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1 Artikelen 2:146 en 2:256 BW.
2 In 1990 had Hof Den Bosch al eens geoordeeld over tegenstrijdig belang en toen geoordeeld dat een handelen in strijd met de

tegenstrijdig belang regels ingeroepen kon worden door de vennootschap (externe werking), maar daar is destijds weinig aandacht

aan besteed (Hof Den Bosch 25 april 1990, NJ 1991, 136 (White Products)).
3 Zie noten 11 en 14 voor de vindplaats van deze arresten.
4 Het is geen wonder dat de Mediasafe arresten betrekking hadden op een krediet verstrekt door Rabobank. Ook een aantal

andere, te bespreken, arresten had betrekking op rechtshandelingen met banken.
5 Voor een (verre van compleet) overzicht van literatuur, verwijs ik naar het eind van deze bijdrage.
6 Deze exercitie werd ingezet met de publicatie van het Rapport van de Expertgroep in mei 2004 (te vinden

op:http://www.justitie.nl/images/eindrapport_tcm34-18395.pdf) en het ambtelijk voorontwerp in 2006 (te vinden op:

http://www.justitie.nl/onderwerpen/wetgeving/bv%5Frecht).
7 Artikel 2:146 BW, met betrekking tot de N.V., is gelijkluidend.

W. JAARIGSMA

Tegenstrijdig belang
- een overzicht

Inleiding
Lange tijd kenden de bepalingen over tegenstrij-

dig belang1 een tamelijk sluimerend bestaan2. Dat
veranderde door de Mediasafe arresten 3. Sindsdien
weten we dat tegenstrijdig belang bepalingen (1)
ruime reikwijdte hebben en (2) externe werking
hebben. En daarmee is de betekenis van de tegenstrij-
dig belang bepaling toegenomen voor de praktijk,
voor curatoren en voor derden, in het bijzonder, kre-
dietverleners 4. De problematiek heeft ook de geleer-
den bezig gehouden5.

Nu, 10 jaar na het eerste Mediasafe-arrest, wil ik
de stand van de techniek bekijken, in het bijzonder
vanuit het oogpunt van de praktijk. Dit doe ik aan de
hand van wet en jurisprudentie. En verder wil ik
bezien wat nog niet duidelijk is over het onderwerp.
Tenslotte wil ik bespreken wat een gewenste wijzi-
ging van de wet zou kunnen zijn, gelet op de voor-
ontwerpen voor een vereenvoudiging van het BV-
recht 6.

De wet
Artikel 2:256 BW7 luidt als volgt:

Tenzij bij de statuten anders is bepaald, wordt de ven-
nootschap in alle gevallen waarin zij een tegenstrijdig
belang heeft met een of meer bestuurders, vertegenwoordigd
door commissarissen. De algemene vergadering is steeds
bevoegd een of meer andere personen daartoe aan te wijzen.

Er is een aantal relevante elementen uit de wet-
tekst te distilleren.

1 De vennootschap wordt in alle gevallen waarin zij
een tegenstrijdig belang heeft met haar bestuur-
ders, vertegenwoordigd door de commissarissen.
Er zijn geen uitzonderingen.Welke vormen van
tegenstrijdig belang zijn er denkbaar? Ten eerste,
die waar de vennootschap een rechtshandeling
aangaat met haar bestuurder (direct en persoonlijk
tegenstrijdig belang) of met een partij waar de
bestuurder een bijzonder belang bij heeft, zoals
een partij waarin de familie van de bestuurder een
belang heeft (een indirect en persoonlijk belang).
Ten tweede, die waar de bestuurder niet een privé
maar een vennootschappelijk belang heeft, bij-
voorbeeld als de bestuurder tevens moeder is van
de vennootschap en zij beide een rechtshandeling
met een derde aangaan. Ten derde, waar de
bestuurder niet een eigen belang heeft, maar wel
namens verschillende partijen als bestuurder
optreedt (het zogenaamde kwalitatief tegenstrijdig
belang). Bedacht moet worden dat in alle gevallen
de verhoudingen onduidelijk kunnen zijn omdat
de relevante personen rechtstreeks maar indirect
betrokken zijn bij de rechtshandeling (of het
samenstel van rechtshandelingen).

2. Het tegenstrijdig belang kan op een of meer
bestuurders betrekking hebben.Als gevolg daarvan
is het gehele bestuur gediskwalificeerd.
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3. De statuten kunnen anders bepalen. Het is moge-
lijk (en dat gebeurt steeds vaker) in de statuten te
bepalen dat (a) de andere leden van het bestuur
bevoegd blijven bij tegenstrijdig belang van een
van hen, (b) het bestuur bevoegd blijft bij bepaalde
gevallen van tegenstrijdig belang, of (c) het
bestuur gewoon bevoegd blijft bij tegenstrijdig
belang. Dit is het zogenaamde ‘wegschrijven’ van
tegenstrijdig belang.

4. Bij tegenstrijdig belang wordt de vennootschap
vertegenwoordigd door commissarissen. Ondui-
delijk is of alle commissarissen de vennootschap
dienen te vertegenwoordigen of dat een enkele
commissaris namens de vennootschap kan hande-
len. Ook is niet zeker of de commissarissen deze
bevoegdheid kunnen delegeren (bijvoorbeeld,
door middel van een volmacht).

5. De algemene vergadering is steeds bevoegd om
anderen aan te wijzen. Deze bevoegdheid kan niet
in de statuten worden uitgesloten. Dit is een bepa-
ling van dwingend recht. Een vraag is nog of de
algemene vergadering haar bevoegdheid voor een
bepaalde periode en/of voor bepaalde onderwer-
pen kan delegeren of afstaan. Deze vraag is met
name van belang bij beursgenoteerde vennoot-
schappen waar het bijeenroepen van een aandeel-
houdersvergadering voor individuele rechtshan-
delingen nu eenmaal praktisch onmogelijk is.

6. De algemene vergadering kan een of meer andere
personen aanwijzen. Deze aanwijzingsbevoegd-
heid heeft alleen gevolg als er daadwerkelijk
sprake is van een tegenstrijdig belang. De aandeel-
houders kunnen ‘derden’ aanwijzen, maar ook de
leden van het bestuur8. De woorden ‘andere per-
sonen’ verwijzen naar de ‘commissarissen’ uit de
voorafgaande zin. Of dat ook uitsluit dat de aan-
deelhouders de commissarissen aanwijzen is
onduidelijk 9.

Gelet op de externe werking van de tegenstrijdig
belang bepalingen, is essentieel dat duidelijk is wan-
neer er sprake is van tegenstrijdig belang én, als dat zo
is, hoe tot een bevoegde vertegenwoordiging van de

vennootschap kan worden gekomen. De jurispruden-
tie van de afgelopen tien jaar geeft enige aankno-
pingspunten.

De jurisprudentie
Er is een duidelijke ontwikkeling in de jurispru-

dentie te ontdekken. Die loopt van het eerste Media-
safe arrest uit 1996 naar het arrest van 14 juli 2006
(ABN AMRO/Dijkema qq)10. Ik bespreek de arres-
ten in chronologische volgorde.

Mediasafe I11

De casus: Holland Data Groep B.V. (HDG) houdt
99% van de aandelen in Mediasafe B.V. (Media-
safe)(1% wordt gehouden door een stichting). HDG is
ook enig bestuurder van Mediasafe. Mediasafe heeft
een raad van commissarissen. Rabobank is financier
van HDG en haar dochters, waaronder Mediasafe. In
het kader van de financiering wordt een hoofdelijk-
heidsovereenkomst getekend, waarin ook een verre-
keningsbevoegdheid wordt toegekend aan Rabobank.
HDG en Mediasafe zijn beide partij bij deze overeen-
komst. Mediasafe gaat failliet en heeft op dat moment
een creditsaldo op een rekening bij Rabobank. Rabo-
bank verrekent dit saldo met vorderingen die zij heeft
op andere groepsmaatschappijen. De curator van
Mediasafe stelt een tegenstrijdig belang omdat HDG
de overeenkomst had getekend (als bestuurder) en
ook zelf partij was bij de overeenkomst.

De Hoge Raad oordeelt dat er inderdaad sprake is
van tegenstrijdig belang. Niet alleen in de situatie dat
de vennootschap een rechtshandeling aangaat met
haar bestuurder (dus waarbij de vennootschap en de
bestuurder elkaars wederpartij zijn) is artikel 2:256
BW van toepassing maar ook indien de vennootschap
en de bestuurder aan de dezelfde kant staan (waar zij
dus ‘medepartijen’ zijn, in de woorden van Rabo-
bank).Tot die tijd was dat onzeker, ook omdat eer-
dere wettelijke regels veronderstelden dat er alleen
van tegenstrijdig belang sprake was als er een over-
eenkomst met de bestuurder werd gesloten of een
rechtsgeding tegen de bestuurder werd gevoerd12. De
Hoge Raad baseert zich op de woorden ‘alle gevallen’
bij haar beslissing. Bovendien zou een andere
(beperktere) interpretatie onvoldoende recht doen

Tegenstrijdig belang - een overzicht

8 Anders: Slagter;W.J. Slagter, Compendium van het Ondernemingsrecht, 8e druk, Kluwer, 2005, p. 334.
9 Beargumenteerd kan worden dat de commissarissen een eigen recht hebben op grond van artikel 2:256 BW, waardoor een

aanwijzing door de aandeelhouders niet nodig is.
10 De aanleiding voor deze bijdrage is het meest recente arrest van de Hoge Raad.
11 HR 22 maart 1996, NJ 1996, 568
12 Artikel 51 WvK (uit 1928) dat weer voortbouwde op artikel 51 e (1) uit een ontwerp uit 1910. Zie de conclusie van AG Mok

(onderdelen 3.3 en 3.4) in het arrest voor een bespreking van de wetsgeschiedenis. Deze vormen van tegenstrijdig belang werden

veelal ook beschreven in de statuten.
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Tegenstrijdig belang - een overzicht

aan de belangen van de vennootschap. Het argument
dat HDG en Mediasafe aan ‘dezelfde’ kant van de
rechtshandeling staan en dus parallelle belangen heb-
ben, wordt verworpen. De Hoge Raad volgt het Hof
dat had gesteld dat had geoordeeld dat de regeling
juist wilde voorkomen dat een bestuurder (hier
HDG) bij de belangafweging ook haar eigen belang
bij de overeenkomst laat meewegen.

De volgende vraag die aan de orde kwam was of,
als er tegenstrijdig belang was, de vennootschap zich
jegens derden op de onbevoegdheid van haar bestuur-
der kan beroepen. Daarover deed de Hoge Raad geen
uitspraak, maar zij stelde daarover prejudiciele vragen
aan het Hof Justitie. Die vragen worden gesteld omdat
‘externe werking’ van de tegenstrijdig belang regeling
mogelijk in strijd is met de Eerste Richtlijn13

Mediasafe II14

Als het Hof van Justitie aangeeft dat de vraag over
‘externe werking’ een vraag van nationaal recht is, en
niet van Europees recht 15, oordeelt de Hoge Raad
dat de vennootschap zich inderdaad jegens derden
kan beroepen op de tegenstrijdig belang bepalingen.
Dat wil zeggen, de vennootschap kan zich ‘in begin-
sel’ beroepen op de onbevoegdheid van de bestuur-
der. De vraag is vervolgens in welke gevallen dat niet
zo is. De Hoge Raad overweegt:“Een evenwichtige
afweging tussen dit belang [het belang van de ven-
nootschap; RWJ] en dat van zekerheid in het handels-
verkeer leidt ertoe te aanvaarden dat de vennootschap
de uit deze wetsbepaling voortvloeiende onbevoegd-
heid van haar bestuurder aan derden kan tegenwer-
pen indien de daarin bedoelde tegenstrijdigheid tus-
sen het belang van de vennootschap en dat van de
betrokken bestuurder(s) ten tijde van het verrichten
van de rechtshandeling aan de derde bekend was, dan
wel bekend had behoren te zijn”.

Rabobank had aangevoerd dat het tegenstrijdig
belang onmiskenbaar moet zijn, maar dat argument
wordt het met hierboven aangehaalde citaat verwor-

pen. Een vraag die dan opkomt is waneer de derde te
goeder trouw is. En wat voor onderzoek de derde moet
doen.Voordat de Hoge Raad daarover een uitspraak
doet, komt eerst de vraag aan de orde hoe inhoud moet
worden gegeven aan de aanwijzingsbevoegdheid van
de algemene vergadering van aandeelhouders.

Brandao/Joral16

De casus: Mevrouw Brandao is 50% aandeelhou-
der van Sundat Curacao N.V. (Sundat), een Antilli-
aanse vennootschap. Alfred John Moron (Moron) is
enig bestuurder en houder van de andere aandelen in
Sundat. Moron gaat, namens Sundat een manage-
ment-overeenkomst aan met Joral Management N.V.,
een vennootschap waarvan de aandelen worden
gehouden door Moron en zijn zonen. Het Antilli-
aanse recht kent een tegenstrijdig belang bepaling die
praktisch gelijkluidend is aan de Nederlandse rege-
ling17. De statuten van Sundat bepalen dat bij een
tegenstrijdig belang, de andere bestuurders bevoegd
zijn en, als die er niet zijn (zoals in casu), een door de
aandeelhouders aan te wijzen persoon. Er was nie-
mand aangewezen. Brandao vraagt vernietiging van
het besluit tot het aangaan van de management-over-
eenkomst.

De Hoge Raad bevestigt allereerst dat de aanwij-
zingsbevoegdheid van de algemene vergadering een
regel van dwingend recht is. Dit betekent primair dat
deze bevoegdheid niet door een statutaire bepaling
opzijgezet kan worden. Maar het betekent ook dat de
aandeelhouders deze bevoegdheid kunnen uitoefe-
nen ongeacht de statutaire regeling (die bijvoorbeeld
kan bepalen dat het bestuurder altijd bevoegd blijft).

Vervolgens oordeelt dat Hoge Raad dat aan die
bevoegdheid alleen inhoud gegeven kan worden als
een bestuur de algemene vergadering tijdig infor-
meert over een tegenstrijdig belang. Dit heeft tot
gevolg dat als er niet wordt geinformeerd, iedere
belanghebbende, dus ook de aandeelhouder, kan ver-
zoeken dat het besluit (om de rechtshandeling aan te
gaan) wordt vernietigd18.

13 Eerste Richtlijn (68/151/EEG) van de Raad van 9 maart 1968.Artikel 9 van de Richtlijn stelt voorop dat de vennootschap

wordt gebonden als zij door haar organen wordt vertegenwoordigd en dat dit alleen anders is als de handeling niet binnen het

vennootschappelijk doel valt.
14 HR 11 september 1998, NJ 1999,171.
15 Hof van Justitie, arrest van 16 december 1997 (zaak C-104/96). Het Hof van Justitie oordeelt dat de vraag ‘buiten het norma-

tieve kader van de Eerste Richtlijn valt’, dit tot verbazing van AG Mok (zie onderdeel 3.3 van zijn conclusie).
16 HR 3 mei 2002, NJ 2002, 393.
17 Artikel 124 Wetboek van Koophandel Nederlandse Antillen.
18 In dit geval baatte deze uitkomst de minderheidsaandeelhouder niet. Het besluit werd weliswaar vernietigd, maar de rechts-

handeling bleef in stand.
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Wat niet kan, is de onbevoegde vertegenwoordi-
ging bij het aangaan van de rechtshandeling aantasten;
dat kan alleen de vennootschap (of de curator).

De Hoge Raad meent dat deze informatieplicht
‘in het algemeen’ geldt. Niet duidelijk is of er situaties
zijn waar de informatieplicht niet geldt of dat dit een
‘algemeen’ voorbehoud is zoals we die wel vaker bij
de Hoge Raad zien.

Een vervolgvraag is dan op welke wijze de aan-
deelhouders van hun aanwijzingsbevoegdheid ge-
bruik moeten of kunnen maken.

Duplicado19

De casus: Landzaat was enig bestuurder en 100%
aandeelhouder van F. Graphics B.V. (Graphics). Gra-
phics was enig aandeelhouder van een aantal ven-
nootschappen, waaronder Graphic Relation Sneldruk
B.V. (Sneldruk20) en Reproservice B.V. (Reproser-
vice). Landzaat was vennoot in VOF Landzaat en Van
Hoof Advertising (de VOF). Graphics wordt partij bij
een hoofdelijkheidsakte, waardoor zij aansprakelijk
wordt voor alle verplichtingen van Reproservice
jegens de VOF, Sneldruk en Landzaat. Ook verpandt
Graphics al haar activa aan Sneldruk en de VOF21.
Kort na de verpanding gaan Graphics en Reproser-
vice failliet. Sneldruk dient haar vordering op Gra-
phics in bij de curator. De curator van Graphics
betwist de vordering. Landzaat had zowel de hoofd-
elijkheidsakte als de zekerheidsoverdracht voor alle
betrokken partijen getekend. De statuten bepaalden
dat de bestuurder bevoegd bleef bij een tegenstrijdig
belang, behalve in bepaalde in de statuten genoemde
gevallen. In dat geval was de door de aandeelhouders
aan te wijzen persoon bevoegd22

De Hoge Raad bevestigt dat er sprake is van een
tegenstrijdig belang. Niet nodig is, zoals was aange-
voerd, dat de rechtshandeling daadwerkelijk tot bena-
deling leidt. Een tegenstrijdig belang kan ook bestaan
als een directeur/groot-andeelhouder handelt met
een vennootschap waarbij hij nauw betrokken is of,
zoals hier het geval was, de bestuurder/aandeelhou-
der (Landzaat) van beide vennootschappen (Graphics
en Sneldruk) in één persoon verenigd is.

Verder volgt, volgens de Hoge Raad, uit de
beschermingsgedachte van artikel 2:256 BW dat een
uitdrukkelijk besluit van de aandeelhouders nodig is
om een vertegenwoordiger aan te wijzen en niet
slechts een impliciet besluit. De gedachte lijkt te zijn
dat, zelfs waar bestuurder en aandeelhouder in een
persoon verenigd zijn (als hier het geval was), de zorg-
vuldigheid vereist dat een uitdrukkelijk besluit wordt
genomen. De aandeelhoudersvergadering dient zich
ervan bewust te zijn geweest dat een aanwijzing van
de bestuurder de kansen op benadeling en andere
gevolgen vergroot. Het feit dat de aktes schriftelijk
waren vastgelegd en de aandeelhouder/bestuurder
daar partij bij was dan wel deze in die hoedanigheden
had getekend, was onvoldoende.

Een vraag die sommigen menen beantwoord te
zien in het arrest is of een (zuiver) kwalitatief tegen-
strijdig belang onder artikel 2:256 BW valt. In deze
procedure ging het om twee vennootschappen (Gra-
phics en Sneldruk) die beide door Landzaat ver-
tegenwoordigd waren. Landzaat had als bestuurder
niet een eigen belang, maar als aandeelhouder van
beide vennootschappen (en als partij bij de hoofd-
elijkheidsakte) wel ook een eigen belang. Ik kan dat
uit het arrest niet afleiden.

Tot slot kreeg de Hoge Raad de vraag voorgelegd
hoever de onderzoeksplicht van de derde gaat wil zij
te goeder trouw zijn. Daarbij spelen de twee hierbo-
ven besproken arresten ook een rol.

ABN AMRO/Dijkema qq23

De casus: BHV Holding B.V. (Holding) was enig
aandeelhouder van een drietal vennootschappen,
BHV Duhout B.V. (Duhout), BHV Bouwhout B.V.
(Bouwhout) en BHV Olie B.V. (Olie). Holding was
ook bestuurder van de vennootschappen. De groep
gaat met ABN AMRO Bank een aantal kredietfaci-
liteiten aan, waardoor de vennootschappen hoofdelijk
verbonden worden. Op het moment dat de vennoot-
schappen failliet gaan, hebben Holding en haar doch-
ter Duhout een negatief saldo, terwijl Bouwhout en
Olie een positief saldo hebben.ABN AMRO wil ver-
rekenen, maar de curator stelt dat Bouwhout en Olie

Tegenstrijdig belang - een overzicht

19 HR 9 juli 2004, NJ 2004, 519.
20 Sneldruk had haar naam gewijzigd in Duplicado B.V. en was onder die naam eiseres tot cassatie.
21 De Hoge Raad spreekt van verpanding; het Hof van een zekerheid tot overdracht.Voor de casus maakt dit geen verschil.
22 In cassatie werd over het oordeel van het Hof, dat er zich in dit geval een van de uitzonderingen voordeed, niet geklaagd, al

was dat niet op voorhand duidelijk uit de tekst van de statuten.
23 HR 14 juli 2006, JOR 2006, 180.
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Tegenstrijdig belang - een overzicht

niet gebonden zijn omdat Holding een tegenstrijdig
belang had toen zij als bestuurder deze vennoot-
schappen vertegenwoordigde. De statuten van de
vennootschappen hebben het tegenstrijdig belang
niet ‘weggeschreven’, zodat een aanwijzing door de
aandeelhouders nodig was geweest. Die aanwijzing
was er niet, althans niet uitdrukkelijk.

ABN AMRO voert aan dat er slechts externe wer-
king is als het tegenstrijdig belang ‘onmiskenbaar’ is
voor de derde. Dit wordt verworpen (en dat was in
Mediasafe II al uitgemaakt).Verder stelt zij dat een
uitdrukkelijk besluit niet nodig is als de aandeelhou-
der zelf partij is bij de rechtshandeling, omdat daaruit
volgt dat de aandeelhouder –impliciet- akkoord is
met de gang van zaken. Dit wordt verworpen (en
volgt ook al uit Duplicado).

Ook stelt ABN AMRO dat zij er redelijkerwijs
van uit mocht gaan dat er een (uitdrukkelijke) aan-
wijzing was gedaan door BHV Holding als aandeel-
houder van de dochters, gegeven de betrokkenheid
van diezelfde aandeelhouder. In cassatie stelt ABN
AMRO ook dat een derde geen onderzoeksplicht
heeft als zij handelt met een bestuurder die tevens
enig aandeelhouder is. De Hoge Raad verwerpt deze
stelling.Van een derde die aanleiding heeft te ver-
moeden dat er sprake is van tegenstrijdig belang, kan
redelijkerwijs worden gevergd dat hij onderzoek doet
naar een mogelijke onbevoegdheid. En dat onder-
zoek dient erop gericht te zijn om twijfel weg te
nemen over de onbevoegdheid danwel de getroffen
maatregelen om die onbevoegdheid weg te nemen.

De derde heeft dus altijd een onderzoeksplicht als
hij de feiten of het recht kende, maar ook indien hij
goede reden tot twijfel heeft24. Die onderzoeksplicht
betreft het onderzoek naar het bestaan van tegenstrij-
dig belang en, indien de twijfel daarover niet is weg-
genomen, de wijze waarop is voorzien in vertegen-
woordiging bij tegenstrijdig belang, de aanwijzing
door de algemene vergadering25.

Beredeneerd zou kunnen worden dat de onder-
zoeksplicht nog verder gaat. Indien de statuten het
tegenstrijdig belang wel hebben ‘weggeschreven’, is
denkbaar dat de aandeelhouders iemand anders heb-
ben aangewezen. Zou de derde dan mogen uitgaan

van de bevoegdheid van de bestuurders op grond van
de statuten of zou de derde moeten onderzoeken of
er niet een ander is aangewezen?

De praktijk
Wat moet de praktijk aan met de regels die uit het

voorgaande voortvloeien. Die vraag is juist van
belang voor de financieringspraktijk, waar eenduidig-
heid en voorspelbaarheid essentieel zijn.

Ten eerste is duidelijk dat ‘tegenstrijdig belang’
ruim moet worden geinterpreteerd. Dat betekent dat
in de praktijk, voor alle zekerheid, moet worden aan-
genomen dat alle mogelijke varianten van tegenstrij-
dig belang door de wet worden bestreken.Weliswaar
is in de jurisprudentie een situatie van zuiver kwalita-
tief tegenstrijdig belang nooit aan de orde geweest,
maar er is heel wel te beredeneren dat die situatie ook
onder de wet valt. Immers, een bestuurder moet zich
uitsluitend door het belang van de vennootschap
(waarvan hij bestuurder is) laten leiden en niet ook
door andere belangen, bijvoorbeeld die van andere
vennootschappen (waarvan die bestuurder ook
bestuurder is). Deze ‘exclusieve’ opdracht aan de
bestuurder maakt dat hij, als hij ook elders bestuurder
is, gediskwalificeerd is, omdat niet uit te sluiten is dat
ook de belangen van die andere vennootschap heeft
laten meewegen. Gelet op de ontwikkeling in de
jurisprudentie, ligt deze conclusie zelfs voor de hand.
Voor de praktijk is dit niet eens heel problematisch.
Een zuiver kwalitatief tegenstrijdig belang is betrek-
kelijk eenvoudig te achterhalen op basis van de
registratie van de betrokken vennootschappen bij het
handelsregister.

Problematischer voor de praktijk is het vaststellen
van een persoonlijk tegenstrijdig belang. Niet altijd
duidelijk is of een bestuurder nog andere belangen
heeft bij het aangaan van de transactie. Om het zekere
voor het onzekere te nemen gaan wederpartijen, in
het bijzonder banken26, ervan uit dat er potentieel
een tegenstrijdig belang aanwezig is en dat maatrege-
len noodzakelijk zijn.

Ten tweede is de aanwijzingsbevoegdheid van de
algemene vergadering dwingend recht en kan een
aanwijzing de statutaire regeling opzij zetten (en ook
de vertegenwoordiging door de commissarissen

24 Deze regel komt overeen met de regel uit artikel 3:11 BW ten aanzien van goede trouw.
25 ABN AMRO gaf aan dat zij haar beleid, lopende de procedure, had aangepast; iets dat haar als een ‘schuldbekentenis’ lijkt te

zijn aangerekend in hoger beroep. Het spreekt voor zich dat Rabobank haar beleid in 1998 aangepast had.
26 Banken genieten weinig sympathie in de jurisprudentie; hun goede trouw wordt niet snel aangenomen. Zie bijvoorbeeld, recent,

HR 28 april 2006, JOL 2006, 284, conclusie AG Huydecooper, onderdeel 14. De zaak heeft geen betrekking op tegenstrijdig belang.

AG Huydecooper zegt:‘banken komen als gedupeerde partij nu eenmaal wat minder sterk over dan ‘gewone’ rechtsgenoten’.
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‘overrulen’). Bovendien is vereist dat het bestuur de
aandeelhouders tijdig informeert zodat zij van hun
bevoegdheid gebruik kunnen maken. Hieruit volgt
dat een wederpartij alleen zekerheid heeft dat de
vennootschap rechtsgeldig wordt vertegenwoordigd
als de persoon die de vennootschap vertegenwoor-
digt door de algemene vergadering van aandeelhou-
ders is aangewezen.

Ten derde is duidelijk dat het aandeelhoudersbe-
sluit uitdrukkelijk, dus schriftelijk, moet worden
gedaan. Een impliciet of gebrekkig besluit is onvol-
doende en leidt niet tot een correcte aanwijzing. En
een gebrek in het besluit leidt tot een onbevoegde
vertegenwoordiging. Als het besluit in vergadering
wordt genomen, dienen alle statutaire formaliteiten
in acht te worden genomen. In de praktijk worden de
meeste besluiten buiten vergadering genomen. Dat
vereist dat er geen certificaathouders of personen met
vergelijkbare rechten zijn (vruchtgebruikers, pand-
houders).Verder dient te worden nagegaan of de sta-
tuten deze vorm van besluitvorming toestaan.Ten-
slotte dient te worden voldaan aan de eis van artikel
2:227 lid 4 BW, dat het bestuur en de commissarissen
advies hebben gegeven aan de vergadering of van
hun adviesrecht afstand hebben gedaan27.

Heeft een aanwijzingsbesluit altijd de voorkeur?
Er wordt in de praktijk wel betoogd dat, indien de
statuten de bestuurders bevoegd laten bij een tegen-
strijdig belang, het zuiverder is als de algemene verga-
dering slechts kennis neemt van het mogelijke tegen-
strijdig belang en vervolgens besluit dat een aanwij-
zing niet noodzakelijk is. Daarmee komt de inhoude-
lijke toetsing door de algemene vergadering beter tot
zijn recht en wordt voorkomen dat het aanwijzings-
besluit onderwerp van discussie wordt (daar staat,
gelet op de sanctie, immers een premie op).

Als er wel een aanwijzing wordt gedaan, is de vraag
wie aangewezen zou moeten worden door de alge-
mene vergadering van aandeelhouders. Dat kan de
bestuurder (met zijn tegenstrijdig belang), de commis-
sarissen of een of meer anderen zijn. De aanwijzing
van een niet-belanghebbende lijkt zuiverder te zijn.
Toch is dat problematisch in de praktijk. Aangezien
niet altijd zeker is dat er sprake is van een daadwerke-
lijk tegenstrijdig belang, zou een aanwijzing van een

derde zonder gevolg zijn als blijkt dat er geen sprake
was van een tegenstrijdig belang. De praktijk kiest er
daarom voor altijd het bestuur aan te wijzen als
bevoegde vertegenwoordigers van de vennootschap.

Kan de aandeelhouder zelf ook een tegenstrijdig
belang hebben bij de uitoefening van zijn aanwij-
zingsbevoegdheid? De vraag speelt met name in con-
cernverhoudingen, waar de aandeelhouder zelf vaak
ook weer een rechtspersoon is (en de enige natuur-
lijke personen die betrokken zijn het bestuur van de
topholding vormen). Het antwoord op deze vraag
hangt af van de aard van de aanwijzingsbevoegdheid.
Als dat een vorm van vertegenwoordiging is, zou er
inderdaad sprake kunnen zijn van een tegenstrijdig
belang bij de aandeelhouder. In de jurisprudentie is de
vraag niet aan de orde geweest, omdat de aandeelhou-
der/bestuurder steeds zelf ook partij was of een eigen
belang had. Als de vraag bevestigend beantwoord
wordt, zullen ook maatregelen op het niveau van de
aandeelhouder noodzakelijk zijn (enzovoorts28). In de
praktijk wordt met dit mogelijke risico, in mijn erva-
ring, (nog) geen rekening gehouden.

En wat als de rechtshandeling al is aangegaan? Dan
zijn, naar mijn mening, twee situaties te onderschei-
den. Ten eerste de situatie waarbij het bestuur op
grond van de statuten bevoegd blijft ingeval van
tegenstrijdig belang. In dat geval zou een bekrach-
tiging (uitdrukkelijk en schriftelijk uiteraard) door de
aandeelhouders mogelijk zijn. Maar hoe is dat als het
bestuur niet door de statuten bevoegd wordt ver-
klaard. Ook dan zou een bekrachtiging mogelijk
moeten zijn, maar niet duidelijk is of die gegrond
moet worden op artikel 3:58 BW of op artikel 3:69
BW. In het eerste geval is de bekrachtiging een
interne aangelegenheid, in het tweede geval moet de
bekrachtiging gericht zijn aan de derde.

De bovenstaande onzekerheden leiden in het bij-
zonder tot problemen in de opiniepraktijk. Het is
lastig om zonder voorbehouden te bevestigen aan de
banken (de ontvangers van de opinie) dat de ven-
nootschap rechtsgeldig is vertegenwoordigd. De
vraag is daarom gewettigd of, en zo ja, wat er gewij-
zigd zou moeten worden in de huidige regels. De
vraag is relevant omdat de operatie ‘flexibilisering en
vereenvoudiging van het BV-recht’ in gang is gezet.

Tegenstrijdig belang - een overzicht

27 Deze eis is essentieel sinds het arrest van de Hoge Raad van 10 maart 1995, NJ 1995, 595 (Janssen Pers).Toen Rabobank haar

beleid aanpaste naar aanleiding van het Mediasafe II-arrest, was zij in eerste instantie vergeten ook rekening te houden met artikel

2:227 lid 4 BW.
28 Dat vereist een besluit van de aandeelhouder van de aandeelhouder en, als die aandeelhouder ook een rechtspersoon is, een

besluit van de aandeelhouder van de aandeelhouder van de aandeelhouder.
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Tegenstrijdig belang - een overzicht

De toekomst
De Expertgroep onder leiding van De Kluiver29

heeft voorgesteld voor om de tegenstrijdig belang
regeling louter van aanvullend recht (en dus niet
dwingend recht) te laten zijn. De aandeelhouders
krijgen een goedkeuringsrecht, maar dit heeft louter
interne werking. Bovendien stelt de Expertgroep
voor om de mogelijkheid op te nemen dat in de sta-
tuten een eigen regeling omtrent tegenstrijdig belang
wordt opgenomen. Daaronder ook de mogelijkheid
om de reikwijdte van het begrip tegenstrijdig belang
te beperken.

Dit vinden sommigen te ver gaan30. Zij bepleiten
een zekere vorm van een dwingendrechtelijke rege-
ling, zij het dat de regeling geen externe werking zou
moeten hebben. Het ambtelijk voorontwerp31

behandelt de tegenstrijdig belang problematiek in het
geheel niet.

Portengen32 stelt voor dat de regeling zodanig
wordt gewijzigd dat de aandeelhouders of de com-
missarissen een goedkeuringsrecht krijgen in alle
gevallen van een tegenstrijdig belang. De reikwijdte
van het tegenstrijdig belang blijft zoals die nu is.Ver-
der stelt hij voor dat er ook bij voorbaat goedkeuring
kan worden gegeven, bijvoorbeeld voor bepaalde
gevallen of voor bepaalde soorten tegenstrijdig
belang. En eventueel kan de wet voorschrijven dat
deze goedkeuring ‘bij voorbaat’ beperkt houdbaar is
(bijvoorbeeld voor maximaal een jaar).

Dit zou een stap voorwaarts zijn en zeker voor
vennootschappen met een verspreid aandelenbezit
(die immers in hun jaarvergadering een goedkeuring
bij voorbaat kunnen geven).Voor derden heeft de
regeling als voordeel dat de rechtshandeling niet aan-
getast kan worden.Toch vrees ik dat dit niet ertoe
leidt dat de praktijk verlost wordt van de administra-
tieve rompslomp waar nu mee wordt gewerkt. Het
voorstel leidt ertoe dat het bestuur het risico loopt
van een mogelijk tegenstrijdig belang. Dit betekent
dat toch, voor alle zekerheid, een hoeveelheid
besluitvorming noodzakelijk zal zijn bij het aangaan
van transacties.

Om het besluitvormingsritueel te voorkomen zou
het de voorkeur verdienen als de aanwijzingsbe-
voegdheid van regelend recht wordt. In de statuten

kan worden bepaald dat hetzij het bestuur altijd
bevoegd blijft hetzij dat dit slechts in bepaalde geval-
len zo is (of in het geheel niet). Bovendien zou de
wettelijke regeling duidelijk moeten maken welke
gevallen van tegenstrijdig belang onder de regeling
vallen.

R.W. Jarigsma, advocaat en partner bij Loyens & Loeff

N.V. te Amsterdam
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