedrijf Drenthe roepen wij u dan ook op een
Algemene Vergadering van Aandeelhouders bij te wonen op woensdag 7 juni aanstaande om 15.00 uur.

Ondenverp van bespreking zalzijn de te nemen vervolgacties na kennisname van de memo's I en ll van
Trip advocaten alsmede onze bovenvermelde brief van 11 mei 2Q17 met bijlagen.
Waar de juridische aspecten rond dit onderwerp complex van aard zijn is ons tevens verzocht te
bewerkstelligen dat onze externe juridische adviseur van Trip Advocaten vragen kan beantwoorden en
toelichting kan geven. De heer Mr. Snel van Trip Advocaten zal daartoe aanwezig zijn.

Wij honoreren ook graag het verzoek van de genoemde aandeelhouders om dit onderwerp in

openbaarheid te behandelen. Voor wat betreft de correspondentie tussen Raad van Commissarissen en

aandeelhouders willen wij die openbaarheid echter beperken tot de brief van 11 meizelf en het daarbij
gevoegde advies van Trip. De conceptbrieven aan overige betrokkenen dienen vertrouwelijk te worden
behandeld totdat besluituorming over het vervolg is afgerond.

Verder delen wij u nog mee dat indien op het afgesproken uiterste aanlevermoment vanmiddag niet alle
aandeelhouders hebben gereageerd op de oproep schriftelijk in te stemmen met de laatste
statutenwijziging, waartoe op verzoek van de ILT een voorstel is gedaan, wij van de vergadering op 7 juni
aanstaande gebruik zullen maken om dit onderwerp ter besluitvorming aan de agenda toe te voegen.
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Tot slot delen wij u mee dat we voornemens zijn in een Algemene Vergadering van Aandeelhouders van
26 juni dan wel 13 of 14 juli aanstaande (afhankelijk van de besluitvorming bij aandeelhouders over de
afronding van het jaarverslag 2016) de verschillende benoemingen te agenderen.

Hoogachtend,
namens de Raad van Commissarissen,

Mr. G.J. Jansen
P resident-commissaris
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MEMO 

 

 

Aan   :  N.V. Waterbedrijf Drenthe 

T.a.v.    :  de heer P.A. Glasbeek 

Van   :  mr. R. Snel 

Datum    :  5 mei  2017 

Inzake   :  WMD      

 

 

I. Inleiding 

 

Op 13 april 2017 hebben wij geadviseerd omtrent de mogelijke juridische 

aansprakelijkheid met betrekking tot het handelen van de heer Hoogsteen, voormalig 

bestuurder van N.V. Waterleidingsmaatschappij Drenthe, en de leden van de Raad van 

Commissarissen van de WMD. Voor beide situaties hebben wij geoordeeld dat de 

conclusie gerechtvaardigd lijkt dat de betrokkenen (in de toenmalige samenstelling) tekort 

zijn geschoten in de uitvoering van hun toezichthoudende taak.  De WMD staat derhalve 

voor de vraag of zij bestuurder en RvC van de WMD aansprakelijk moet stellen voor 

ondervonden schade.  

 

Dit memo handelt om de vraag of bij die afweging (en zo ja: welke)  betekenis moet 

toekomen aan het feit dat de leden van de raad van commissarissen, tevens 

bestuursorgaan (burgemeester), of bestuurder (wethouder/gedeputeerde) waren van de 

publiekrechtelijke rechtspersonen die aandeelhouder zijn van de WMD. 

 

II. Aard van de betrokken rechtsverhoudingen 

 

De rechtsverhoudingen binnen de NV worden beheerst door het BW. In die verhoudingen 

gelden derhalve onder meer de artikelen 2:8 en 2:9 en afdeling 5 van Titel IV van boek 2 

BW, waarin onder meer de behoorlijke taakvervulling van de betrokken organen is 

ingevuld. 

 

Anders dan geldt voor de bestuurder van de WMD, hebben de leden van de RvC tevens 

een bijzondere, publiekrechtelijke rechtsbetrekking met zowel de NV als haar 

aandeelhouders. De leden van de RvC zijn immers alle, in hun hoedanigheid van 

burgemeester, wethouder of gedeputeerde, tevens bestuurder van één van de 

aandeelhouders. Het lidmaatschap van de RvC maakt bovendien onderdeel uit van de, 

op de betrokken publiekrechtelijke rechtspersonen rustende, publiekrechtelijke 

mailto:r.snel@triplaw.nl
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taakvervulling op grond van de Drinkwaterwet. Alvorens op de gevolgen daarvan in te 

gaan duiden wij die publiekrechtelijke rechtsbetrekking hieronder nader.  

 

De WMD is een drinkwaterbedrijf in de zin van de Drinkwaterwet. Ingevolge artikel 2, lid 

1, Dww dragen de betrokken bestuursorganen zorg voor de duurzame veiligstelling van 

de openbare drinkwatervoorziening. Ingevolge artikel 3, berust de zorg voor een 

voldoende en duurzame uitvoering van de openbare drinkwatervoorziening bij de 

eigenaar van het drinkwaterbedrijf.  

 

De Drinkwaterwet bepaalt dat de zeggenschap over een drinkwaterbedrijf zoals WMD 

alleen bij gekwalificeerde rechtspersonen mag berusten. De definitie van gekwalificeerde 

rechtspersonen volgt uit artikel 1 van de Drinkwaterwet en luidt (voor zover hier relevant): 

 
gekwalificeerde rechtspersoon: 

 

a. publiekrechtelijke rechtspersoon, zijnde de Staat, een provincie, gemeente, waterschap of 

gemeenschappelijke regeling in de zin van de Wet gemeenschappelijke regelingen; 

b. naamloze of besloten vennootschap die voldoet aan de volgende voorwaarden: 

I. in de statuten is bepaald dat de aandelen in zijn kapitaal uitsluitend middellijk of 

onmiddellijk worden gehouden door publiekrechtelijke rechtspersonen, en 

II. de vennootschap heeft zich niet verbonden de zeggenschap over het 

drinkwaterbedrijf dat haar toebehoort of zal toebehoren, geheel of gedeeltelijk uit te 

oefenen of te doen uitoefenen tezamen met anderen dan een publiekrechtelijke 

rechtspersoon of een vennootschap als bedoeld in dit onderdeel; 

 

Uit de memorie van toelichting op de Drinkwaterwet volgt dat “drinkwaterbedrijven voor 

100% in de handen van de overheid blijven en dat voorkomen wordt dat anderen (niet 

zijnde gekwalificeerde rechtspersonen) in staat worden gesteld hierover enige 

zeggenschap uit te oefenen”.
1
 Ook volgt uit de MvT: “Provincies en gemeenten zijn 

aandeelhouder/eigenaar van drinkwaterbedrijven en dragen uit dien hoofde de 

verantwoordelijkheid voor een voldoende uitvoering van de openbare 

drinkwatervoorziening in het voor hun bedrijf vastgestelde distributiegebied (zorgplicht 

artikel 3). Zij zijn als eigenaar ook gehouden er voor zorg te dragen dat de bedrijven in 

overheidshanden blijven, dat deze aan de wettelijke verplichtingen voldoen en dat zij 

doelmatig opereren.” 

 

De statuten van de WMD bepaalden (ten tijde van het bewuste mogelijk onrechtmatig 

handelen) in artikel 16, lid 5 over de benoeming van de commissarissen het volgende: 

 
“(…) 

 

De commissarissen worden, behoudens het bepaalde in lid 10, benoemd door de algemene 

vergadering, waarbij: 

a. voor één commissaris een voordracht wordt gedaan door Gedeputeerde Staten van 

Drenthe; 

b. voor één commissaris een voordracht wordt gedaan door de gemeenten Aa en Hunze, 

Assen, Noordenveld en Tynaarlo gezamenlijk; 

c. voor één commissaris een voordracht wordt gedaan door de gemeenten Borger-Odoorn, 

Coevorden en Emmen; 

d. voor één commissaris een voordracht wordt gedaan door de gemeenten Hoogeveen, 

Middenveld, Westerveld en De Wolden; 

e. voor de overige commissarissen, die ten minste een/derde van het totaal aantal 

commissarissen moeten uitmaken, een voordracht wordt gedaan door de raad van 

commissarissen. 

                                                 
1
 MvT, Tweede Kamer, vergaderjaar 2006–2007, 30 895, nr. 3, pagina 24. 



 3 

(…)” 

 

In lid 11 van artikel 16 is opgenomen dat de op voordracht van de Gedeputeerde Staten 

van Drenthe benoemde commissaris voorzitter is van de RvC.  

 

Ingevolge artikel 15 Drinkwaterwet is verboden een rechtshandeling te verrichten die tot 

gevolg heeft dat middellijk of onmiddellijk door andere dan een gekwalificeerde 

rechtspersoon geheel of gedeeltelijk zeggenschap wordt verkregen over een 

drinkwaterbedrijf of een deel daarvan. 

 

Het lidmaatschap van de RvC van de WMD strekt derhalve onzes inziens mede ter 

vervulling van de publiekrechtelijke taken uit de Dww, die rusten op de 

bestuursrechtelijke colleges waarvan de betrokken bestuurders deel uitmaken.   
 

Aanwijzingen voor dat oordeel kunnen ook worden ontleend een – oude – circulaire
2
 van de 

Staatssecretaris van Bzk, waarin criteria worden gegeven voor de vraag of sprake is van een q.q.-

nevenfunctie of niet:  

 

“De nevenfunctie wordt ook uit hoofde van het ambt vervuld indien er een aantoonbaar belang – 

direct of indirect – voor de gemeente is dat de nevenfunctie door de burgemeester of wethouder wordt 

vervuld.   

 

Niet de formele regeling, maar de feitelijke context bepaalt in laatste instantie de aard van de 

nevenfunctie: ook al kan op grond van de formele regeling de nevenfunctie vervuld blijven worden na 

de beëindiging van het burgemeesters- of wethoudersambt, blijkt in de praktijk dat commissariaten of 

bestuursfunctie van een (NUTS-)bedrijf, stichting of instelling worden vervuld door bijvoorbeeld 

burgemeesters van de deelnemende gemeenten, dan is in die gevallen sprake van een q.q.-

nevenfunctie.” 

 

In dat verband is tevens van belang dat de vergoeding voor de werkzaamheden van de betrokken 

bestuurders werd afgedragen aan de overheid waarvan zij bestuurder waren. 

 

Van belang voor de aard van de rechtsverhouding is voorts dat de betrokken bestuurders 

zijn aan te merken als (zij het bijzondere) ambtenaren in de zin van artikel 1 van de 

Ambtenarenwet.
3
 

 

III. Aansprakelijkheid 

 

In het overheidsaansprakelijkheidsrecht geldt, als algemeen uitgangspunt, dat 

publiekrechtelijke rechtspersonen aansprakelijk zijn voor handelingen van hun 

ambtenaren, bestuurorganen en van degenen wier handelingen in het maatschappelijk 

verkeer kunnen worden toegerekend aan die rechtspersoon.  

 

De vraag of een gedraging als eigen gedraging aan een overheidsrechtspersoon moet 

worden toegerekend, wordt beantwoord aan de hand van de vraag of een gedraging naar 

de opvattingen in het maatschappelijk verkeer als gedraging van de rechtspersoon te 

gelden heeft (Kleuterschool Babbel).
4
 Voorwaarde hiervoor is dat de gedraging in 

hoedanigheid (“q.q.”) is verricht. Het maatschappelijk-verkeer criterium is niet erg 

concreet, de rechter zal in concrete gevallen op grond van de omstandigheden van het 

geval moeten beoordelen of de gedraging aan de rechtspersoon wordt toegerekend. Er is 

weinig jurisprudentie waarbij een overheid “met hand en tand” het verweer heeft gevoerd 

                                                 
2
 van 18 februari 1994 

3
 Broeksteeg, Strafrechtelijke aansprakelijkheid van de burgemeester en de wethouders”. Gst. 2004, 19, onder 

verwijzing naar de MvT,  II, 2000-2001, 27 751, nr. 3 p, 118. 
4
 HR 6 april 1979, AB 1979, 356 
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dat de gedraging niet aan de overheid kan worden toegerekend.
5
  Gelet op de onder II 

geschetste achtergrond en gegevens achten wij in dit geval echter meer dan aannemelijk 

dat zal worden aangenomen dat het optreden van de betrokken bestuurders naar 

maatschappelijke opvattingen kan worden toegerekend aan de achterliggende 

publiekrechtelijke rechtspersonen. Dit omdat zij in hun hoedanigheid van bestuurder en 

ter uitvoering van een op de gemeente/provincie rustende taak hebben opgetreden, 

 

Of zij daarnaast ook persoonlijk zouden kunnen worden aangesproken hangt af van de 

vraag en hen een persoonlijk verwijt treft.  

 
Wanneer een orgaan van de overheid zich bij de uitoefening van de hem als zodanig opgedragen taak 

onrechtmatig gedraagt door zijn wettelijke bevoegdheden te overschrijden, zal deze gedraging slechts 

aan hem persoonlijk kunnen worden toegerekend indien zij aan zijn schuld is te wijten, dat wil zeggen: 

wanneer, gelet op de omstandigheden van het geval, hem persoonlijk een verwijt kan worden gemaakt. 

Voor een toerekening aan hem op de grond dat deze gedraging krachtens de in het verkeer geldende 

opvattingen voor zijn rekening komt, is geen plaats.
 6
 

 
Zie bijvoorbeeld ook Asser/Van der Grinten & Kortmann 2-I 2004/158: 

 

“Voorts zouden wij de bepaling naar analogie van toepassing achten, indien het gaat over een 

'functionaris' die niet in ondergeschiktheid in de organisatie van een ander werkzaam is. Men denke aan 

de burgemeester en wethouders van een gemeente, aan de commissaris van de koningin en 

gedeputeerden, aan de minister en ook aan bestuurders van een rechtspersoon. Voor gedragingen van 

personen die als gedragingen van de gemeente, de provincie, de staat gelden, rust de draagplicht ter 

zake van de schade als regel op 'de overheid', tenzij de dader opzet of bewuste roekeloosheid kan 

worden verweten. Uit de omstandigheden van het geval kan anders voortvloeien. Als voorbeeld waarin 

een afwijking van de hoofdregel mogelijk is, noemt de toelichting de directeur van een NV (Parl. Gesch. 

Boek 6, p. 717 en 728). Wij achten dit voorbeeld niet gelukkig. Er zijn onzes inziens geen termen om 

voor de directeur van een NV de hoofdregel niet te laten gelden. “ 

 

Wij zien op dit moment in het ons bekend dossier onvoldoende argumenten om aan te 

nemen dat de betrokken bestuurders in dit geval een zodanig persoonlijk verwijt treft dat 

zij persoonlijk en naast de betrokken overheden zouden kunnen worden aangesproken. 

Nog minder aanleiding zien wij voor de stelling dat hun gedrag zodanig was dat dit de 

gebruikelijke toerekening aan de publiekrechtelijke rechtspersoon helemaal zou 

doorbreken. Men heeft geen normen geschonden die zich uitsluitend richtten tot hen 

persoonlijk, men is niet getreden buiten de grenzen van hun opdracht of bevoegdheid, 

noch heeft men anderszins handelingen verricht die zodanig zijn dat deze niet langer 

geacht kunnen worden een gedraging van de gemeente resp. provincie te zijn.  

 

Het vorenstaande leidt tot de conclusie dat wij de kans van slagen van een procedure 

tegen uitsluitend de individuele leden van de Raad van Commissarissen zeer gering 

achten. Voor zover hen al wel een persoonlijk verwijt treft (in de zin van opzettelijk 

onrechtmatig of bewust roekeloos handelen), leidt dat hoogstens tot de conclusie dat zij 

naast de toerekening aan de betrokken overheden aansprakelijk zouden zijn jegens de 

WMD. De WMD dient derhalve tenminste óók de gemeenten en de provincie aan te 

spreken aan wie de handelingen van de betrokken bestuurders ons inziens vermoedelijk 

als eigen gedraging zullen worden toegerekend. Voor zover de WMD dat al zou 

verkiezen na te laten, zullen de betrokken bestuurders ongetwijfeld de betrokken 

gemeenten en de provincie in vrijwaring oproepen.  

 

                                                 
5
 Asser/Van der Grinten/Kortman 2004 (2-I), nr. 147 

6
 HR (Staat-Van Hilten) NJ 1993/165.  
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Waar zich de situatie zou voordoen dat zowel de betrokken bestuurders als de betrokken 

overheden aansprakelijk zouden zij, dient zich de vraag aan wat de regresverhoudingen 

zouden zijn. Wij achten de regresmogelijkheden voor de betrokken overheden op de 

betrokken bestuurders zeer gering. Daarvoor is het volgende van belang.  

 

Zoals zojuist is toegelicht, betreft het eigenaarschap en het toezicht op het 

drinkwaterbedrijf een publiekrechtelijke taak die op de bestuursorganen van de betrokken 

provincie en gemeente rust. De uitoefening van die taak is derhalve onderdeel van de 

behoorlijke taakuitoefening van de betrokken persoon, in zijn hoedanigheid van 

bestuurder van de gemeente. Anders gezegd, de gemeente of de provincie  zouden de 

betrokken bestuurder dan aanspreken op zijn onbehoorlijke taakvervulling als wethouder 

of gedeputeerde.  

 

Daarvoor is van belang dat in die rechtsverhouding, onder meer wegens artikel 2:1, lid 3, 

BW waarin staat dat boek 2 niet van toepassing is op publiekrechtelijke rechtspersonen, 

BW, niet dezelfde normen gelden als golden in de verhouding tussen de WMD en de 

bestuurder (aan de hand waarvan de aansprakelijkheid zou worden aangenomen). Meer 

in het bijzonder geldt artikel 2:9 BW daarin niet.  

 

De rechtsverhouding tussen een gemeente en haar wethouders wordt geheel beheerst 

door het publiekrecht. De Gemeentewet kent geen bepalingen voor civiele 

bestuurdersaansprakelijkheid. Binnen de context van de democratisch bepaalde 

verhoudingen in het gemeentebestuur, wordt een wethouder immers alleen politiek 

aangesproken op zijn eventuele disfunctioneren. 

 
Zo wordt een wethouder benoemd (art. 35 Gemeentewet) en ontslagen door de gemeenteraad (zie 

de vertrouwensregel van art. 49 Gemeentewet).  Het college en elk van zijn leden afzonderlijk zijn aan 

de raad verantwoording schuldig over het door het college gevoerde bestuur (art. 169 Gemeentewet). 

De verantwoordingsplicht is een plicht van het college als geheel (collectieve plicht) en een plicht van 

zijn afzonderlijke leden (individuele plicht). Zij ziet in beginsel op het door het college als zodanig 

gevoerde bestuur. Dit houdt verband met het feit dat de Gemeentewet alleen de collegiale 

besluitvorming kent en niet de wethouder als zelfstandig bestuursorgaan.
7
 Op grond van dit artikel is 

ook de burgemeester als collegelid verantwoording verschuldigd. Voor het door hem als eenhoofdig 

bestuursorgaan gevoerde bestuur is hij eveneens verantwoording aan de raad verschuldigd, zij het op 

grond van art. 180 Gemeentewet. Het eventueel verbinden van politieke consequenties aan deze 

verantwoording is een zaak van de raad.  

 

De rechter dient afstand te bewaren tot het democratische proces in de gemeente of de 

provincie. De rechter treedt niet in de beoordeling van de gronden waarop de raad tot 

ontslag van een wethouder heeft besloten (art. 50 Gemeentewet).
8
 Ook het voldoen aan 

de verplichting om informatie aan de raad te verstrekken is een politieke kwestie: een 

geschil over de informatieverplichting moet op politiek niveau worden uitgevochten.
9
 

Vergelijkbaar terughoudend is de rechter ook waar het gaat om het beoordelen van het 

wetgevingsproces
10

 of de beoordeling van de strafrechtelijke aansprakelijkheid voor 

optreden van een lagere overheid bij de uitoefening van een publiekrechtelijke taak.
11

 In 

een systeem van de scheiding der machten past niet dat de rechter op vordering van de 

                                                 
7
 Tekst en Commentaar bij artikel 169 Gemeentewet (punt 2). 

8
 Tekst en Commentaar bij art. 50 Gemeentewet geeft aan dat voorkomen dient te worden dat de vraag of het 

vertrouwen in een wethouder terecht of onterecht is opgezegd beoordeeld kan worden door een rechter. De 
rechter mag, met andere woorden, niet op de stoel van de raad gaan zitten. De enige ‘rechter’ bij dit soort 
beslissingen dient te zijner tijd de kiezer te zijn (bij de eerstvolgende raadsverkiezingen). 
9
 Tekst en Commentaar bij artikel 169 (punt 7). 

10
 Zie voorbeelden herindeling 

11
 Zie HR (Pikmeer), NJ 1996, 513 
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gemeente de juistheid of rechtmatigheid zou beoordelen van handelingen van een 

wethouder in zijn hoedanigheid als bestuurder van die gemeente. Wij kennen daarvan 

ook geen enkel precedent.  

 

Wij zien op voorhand derhalve in juridisch opzicht weinig tot geen reële kansen voor een 

geslaagde regresvordering van een aansprakelijk gehouden gemeente of provincie op de 

betrokken bestuurder. Dit nog daargelaten de politiek/bestuurlijke complicaties van een 

dergelijke vordering. 

 

IV. Conclusie 

 

De aansprakelijkheid van het falend toezicht op de WMD door de RvC wordt naar alle 

waarschijnlijkheid (mede) toegerekend aan het publiekrechtelijk lichaam waarvan de 

betrokkenen bestuurder waren. De gemeente of de provincie zullen daarvoor naar alle 

waarschijnlijkheid geen regres (kunnen) nemen op de betrokken personen. De WMD zou 

daarmee haar schade (deels) afwentelen op een deel van haar eigen aandeelhouders, 

hetgeen overwegend zou leiden tot een herverdeling van publieke middelen over de 

verschillende aandeelhouders. Dit is alleen anders wanneer die aansprakelijkheid – ofwel 

in de context van de commissarissenverzekering binnen de WMD, ofwel in de context 

van de aansprakelijkheidsverzekering van de betrokken gemeenten of provincie – op een 

verzekeraar zou kunnen worden afgewenteld.  
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Memo

Van : J.J.D. de Leur

Aan : Mevrouw mr. R. Westerhof

Datum : 31 mei 2017

Betreft : Second Opinion WMD

Referentie : 226524/JJDdL

1. Inleiding en vraagstelling

1.1. Trip heeft op verzoek van het huidige bestuur van N.V. Waterleidingmaatschappij Drenthe 

(“WMD”) mede de rol van de raad van commissarissen met betrekking tot de 

Indonesische activiteiten getoetst. In haar memorandum van 13 april 2017 komt Trip tot 

de volgende conclusie:

“De RvC heeft er naar onze mening in de periode 2005-2010 geen blijk van 

gegeven zijn op de wet en de statuten gebaseerde plicht om actief toezicht te 

houden op de handel en wandel van de Bestuurder, te hebben uitgeoefend. Op 

basis van de door ons geraadpleegde bronnen lijkt de conclusie gerechtvaardigd 

dat de RvC in de toenmalige samenstelling tekort is geschoten in zijn 

toezichthoudende taak.”

1.2. In haar memorandum van 5 mei 2017 komt Trip tot de conclusie dat de onbehoorlijke 

taakvervulling van de commissarissen van WMD die tevens bestuurder zijn van de 

aandeelhouders (de publiekrechtelijke rechtspersonen) aan die aandeelhouders kan 

worden toegerekend en dat die aandeelhouders geen regres kunnen nemen op de 

bestuurders. In geval van de provincie gaat het dus om het toerekenen van het handelen 

van de toenmalige gedeputeerde als commissaris van WMD aan de provincie. Trip merkt 

hierover het volgende op:

“De aansprakelijkheid van het falend toezicht op de WMD door de RvC wordt 

naar alle waarschijnlijkheid (mede) toegerekend aan het publiekrechtelijk 

lichaam waarvan de betrokkenen bestuurder waren. De gemeente of de 

provincie zullen daarvoor naar alle waarschijnlijkheid geen regres (kunnen) 

nemen op de betrokken personen.”

1.3. Deze notitie heeft ten doel te beoordelen of de in alinea 1.2 vermelde conclusie juist is. In 

dit verband heeft de provincie Drenthe een aantal vragen gesteld. Deze vragen en de 

antwoorden daarop zijn hieronder weergegeven. In onderdeel 2 is een onderbouwing van 

de antwoorden gegeven.
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(a) Deel je de overall conclusie opgenomen in de memo Trip van 11/05/2017 in het 

algemeen en meer in het bijzonder onder IV en meer specifiek opgenomen in de 

concept-brief van de directeur WMD aan de betrokken commissarissen, dat het 

optreden als commissaris bij WMD juridisch in de gegeven omstandigheden 

waarschijnlijk kan worden toegerekend aan de achterliggende publiekrechtelijke 

rechtspersonen en dat om die reden er onvoldoende gronden zijn om tegen de 

commissaris/gedeputeerde een procedure in rechte aan te vangen? Graag een 

second opinion. Graag daarbij ook specifiek ingaan op de vraag of de betrokken 

commissaris/gedeputeerde inderdaad een ambtenaar is in de zin van artikel 1 

van de Ambtenarenwet.

Antwoord

Nee, die conclusie deel ik niet. Naar mijn mening is er geen sprake van 

toerekenbaarheid van het handelen van de commissaris van WMD aan de 

provincie om de enkele reden dat deze in een andere rol tevens gedeputeerde 

was. De commissaris was persoonlijk verantwoordelijk voor het houden van 

toezicht en had zich daarbij uitsluitend te laten leiden door de belangen van de 

vennootschap, en niet door de belangen van de provincie. Het is niet 

aannemelijk dat het handelen van de commissaris als commissaris in het 

maatschappelijk verkeer zou hebben te gelden als het handelen van de 

provincie. Ook het door Trip genoemde Knabbel en Babbel arrest ondersteunt 

die gedachte niet. De vraag waarom het handelen als commissaris in het 

maatschappelijk verkeer als handelen van de provincie zou moeten worden 

aangemerkt, wordt door Trip ook niet beantwoord.

Een gedeputeerde is geen ambtenaar en ook geen bestuursorgaan, maar maakt 

in die hoedanigheid deel uit van het bestuursorgaan College van GS. 

Gedragingen van gedeputeerden kunnen onder omstandigheden in het 

maatschappelijk verkeer gelden als gedragingen van de Provincie, maar in het 

onderhavige geval moet dan wel concreet gemaakt en onderbouwd worden dát 

en waarom het toezicht houden als commissaris in het maatschappelijk verkeer 

geldt als gedraging van de provincie. Wij zien de motivering niet.

Verder is het aanvangen van een procedure tegen de betrokken 

commissaris/gedeputeerde niet een actie die aan de provincie maar aan WMD 

toekomt. Die actie komt WMD toe indien de betrokken commissaris tekort is 

geschoten in de uitoefening van de toezichtstaak, WMD ten gevolge daarvan 

schade heeft geleden en de aan de betrokken commissaris verleende decharge 

zich niet uitstrekt tot dit onbehoorlijk handelen. Of de commissaris, indien deze 

aansprakelijk gehouden zou worden, zijn schade vervolgens kan verhalen op de 

provincie, omdat hij in een andere rol ook gedeputeerde was, is een andere 

vraag. Daarover moet om te beginnen opgemerkt worden dat een commissaris 

slechts aansprakelijk is in geval hij van zijn onbehoorlijke taakvervulling een 

ernstig verwijt kan worden gemaakt, een zeer ernstige normschending dus. 

Tegen die achtergrond is het reeds de vraag of de commissaris die ernstig tekort 

is geschoten zijn schade kan verhalen op de provincie. Degene die persoonlijk 

een ernstig verwijt treft kan in het algemeen die schade niet afwentelen op 

degene voor wie hij zegt gehandeld te hebben. Wij nemen hierbij aan dat de 

provincie zich niet bemoeid heeft met het door de commissaris gehouden 
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toezicht. Daarbij komt verder dat de commissaris niet voor de provincie heeft 

gehandeld als commissaris, ook al was hij in een andere rol gedeputeerde. Het 

zal voor de commissaris dus ook in zoverre niet eenvoudig zijn om een 

grondslag aan te wijzen op basis waarvan de provincie zijn schade zou moeten 

dragen. Het is overigens aan te bevelen om na te gaan of de 

aansprakelijkheidsverzekering van de Provincie dekking biedt voor optreden van 

gedeputeerden als commissaris e.d. Mogelijkerwijs is er ook dekking onder een 

bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.

NB: bij het voorgaande dient rekening te worden gehouden met de 

herstructurering van de WMD groep. In het kader van deze herstructurering is de 

naam van WMD gewijzigd in NV Waterbedrijf Drenthe. Deze vennootschap heeft 

via een afsplitsing vermogen overgedragen aan de ten tijde van de afsplitsing 

opgerichte vennootschap N.V. WMD Drinkwater (de huidige 

waterleidingmaatschappij). De aan de voormalig commissarissen van WMD te 

versturen brief is opgesteld in naam van NV Waterbedrijf Drenthe, hetgeen 

impliceert dat de vordering op de voormalig commissarissen via de afsplitsing 

niet is overgedragen aan N.V. WMD Drinkwater. Bepalend hiervoor is het 

splitsingsvoorstel en de daarbij behorende beschrijving waarin de over te dragen 

vermogensbestanddelen staan beschreven. Nagegaan dient te worden aan 

welke vennootschap de vordering uit hoofde van de onbehoorlijke taakvervulling 

toekomt.

(b) Leidt dit dan inderdaad tot het bijzondere gevolg dat de door WMD geleden 

schade (via de achterliggende rechtspersoon de provincie Drenthe) kan worden 

afgewenteld op een van haar eigen aandeelhouders?

Antwoord

Nee, van toerekenbaarheid is geen sprake en dus ook niet van afwenteling van 

schade op de achterliggende rechtspersoon. Dat zou slechts anders zijn indien 

de voormalige gedeputeerde zijn schade kan verhalen op de provincie (zie 

antwoord onder (a)).

(c) Dient de WMD dan de provincie Drenthe als rechtspersoon aansprakelijk te 

stellen en te betrekken in een gerechtelijke procedure en welk orgaan van de 

WMD is daartoe dan bevoegd en kan dit dan zonder toestemming van de 

aandeelhouders?

Antwoord

Het bestuur is bevoegd om vorderingen van WMD in te stellen, maar aangezien 

er geen sprake is van toerekenbaarheid is er geen sprake van een vordering van

WMD op de provincie wegens onbehoorlijk toezicht van de voormalige

gedeputeerde.

(d) Stel dat de AV akkoord gaat met het verzenden van de concept-brief aan de 

commissaris/gedeputeerde, ligt het dan – de visie van Trip Advocaten volgend –

niet in de rede dat de provincie Drenthe (als orgaan waaraan het wanbeheer 

wordt toegerekend) ook hierbij betrokken wordt? Zo ja, op welke wijze zou dat 

dan moeten?
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Antwoord

Indien het bestuur van WMD Trip volgt in haar conclusie dat er sprake is van 

onbehoorlijk toezicht, dan behoort het tot de taak van haar bestuurder om acties 

jegens de voormalige bestuurder en commissarissen in te stellen. Zo niet, dan 

zou het nalaten van het instellen van dergelijke acties op zichzelf weer 

onbehoorlijk handelen kunnen opleveren. De aandeelhouder kan daar een 

mening over hebben, maar het is aan het bestuur om te beslissen of er een actie 

wordt ingesteld.

(e) Zijn er anderszins nog mogelijkheden voor de aandeelhouder om betrokken –

voormalige – commissarissen verantwoording te laten afleggen dan wel vragen 

te laten beantwoorden in bijvoorbeeld een openbare AV?

Antwoord

Bestuurders en commissarissen leggen via de jaarrekening verantwoording af 

over het gevoerde beleid. Er bestaat voor de voormalige bestuurder en 

commissarissen geen verplichting om zich nu nog voor het door hen gevoerde 

beleid te verantwoorden. Zoals Trip terecht stelt is het verstandig om hoor en 

wederhoor toe te passen. Naar mijn mening is een openbare algemene 

vergadering daarvoor niet een passende gelegenheid, dit in verband met het 

schandpaal effect.

2. Onderbouwing

2.1. Trip baseert de aansprakelijkheid van de provincie voor het onbehoorlijke toezicht van de 

commissaris die tevens gedeputeerde was op het leerstuk van de toerekening. Dit 

leerstuk geldt voor zowel privaatrechtelijke als publiekrechtelijke rechtspersonen en komt 

er kort gezegd op neer dat de onrechtmatige gedraging (handelen of nalaten) van een 

bepaalde persoon aan een rechtspersoon kan worden toegerekend, wanneer zij in het 

maatschappelijk verkeer als gedraging van die rechtspersoon heeft te gelden. De 

rechtspersoon is dan zelf aansprakelijk op grond van onrechtmatige daad1. Daarbij gaat 

het erom of een derde er gerechtvaardigd op mag vertrouwen dat bepaalde handelingen 

hebben te gelden als handelingen van de rechtspersoon zonder zich te hoeven verdiepen 

in de interne verhoudingen tussen de rechtspersoon en de handelende persoon. Door de 

toerekening kan de derde de rechtspersoon aanspreken voor de betrokken onrechtmatige 

gedraging en zijn schade op die rechtspersoon verhalen. Zonder toerekening zou de 

derde de toegang tot de vennootschap in termen van aansprakelijkheid ontzegd worden 

en het risico lopen met lege handen te blijven staan.

2.2. Toerekening is exclusief, hetgeen wil zeggen dat de handelende persoon in geval van 

toerekening zelf niet aansprakelijk is voor het onrechtmatig handelen. De gedraging heeft 

vanwege de toerekening namelijk te gelden als een gedraging van de achterliggende 

rechtspersoon. Dat sluit echter niet uit dat de handelende persoon zelf ook onrechtmatig 

kan handelen ten opzichte van de benadeelde partij, maar daarvoor geldt dan wel een 

strengere maatstaf. De persoon die de gedraging heeft verricht moet daarvan een 

                                                  

1 Zie HR 6 april 1979, NJ 1980, 34, m.nt. C.J.H. Brunner; AA 1980, p. 250, m.nt. P. van 

Schilfgaarde (kleuterschool Babbel).
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persoonlijk ernstig verwijt worden gemaakt. De gedachte achter die strengere maatstaf is 

dat personen die betrokken zijn bij een rechtspersoon de nodige vrijheid van handelen 

moeten hebben en niet het risico moeten lopen zelf in privé te snel aansprakelijk te 

worden gesteld. Dat zou anders tot (te) defensief handelen leiden.

2.3. Er bestaat geen eenduidig criterium voor de toepassing van de toerekeningsmaatstaf. Het 

gaat erom of de gedraging in het maatschappelijk verkeer heeft te gelden als gedraging 

van de rechtspersoon. Dat hangt af van de omstandigheden van het geval. Uit de 

rechtspraak volgt dat de volgende omstandigheden van belang kunnen zijn:

(a) de positie die de handelende persoon in de rechtspersoon bekleedt;

(a) de indruk die derden hebben of kunnen hebben over de positie van de 

handelende persoon in de rechtspersoon, mede in verband met 

brancheafhankelijke gebruiken;

(a) de aard van de gedraging;

(b) de plaats van de gedraging;

(c) de omstandigheden waaronder de gedraging plaatsvond;

(d) de aard en strekking van de geschonden norm;

(e) of de gedraging past binnen de normale activiteiten van de rechtspersoon;

(f) of de gedraging de rechtspersoon voordeel heeft opgeleverd;

(g) de mate waarin de interne structuur van de rechtspersoon een rol heeft 

gespeeld bij de gedraging, bijvoorbeeld door deze gedraging te stimuleren of 

niet te voorkomen.

2.4. Het handelen dat volgens Trip aan de provincie kan worden toegerekend bestaat uit de 

door Trip geconstateerde onbehoorlijke taakvervulling van de commissaris die tevens 

gedeputeerde was, waardoor WMD schade heeft geleden. Het betreft de 

aansprakelijkheid van een voormalig commissaris ten opzichte van WMD op grond van 

artikel 2:9 jo artikel 2:149 BW. Dit is een interne aansprakelijkheid, namelijk

aansprakelijkheid in de interne verhouding tussen de vennootschap en de commissaris. 

Deze aansprakelijkheid dient onderscheiden te worden van de aansprakelijkheid ten 

opzichte van derden, de zogenaamde externe aansprakelijkheid. In dit verband is relevant 

om op te merken dat een onbehoorlijke taakvervulling als toezichthouder ten opzichte van 

de rechtspersoon tevens een onrechtmatige gedraging oplevert.

2.5. Aandeelhouders kunnen tekortschietende bestuurders en commissarissen zelf niet 

aanspreken voor de door hun geleden schade bestaande uit de waardevermindering van 

hun aandelen. Dit betreft namelijk afgeleide schade (namelijk schade die is afgeleid van 

de schade van de vennootschap) en volgens vaste jurisprudentie van de Hoge Raad 

komt een aandeelhouder ter zake die schade geen actie toe, tenzij de betreffende 

bestuurder of commissaris een specifieke zorgvuldigheidsnorm jegens de 

aandeelhouders heeft geschonden. Daar is niet snel sprake van, zo ook niet in dit geval.

2.6. Trip komt tot de conclusie dat de commissarissen die in de periode 2005-2010 in functie 

waren, tekort zijn geschoten in hun toezichtstaak en aansprakelijk zijn voor de schade die 

WMD als gevolg daarvan heeft geleden. Vraag is of WMD in termen van toerekening een 

derde partij is die er gerechtvaardigd op mocht vertrouwen dat het handelen van de door 

de provincie voorgedragen commissaris had te gelden als handelen van de provincie. Ik 

meen van niet.
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2.7. WMD is niet een willekeurige derde partij maar de vennootschap waarvan de provincie 

één van de aandeelhouders is. Je zou kunnen spreken van min of meer besloten 

vennootschappelijke verhoudingen. Op grond van het vennootschapsrecht (Boek 2 BW)

is het bestuur belast met de bestuurstaak en heeft de raad van commissarissen tot taak 

toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in 

de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Aandeelhouders zijn niet 

belast met die toezichtstaak. Een commissaris dient zijn taak op onafhankelijke wijze, 

zonder last of ruggespraak uit te oefenen. Daarbij dient hij het belang van de 

vennootschap en de met haar verbonden onderneming te behartigen en niet de belangen 

van de aandeelhouders, en zeker niet enkel het belang van de aandeelhouder die hem 

heeft voorgedragen. Daarvoor is een dergelijk voordrachtsrecht ook helemaal niet 

bedoeld. Eénmaal benoemd dient de commissaris enkel de belangen van de 

vennootschap te behartigen. Over het algemeen lopen de belangen van de 

aandeelhouders en de vennootschap parallel, maar dat hoeft niet altijd het geval te zijn. 

Daardoor kan de betrokken commissaris in een dilemma terechtkomen. De betrokken

gedeputeerde handelde, in zijn functie als commissaris van WMD, niet als gedeputeerde 

maar als onafhankelijke commissaris. Gelet op de aard van zijn handelen mocht WMD er 

niet op vertrouwen dat dit handelen als toezichthouder had te gelden als handelen van de 

provincie als aandeelhouder. In het maatschappelijk verkeer wordt dit naar onze mening 

ook niet zo opgevat.

2.8. Anders dan Trip stelt heeft de provincie niet op basis van bijzondere wetgeving een plicht 

om toezicht te houden op het beleid van het bestuur van WMD. De verhouding tussen 

een commissaris en WMD wordt beheerst door de bepalingen van het 

vennootschapsrecht en niet door publiekrechtelijke bepalingen. In de periode van 2005-

2010 gold de Waterleidingwet (en niet de Drinkwaterwet) en in die wet komt een 

verplichting voor de provincie tot het houden van toezicht door aandeelhouders niet voor. 

In die wet was enkel bepaald dat een drinkwaterbedrijf eigendom moest zijn van een 

publiekrechtelijke rechtspersoon of van een vennootschap waarvan de aandelen in 

handen zijn van één of meerdere publiekrechtelijke rechtspersoon (een zogenaamde 

gekwalificeerde vennootschap). Dit heeft geen betrekking op het toezicht op het beleid 

van het bestuur zoals dat door een raad van commissarissen wordt uitgeoefend en maakt 

dus nog niet dat er op de provincie een wettelijke toezichtstaak rustte. Dat de 

aandeelhouders het wenselijk vonden om bij WMD een toezichthoudend orgaan in te 

stellen, maakt dit niets anders.

2.9. Thans is de Drinkwaterwet van kracht waarin met zoveel woorden is bepaald dat een 

vennootschap die eigenaar is van een drinkwaterbedrijf verplicht een raad van 

commissarissen moet instellen2, maar ook dat maakt nog niet dat de aandeelhouders zelf 

een verplichting tot het uitoefenen van de toezichtstaak hebben. De Drinkwaterwet 

bepaalt verder niets over de samenstelling van de raad van commissarissen. Nergens is 

bepaald dat de raad van commissarissen uit bestuurders van de publiekrechtelijke 

rechtspersonen dient te bestaan. De huidige raad van commissarissen bestaat ook uit 

externe personen. Anders dan Trip stelt strekte het lidmaatschap van de raad van 

commissarissen van WMD dus niet mede ter vervulling van de publiekrechtelijke taken uit 

de Drinkwaterwet, die rusten op de bestuursrechtelijke colleges waarvan de betrokken 

                                                  

2 Het verzwakte structuurregime.
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bestuurders deel uitmaakten. Of het in termen van governance verstandig was om 

destijds bestuurders van aandeelhouders tot commissarissen te benoemen is een andere 

vraag, maar dit speelt in het kader van toerekening geen rol.

2.10. Verder verhoudt een dergelijke toerekening zich niet met het bepaalde in artikel 2:140 lid 

1 BW. Volgens deze bepaling kan een rechtspersoon geen commissaris zijn. Dat is aan 

natuurlijke personen voorbehouden. Het lijkt mij dan ook niet dat de onbehoorlijke 

taakvervulling van een natuurlijke persoon aan een publiekrechtelijke rechtspersoon kan 

worden toegerekend.




