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'The approach of the legal system to fiduciary analysis
has been very similar to the approach of the primitive
to cameras. We have shown an overwhelming reluctance
to define or in any way "pin down" the fiduciary
relationship. Of course, part of the reason for this is
that the concept is unusually difficult, being intrinsically
non-rational. However, we must also recognize that our
reluctance to a large extent results from a fear that
defining the concept we will rob it of its dynamics and
therefore its soul. '

J.C. Sheperd, The Law of Fiduciaries, Toronto 1981, p. 3.

'After a great deal of court time and massive legal fees,
this court has now stated what should have been obvious
at the outset: a fiduciary's silence is equivalent to a
stranger's lie.'

Justice Brown in Energy Resources Corp .• Inc. Y. Porter

438 N.E. 2d 391 (1982)
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Voorwoord

Het onderwerp corporate opportunities heeft in de Nederlandse literatuur
niet veel aandacht gekregen; dit betekent niet dat de problematiek in
Nederland niet zou spelen. Dit boek, waarin het onderwerp wordt behandeld
tegen de achtergrond van de vraag naar de voor functionarissen jegens de
vennootschap geldende loyaliteitsverplichtingen, beoogt bij te dragen tot
een verdere bewustwording inzake de problematiek van corporate
opportunities.
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die zij beide voortdurend hebben getoond voor de voortgang van mijn studie.
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van het manuscript.
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HOOFDSTUK 1

Inleiding

1 Corporate opportunities: verkenning van het onderwerp

Een corporate opportunity is kort gezegd een mogelijkheid voor de
vennootschap om een transactie aan te gaan (een business opportunity) die
past in het kader van de huidige of in de toekomst te verwachten onderne-
mingsactiviteiten van de vennootschap, of die anderszins in verband staat
met de activiteiten van de vennootschap. I Dergelijke corporate opportunities
dienen ten goede te komen aan de vennootschap; het bestuur van de
vennootschap heeft tot taak corporate opportunities op te sporen en voor
rekening van de vennootschap te benutten.? De corporate opportunity-
problematiek betreft de vragen die rijzen ter zake van de aanwending door
een bestuurder of een andere functionaris van de vennootschap, ten eigen
bate van een corporate opportunity in pJaats van de opportunity ten gunste
van de vennootschap te laten komen. Het gaat daarbij om de volgende
vragen: wanneer moet een business opportunity als een aan de vennootschap
toebehorende corporate opportunity worden aangemerkt (kwalificatie van
de opportunity), voor welke bij de vennootschap betrokken personen en
op welke gronden dient een verbod tot toeeigening van een corporate
opportunity te gelden, welke sancties gelden bij overtreding van het verbod,
alsmede welke eisen dienen te worden gesteld aan de toestemming van de
vennootschap aan de functionaris om de corporate opportunity ten eigen
bate aan te wenden (vrijgave van de opportunity).

Uniken Venema is de eerste die in de Nederlandse rechtsliteratuur aandacht
heeft geschonken aan het onderwerp corporate opportunities, welk
onderwerp in Anglo-Amerikaanse rechtsstelsels een eigen leerstuk vormt. 3

Hij constateert een behoefte aan een zekere bewustwording ter zake van
dit onderwerp 'in die zin dat de gelding van bepaaJde spelregels met
betrekking tot corporate opportunities ook in Nederland door wetenschap

Zie de omschrijving van C.AE. Uniken Venema, Corporate opportunities, p. 168, alsmede
Lawen Equity, p. 175.

2 Aldus Uniken Venema, Corporate opportunities, t.a.p.
3 Uniken Venema, a.w.

1



Hoofdstuk 1

en praktijk bewuster dient te worden beseft en aanvaard.,4 Waar Uniken
Venema in 1980 nog moest constateren dat zelfs het bestaan van een
corporate opportunity-problematiek in Nederland kenne1ijk aan de aandacht
was ontsnapt,' wordt in de recente rechtsliteratuur het onderwerp met een
zekere regelmaat gesignaleerd;" tot een uitgebreide behandeling is het
evenwe1 nog niet gekomen.? Dit boek beoogt een aanzet tot een verdere
bewustwording inzake de problematiek van corporate opportunities te zijn.

Uit het gebrek aan belangsteIIing voor het onderwerp mag evenwel niet
de conc1usie worden getrokken dat de problematiek in Nederland niet zou
spelen; in de rechtspraak (met name inzake het arbeidsrecht en het
enqueterecht) is een aantal praktijkvoorbeeiden van de corporate opportunity-
problematiek te vinden." Voorts is goed denkbaar dat vanwege onbekend-
heid met het onderwerp en de daarbij geldende regeIs, in de praktijk
voorkomende gevaIIen waarin de corporate opportunity-problematiek zich
manifesteert, niet aIs zodanig worden herkend en men niet goed weet op
welke wijze adequaat tegen toeeigening door een bestuurder van een niet
vrijgegeven corporate opportunity zou kunnen worden opgetreden. Een
voorbeeld hiervan vormt de zaak HCS-Microlife: bestuurder Kuyten van
HCS kocht via een vennootschap waarvan hij de meerderheid van de
aandelen bezat, de aandelen in twee vennootschappen en bood deze (via
dezelfde 'prive-holding') enige tijd later tegen een aanzienlijk hogere prijs
te koop aan aan HCS. Het is niet verwonderlijk dat met name de Anglo-
Amerikaanse aandeelhouders in HCS tegen deze handeIwijze ageerden,
evenwel zonder het gewenste resuitaat. 9 Timmerman wijt deze voor de

4 Uniken Venema, a.w. p. 168.
5 Uniken Venema, t.a.p,
6 Zie bijv. Dorresteijn, p. 15, Van Leeuwen, p. 74 e.v., L. Timmerman, De dubbelrol in

het (vennootschaps)recht, in: De dubbelrol in het vennootschapsrecht, Deventer 1993, p.
I e.v., p. 9, MJ.G.C. Raaijmakers, Preadvies p. 60 en 61.

7 Na voornoemd artikel van Uniken Venema gaat Koelemeijer het rneest uitvoerig op het
onderwerp in: M. Koelemeijer, Redelijkheiden billijkheidin het vennootschapsrecht, WPNR
94/6154, p. 714 e.v.

8 Zie § 3.2 en § 5.4.2 van hoofdstuk 5. Daarhij merk ik op dat een aantal gevallen in de
Amerikaanse rechtspraak aldaar - wellicht vanwege het breed ontwikkelde leerstuk van
corporate opportunities - onder die noemer aan de orde komen, die in het Nederlandse
recht eerder als geschillen onder andere leerstukken zouden worden benaderd. Zo zou het
geschil dat aan de orde was in de zaak Perlman v. Feldman (zie § 2.9 van hoofdstuk 2 en
noot 92 daarbij) bij ons wellicht worden benaderd aan de hand van de regels die gelden
voor pakketvergoedingen bij verkoop van aandelen, tegenstrijdig belang bij besluitvorrning
en benadeling van rninderheidsaandeelhouders.

9 Pres. Rb Amsterdam, 15 juni en I augustus 1988, KG 1988, 267 en 341, TVVS nr. 88/ II,
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lnleiding

aandeelhouders ongelukkige afloop met name aan een verkeerde wijze van
procederen. Hij stelt dat de eisende aandeelhouders hun verwijten niet scherp
genoeg tegen de bestuurder hadden gericht en verwijst daarbij naar de
overweging van de rechter dat niet is uitgesloten dat de gang van zaken
tot een schadeplichtigheid van Kuyten kan leiden wegens wanprestatie ten
opzichte van ReS of wegens onrechtmatige daad ten opzichte van de
aandeelhouders.'?

2 Verwantschap met andere onderwerpen

De problematiek van corporate opportunities vertoont verwantschap met
andere, in ons recht meer bekende, onderwerpen. Allereerst het leerstuk
van tegenstrijdig belang. De problematiek van corporate opportunities in
haar algemeenheid kan men zien als een species van het algemene begrip
tegenstrijdig belang. Immers, er is sprake van een situatie waarin zowel
de vennootschap als de functionaris ieder een eigen belang hebben bij de
(verwerving van de) opportunity. II

Gewoonlijk wordt met het leerstuk van tegenstrijdig belang evenwel gedoeld
op de regels die gelden voor vertegenwoordiging van de vennootschap in
geval van tegenstrijdig belang, waarop de regeling van artikel 2: 146/256
doelt, alsmede op de dan geldende regels voor besluitvorrning binnen de
vennootschap. In deze zin komt het leerstuk van tegenstrijdig belang aan
de orde bij de corporate opportunity-problematiek in geval van vrijgave
van een corporate opportunity ten gunste van een functionaris die normal iter
bij de besluitvorming of de vertegenwoordiging van de vennootschap is
betrokken. Ret gaat in die situatie binnen de problematiek van corporate
opportunities om de rechtshandeling van vrijgave, waarbij een tegenstrijdig
belang aanwezig is. Alsdan zullen regels van toepassing zijn die moeten
waarborgen dat de belangen van de vennootschap niet tekort worden gedaan.
Hierop wordt ingegaan in § 6 van hoofdstuk 4.
Voorts kan vanwege de exploitatie door een functionaris van een door de
vennootschap vrijgegeven corporate opportunity een situatie van tegenstrijdig
belang ontstaan. Te denken is bijvoorbeeld aan het geval dat de opportunity

p. 313 e.v. (nt. Dorresteijn); zie ook Van Leeuwen, p. 75.
10 Timmerman, t.a.p.
II Zie in dit verband Van Leeuwen die stelt dat er geen principieel verschil is tussen het leerstuk

tegenstrijdig belang en de problematiek van corporate opportunities; B.H.A. van Leeuwen,
Tegenstrijdig belang van bestuurders en commissarissen van verenigingen en stichtingen,
in: Stichting& Vereniging, 1991, p. 11ge.v., p. 120 en 121.
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Hoofdstuk 1

betrekking heeft op de toelevering van bepaalde grondstoffen aan de
vennootschap. Door exploitatie door een functionaris van de vennootschap
van deze opportunity kan de functionaris in zijn hoedanigheid van
'leverancier' van grondstoffen in een verhouding tot de vennootschap komen
te verkeren waarbij er sprake is van tegenstrijdig belang. In § 4.3 van
hoofdstuk 4 wordt nagegaan in hoeverre deze situatie van tegenstrijdig
belang van invloed is op de beslissing inzake vrijgave.

Toeeigening door een functionaris van een niet vrijgegeven corporate
opportunity vertoont ook gelijkenis met concurrentie door de functionaris
met de vennootschap. Uniken Venema stelt dat de meeste gevallen van
aanwending door een functionaris van een corporate opportunity tevens
zijn te beschouwen als een concurrerende handeling. Men bedenke - zo
stelt hij - dat de vennootschap concurrentie kan worden aangedaan zowel
aan de 'verkoopzijde' als aan de 'inkoopzijde' .12 Daarbij vormt de
corporate opportunity-problematiek evenweJ een zeer specifieke vorm van
concurrentie met daarmee samenhangende rechtsvragen van eigen aard.
Voorts ligt - afhankelijk van de aard van de opportunity - een vergelij-
king met concurrentie soms minder voor de hand."

Een corporate opportunity heeft betrekking op de mogelijkheid om met
een derde een transactie aan te gaan. Die mogelijkheid is even wei niet een
(exclusiet) recht dat de vennootschap ten opzichte van de derde toekomt,
zoals een optie, een voorkeursrecht of een uit vergevorderde onderhandelin-
gen of toezeggingen voortvloeiend recht. Kenmerkend voor de corporate
opportunity-problernatiek is datde mogelijkheid om de betrokken transactie
aan te gaan in beginsel ook open staat voor anderen: de corporate opportuni-
ty-problematiek betreft juist de vraag onder welke ornstandigheden de
corporate opportunity aan de vennootschap ten goede behoort te komen
in plaats van aan de functionaris.

Ook de informatie die op de corporate opportunity betrekking heeft is niet
voorwerp van een (absoluut) recht van de vennootschap. Op informatie
bestaat geen eigendomsrecht; evenmin komt informatie als zodanig volgens
gangbare opvattingen voor auteursrechtel ijke bescherming in aanmerking. 14

12 Uniken Venema, a.w. p. 192. Zie hiema § 5.4.1 van hoofdstuk 5.
13 Zie § 6 van hoofdstuk 5.
14 Zie L. Timmerman, Het aan ondememingen toekomende recht op geheirnhouding, in: Tot

Vermaak Van Slagter (Slagter-bundel), Deventer 1988, p. 307 e. v., p. 320, D.W.F. Verkade
en I.H. Spoor, Auteursrecht, Deventer 1985, p. 50, alsmede D.W.F. Verkade, Gegevensbe-
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Het 'recht' van een vennootschap op een corporate opportunity is een
voorrangspositie die zij ten opzichte van de functionaris met betrekking
tot de opportunity inneemt. 15

Het leerstuk van ongerechtvaardigde verrijking biedt weinig baat bij de
corporate opportunity-problernatiek, Immers, het is juist de vraag of en
op welke grond de verrijking van de functionaris door exploitatie van een
niet vrijgegeven corporate opportunity ongerechtvaardigd zou zijn jegens
de vennootschap; het gaat hier om de vraag naar de norm die toeeigening
door een functionaris van een niet vrijgegeven corporate opportunity
verbiedt. 16

3 Probleemstelling en wijze van behandeling

Bij de corporate opportunity-problematiek komen de volgende vragen aan
de orde. Allereerst de vraag wanneer een business opportunity als een aan
de vennootschap toebehorende opportunity, met andere woorden een
corporate opportunity, kan worden aangemerkt. Het betreft de vraag naar
kwalificatie van de opportunity en de daarbij geldende criteria. Een daarop
aansluitende vraag is wanneer een vennootschap geacht kan worden te
hebben afgezien van aanwending van de corporate opportunity; wanneer
is een corporate opportunity door de vennootschap vrijgegeven? Het gaat
hierbij om vragen naar het karakter van de vrijgave, dat samenhangt met
de aard van het 'recht' van de vennootschap ten aanzien van de corporate

scherming en privaatrecht, Preadvies Nederlandse Juristen-Vereniging, 1988, Deel J, p.
37 en 39. Grosheide constateert dat er maatschappelijke behoefte bestaat aan juridiscbe
bescherming van 'informatie per se, (... ) indien en voor rover de vermogensrechtelijke
waarde, de exploitatie-potentie daarvan reeds aanwezig is voordat sprake is van concrete
individuele vormgeving'; F.W. Grosheide, 'Ideas, their time has come', InformatierechtlAMI,
november 1994, p. 167 e.v., p. 170.

IS Zie § 4.1 van hoofdstuk 4. Voor het Amerikaanse recht stelt Clark: 'the opportunity needs
not be corporate property in the strong sense that the corporation could legally object to
its being taken and developed by independent third parties. The point is only that, as between
the corporation and its fiduciary, the opportunity belongs to the corporation'; R.C. Clark,
Corporate Law, p. 224.

16 Dit laat onverlet de vraag of het leersruk van ongerechtvaardigde verrijking een rol zou
kunnen spelen in het kader van schadevergoeding verschuldigd indien toeeigening door een
functionaris van een corporate opportunity ontoelaatbaar kan worden geacht, in het bijzonder
indien er alsdan niet sprake is van concrete schade geleden door de vennootschap; zie
daaromtrent § 4.1 van hoofdstuk 6.
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Hoofdstuk I

opportunity, alsmede om de eisen die gelden met betrekking tot de inhoud
en wijze van besluitvorming inzake de vrijgave.
Een volgende vraag is voor welke functionarissen - eventueel onder welke
omstandigheden - een verbod tot aanwending van een niet vrijgegeven
corporate opportunity dient te gelden en op grond van welke rechtsgronden
het bestaan van zo'n verbod kan worden aangenomen. Welke sancties gelden
tenslotte bij schending van het verbod; in het bijzonder is van belang welke
(vorm van) schadevergoeding door de vennootschap kan worden verkregen.

De wijze van behandeling is daarbij als voigt. Ten einde een beter zicht
te krijgen op de problematiek van corporate opportunities, haar verschij-
ningsvormen in de praktijk en de vraagpunten die daarbij aan de orde
komen, ga ik in hoofdstuk 2 in op het Amerikaanse recht ter zake. Voor
dat rechtsstelsel is gekozen omdat de corporate opportunity-doctrine daar
het sterkst tot ontwikkeling is gekomen." Nadat is ingegaan op de
grondslag van de corporate opportunity-doctrine in het Amerikaanse recht,
behandel ik een zestigtal casus-posities in de Amerikaanse rechtspraak, die
worden gerubriceerd naar het soort transactie waarop de in het geding zijnde
opportunity betrekking heeft. Vervolgens ga ik in op de verschillende criteria
die in de Amerikaanse rechtspraak worden gehanteerd bij de kwalificatie
van de opportunity als een corporate opportunity. Tenslotte wordt stilgestaan
bij voorstellen die in de literatuur alsmede door het American Law Institute
zijn gedaan.

Alvorens de corporate opportunity-problematiek te behandelen naar
Nederlands recht ga ik, bij gebreke van een leerstuk van corporate
opportunities waaruit directe regels voortvloeien, in hoofdstuk 3 in op de
vraag of de problematiek tezamen met het leerstuk van tegenstrijdig belang
en gevallen van concurrentie met de vennootschap, kan worden geplaatst
in een breder perspectief van een norm die functionarissen verplicht tot
loyaal gedrag jegens de vennootschap waarvoor zij werkzaam zijn. Ik ga
na of er naar Nederlands recht - naar analogie van de duty of loyalty in
Anglo-Arnerikaanse rechtsstelsels - een rechtsbeginsel kan worden
geidentificeerd met betrekking tot de loyaliteit verschuldigd door functiona-
rissen aan de vennootschap waarvoor zij werkzaam zijn. Het beginsel zou
richting kunnen geven bij de zoektocht naar rechtsgronden waarop een
verbod tot toeeigening van een corporate opportunity kan worden gebaseerd,
in het bijzonder wanneer het daarbij aankomt op de invulling van open

17 Zie Uniken Venema, a.w. p. 170.
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normen; hetzelfde geldt voor de criteria voor kwalificatie van de opportuni-
ty. Aldus kom ik tot de formulering van een beginsel van loyaliteit; daarbij
ga ik na welke factoren relevant zijn voor de invulling van het loyaliteitsbe-
ginsel. Vervolgens leid ik uit het beginsel voor de corporate opportunity-
problematiek een voorlopige regel in algemene bewoordingen af.

Tegen de achtergrond van het loyaliteitsbeginsel ga ik in hoofdstuk 4 en
5 in op de vragen naar kwalificatie en vrijgave van de opportunity, alsmede
op de voor functionarissen geldende - nader uitgewerkte en gepreciseer-
de - regels voor de toeeigening van een corporate opportunity.
In hoofdstuk 4 komt allereerst aan de orde wanneer naar Nederlands recht
een opportunity kan worden gekwalificeerd als een corporate opportunity:
welk criterium geldt daarvoor en wat zijn daarbij relevante factoren? Uit
de Amerikaanse rechtspraak blijkt dat de onderwerpen kwalificatie en
vrijgave van de opportunity aan elkaar verwant zijn en - althans in
sommige uitspraken - in elkaar overlopen. Vanwege deze samenhang wordt
in hoofdstuk 4 tevens ingegaan op de regels die gelden voor vrijgave door
de vennootschap van een corporate opportunity: welke eisen moeten aan
de besluitvorming tot vrijgave worden gesteld en welke gevolgen zijn aan
de vrijgave verbonden?

In hoofdstuk 5 ga ik in op de vraag voor welke bij de vennootschap
betrokken personen, eventueel onder welke omstandigheden, een verbod
tot toeeigening van een corporate opportunity geacht kan worden te gelden
of dient te gelden. Achtereenvolgens wordt ingegaan op de positie van de
bestuurder, de hoge functionaris vergelijkbaar met de 'officer' in Ameri-
kaanse vennootschappen, de overige werknemers, de commissaris en de
aandeelhouder; bij de aandeelhouder wordt onderscheiden of er al dan niet
sprake is van een besloten verhouding. Deze bij de vennootschap betrokken
personen worden - met inbegrip van de aandeelhouder - in dit boek
aangeduid als functionarissen.

Wat betreft de sancties die de vennootschap kan treffen, ga ik in hoofdstuk
5 tevens in op de aansprakeIijkheid van de betrokken functionaris alsmede
op de sancties die zien op een ontslag van de functionaris, of - in geval
van een aandeelhouder - op uitstoting van de betrokken aandeelhouder
dan weI uittreding van de andere aandeelhouders; deze sancties staan in
nauw verband met de rechtsbetrekking met de functionaris en de daaruit
voortvloeiende normen. Indien aansprakelijkheid van de functionaris eenmaal
mag worden aangenomen, rijst voorts ter zake van de aan de vennootschap
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Hoofdsruk 1

toekomende schade-actie een aantal vragen die samenhangen met de eigen
aard van de corporate opportunity-problematiek. Een voorbeeld is de vraag
naar het precieze nadeel dat de vennootschap lijdt, alsmede de vraag welke
rol het verweer speelt dat de vennootschap in het geheel geen schade heeft
geleden wanneerzij - bijvoorbeeld om financiele ofjuridische redenen -
in de onmogelijkheid verkeerde om de opportunity zelf aan te wenden. Deze
vragen inzake schadevergoeding zijn onderwerp van hoofdstuk 6. Samenvat-
tende conclusies vormen hoofdstuk 7.

Na het overzicht van het Amerikaanse recht in hoofdstuk 2, wordt ook in
de volgende hoofdstukken regelmatig verwezen naar het Amerikaanse recht.
Voorts is ervoor gekozen om in het kader van een beperkte rechtsvergelij-
king naast het Amerikaanse recht aandacht te besteden aan de Gerrnaanse
rechtsfamilie. Binnen deze familie wordt om uiteenlopende redenen ingegaan
op het Duitse en Zwitserse recht. Te noemen is allereerst de invloed van
beide rechtsstelsels op het Nederlandse recht, die ook tot uitdrukking komt
in de rol die het Duitse en Zwitserse recht spelen bij de rechtsvergelijking
rondom het huidige BW.IS Voorts wijs ik op de overeenkomsten tussen
het Nederlandse en het Duitse en Zwitserse recht wat betreft het leerstuk
van redelijkheid en billijkheid." Tenslotte noem ik het specialisme van
met name Duits recht op het gebied van het ondememingsrecht en de recente
herziening van het Zwitserse Aktienrecht ingevoerd in 1992. Het onderlinge
accent bij de vergelijking met Duits en Zwitsers recht is aldus dat allereerst
aandacht wordt besteed aan Zwitsers recht waar in de literatuur en
jurisprudentie situaties van toeeigening door een functionaris van een niet
vrijgegeven corporate opportunity aan de orde komen, maar waar - gelijk
in het Nederlandse recht - de problematiek niet onder een eigen noemer

18 Zie J.G. Sauveplanne, De methoden van privaatreehtelijke reehtsvergelijking, Preadvies
Nederlandse Vereniging voor Reehtsvergelijking, Deventer 1975, p. 13. Sauveplanne stelt
in dit verband dat waar het Nederlandse reeht een Franse moeder had, het er steeds meer
naar uitziet dat dit moederschap in Duitse of Zwitserse schoot gelegd rnoet worden;
Reehtsstelsels in vogelvlucht, Deventer 1981, p. 20.

19 Zie Mon. Nieuw BW A-5 (Rijken), Deventer 1994, p. 8 en Sauveplanne, Rechtsstelsels in
vogelvlucht, p. III e. v. David en Brierley stell en dat dankzij in het bijzonder het Zwitserse
voorbeeld van art. 2 ZGB, duidelijk is dat de grenzen die aan de uitoefening van reehten
en verplichtingen zijn gesteld, niet sleehts een beginsel vormen in het onreehtmatige
daadsreeht maar 'a general principle dominating the whole law which, if legislators were
to formulate it, would come at the beginning of the Code- the "general part" of the whole
national law. '; R. David, J.E.C. Brierly, Major Legal Systems in the World Today, Londen
1985, p. 152. Zie ook K. Zweigert, H. Katz, An Introduction to Comparative Law, Oxford
1993, p. 180, alsmede F. Wieacker, Privatrechtsgeschichte der Neuzeit, Gottingen 1967,
p. 491.
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aan de orde wordt gesteld. Waar het gaat om specifieke uit de corporate
opportunity-problematiek voortvloeiende vragen, zoals wat betreft de
kwalificatie of vrijgave van de opportunity of inzake het aan de vennoot-
schap toekomende recht op schadevergoeding, wordt ingegaan op het Duitse
recht. In het Duitse recht heeft de corporate opportunity-problernatiek als
eigen leerstuk met name door de dissertatie van Weisser" aandacht
gekregen.

Ik ga niet in op vragen die samenhangen met concern-verhoudingen, zoaIs
de vraag of binnen een groep een opportunity aan de rnoeder- of dochter-
maatschappij ten goede behoort te komen. Evenmin wordt stilgestaan bij
post-contractuele verplichtingen: ik beperk me tot de verplichtingen die
voor de functionarissen gelden tijdens de duur van de rechtsbetrekking met
de vennootschap. De nawerking van bepaalde verplichtingen na beeindiging
van de rechtsbetrekking is een breder vraagstuk en valt buiten de eigenlijke
problematiek van corporate opportunities. Voorts beperk ik me bij de
behandeling van het onderwerp in beginsel tot de in de rechtsvorm van
een kapitaalvennootschap gedreven onderneming.

4 Terminologie

Bij de behandeling van het Amerikaanse recht in hoofdstuk 2 zaI naar voren
komen hoe belangrijk het is dat de term corporate opportunity op een
eenduidige wijze wordt gehanteerd. Om die reden spreek ik in de daarop
volgende hoofdstukken van een corporate opportunity" indien gesteld kan
worden dat de business opportunity in beginsel aan de vennootschap
toebehoort (de kwalificatie). De voIgende vraag is of de vennootschap heeft
ingestemd met de aanwending van de corporate opportunity door de
functionaris conform de daaraan te stellen voorwaarden. Is dit niet het geval
dan spreek ik van een niet vrijgegeven corporate opportunity. Wordt door
toeeigening van een niet vrijgegeven corporate opportunity door de
functionaris een rechtsnorm geschonden, dan wordt deze handeling
ontoelaatbaar genoemd, daarbij vooralsnog in het midden latend of zulks
wanprestatie of een onrechtmatige daad opievert. Met toeeigening van een

20 J. Weisser, Corporate Opportunities: zum Schutz des Geschaftchancen des Unternehmens
im deutschen und im US-amerikanischen Recht, Bonn 1991.

21 Bij gebreke van een Nederlands begrip dat even kort en krachtig als de Engelstalige term
corporate opportunity aangeeft waarop wordt gedoeld, wordt aan deze laatste term
vastgehouden.
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corporate opportunity door een functionaris wordt gedoeld op het benutten
van de opportunity voor zichzelf, in die zin dat de functionaris zelf de
transactie aangaat (in plaats van de vennootschap daartoe in de gelegenheid
te stellen); toeeigening heeft in dit verband derhalve geen goederenrechtelij-
ke betekenis.

Als eerder gesteld doel ik met de term functionaris op de in hoofdstuk 5
nader te beschouwen betrokkenen bij de vennootschap, zijnde de bestuurder,
commissaris, werknemer en aandeelhouder.

Alhoewel het bij de kwalificatie van de opportunity vooral zal aankomen
op de relatie van de opportunity tot de activiteiten van de onderneming,
gaat het bij vragen inzake het 'recht' ten aanzien van de opportunity, de
vrijgave daarvan alsmede eventuele sancties bij schending van een
rechtsnorm door toeeigening van een niet vrijgegeven corporate opportunity,
om de vennootschap als drager van rechten en verplichti ngen. Om die reden
spreek ik van vennootschap, waarmee derhalve tevens - afhankelijk van
de context - wordt gedoeld op de door de vennootschap in stand gehouden
onderneming. Wat betreft het onderscheid tussen personenvennootschap
en kapitaalvennootschap doel ik met vennootschap - tenzij anders blijkt -
op de laatste.

Tenzij anders vermeld wordt bij vermelding van een wetsartikel verwezen
naar het artikel in het Burgerlijk Wetboek.
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HOOFDSTUK 2

Amerikaans recht

1 Grondslag en hoofdregel

1.1 Plan van behandeling

In dit hoofdstuk wordt nagegaan hoe de problematiek van corporate
opportunities wordt benaderd in de Verenigde Staten. Beoogd wordt aldus
een beter inzicht te verkrijgen in de problematiek in het algemeen en de
juridische benadering ervan. Daartoe zal in dit hoofdstuk eerst aandacht
worden besteed aan de hoofdregel van de corporate opportunity doctrine.
Vervolgens wordt ingegaan op een zestigtal casusposities uit de Amerikaanse
rechtspraak, om een beter inzicht te krijgen in de verschijningsvormen van
de corporate opportunity-problematiek in de rechtspraktijk. Daarna wordt
bezien welke criteria bij de toepassing van de corporate opportunity doctrine
in de rechtspraak' worden gehanteerd. Het komt daarbij met name aan
op de beoordeling wanneer een business opportunity een corporate
opportunity vormt, met andere woorden wanneer de opportunity aan de
vennootschap toekomt. Het betreft de kwalificatie van de opportunity.
Daarbij zij direct aangetekend dat in de Amerikaanse rechtspraak bij de
kwalificatie van de opportunity veelal de vraag betrokken wordt of de
vennootschap geacht kan worden afstand te hebben gedaan van de
opportunity of dat de vennootschap vanwege bepaalde obstakels niet in staat
zou zijn geweest de opportunity zelf te exploiteren.? Voorts zij erop
gewezen dat de problematiek in de Amerikaanse rechtspraktijk niet op
eenduidige wijze wordt benaderd; daarmee hangt samen een verwarring

Het rechtersrecht speelt in het Amerikaans recht - zoals ook in andere Anglo-Arnerikaanse
rechtsstelsels - een grote rol in tweeerlei opzicht. Het rechtersrecht domineert ten opzichte
van de beperkte plaats die door het wettenrecht wordt ingenomen. Daamaast is de rol van
de juridische literatuur en wetenschap beperkt, in die zin dat de literatuur meestal niet verder
gaat dan het geven van een overzicht en samenvatting van het rechtersrecht met weinig
persoonlijke opvattingen, hetgeen benadrukt dat het recht in hoofdzaak praktijkrecht is. Zie
Uniken Venema, Lawen Equity, p. 22.

2 Op de benadering in de Amerikaanse rechtspraak van vrijgave van de opportunity door de
vennootschap of de onmogelijkheid om deze zelf aan te wenden, wordt ook ingegaan in
hoofdstuk 3.
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in terminologie die in de rechtspraak kan worden geconstateerd. Een en
ander is aanleiding geweest voor voorstellen die ter zake van de problema-
tiek in de literatuur en door het American Law Institute zijn gedaan; daarop
wordt eveneens ingegaan.

Vanwege de grote verschillen tussen de Anglo-Amerikaanse en de
continentale rechtsstelsels, is voorzichtigheid geboden met rechtsvergelijking.
Dit kan leiden tot een schijn van aanknopingspunten die de fundamentele
en structurele verschillen tussen de rechtsstelsels miskent. Voor een
beschrijving van de 'structuren' van het Anglo-Amerikaanse recht verwijs
ik naar het boek van Uniken Venema over Anglo-Amerikaans privaatrecht."

Waar in deze studie wordt verwezen naar het recht in de VS4 wordt gedoeld
op het vennootschapsrecht van de deelstaten van de VS waartoe de
problematiek van de corporate opportunities behoort, in tegenstelling tot
dat deel van het vennootschapsrecht dat door het federale recht wordt
bestreken. Ten aanzien van de aan de orde gestelde problematiek bestaan
evenwel niet zodanige wezenlijke verschillen in de afzonderlijke deelstaat-
rechten, dat die rechtsregels in dit verband niet onder een noemer kunnen
worden gebracht." Dit komt ook tot uitdrukking in de aandacht die in
rechterlijke uitspraken veelal aan vonnissen uit andere deelstaten wordt
besteed.

1.2 Basis in het trust-recht; duty of loyalty

Het leerstuk van corporate opportunities is gebaseerd op het trust-recht dat
zich in het equity-recht heeft ontwikkeld. Het equity-recht is - als
verzameling van correcties op het common law, dat het andere onderdeel
vormt van het Anglo-Amerikaanse recht - gebaseerd op de toetsing aan
het geweten en aan de billijkheid. Het trust-recht kenmerkt zich dan ook
door ruime flexibele regels met veel ruimte voor de rechter om aile om-
standigheden in aanmerking te nemen, waarbij hij zijn billijkheidsoordeel
zwaar zal kunnen laten meewegen. Zie hierover uitvoerig Uniken Venema,"
die daarbij opmerkt dat het trust-recht - met name in uitspraken met
betrekking tot een 'breach of trust' - juist vanwege die basis vee1beter

3 C. AE. Uniken Venema, Lawen Equity in he! Anglo-Amerikaans privaatrecht, Zwolle 1990.
4 Dit wordt hier ook weI aangeduid als Amerikaans recht.
5 Zie Uniken Venema, Corporate Opportunities, p. 167 noot 1.
6 Lawen Equity, p. 131.
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tot ontwikkeling is kunnen komen dan wanneer dit gebaseerd zou zijn op
overeenkomstenrecht; alsdan zouden de nogal strikte regels van het common
law van toepassing zijn. In de Amerikaanse rechterlijke uitspraken met
betrekking tot corporate opportunities vindt men dit duidelijk terug.

In het Anglo-Amerikaanse recht geldt de rechtsverhouding tussen een
director en een vennootschap als een 'fiduciary relationship' waarvoor sterke
loyaliteitseisen gelden. De fiduciary relationship kan - zo stelt Uniken
Venema? - als een vertrouwensverhouding worden gekarakteriseerd,
waarin de fiduciary zijn eigen belangen volkomen achter moet stellen bij
die van degene wiens belangen hij in deze hoedanigheid moet behartigen. 8

Als kenmerken van de fiduciary relationship noemt Frankel:
de plaatsvervangende/vertegenwoordigende rol van de fiduciary: 'the
fiduciary serves as a substitute for the entrustor'; en
de delegatie van macht of bevoegdheid aan de fiduciary: 'the fiduciary
obtains power from the entrustor or from a third party for the sole
purpose of enabling the fiduciary to act effectively'. 9

De delegatie van macht draagt het risico van misbruik daarvan in zich. De
blootstelling aan misbruik is niet het gevolg van een ongelijkwaardige
uitgangspositie maar is inherent aan de fiduciary relationship. 10

Op de fiduciary rust de plicht van een 'undivided loyalty' jegens de belang-
hebbende. De norm van de duty of loyalty wordt door Clark als voIgt
omschreven:

7 A.w. p. 273.
8 De fiduciary relationship wordt door Finn als voigt omschreven:' A person will be a fiduciary

in his relationship with another when and in so far as that other person is entitled to expect
that he will act in that other's interests or (as in a partnership) in their joint interests, to
the exclusion of his own several interest'. Daarbij merkt hij op dat rechtsverhoudingen
gewoonlijk deels fiduciary en deels non-fiduciary zijn; P.O. Finn, Fiduciary Law and the
Modem Commercial World, in: Commercial Aspects of Trusts and Fiduciary Obligations,
Oxford 1992, p. 9.

9 T. Frankel, Fiduciary Law, 71 California Law Review, 795 (1983), p. 808.
JO In de literatuur valt een terughoudendheid met betrekking tot een analyse van de fiduciary

relationship te bespeuren, hetgeen door Sheperd als voigt wordt verklaard: 'The approach
of the legal system to fiduciary analysis has been very similar to the approach of the primitive
to cameras. We have shown an overwhelming reluctance to define or in any way "pin down"
the fiduciary relationship. Of course, part of the reason for this is that the concept is unusually
difficult, being intrinsically non-rational. However, we must also recognize that our reluctance
to a large extent results from a fear that defining the concept we will rob it of its dynamics
and therefore its soul.'; J.C. Sheperd, The Law of Fiduciaries, Toronto 1981, p. 3.
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'This duty prohibits the fiduciaries from taking advantage of their beneficiaries
by means of fraudulent or unfair transactions'."

De ten aanzien van corporate opportunities gestelde norm wordt in het
algemeen op deze plichten voortvloeiend uit de fiduciary relationship
gebaseerd. Sommige auteurs" zien de doctrine of corporate opportunities
als voortvloeiend uit de regels inzake conflict of interests, die op hun beurt
evenwel een specifieke toepassing vormen van het beginsel van fiduciary
duty.

1.3 Hoofdregel inzake corporate opportunities en geadresseerden

Uitgangspunt is dat een director of officer"

'cannot acquire an interest adverse to that of the corporation, while acting for
the corporation or when dealing individually with third persons. '14

Als uitvloeisel van deze regel van 'undivided loyalty' geldt voor de
corporate opportunity-problematiek:

'If a business opportunity is deemed to be a corporate opportunity of a given
corporation, then the fiduciaries of that corporation (. .. ) may not take or usurp
the opportunity for themselves. '15

II Clark, Corporate Law, p. 141. Zie ook het Corporate Director's Guide Book, opgesteld
door een comrnissie van de American Bar Association, dat de verplichtingen voor een director
in twee categorieen verdeelt: de duty of loyalty en de duty of care, waarbij de duty ofloyalty
als voIgt wordt weergegeven: 'By assuming his office, the corporate director commits an
allegiance to the enterprise and acknowledges that the best interests of the corporation and
its shareholders must prevail over any individual interest of his own. The basic principle
to be observed is that the director should not use his corporate position to make a personal
profit or gain other personal advantage.'; Corporate Director's Guidebook, Chicago 1976,
p. 13.

12 Zie J .E. Nervig, Corporate Opportunity, 2, The Journal of Corporation Law, 405, alsmede
Stephen W. Hamilton, Recent Developments, 2, The Journal of Corporation Law 558 (I977),
p.558.

13 Zie voor wat betreft de inhoud van de begrippen director en officer hierna § 2.1.2.
14 Fletcher Cyc. Corp., § 861.
15 Aldus Clark, a.w. p. 223. Vg\. Fletcher Cyc. Corp., § 861.1: 'one who occupies a fiduciary

relationship to a corporation may not acquire, in opposition to the corporation, property
in which the corporation has an interest or tangible expectancy or which is essential to its
existence .'
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Het verbod van toeeigening van een corporate opportunity vloeit voort uit
de 'undivided loyality' die 'fiduciaries' jegens de vennootschap zijn
verschuldigd. Geldt het verbod daarmee aileen voor de director en officer
van een vennootschap, of ook voor andere werknemers? In enkele
gerechtelijke uitspraken wordt geoordeeld dat het verbod eveneens van
toepassing is op andere functionarissen die actief bij het management zijn
betrokken." Brudney en Clark zien geen rechtvaardiging voor een algeheel
verbod tot toeeigening voor non-executive employees, vanwege de lagere
beloning en de minder zekere tijdsduur van hun dienstverband. Waar de
grens precies loopt, valt in het algemeen niet te zeggen:

'It suffices for our purpose to indicate that the line should not be drawn at formal
"officer" status but somewhere lower down the ladder of command'. 17

Relatiefweinig gerechtelijke uitspraken hebben betrekking op aandeelhou-
ders als zodanig. In de uitspraak in David 1. Green & Co. v. Dunhill
International, Inc.18 is dit wel het geval, maar daar lijkt een duty
of loyalty van de aandeelhouder te worden aangenomen vanwege zijn
betrokkenheid bij andere functies." Ook Nervig onderstreept het verband
met bestuurlijke bevoegdheden waar hij - met verwijzing naar Perlman
v. Feldmanrr" - stelt:

'Even majority shareholders, not usually in a fiduciary relationship with the
corporation, may be held liable under the corporate opportunity doctrine if they
dominate the board of directors and then impliedly assume the director's
liability' ?I

16 Zie Science Accessories Corp. v. Summagraphics Corp., waar gesproken wordt van 'key
managerial personnel'; zie § 2.2 en noot 52 daarbij, Tn Miller v. Miller wordt verwezen
naar het 'well-recognized, common-law principle that one entrusted with tbe active
management of a corporation, such as an officer and director, owns a fiduciary relationship
to tbe corporation.'; zie § 2.3 en noot 62 daarbij.

17 Brudney en Clark, A New Look, p. 1030, noot 106.
18 249 A. 2d. 427.
19 In de uitspraak wordt gerefereerd aan 'circumstances in which a stockholder, hy virtue of

his control of corporate functions, makes a choice advantageous to himself and against the
corporate interest. '

20 Zie § 2.9 en noot 92 daarhij.
21 Nervig, a.w. p. 418. Zie ook Paul Carrington and Dan McElroy, The Doctrine of Corporate

Opportunity Applied to Officers, Directors and Stockholders of Corporations, 14, Business
Lawyer, 957, p. 968. Vgl. in dit verband het betoog voor het Nederlandse recht van Huizink,
dat naarmate de invloed van aandeelhouders van de vennootschap (op het bestuur en de raad
van commissarissen) groter is, zij zich bij de aanwending daarvan meer dienen te rich ten
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Een uitdrukkelijke regeling voor de controlling shareholder geeft § 5.12
van de ALI Principles of Corporate Governance.f
Op aandeelhouders in close corporations is volgens verschillende gerechtelij-
ke uitspraken eveneens de duty of loyalty van toepassing, vanwege onder
meer de gelijkenis met een partnership." Dit geldt eveneens voor de
partners in een joint venture."

2 Casusposities in rechtspraak

2. J Inleiding

2.1.1 Indeling

Alvorens in te gaan op de regels die in de VS worden toegepast bij de
corporate opportunity problematiek, besteed ik aandacht aan casusposities
waarin die regels veelvuldig toepassing vinden. Daartoe verdeel ik een
zestigtal Amerikaanse uitspraken in een aantal categorieen en sub-categorieen
die typerend zijn voor gevallen waarin de problematiek van corporate oppor-
tunities aan de orde is.

Voor alle duidelijkheid verme1d ik dat het hierbij gaat om een indeling van
gevallen waarin op de doctrine van corporate opportunities een beroep werd
gedaan. Daarrnee is niet gezegd dat in de desbetreffende gevallen ook werd
geoordeeJd dat er sprake was van een niet-toelaatbare toeeigening door een
functionaris van een niet vrijgegeven corporate opportunity. Ben algemene
regel per (sub- )categorie van gevallen laat zich niet deduceren. Bij een
oordeel omtrent de kwalificatie van een opportunity (als weI of niet zijnde
een opportunity die aan de onderneming toebehoort) en de toelaatbaarheid
van de toeeigening daarvan door een functionaris, komt het in het bijzonder
aan op de omstandigheden van het geval," alsook op het door de functio-

op het belang van de vennootschap en de daarmee verbonden onderneming; zie § 1.2 van
hoofdstuk 5.

22 Zie § 4.2. Ook Clark noemt de groot-aandeelhouder zonder voorbehoud als fiduciary voor
wie de hoofdregel geldt; Corporate Law, t.a.p,

23 Zie Clark, Corporate Law, p. 798 en 799.
24 Zie Carrington en McElroy, t.a.p.
25 Vooraf zij erop gewezen dat in een aantal van de hierna genoemde zaken bijkomende

omstandigheden spelen die evident maken dat het handelen van de functionaris ontoelaatbaar
is.
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naris gevoerde verweer; deze factoren zijn ook binnen een (sub-)categorie
steeds weer verschillend. Daarbij komt dat de hierna te noemen uitspraken
door rechters van verschillende deelstaten respectievelijk federale rechters
zijn gedaan, zulks over een peri ode van zo'n honderd jaar waarin het
leerstuk van corporate opportunities sterk tot ontwikkeling is gekomen,
met aile wijzigingen van dien in de daarbij aan te leggen maatstaven. Voor
een inzicht in het leerstuk van corporate opportunities is dan ook niet zo
zeer van belang de toepassing van een regel in het concrete geval, maar
de vraag welke regel wordt toegepast; hierop wordt ingegaan in § 3.
De indeling van casusposities van Amerikaanse uitspraken dient ten einde
een beter zicht te krijgen op de wijzen waarop de problematiek van
corporate opportunities zich kan manifesteren. De vermelding in voetnoten
van de kern van (bepaalde elementen van) het oordeel van de rechter over
de zaak in kwestie (waarbij met name wordt ingegaan op de kwalificatie
van de opportunity) dient om niet volledig voorbij te gaan aan een eventuele
nieuwsgierigheid van de Iezer naar de 'uitkomst' van de zaak.

De indeling leidt allereerst tot een hoofd-categorie van uitspraken die
betrekking hebben op de bedrijfsactiviteiten van de vennootschap. Deze
hoofd-categorie kan worden onderverdeeld in een sub-categorie waarin
activiteiten in het geding zijn die direct concurreren met de bedrijfs-
activiteiten van de vennootschap, en een sub-categorie bestaande uit gevallen
waar het gaat om andere activiteiten die niet als direct concurrerend kunnen
worden beschouwd, maar die een zekere mate van verwantschap met de
bedrijfsactiviteiten vertonen of in het verJengde daarvan liggen.
De hoofd-categorie van bedrijfsactiviteiten wordt aldus onderscheiden van
de andere hoofd-categorie die ziet op transacties of handelingen van de
vennootschap die betrekking hebben op de verwerving van zaken, diensten
of rechten, waarover de vennootschap de beschikking wil hebben ten einde
(beter) in staat te zijn haar eigenlijke bedrijfsactiviteiten uit te oefenen.
De hoofd-categorie van opportunities met betrekking tot de verwerving
van goederen, kan weer worden onderverdeeld in de sub-categorie van zaken
waar het gaat om de verwerving van concessies voor mijnbouw of winning
van olie en gas en de sub-categorie van verwerving van produktie-licenties.
Onder deze hoofd-categorie vallen eveneens de gevallen van verwerving
van gebruiks- of eigendomsrechten met betrekking tot onroerende goederen,
waarin de vennootschap is gehuisvest of die anderszins voor haar van belang
is, bijvoorbeeld in verband met de uitbreiding van de bedrijfsactiviteiten.
Tenslotte vallen onder deze hoofd-categorie de gevallen van toelevering
van goederen of diensten aan de vennootschap.
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Een derde hoofd-categorie vormen de zaken waarin het gaat om rechten
met betrekking tot de vennootschap zelf. In die casus is aan de orde de
verwerving van aandelen in de vennootschap die de bedrijfsactiviteiten
uitoefent of van vorderingen op de vennootschap. Eveneens wordt in deze
categorie ingedeeld de zaak waarin in dispuut was de zeggenschap over
de distributie van de produkten van de vennootschap onder haar klanten
in een tijd dat het aanbod achterbleef bij de vraag."

2. J. 2 Titulatuur functionarissen

Voor een beter begrip van de hierna te behandelen gerechtelijke uitspraken,
verdienen de aan functionarissen binnen een Amerikaanse vennootschap
toegekende titels enige uitleg.
Het hoogste orgaan van de kapitaalvennootschap is de Board of Directors.
In beginsel is alleen het college als geheel bevoegd en kunnen aan de
individuele leden van het orgaan slechts bevoegdheden toekomen krachtens
delegatie.
De Board benoemt een aantal officers. Gewoonlijk gaat het daarbij om een
president, een of meer vice-presidents, een secretary en een treasurer;"
tegenwoordig worden deze titels ook weI toegekend aan de chairman of
the board (te onderscheiden van de president van de corporation), de general
counsel, division managers en aan executive vice-presidents. 28 De president
(en uiteraard ookde chairman) is praktisch altijd lid van de board; de andere
officers zijn dat soms. De bevoegdheden van de officers zijn meestal
neergelegd in de statuten van de vennootschap of in board resolutions. Ook
de officers zijn onderworpen aan een fiduciary duty."

2.2 Directe concurrentie met bedrijfsactiviteiten

Een voorbeeld van een opportunity die een rechtstreekse concurrentie
vormde voor de bedrijfsactiviteiten was aan de orde in de zaak Borden v.
Sinskey .30 De activiteiten van de Corp. America Inc. bestonden uit 'buying
and holding bank stocks and bank related assets'. Sinskey (niet alleen pre-

26 Zie voor een andere, doch voorwat betreft de sub-categorieen in grote lijnen gelijke indeling:
Weisser, p. 29 e.v.

27 Aldus Uniken Venema, a.w. p. 225 en 226.
28 Zie Clark, a.w. p. 1I3 en 114.
29 Zie Clark, t.a.p.
30 Borden v. Sinskey, 530 F. 2d 478 (3d Cir. 1976) Het US Court of Appeals oordeelt dat

er sprake is van een corporate opportunity.
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sident, director maar ook groot-aandeelhouder van de vennootschap)
verwierf voor zichzelf aile uitstaande aandelen in Edgewater National Bank,
alhoewel Corp. America Inc., daarbij vertegenwoordigd door Sinskey, actief
op zoek was naar te verwerven aandelen in banken.
Van een directe concurrentie met de bedrijfsactiviteiten was eveneens sprake
in Albert A. Volk Company, Inc. v. Fleschner Bros. Inc.,31 waar het ging
om het in prive verkrijgen van een opdracht tot sloop van een 'generating
station' door officers en directors van een vennootschap waarvan de activitei-
ten bestonden uit het slopen van gebouwen.
In Urban J. Alexander Co. v. Trinkle" richtte de vennootschap zich op
de handel in securities (waardepapieren en onroerend goed). TrinkJe
(salesman, director en vice-president) verwierf in prive het recht om hetzij
aile aandelen in The Independent Ice and Coal Company (The Independent)
te kopen, hetzij deze op commissie-basis te verkopen. Trinkle kocht de
aandelen te zamen met een derde waarbij de onderlinge afspraak werd
gemaakt dat indien de aandelen niet binnen een bepaalde peri ode zouden
worden verkocht aan derden, The Independent zou worden geliquideerd
en de vermogensbestanddelen zouden worden verkocht. Alexander Co. stelde
vervolgens dat het een opportunity betrof die aan de vennootschap
toebehoorde.
In Maclary v. Pleasant Hills Inc.33 ging het om de president van een
projectontwikkelingsmaatschappij die de vennootschap aan zichzelf grond
deed verkopen en daarop zelf een aantal huizen bouwde en verkocht, in
p1aats van die projecten door de vennootschap te laten ontwikkelen.
De geschillen komen ook in de familiesfeer voor. Zo speelde tussen de
broers Patrick en John Cain (Cain v. Cain),34 die ieder voor 50%

31 Albert A. Yolk Company Inc. v. Fleschner Bros. Inc. 83 N. E. 2d 15. Het Court of Appeal
van New York (1948) oordeelt dat er sprake is van schending van fiduciary obligations,
nu de kennis omtrent de opportunity werd verkregen in hun hoedanigheid van officers
respectieve1ijk directors, en deze niet werd meegedeeld aan hun collega's.

32 Urban 1. Alexander Co. v. Trinkle, 224 S.W. 2d 923. Het Court of Appeals van Kentucky
(1949) legt als criterium aan de goede trouw ('good faith') van de functionaris. Op grond
daarvan, alsrnede vanwege de aanwezigheid van een 'financial inahility and legal incapacity'
van de vennootschap om de opportunity zelf te exploiteren, wordt geoordeeld dat er niet
sprake is van een schending van plichten door de functionaris.

33 Maclary v. Pleasant Hills Inc., 109 A. 2d 830 (DeI.Ch. 1954). Het Court of Chancery van
Delaware oordeelt: 'this was the type of opportunity which Robert was under a duty to
exercise for the benefit of the corporation'.

34 Cain v. Cain, 334 N.E. 2d 650. Het Appeals Court of Massachusetts (1975) oordeelt dat
'John's acquisition of Novo's business, (... ) whether viewed as the appropriation of a
corporate opportunity or direct competition with Airport (... ) is a violation of John's duty
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deelnamen in een vennootschap die een wegtransportonderneming dreef
(werkzaam bij Boston Airport), het geschil over de beeindiging door Novo
Air Freight van haar contract met de vennootschap van de gebroeders Cain
en het aangaan van een nieuw contract met een nieuw door John opgerichte
vennootschap.
De zaak Hill v. HiII35 betrof de echtgenoten Hill, beiden aandeelhouder
en director in Hill Equipment Company, die zich toelegde op de installatie
van apparatuur in benzinestations, welke echtelieden e1kaar beconcurreerden
doordat Mr Hill een eigen onderneming Hillcrest Co. oprichtte met exact
dezelfde activiteiten en daarbij gebruik maakte van het personeel, het
management en de apparatuur van de joint venture.

Een complicerende factor is vaak dat de betrokken persoon reeds van begin
af aan buiten de vennootschap in kwestie zelf activiteiten uitoefende. Dit
is het geval in Burg v. Horn36 waar het ging om een joint venture met
als activiteiten de aankoop en de exploitatie van low rent buildings. Horn,
director van de joint venture, had al voordat hij met zijn joint venture
partners in zee ging, een eigen onderneming met dezelfde activiteiten. Hij
raakte in conflict met zijn partners, toen hij voor zijn eigen onderneming
een aantaJ low rent buildings verwierf.
Ook in Anderson v. Dunnegan" ging het om een aantal projecten die
uitgevoerd werden door een andere onderneming van de groot-aandeelhouder
in de construction company.

as an officer and director 'reasonably to protect the interests of the corporation'.'
35 Hill v. Hill, 420 A. 2d 1078 (Penn. 1980). Het verweer dat de vennootscbap zelf financieel

niet in staat zou zijn geweest de opportunity te exploiteren, wordt door het Supreme Court
van Pennsylvania verworpen als voorbijgaand aan 'the fundamental concept that an officer
or director may seize a corporate opportunity if the same is made known to the shareholders,
who consent to the acquisition of tbe opportunity hy the individual officer or director instead
of the corporation, and such action is not detrimental to the creditors of the corporation. '

36 Burg v. Hom, 380 F. 2d 897 (2d Cir. I967).Gezien het feit dat Hom niet full-tirnewerkzaam
was voor de joint venture en van begin af aan tevens werkzaamheden verrichtte voor andere
ondememingen met soortgelijke activiteiten, oordeelt het US Court of Appealsdat 'a person's
involvement in more than one venture of the same kind may negate the obligation which
might otberwise be implied to offer similar opportunities to anyone of them.' Zie ook hierna
§3.3.1.

37 Anderson v. Dunnegan, 250 N.W. 115. Na gesteld te hebben dat er sprake was van een
ongebruikelijke relatie tussen Dunnegan en de andere partners/aandeelhouders, waarbij
Dunnegan werd toegestaan zijn banden met andere bouwondememingen te continueren,
oordeelt het Supreme Court van Iowa (1933) dat de gewraakte handelingen niet resulteerden
in een 'violation of his duty to the corporation because they were done pursuant to conceded
rights. '.
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De problematiek van corporate opportunities speelt zich vaak af tegen de
achtergrond van andere geschillen in de vennootschap. In Graham Y.

Mimms" spatte het samenwerkingsverband, dat zich richtte op de
ontwikkeling van voormalige huurpanden tot appartementencomplexen
bestemd voor de verkoop, door grote conflicten uit elkaar. Dit leidde ertoe
dat Mimms een nieuwe onderneming oprichtte en daarin kort daarna zes
projecten ontwikkelde.
In Coleman v. Hanger" kwam de problematiek aan de orde naar aanleiding
van een geschil over de verkoop van de aandelen in de vennootschap aan
Coleman, waarbij werd overeengekomen dat levering zou plaatsvinden nadat
prijsvaststelling had plaatsgevonden. Een geschil over de prijsvaststelling
vertraagde vervolgens de levering. Tussentijds richtten de (oud)-eigenaren
een nieuwe vennootschap op met dezelfde activiteiten. Coleman stelde
daarop dat aile risicovolle projecten in de verkochte vennootschap waren
ondergebracht, terwijl de min of meer van winst verzekerde projecten aan
de nieuwe vennootschap ten goede kwamen.

De concurrentie kan ook plaatsvinden doordat de functionaris zelf een
concurrerende onderneming start. In Rosenblum v. Judson Eng. COrp.40
richtten de officers en directors van een vennootschap met activiteiten op
het gebied van produktie en verkoop van apparatuur voor de auto-industrie,
een eigen onderneming op die actief was in 'wheel balancing device'.

38 Graham v. Mimms, 444 N.E. 2d 549. Het Appellate Court van lIIinois (1982) begint te
stellen dat de aanwending van 'corporate assets' bij de ontwikkeling van een opportunity
al voldoende is om de opportunity aan de vennootschap te doen toebehoren. Yoorts had
de vennootschap 'a reasonable and justifiable expectation that Mimms would disclose and
tender all the conversion projects he discovered, researched or developed through his use
of Mimco employees and his work as the corporate executive in charge of discovering,
researching and developing such business opportunities. '

39 Coleman v. Hanger, 275 So. 784 (1925). Her Court of Appeals van Kentucky oordeelt met
betrekking tot de oud-eigenaren: 'It is clear that as individuals they acquired stock in the
new company by virtue of their ownership of stock in the old company, and that the business
of the new company was developed through the good will theretofore established by the
old company and by their efforts while acting as directors of the latter company. In so doing
they received the earnings that would have been received by appellant except for the formation
of the new company, and in equity and good conscience they should be required to account
to him therefor.'

40 Rosenblum v. Judson Eng. Corp., 109 A. 2d 558 (N.H. 1954). Het Supreme Court van
New Hampshire oordeelt hier in hoger beroep van een tussenvonnis met betrekking tot het
houden van een discovery procedure; tot een inhoudelijk oordeel over het geschil komt het
derhalve niet.
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De groot-aandeelhouder Ford in een vennootschap die zich toelegde op
de produktie van glasplaten, startte een onderneming met dezelfde activiteit
in een nabij gelegen lokatie. Hij stelde daarbij te goeder trouw te hebben
gehandeld nu het ging om een 'new and growing industry in the US' (wij
schrijven 1885) en hij door a1duste handelen bewerkstelligde dat de concur-
rentie in bevriende handen was (Barr v. Pittsburgh Plate Glass CO.41

).

Soms betreft het de oprichting van een concurrerende onderneming in een
geheel andere regio, bijvoorbeeld in Canada in plaats van de VS,42 dan
wei in een gebied waar de vennootschap juist zelf activiteiten wil starten
als uitbreiding."
Uitbreiding die wordt nagestreefd vanwege een tekort aan ruimte, speelde
een rol in Lincoln Stores v. Grant," waar een director van een vennoot-
schap die een warenhuis dreef, voor zichzelf de aandelen verwierf in een
vennootschap die een nabij gelegen concurrerende onderneming dreef,
terwijl in eerstbedoelde vennootschap regelmatig de noodzaak om over meer
ruimte te beschikken, werd besproken.

41 Barr v. Pittsburgh Plate Glass Co., 51 F. 33. Het US Circuit Court (1892) oordeelt: 'Capt.
Ford was neither a director nor an officer of the company. The fact that he was a stockholder
did not preclude him, acting in good faith, from going into another and independent
corporation or partnership organized to prosecute the great industry of making plate glass.
He was not the agent of the Pittsburgh Plate Glass Company for any purpose, nor was he
acting in any fiduciary capacity for tbat company.'

42 Zie Solornine v. Hollander, 16 A. 2d 203 (1940). De hier door het Court of Chancery van
New Jersey toegepaste regel (later bekend als de Solornine-regel) stelt dat er geen corporate
opportunity is indien voldaan is aan een van de volgende voorwaarden:
a. de fiduciary handelde in 'good faith';
b. er is sprake van een 'incapacity' van de vennootschap om de opportunity zelf te

exploiteren;
c. de opportunity is niet 'essential to the corporation';
d. hij de exploitatie van de opportunity is geen gebruik gemaakt van de 'company's

resources' ;
e. door exploitatie van de opportunity treedt men niet in concurrentie met de vennootschap,

Daarbij wordt geoordeeld dat in casu aan aile voorwaarden lijkt te zijn voldaan, zodat
er geen schending is van een rechtsplicht door de directors.
Zie ook hierna * 3.3.2.

43 Zie Morad v. Coupounas, 361 So. 2d 6 (Ala. 1978). Het Supreme Court van Alahama
kwalificeert de opportunity als een corporate opportunity.

44 Lincoln Stores v. Grant, 34 N.E. Zd 704 (1941). Het Supreme Judicial Court van
Massachusetts overweegt: 'From an examination of the facts in the case at bar, we think
it follows that the Reid & Hughes store was not essential to the company, and that it was
something in which the company had no interest or expectancy. For that matter, it appears
that it was being operated many years before the plaintiff company opened its store in
Norwich. Its acquisition hy the company bad never been considered. ' Het oordeelt dan ook
dat er niet sprake is van een corporate opportunity.

22



Amerikaans recht

De wedijver kan ook het streven van de vennootschap betreffen om aandelen
in een andere vennootschap te verwerven, welke aandelen vervolgens door
een functionaris van de eerstbedoelde vennootschap worden verworven.
In Hubbard v. Pape" betrof het de verwerving door functionarissen van
aandelen in een vennootschap, waarvan de acquisitie door andere functiona-
rissen aan eerstbedoelde vennootschap was aanbevolen. In Kaplan v.
Fenton46 ging het om de nagestreefde uitkoop van minderheidsaandeelhou-
ders door de meerderheidsaandeelhouder; een director van de meerderheids-
aandeelhouder bleek uiteindelijk zelf de aandelen van de minderheidsaandeel-
houders te hebben verworven.

In een aantal gevallen gaat het om een functionaris die een opportunity
verwerft, ten aanzien waarvan hij eerder bij onderhandelingen over de
verwerving daarvan door de vennootschap als haar vertegenwoordiger was
betrokken. Zo onderhandelde Lundgren, als president en director van Berlin
Air Inc. over een lucratief contract voor charter-vluchten. Lundgren richtte
vervolgens zelf een eigen onderneming op en verwierfhet contract in naam
van zijn eigen onderneming (Klinicky v. Lundgren)." In Trayer v. Bristol
Parking" ging Trayer, director van de vennootschap Bristol Parking, die
parkeerplaatsen in Bristol exploiteerde, namens de vennootschap onderhan-
delen over de koop van de zogenaamde Market lots, die hij uiteindelijk
voor zichzelf verwierf en vervolgens te huur aanbood aan Bristol Parking.

In sommige gevallen beroept de functionaris zich op de onmogelijkheid
van de vennootschap om de opportunity zelfte verwerven. Zo stelde Kainz,

45 Hubbard v. Pape, 203 N.E. 2d 365 (Ohio 1964). In deze procedure werd niet hetwist dat
het om een corporate opportunity ging.

46 Kaplan v. Fenton, 278 A. 2d 834 (Del. 1971). Het Supreme Court van Delaware oordeelt
dat er niet (meer) sprake is van een corporate opportunity gezien de impliciete afwijzing
van deze opportunity (de President had gesteld dat aanbieding aan de vennootschap niet nodig
was, nu het ging om een aanbod van de aandelen als onderdeel van een grotere transactie
waarvoor de vennootschap geen interesse had) en een expliciete afwijzing van een vrijwel
identieke opportunity (door de gehele board) enige tijd voordien.

47 Klinicki v. Lundgren, 695 P. 2d 906 (Or. 1985). In de procedure was slechts het verweer
aan de orde waarin een heroep werd gedaan op de 'financial inahility' van de vennootschap.
Zie ook § 4.2.3.

48 Trayer v. Bristol Parking, 95 S.E. 2d 224. Het Supreme Court of Appeals van Virginia
(1956) oordeelt dat er sprake is van schending van de 'fiduciary duty', nu 'Trayer, a director
of Parking, with full knowledge that his corporation desired to acquire the Market lot in
furtherance of its business purposes, and commissioned to negotiate for its purchase by the
corporation, nevertheless, purchased the property for himself. '
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aandeelhouder, director, president en general manager van de projectontwik-
kelingsmaatschappij Man-Van Development Inc. dat de vennootschap finan-
cieel niet in staat was zelf het voorkeursrecht wat betreft de koop van een
bepaald stuk land uit te oefenen, welk recht vervolgens aan Kainz werd
overgedragen (Lussier v. Mau-Van Development, Inc.49

).

In dat soort situaties bestaat veelal gerede twijfel over de aanwezigheid
van zo'n onmogelijkheid om de opportunity te verwerven of het gebrek
aan belangstelling van de vennootschap daarvoor, met name indien de
vennootschap wat betreft haar steUingname vaart op het advies van de
functionaris die de opportunity vervolgens zelf verwerft. Dit laatste was
aan de orde in Higgins v. Shenango Pottery Cornpany.i" waarin de functio-
naris de vennootschap adviseerde niet mee te dingen naar een opdracht tot
produktie van bepaalde bestanddelen van porselein benodigd voor het
'magnetic land mine program', aangezien de porseleinen onderdelen groter
en zwaarder waren dan het porselein dat gebruikelijk werd geproduceerd
voor serviezen. Vervolgens verwierf de functionaris de opdracht voor zijn
prive-vennootschap, doch liet het contract lopen via Shenango als
hoofdaannemer die het geheel weer uitbesteedde aan de vennootschap van
de functionaris, ten gevolge van welke constructie Shenango volledig risico
liep onder het contract.

De doctrine van corporate opportunities vindt ook weI toepassing indien
een functionaris een vennootschap met medeneming van klanten verlaat
en een eigen concurrerende onderneming opricht. Zo verliet Redmont de
vennootschap Abbott om een concurrerende onderneming te starten, die
vervolgens opdrachten verkreeg waarop ook Abbott vertegenwoordigd door

49 Lussier v. Man-Van Development, Inc., 667 P. 2d 804 (Haw. 1983). Hetlntermediate Court
of Appeals in Hawai stelt: 'The record in this case shows that not only was Mau-Van
financially incapable of purchasing lots 19 and 20, but also that Kainz had disclosed the
opportunity of such purchase to the shareholders and impliedly obtained their consent to
his acquiring the lots and that Kainz's action did not prejudice Man-Van's creditors', en
oordeelt dat er niet (rneer) sprake is van een corporate opportunity.

50 Higgins v. Shenango Pottery Company, 279 F. 2d 46. Het Court of Appeals (1960) stelt
dat 'good faith' van de gedaagde niet kan worden aangenomen, nu hij onmiddellijk een eigen
vennootschap oprichtte die de opdracht vervolgens verwierf. Het argument dat de opdracht
voor Shenango te complex zou zijn, is niet overtuigend; niet is in te zien waarom prohlemen
daarbij door een grote, financieel solide en ervaren vennootschap niet zouden kunnen worden
overwonnen, terwijl zulks voor een nieuw opgerichte organisatie van de gedaagde niet
bezwaarlijk zou zijn. Daarbij komt dat Shenango ook in de gevolgde constructie het volledig
risico onder het contract liep.
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Redmont had ingeschreven toen hij daar nog werkzaam was (Abbott v.
Redrnonr").

Het leerstuk wordt eveneens gebruikt als wapen in de strijd tegen
concurrentie door oud-medewerkers. In Science Access. v.
Sumrnagraphics'? betrof het de concurrentie door drie oud-werknemers
van Science Accessories Corporation die een nieuwe 'digitizer' hadden
ontwikkeld, gebaseerd op een andere techniek dan de digitizers geproduceerd
door hun voormalige werkgever. De nieuw ontwikkelde digitizer werd
algemeen beter geacht en was daarbij ook nog goedkoper.

In Leff v. Gunter" ging het om de situatie dat twee partners een samen-
werkingsverband (bouwconsortium) onder valse voorwendselen verlieten
om zelfstandig - via stromannen - op het betrokken bouwproject in te
schrijven.

In Energy Resources Corp., Inc. v. Porter'i4 betrofhet geschil een opdracht

51 Abbott v. Redmont, 475 F. 2d 85 (2d Cir. 1973). Doordat het US Court of Appeals tot
een bevestigend antwoord komt op de vraag of er sprake was van een 'tangible expectancy'
in de verwerving van de opdrachten, zulks in comhinatie met de omstandigheid dat Redmont
door zijn vroegere functie over aile informatie beschikte met hetrekking tot de opdrachten,
oordeelt het dat er sprake was van een corporate opportunity. Het Court stelt even wei dat
deze corporate opportunity door Abbott opgegeven moet worden geacht, doordat niet tijdig
werd gereageerd op verzoeken van de opdrachtgever. Aldus luidt het eindoordeel dat er
niet sprake is van 'misappropriation'. Zie ook § 3.2.

52 Science Access. v. Summagraphics Corp., 425 A. 2d 957 (Del. 1980). Het Supreme Court
van Delaware oordeelt: 'the uncontradicted findings of the Court below were: that Brenner
(de uitvindervan her concept waarop de nieuwe digitizer was gehaseerd, A. V. )was unwilling
to permit his concept to be either disclosed to or used by SAC; and that SAC was "neither
inclined nor able to develop new products" in the digitizer field by reason of its poor financial
condition and its evident unwillingness during the period in question "to develop products
suggested by Whetstone. " Those findings are clearly sufficient to support the Trial Court's
conclusion that Brenner's concept was not an opportunity available to SAC but one that
defendants could legally embrace as their own; and SAC does not claim otherwise.'

53 Leff v. Gunter, 658 P. 2d 740 (Cal. 1983). Het Supreme Court van California oordeelt:
'a partner's duty not to compete with his partnership with respect toa partnership opportunity
which is actively being pursued by the partnership survives his withdrawal therefrom.'

54 Energy Resources Corp., Inc. v. Porter, 438 N. E. 2d 391 (1982). Inzake het verweer van
Porter dat de opdrachtgever niet bereid zou zijn de opdracht te geven aan ERCO, hetgeen
de opportunity niet meer een corporate opportunity zou doen zijn, stelt het Appeals Court
van Massachusetts: 'For the reason that the firmness of a refusal to deal cannot he adequately
tested by the corporate executive alone, it has not been favored as a defense unless the refusal
has first been disclosed to the corporation. Without full disclosure it is too difficult to verify
the unwillingness to deal and too easy for the executive to induce the unwillingness.' Justice
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voor een onderzoeksproject dat vice-president en chief-scientist Porter van
ERCO voor zichzelf verwierf; het ging daarbij om een onderzoeksopdracht
als 'sub-contractor' van Howard University die als hoofd-contractspartij
op een groter onderzoeksproject, waar de betwiste opdracht deel van
uitmaakte, zou inschrijven. In deze kleurrijke casus speelde een rol dat
men verwachtte dat de opdrachtgevereen 'minority institution' als Howard
University (vanouds een universiteit met veel kleurlingen) positief zou dis-
crimineren, en waarbij Howard University vraagtekens zette bij een rol
in het onderzoeksproject van ERCO: men was bevreesd dat ERCO later
het idee van het gehele project zou c1aimen ten koste van de 'minority
institutions'. am die reden werd vanuit Howard University de suggestie
gedaan dat Porter - zelf een kleurling - een eigen onderneming ZOLI op-
rich ten die vervolgens als sub-contractor zou optreden.
Een merkwaardig geval, waarin niet de vennootschap maar derden zich
erop beriepen dat een inschrijving in een gunningsprocedure door een
functionaris in prive moest worden toegerekend aan de vennootschap
waarvoor hij werkzaam was, deed zich voor in Alvest, Inc. v. Superior
Oil Corporation." Een olie- en gasconcessie werd bij loting toegewezen
aan Alvest. Vervolgens werd de toewijzing herroepen vanwege overtreding
door Alvest van de voorwaarde dat 'each applicant shall have only one
chance in anyone drawing' op grond van het feit dat ook twee van de direc-
tors en officers van Alvest zich hadden ingeschreven: dit zou Alvest - in
het licht van de corporate opportunity doctrine waarin de functionarissen
met betrekking tot de inschrijvingen als (constructive) trustee ten behoeve
van de vennootschap zouden kunnen worden aangemerkt - meer dan een
kans geven in de gunningsprocedure.

Brown voegt daar in een concurring opinion nog aan toe: 'After a great deal of court time
and massive legal fees, this court has now stated what should have heen obvious at the outset:
a fiduciary's silence is equivalent to a stranger's lie.'

55 Alvest, Inc. v. Superior Oil Corporation, 398 P. 2d 213 (Alaska 1965). Het Supreme Court
van Alaska oordeelt dat er sprake is van een 'legitimate interest' van de vennootschap in
de opportunity, die haar tot corporate opportunity rnaakt. Het heroep op instemming van
de vennootschap met de handelingen van de twee functionarissen wordt afgewezen, nu die
instemming niet door de aandeelhouders maar door de board was gegeven. Ten aanzien
van het beroep op afwezigheid van 'bad faith' wordt geoordeeld dat 'bad faith' geen
voorwaarde is om te kunnen oordelen dat een functionaris zijn plichten heeft geschonden
door zich een corporate opportunity toe Ie eigenen.
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2.3 Verwantschap met bedrijfsactiviteiten

In de in deze paragraaf te noemen gerechtelijke uitspraken was er sprake
van business opportunities die activiteiten omvatten die niet exact gelijk
waren aan de activiteiten die reeds door de vennootschap werden uitgeoe-
fend, zodat de vraag aan de orde was in hoeverre er sprake was van een
opportunity die aan de vennootschap toebehoorde.

In Central Railway Signal Co. v. Longden" gaf de board aan de president
de opdracht de produktie- en verkoopmogelijkheden voor 'percussion
primers' (een soort slaghoedjes) te onderzoeken. De president nam daartoe
contact op met de Navy, die geen belangstelling toonde voor deze
produkten, maar weI voor 20 mrn ammunitie. De president richtte
vervolgens een eigen onderneming op, die ter zake aan de Navy een offerte
deed; dit gebeurde eerst op briefpapier van Central Railway, terwijl later
werd voorgewend dat er sprake zou zijn van een dochtermaatschappij van
Central Railway.

In Production Mach. Co. v. Howe" was in het geding in hoeverre de
mogelijkheid om een produktie-licentie te verkrijgen voor een 'saw
sharpening machine' - een machine die mogelijk verwant was aan de door
de onderneming van de vennootschap gevoerde machines - een opportunity

56 Central Railway Signal Co. v. Longden, 194 F. 2d 310 (7th Cir. 1952). Het oordeel van
het US Court of Appeals is: 'It is established here that there was an opportunity to enter
into the contract with the Navy; that the hoard of directors had instructed Longden (de
president, A.V.) and his associates to approach the government with that purpose in mind;
that plaintiff was in a position to and had had the experience necessary to manufacture
ammunition properly and successfully; that McNulty, an employee of plaintiff, acting for
Longden, found the opportunity; that he advised Longden of that opportunity and proposed
that the two of them keep it for themselves; that they proceeded so to do; that the employees
and facilities of plaintiff were utilized in getting a new corporation started and put in oper-
ation.' Het beslist dan ook dat Longden zijn fiduciary obligations heeft geschonden.

57 Production Mach. Co. v. Howe, 99 N.E. 2d 32 (Mass. 1951). Het Supreme Judicial Court
of Massachusetts is inbeginsel gebonden aan de bevindingen van de lagere rechter ten aanzien
van de feiten die als voigt worden weergegeven: 'At the time of the Lindsey contract (de
gewraakte licentie, A.V.) Howe (director van de onderneming, A.V.) knew that (. .. )
(Production) desired to enlarge its field of manufacture to include anything which it was
equipped to make, and (... ) (it) was equipped to manufacture this saw sharpener. In so far
as it is a question of fact, I find that Howe, as a matter of fiduciary duty, ought to have
called this saw sharpener to the attention of (... ) (Production's) board of directors before
consummating the contract with Lindsey, and thus give (... ) (Production) the chance, if
its directors thought it wise, to negotiate with Lindsey.'
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vormde die toekwam aan de vennootschap die zich toelegde op de produktie
van slijp-, vijl- en schaafmachines.

In Durfee v . Durfee & Canning, Inc.58 was in het geding de handel in
'14 No. natural gasoline' door een vennootschap waarvan Canning meerder-
heidsaandeelhouder was, vanwege Canning's functie als treasurer, vice-
president en director van een andere vennootschap die handel de in 'pe-
troleum products, principally gasoline, kerosene and fuel oil'.

Een drietal uitspraken betreft de vraag in hoeverre het afsluiten van
verzekeringen ter zake van het te verhypothekeren onroerend goed, een
opportunity is die toebehoort aan de vennootschap die hypothecaire leningen
verstrekt en daarbij als voorwaarde het afsluiten van een zodanige
verzekering stelt. Zo richtten in Goodman v. Perpetual Building Assoc."
enige board members en general partners een onderneming op die als tus-
senpersoon optrad bij het afsluiten van de verzekeringen en daarvoor
commissies ontving.f"

58 Durfee v. Durfee & Canning, Inc., 80 N. E. 2d 522 (Mass. 1948). Het Supreme Judicial
Court van Massachusetts past de zogenaamde 'fairness-test' (zie hierna § 3.4) toe, en komt
tot het oordeel dat er sprake is van een schending van 'fiduciary obligations', met name
gezien het feit dat Canning gebruik maakte van de 'facilities' en de rnedewerkers van Durfee
& Canning bij het heimelijk zelf exploiteren van de opportunity. Zie ook § 3.4.

59 Goodman v. Perpetual Building Assoc. 320 F. Suppl. 20 (D.C. Dist. Col. 1970). De
betrokken functionarissen beriepen zich op juridische obstakels (zoals de beperkte
doelomschrijving van de vennootschap en wettelijke beperkingen) die het de vennootschap
onrnogelijk maakte zelf de opportunity ter hand te nemen. Het US District Court onderzoekt
of deze beletselen daadwerkelijk aanwezig waren en komt voor een staat waar de activiteiten
werden uitgeoefend tot het oordeel dat dit niet het geval was en oordeelt dat voor zover
het afsluiten van de verzekeringen onder dat recht viel, er sprake was van toeeigening van
een niet vrijgegeven opportunity.

60 Zie ook: Diedrick V. Helm, 14 N.W. 2d 913 (Minn. 1944) en Kerrigan V. Unity Savings
Association, 317 N .E. 2d 39 (1974). In Diedrick v. Helm was de opportunity in de board
aan de orde geweest, die had beslist dat bet de vennootschap niet vrijstond deze activiteiten
te ontplooien en daarvoor ook geen belangstelling bestond. Voorts was de aan de betrokken
functionaris aangeboden opportunity (en de daaruit voor hem voortvloeiende voordelen)
door de board uitdrukkelijk in aanmerking genomen bij de bepaling van zijn totale
arbeidsvoorwaardenpakket, Op die gronden oordeelt het Supreme Court van Minnesota dat
er niet sprake is van toeeigening van een niet vrijgegeven opportunity. In Kerrigan v. Unity
Savings Association verwerpt het Supreme Court van IIIinoishet verweer datwettelijkeregels
Unity verboden de betrokken activiteiten te verrichten, mede gezien het feit dat de opportunity
niet aan de vennootschap was bekend gemaakt en haar aldus niet de gelegenheid was geboden
daaromtrent zelf een oordeel te vormen. Voorts overweegt het Supreme Court dat de
gedaagden bewerkstelligden dat diensten door Unity voor verzekeringen werden verwezen
naar Plaza (een onderneming van gedaagden) en stelt dan: 'Whether tbe funnelling of

28



Amerikaans recht

In enkele zaken betreft het weliswaar produkten die gelijk zijn aan die welke
gevoerd worden door de onderneming van de vennootschap, maar
verschillen de afmetingen van de betrokken produkten.
Dit was het geval in de zaak Higgins v. Shenango Pottery CO.61 en in
Miller v. Miller. 62 In de laatste zaak ging het om een opdracht van de
overheid om 'packing waste' te leveren in 5-7 pound-pakketten. Nu de
onderneming niet was ingericht op de produktie en levering van kleine
volumes, werd de opdracht uitbesteed aan een onderneming opgericht door
de managers Rudolph en Benjamin Miller.
Sommige geschillen betreffen dienstverlening aan dezelfde klanten, maar
het gaat daarbij om diensten van enigszins andere aard. Dit was het geval
in Weismann v. Snyder." Snyder was president en manager van een
vennootschap met activiteiten 'as broker for food manufacturers and canners
in the selling of their products to wholesale grocers and jobbers' (tussenper-
sonen, grossiers). Snyder bemiddelde in prive voor een klant van de
vennootschap bij de verkoop van diens 'grocery business' aan een andere
klant (in feite de verkoop van een onderneming), voor welke bemiddeling
hij een vergoeding ontving.
In Lancaster Loose Leaf Tobacco Co. v. Robinson'? betrofhet Robinson,
officer en aandeelhouder in een 'tobacco warehouse company' die stelde
dat een klant hem had verzocht in eigen naam maar voor rekening van de
klant, tabak te kopen en op te slaan in de magazijnen van de vennootschap.
Later bleek dat Robinson voor eigen rekening handelde in plaats van voor

prospective customers to Plaza is regarded as an appropriation of an asset of Unity,
denominated as good will, or whether it is regarded as an employment of Unity'S facilities
without compensation to it, the result is the same: The defendants were actively exploiting
their position as directors of Unity for their personal benefit.'

61 Higgins v. Shenango Pottery Company, 279 F. 2d 46 (3rd Cir. 1960); zie ook § 2.2 en
noot 50.

62 Miller v. Miller, 222 N.W. 2d 71 (Minn. 1974); zie ook § 3.5.2.
63 Weismann v. Snyder, 156 N.E. 2d 21 (1956). Voor de beoordeling van de opportunity

hanteert her Supreme Judicial Court van Massachusetts de 'faimess-test'(zie hiema § 3.4)
en stelt dat het sterk aankomt op de weging van de ornstandigheden van het geval, waarvoor
de zaak wordt verwezen naar een lagere reehter.

64 Lancaster Loose Leaf Tobacco Co. v. Robinson, 250 S.W. 997 (1923). Na de vaststelling
dat de 'tobacco wharehouse company' zelf nimmer voor eigen rekening handelde, stelt het
Court of Appeals van Kentucky de vraag of 'an officer of a corporation, which corporation
is not at the time and never has been engaged in a particular line of business, is to be denied
the right to go out and engage in that particular thing in his own name and for his benefit,
when in doing so he is neither interfering with the business which the corporation is doing,
nor placing himself in such attitude that his personal interests are made to conflict with his
duty as an officer of the corporation', die het vervolgens ontkennend beantwoordt.

29



Hoofdstuk 2

rekening van de klant, waarop de vennootschap afdracht van de behaalde
winst vorderde.
Een streven naar diversificatie was aan de orde in Wolfensohn v. Madison
Fund Inc.65 waarin Railroad wilde diversificeren in niet-transport activitei-
ten, maar daarbij stuitte op een verbod om acquisities te plegen met behulp
van uitgifte van eigen aandelen. Het management en bepaalde groot-
aandeelhouders vatten daarop het plan op om een holding company op te
richten die ging diversificeren, daarbij gebruikmakend van de verliescompen-
satie van Railroad. Andere aandeelhouders in Railroad verzetten zich
hiertegen op grond van het argument dat de holding company in de toekomst
participaties in niet-transportondernemingen zou kunnen verkrijgen waarin
Railroad zelf zou zijn geinteresseerd.

2.4 Verwerving van concessies

Yoor bedrijven werkzaam in de mijnbouw of in de winning van olie of
gas is de verwerving van exploitatierechten van primair belang; het is een
'grondstof' waar men niet buiten kan.

Nogal wat uitspraken hebben betrekking op gevalJen waarin functionarissen
van de vennootschap exploitatierechten, waarvan de verwerving door de
vennootschap werd nagestreefd, in eigen naam verkrijgen.
In Schildberg Rock Products Co. v. Brooks," evenals in Lagarde v.
Anniston Lime & Stone Co., 67 hadden de desbetreffende functionarissen

65 Wolfensohn v. Madison Fund, Inc. 253 A. 2d 72 (Del. 1969). Het Supreme Court van
Delaware stelt: 'in order to invoke the rule of corporate opportunity, facts must be shown,
inter alia, that the corporation from which the opportunity has been taken is financially able
to undertake the opportunity. (... ) It is obvious from the record before us that Railroad is
not now financially able to acquire any non-transportation enterprise, and has no prospect
of becoming so in the foreseeable future.'

66 Schildberg Rock Products Co. v. Brooks, 140 N.W. 2d 132 (lowa [966). Het Supreme
Court of Iowa bevestigt de kwalificatie door het District Court van de opportunity als een
corporate opportunity, welke kwalificatiesteunt op de volgendeoverweging van het District
Court: 'the opportunity to enter into the lease came from their being officers and directors;
the opportunity was of the type the corporation was engaged in, was financially able to
undertake and would have an interest in.'

67 Lagarde v. Anniston Lime & Stone Co., 28 So. 199 (1900). Er waren hier twee srukken
onroerend goed in het geding. Het eerste betrof het zogenaamde 'Christopher's interest',
dat de vennootschap reeds in huur had en ten aanzien waarvan aan haar een toezegging tot
verkoop was gedaan; de aankoop door twee functionarissen in prive van dit perceel oordeelt
het Supreme Court van Alabama (1900) als een schending van fiduciary obligations. Dat
geldt niet ten aanzien van het zogenaamde 'Martin's interest': het feit dat de functionarissen
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in eerste instantie onderhandelingen namens de vennootschap gevoerd, en
in het eerste geval tevens ook in naam en voor rekening van de vennoot-
schap proefboringen gedaan, alvorens de rechten voor zichzelf werden
verworven.

In Young v. Colombia Oil CO.68 betrof het door de overheid uit te geven
concessies, waarop door de directors van een vennootschap in eigen naam
was ingetekend.
Daarentegen werd in Smith v. Bolin" verwerving van de exploitatierechten
door de onderneming niet meer nagestreefd, vanwege adviezen van de enig
ter zake kundige director. De onderneming werd gedreven door een
partnership waarvan Bolin de enige business manager was, gezien zijn
ervaring in die activiteiten; de andere partners waren 'doctors and business
men'. Bolin adviseerde de board negatief over verlenging van de zogenaam-
de Howard-lease en het eventueel aangaan van de Gist-lease, welk advies
door de board werd gevolgd, waarop beide leases door Bolin werden
aangegaan.
Schimmig is de gang van zaken in De Bardeleben v. Bessemer," waar

in eerste instantie namens de vennootschap onderhandelingen over de verwerving daarvan
hadden gevoerd, schept voor de vennootschap nog geen 'interest already existing ( ... ) or
an expectancy growing out of an existing right' in de opportunity.

68 Young v. Columbia Oil Co., 158 S.E. 678 (1931). In deze complexe zaak (de omschrijving
van de feiten in de processtukken (exclusiefbijlagen) beloopt meer dan 6.000 pagina's) werd
als verweer onder meer gesteld dat door de overheid aan een persoon (waaronder mede
begrepen een rechtspersoon) niet rneer dan 20 are land in concessie zou worden gegeven;
om die reden was de opportunity voor de vennootschap niet interessant, terwijl het frauduleus
zou zijn geweest indien de directors als strornannen van de vennootschap hadden opgetreden.
Het Supreme Court of Appeals van West Virginia stelt dat directors geen persoonlijk voordeel
vanwege hun positie mogen genieten 'without the fullest possible disclosure to and assent
of all concerned'. In het bijzonder acht het Supreme Court nodig dat alvorens te handelen,
de directors hadden moeten trachten de inforrnatie over de opportunity mee te delen, opdat
aile aandeelhouders de mogelijkheid hadden gehad zich in te schrijven voor de te verlenen
concessies.

69 Smith v. Bolin, 271 S. W. 2d 93. Het Supreme Court van Texas (1954) stelt dat 'as managing
partner of their partnership enterprise, respond end (Bolin, A. V.) owed his partners even
a greater duty of loyalty than is normally required.' Het Supreme Court verwijst naar de
beslissing in Meinhard v. Salmon (zie noot 79) waarin het oordeelluidtdat het zich heimelijk
toeeigenen door een managing partner van een 'pre-emptive opportunity, that was thus an
incident of the enterprise', waardoor 'he excluded his co-adventure from any chance to
compete, from any chance to enjoy the opportunity for benefit that had come to him alone
by virtue of his agency', strijd oplevert met zijn fiduciary duty.

70 De Bardeleben v. Bessemer Land & Improvement Co., 37 So. 511 (1904). Het Supreme
Court van Alabama oordeelt dat nu De Bardeleben in naam en voor rekening van de
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de president namens de vennootschap op zoek ging naar nieuwe kolenvelden
en uiteindelijk twee exploitatiecontracten in eigen naam aanging, doch jegens
de vennootschap stelde deze voor rekening van de vennootschap te zijn
aangegaan, welke stelling door hem werd verlaten toen hij zich terugtrok
uit de vennootschap.

In Fliegler v. Lawrence?' besloot de board om bepaalde concessies niet
zelf te verwerven vanwege juridische en financiele problemen, en werd
met de president afgesproken dat deze een vennootschap zou oprichten die
vervolgens de concessies zou verkrijgen, waarbij aan eerstbedoelde
vennootschap een koopoptie op de aandelen in de nieuw opgerichte vennoot-
schap werd verleend. Nadat de koopoptie op de aandelen enige jaren later
was uitgeoefend, welke transactie in winst voor de president resulteerde,
c1aimde aandeelhouders namens de vennootschap - in een zogenaamde
derivative action - de aldus door de president behaalde winst.

2.5 Verwerving van produktierechten

In Guth v. LofC2 verwierfGuth, president en meerderheidsaandeelhouder
in Loft, Inc., voor zichzelf rechten op het Pepsi Cola merk, de produktiefor-
mules alsmede de aan een en ander verbonden goodwill, terwijI Loft, Inc.
op zoek was naar een nieuwe bron voor soft dri nks ter vervanging van Coca
Cola.

De verwerving van de aandelen in een vennootschap die zich toelegde op
de fabricage van 'selflocking nuts' alsmede de verkrijging van de octrooi-

vennootschap op zoek was gegaan naar en had onderhandeld over leases, en had aangegeven
deze te verkrijgen voor rekening van de vennootschap, deze aan de vennootschap toekomen.
Alhoewel de vennootschap ter zake geen 'enforceable interest' had, had zij 'an expectancy,
practical of realization and attended with an advantage valuahle in some degree proportionate
10 the cost of obtaining the same. This valuahle expectancy was so far a property right as
to pass under, and become subject to the trust attaching to De Bardeleben as an officer and
agent of the corporation, and that trust disqualified him to acquire any interest in the lands
to the detriment of that which had been acquired by the corporation in the manner stated'.

71 Fliegler v. Lawrence, 361 A. 2d 218 (Del. 1976). Het Delaware Supreme Court hevestigt
het oordeel van de Court of Chancery, dat het in casu ging om een corporate opportunity
die was aangeboden aan de vennootschap, die echter niet in de financiele enjuridische positie
verkeerde om deze zelf te exploiteren, en dat om die reden de gedaagde gerechtigd was
om deze zelf te verwerven. Vervolgens wordt nagegaan of de optie-voorwaarden redelijk
waren, hetgeen naar het oordeel van de rechter het geval is.

72 GUlh v. Loft,S A. 2d 503 (Del. 1939). Zie § 3.3. J.
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rechten ter zake, was het onderwerp van geschil in Johnston v. Greene."
Airfleet, Inc., waarvan de activiteiten oorspronkelijk bestonden uit de be-
trokkenheid bij verkoop van vliegtuigen, vliegtuigfabrieken en fabrieken
van vliegtuigonderdelen, was niet gemteresseerd in de verwerving van de
octrooi-rechten, die vervolgens door de president zelf werden verworven,
maar waaromtrent op een later tijdstip weer discussie ontstond.?"
Een soortgelijke casus met betrekking tot winst gemaakt op een latere, doch
van begin af aan ook door de vennootschap voorziene, verkoop aan de
vennootschap van een opportunity was aan de orde in Irving Trust Co. v.
Deutsch;" De president onderhandelde namens Accoustic over een
participatie in De Forest Radio vanwege door haar gehouden octrooi-
posities. Toen bleekdat Accoustic de participatie niet kon financieren, bood
de president aan de participatie zelf te verwerven te zamen met anderen
en de beoogde voordelen in de vorm van octrooi-posities door afspraken
ten gunste van Accoustic te laten komen. Met deze constructie ging de board
van Accoustic akkoord. In de procedure ging het om de vraag of de winst
gemaakt op een latere verkoop van de octrooi-posities aan de vennootschap,
ook aan haar ten goede behoorde te komen.

73 Johnston v. Greene, 121 A. 2d 919 (Del. 1956). Het Delaware Supreme Court stelt: 'The
first important fact that appears is that Hutson's offer, which was to sell the patents and
at least part of the stock, came to Odium, not as a director of Airfleets, but in his individual
capacity. The second important fact is that the business of NUII-Shel - the manufacture
of self-locking nuts - had no direct or close relation to any business that Airfleets was
engaged in or had ever been engaged in, and hence its acquisition was not essential to the
conduct of Airfleets' business. The third fact is that Airfleets had no interest or expectancy
in the Nutt-Shel business, in the sense that those words are used in the decisions dealing
with the law of corporate opportunity. ' (welke betekenis van 'interest or expectancy' wordt
samengevat als 'there must be some tie between that property and the nature of the corporate
business'). Op grond daarvan komt het Supreme Court tot het oordeel dat er niet sprake
is van een corporate opportunity.

74 Vgl. ook Production Mach. Co. v . Howe, 99 N.E. 2d 32. 36 (Mass. 1951); zie hiervoor
§ 2.3 en noot 57.

75 Irving Trust v. Deutsch, 73 F. 2d 131 (2d Cir. 1934). Het US Circuit Court of Appeals,
stelt dat de feiten de vraag doen rijzen of Accoustic destijds werkelijk Diet in staat was de
participatie te financieren, en verwijst vervolgens naar 'the wisdom of a rigid rule forbidding
directors of a solvent corporation to take over for their own profit a corporate contract on
the plea of the corporation's financial inability to perform. If the directors are uncertain
whether the corporation can make the necessary outlays, they need Dot embark it upon the
venture; if they do, they may not substitute themselves for the corporation any place along
the line and divert possihle benefits into their own pockets. '
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Cowell v. Mclvlillin" is een zaak waarin Tacoma & Rock Harbor Lime
Company betrokken was in de produktie en verkoop van kalk. De fabricage
in eigen beheer van vaten voor de kalk, kostte de vennootschap 31 cent
per vat. De vennootschap kreeg - in 1892 - een Iicentie aangeboden voor
een nieuwe produktiemethode van vaten, waardoor de produktiekosten per
vat, inclusief de royal ty , zouden dalen tot 21 cent. Di t voorsteI werd gedaan
aan McMillin aIs vertegenwoordiger van de vennootschap. McMillin
verzweeg - zo stelden de eisers in de procedure - dit aanbod en deed
zelf een aanbod aan de trustees van de vennootschap, ertoe strekkende dat
hij de produktiefaciliteiten voor vaten van de vennootschap zou huren,
vervolgens zelf vaten zou produceren en deze zou leveren aan de vennoot-
schap voor 30 cent per vat. Dit voorstel werd door de trustees aanvaard,
naar stelling van eisers: in onwetendheid van de aangeboden licentie, die
McMillin vervolgens in prive aanging.

2.6 Verwerving van rechten met betrekking tot onroerend goed

Een veelheid van gerechtelijke uitspraken heeft betrekking op eigendoms-
rechten of huurrechten van onroerend goed. VeelaI gaat het daarbij om
verlenging van de huurovereenkomst van de gebouwen waarin de vennoot-
schap is gevestigd.

Zo was in Hartung v. Architects Hartung/Odie/Burke, Inc., 77 Hartung
belast met de externe contacten van het arch itectenbureau. Toen verlengi ng
van het huurcontract van het kantoor aan de orde was, informeerde hij de
verhuurster over de bestaande tweedracht binnen de vennootschap en maakte

76 Cowell v. McMillin, 117 F. 25. Het US Circuit Court of Appeals (1910) oordeelt: 'it is
our opinion that McMillin acquired the title to the barrel machine in good faith with the
knowledge and consent of the board of directors of the corporation and after the board knew
all that McMillin knew of the merits of the machine and had expressly refused to become
interested in it; that there was no concealment from the hoard of directors on McMillin's
part; that McMillin made the lease of the property and the contract for supplying barrels
in good faith, and that the contract when entered intowas not unreasonable, unfair or unlegal. '

77 Hartung v. Architects Hartung/Odle/Burke, Inc., 301 N.E. 2d 240 (1973). Het Indiana Court
of Appeals komt tot het oordeel: 'In the instant case the corporation had a property interest
in the office space it occupied. The corporation possessed a month-to-month tenancy at the
time Hartung approached the landlady, and it could he considered to have an expectancy
of renewal of the lease in subsequent months free of interference by corporate personnel.
Hartung's conduct with respect to the lease of the offices occupied by the corporation was
clearly in his own interest and against the interest of the corporation, and as such constituted
a breach of fiduciary duty. '
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hij haar kenbaar het kantoor op eigen naam te willen huren, waarbij hij
haar direct een cheque ter betaling van de eerstvolgende huurtermijn
aanbood.
Onderhandelingen over verlenging van de huur van de bedrijfsgebouwen
waren eveneens aan de orde in Twin Falls Farm & City Distrib., Inc. v.
D & B Supply Co., Inc .. 78 Het contract tot verlenging van de huur werd
vervolgens 'meegenomen' door Fries, president, naar de concurrent, waar
hij in dienst trad.

In Meinhard v. Salmon" betrof het niet de huur van bedrijfsgebouwen,
maar verlenging van de huurovereenkomst van 'premises known as the
Hotel Bristol at the northwest corner of Forty Second street and Fifth avenue
in the city of New York', welke gebouwen werden geexploiteerd door
Meinhard en Salmon gezamenlijk, via hun joint venture vennootschap. Vier
maanden voor expiratie van de huurovereenkomst (in 1922) ging een
vennootschap die voor 100% eigendom was van Salmon een nieuwe huur-
overeenkomst aan voor een uitgebreid gebied (inclusiefHotel Bristol) voor
20 jaar met opties voor verlenging tot een totaal van 80 jaar. Het geschil
betrof de aanspraak die Meinhard maakte op 'zijn deel' van deze nieuwe
huurovereenkomst. 80

78 Twin Falls Farm & City Distrib., Inc. v. D & B Supply Co., 528 P. 2d 1286 (1974). Het
Supreme Court van Iowa oordeelt dat de fiduciary duty van Friesjegens Twin Falls meebracht
dat hij verlenging van het contract voor Twin Falls zou bewerkstelligen en dat de poging
dit voor zichzelf te verwerven een schending van voornoemde plicht oplevert.

79 Meinhard v. Salmon, 164 N.E. 545 (1928). Het New York Court of Appeals oordeelt dat
Salmon de lease niet huiten Meinhard om had mogen aangaan, nu deze bij gebreke van enig
bericht mocht verwachten dat verlenging daarvan voor de joint venture aan de orde was,
en overweegt daartoe: 'Joint adventurers, like copartners, owe to one another, while the
enterprise continues, the duty of the finest loyalty. Many forms of conduct permissihle in
a workaday world for those acting at arm's length, are forbidden to those bound by fiduciary
ties. A trustee is held to something stricter than the morals of the market place. Not honesty
alone, but the punctilio of an honor the most sensitive, is then the standard of behavior.',
alsmede, 'He (Salmon, A.V.) was much more than a coadventurer. He was a managing
coadventurer. (... ) For him and for those like him the rule of undivided loyalty is relentless
and supreme.'

80 Vgl. Canion v. Texas Cycle Supply, Inc. 537 S.W. 2d 510 (Tex. Civ. App. 3d Dis!. 1976)
met betrekking tot de verwerving door de president van een perceel grond waarop het kantoor
van de vennootschap was gevestigd. Het ging in casu om een vennootschap waarvan aile
aandelen in handen waren van de president die het perceel grond had gekocht (de actie was
ingesteld door de 'receiver for Texas Cycle Supply, Tnc.'). Het Court of Civil Appeals van
Texas oordeelt dat er sprake is van een impliciete toestemming van de vennootschap, gezien
het feit dat de enig aandeelhouder blijkbaar akkoord ging en gezien het feit dat gedurende
twee jaar tijd de vennootschap zonder enig protest huur had betaald aan de president voor
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Een aangrenzend perceel dat voor de vennootschap van belang was in
verband met de nagestreefde uitbreiding, was onderwerp van geschil in
Farber v. Servan Land Co., Inc., 81 waarin de president en vice-president
(te zamen meerderheidsaandeelhouders) van de golf en country club Servan
Land Co., Inc. voor zichzelf een perceel land kochten aangrenzend aan
de grond waarop de club was gevestigd, waarbij de aankoop plaatsvond
nadat de mogelijkheid van aankoop van het perceel was besproken in de
aandeelhoudersvergadering van Servan Land Co., Inc. zonder dat daarbij
tot een duidelijke conclusie was gekomen.

Uitbreiding van de produktie en behoefte aan aanvullende produktielokaties
speelden in Paulman v. Kritzer.f waarin de vennootschap KRC, actief
op het gebied van produktie en verkoop van verwarmingsinstallaties, op
zoek was naar meer geschikte produktielokaties en ter zake (daarbij
vertegenwoordigd door Kritzer) benaderd werd door Unarco over de ver-
koop van de 'heating division' van laatstgenoemde. Kritzer verwierf ver-
volgens in prive de 'heating division' met inbegrip van huurrechten van
bepaalde gebouwen, en verhuurde de machines, installaties en gebouwen
vervolgens aan KRC.

2.7 Verwerving: overige

Bij overige gevallen waarin opportunities in het geding waren die betrekking
hebben op de verwerving van goederen door de vennootschap, valt te denken
aan de toelevering van zaken of diensten, in het bijzonder transportdiensten
voor de vennootschap.

her betrokken stuk grond.
81 Farher v. Servan Land Co., Inc., 541 F. 2d 1086 (5th Cir. 1976). Het US Court of Appeals

constateert een 'inconsistency between district court's detennination that majority stockholders
should have offered adjacent land to corporation before purchasing it themselves and holding
the adjacent land bad no substantial relation to corporation's primary purpose of operating
golf course and did not constitute corporate opportunity', en verwijst de zaak voor verdere
behandeling terug naar het District Court.

82 Paulman v. Kritzer, 219 N.E. 2d 541 (Ill. 1966). Op grond van de overweging 'Unarco
initially sought to sell its heating division to KRC; such division was in the line of KRC's
business and constituted a practical advantage to it; the husiness was closely associated with
and suited to tbe existing business activities of KRC; KRC had fundamental knowledge of
the business which Unarco desired to sell, had practical experience therein and the ahility
to pursue and develop it; and there is no evidence that Unarco would have refused to sell
to KRC', oordeelt het Illinois Appelate Court dat er in casu sprake was van een corporate
opportunity.
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In Tennessee Dressed Beef Co. v. Hall." richtten gedaagden (het betrof
officers en directors die te zamen de meerderheid van de aandelen in
Tennessee hielden, een vennootschap met slachterij-activiteiten) een nieuwe
vennootschap op: Beef Transport Company, Inc. die zich richtte op de
verhuur van vrachtauto's, met name aan Tennessee; 2/3 van de omzet van
Beef Transport werd behaald door de verhuur aan Tennessee. Het geschil
betrof de vraag in hoeverre de activiteiten van Beef Transport een corporate
opportunity voor Tennessee vormden.

Blaustein v. Pan American Petroleum & Transport CO.84betrof de situatie
waarin Pan Am gereorganiseerd werd 'to form a complete cycle and unit
in the oil business which will acquire property and produce therefrom its
own sufficient reserves of crude oil and raw products, refine and manufac-
ture same into gasoline and other derivatives and combinations and (. .. )
market the various products'. In afwijking van dit streven werd een
raffinaderij gebouwd voor slechts 50% van de benodigde capaciteit en werd
een contract voor het restant gesloten met een dochterrnaatschappij van
Standard Oil Company, waarvan de president en meerderheidsaandeelhouder
chairman was van de board van Pan Am. Voorts stemde de board van Pan
Am tegen de aankoop van bepaalde olievelden, waarna een afname-contract
voor olie met de dochtermaatschappij van Standard Oil Company werd
afgesloten. Evenmin voorzag Pan Am in eigen transportfaciliteiten, maar
maakte gebruik van pijpleidingen van de dochtermaatschappij van Standard
Oil.

83 Tennessee Dressed Beef Co. v. Hall, 519 S.W. 2d 805 (renn. Ct. App. 1974). Het Court
of Appeals van Tennessee overweegt dat Tennessee nimmer trucks in eigen bezit had gehad,
doch deze altijd had gehuurd van derden, dat de gang van zaken bij de minderheidsaan-
deelbouders bekend was, dat de aan Tennessee herekende tarieven redelijk waren en in feite
lager dan welke door derden werden gehanteerd, dat het in de branche Diet gebruikelijk
was om het transport in eigen beheer te hebben, alsmede dat Tennessee niet in de financiele
positie verkeerde om de daarvoor benodigde vrachtauto's te verwerven, en komt tot het
oordeel dat er geen schending is van plichten door meerderheidsaandeelhouders jegens de
vennootschap.

84 Blaustein v. Pan American Petroleum & Transport Co., 56 N.E. 2d 705 (1944). Om een
veelheid van redenen oordeelt het New York Court of Appeals dat er slechts gegronde redenen
waren voor de board om de gewraakte besluiten te nemen, dat daarbij niet van fraude of
kwade trouw is gebleken, dat de met Standard Oil gesloten overeenkornsten op redelijke
voorwaarden waren, en dat voorts met betrekking tot bepaalde opportunities niet sprake
was van een 'tangibleexpectancy' van Pan Am, diedeze toteen corporate opportunity zouden
maken. Zie ook § 3.2.
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2.8 Rechten die de vennootschap zelf betreffen

Een aantal gerechtelijke uitspraken heeft als onderwerp de verwerving door
een functionaris van aandelen in de eigen vennootschap.
In Equity Corp. v . Milton" was in het geding de verwerving door een
chief executive officer (tevens chairman van de board) van (opties op) een
deel van een pakket van 20% van de aandelen in Equity zelf.
In Bisbee v . Midland Linseed Products Co.86 besloten de aandeelhouders
tot liquidatie van Midland en verkoop van de activa. Toen bleek dat de
belastingdruk op liquidatie-uitkeringen aanmerkelijk hoger was dan op winst
gemaakt bij verkoop van aandelen, richtten de gedaagden, allen officer van
Midland, een nieuwe vennootschap Richmond Co. op, die een bod uitbracht
op de aandelen in Midland, welke transacties resulteerden in winst voor
Richmond. In de daarop aangespannen procedure was aan de orde de vraag
of er sprake was van een corporate opportunity: hadden gedaagden de
aandelen voor rekening van Midland moeten verwerven?
Verwerving van aandelen in de vennootschap door een director, in weerwil
van de afspraak dat indien aandeelhouders hun aandelen in de vennootschap

85 Equity Corp. v. Milton, 221 A. 2d 494 (Del. 1966). Van belang hierbij was dat Milton
(de C.E.O.) sedert 1933 via een keten van huitenlandse vennootschappen de controle had
over een Panamese vennootschap, die op haar heurt een 20% aandelenpakket hield in Equity
Corp .. Vanwege wijziging in de belastingwetgeving kreeg de Panamese vennootschap in
1962 het advies haar deelneming in Equity Corp. over te dragen aan US-(rechts)personen;
de overdracht werd nagestreefd met behulp van put- en call-opties op de aandelen. Een deel
van de opties werd verworven door Milton, waartegen Equity Corp. zich in onderhavige
procedure verzette. Het Delaware Supreme Court stelt allereerst dat er niet sprake is van
een corporate opportunity bij gebreke van het voordeel van de opportunity voor de corporation
en gezien het feit dat de opportunity niet paste 'into the business of the company or ( )
into an established corporate policy'. Voorts wordt geoordeeld dat 'the opportunity ( )
which came to Milton was of his own making, and was in reality nothing more than the
reacquisition directly of property over which he formerly had exercised control indirectly.'

86 Bishee v. Midland Linseed Products Co., 19 F. 2d 24 (8th Cir. 1927). Het US Circuit Court
of Appeals overweegt allereerst dat de fiduciary duty van de officer zich niet uitstrekt over
de door de vennootschap geplaatste aandelen (zijnde eigendorn van de aandeelhouders en
niet van de vennootschap). Voorts wordt overwogen: 'There was no situation in the present
case which made it inequitable for the Richmond, or those controlling it, to buy outstanding
stock in the Midland. The purchase of said stock by the Richmond was in no way a menace
to the Midland or to its minority stockholders.' Tenslotte overweegt het Court of Appeals
dat duidelijk is dat zij die hun aandelen aan Richmond verkocht hadden, niet aan Midland
zouden hebben verkocht vanwege de daaraan verbonden belastingeffecten.
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zouden aanbieden, de vennootschap deze zelf zou inkopen, was in het geding
in Katz Corp. v. T.H. Canty and Company, Inc. Y

Verkoop van door een officer zelf gehouden aandelen in de vennootschap
ten tijde van uitgifte van nieuwe aandelen door de vennootschap was het
onderwerp van de procedure in International Bankers Life Insurance Co.
v. Holloway. 88 Daarbij verklaarden de kopers van de 'personal stock'
dat zij in de veronderstelling verkeerden dat zij nieuw uitgegeven aandelen
in de vennootschap verwierven doordat hetzij verkopers dit beweerden,
hetzij verkopers gebruik maakten van het prospectus dat door de vennoot-
schap was uitgegeven in het kader van de emissie. In diezelfde procedure
speelde het volgende: de board had besloten de uitgifteprijs zodanig vast
te stellen dat deze inclusief de commissie voor de 'underwriters' $ 20,--
per aandeel zou zijn. Een officer van de vennootschap gunde vervolgens
namens de vennootschap aan zijn broer het 'subscription contract' dat
voorzag in een commissie van $ 4,-- per aandeel. Ingevolge afspraken
vloeide een deel van de commissie terug naar de desbetreffende officer,
zonder dat deze enig risico liep.

2.9 Overige casusposities

Overige voorbeelden van geschillen waarin de corporate opportunity doctrine
een rol speeJt, zijn de volgende uitspraken.
In Meiselman v. Meiselman" werd gesteld dat de meerderheidsaandeelhou-

87 Katz Corp. v. T.H. Canty and Company, Inc., 362 A. 2d 975 (Conn. 1975). Het Supreme
Court van Connecticut oordeelt dat er niet sprake was van een corporate opportunity, nu
niet bewezen wordt geacht dat het de policy van de vennootschap zou zijn om uitstaande
aandelen zelf te verwerven, alsmede omdat zij wist van de opportunity, maar daarop zelf
geen bod uitbracht omdat zij financieel daartoe niet in staat was.

88 International Bankers Life Insurance Co. v. Holloway, 368 S.W. 2d 567 (1963). Ten aanzien
van beide transacties oordeelt het Supreme Court van Texas dat op de officer de bewijslast
rust dat de transactie 'fair' was voor de vennootschap, bij gebreke waarvan de desbetreffende
overeenkomst wegens 'unfairness and fraud' vernietigbaar is. De zaak wordt voor verdere
behandeling naar een lagere rechter verwezen.

89 Meiselman v. Meiselman, 307 S.E. 2d 551. Het Supreme Court van North Carolina (1983)
verwijst de zaak terug naar de lagere rechter voor verder onderzoek en stelt daarbij: 'the
trial court must determine whether the opportunity to purchase the stock inRepublic rightfully
belonged to the corporate defendants rather than to Ira personally. Tn so doing, the trial
court will examine the facts and decide if the corporate defendants would have had an interest
or expectancy in purchasing all of the shares of stock in a corporation whose sole function
appears to be the management of the Meiselrnan family business. It also is to determine
whether Ira's acquisition of all of the stock in this type of corporation is an activity

39



Hoofdstuk 2

ders in een familie-vennootschap zich een corporate opportunity hadden
toegeeigend, welke bestond uit de verwerving van aandelen in de vennoot-
schap die het management voerde over de familie-vennootschap.
In Nicholson v. Evans'? betrof de strijdvraag de verwerving van de
aandelen in een dochtermaatschappij, welke aandelen door de moedermaat-
schappij in zekerheid waren gegeven voor een banklening. Toen de crediteur
de zekerheid wilde gaan uitwinnen, droeg de moedermaatschappij aan twee
leden van de board op te trachten een andere bankJening te verwerven om
de eerste lening te kunnen aflossen. Een andere bank bleek daartoe slechts
bereid indien de twee directors te zamen met een derde persoonlijk zekerheid
verschaften. De twee directors en de derde richtten daarop te zamen een
nieuwe vennootschap op die de tweede bankJening aanging, daarmee de
eerste banklening afloste, vervolgens in de rechten trad van de crediteur
en door uitwinning van de zekerheid de aandelen in de dochtermaatschappij
verkreeg, een en ander zonder dat enige rapportering aan de moeder-
maatschappij over de gang van zaken had plaatsgevonden.
Verwerving van aandelen in een dochtermaatschappij was eveneens aan
de orde in Lange v. Lange and Madison Holding CO.,91 waar Madison
Holding het gemeenschappelijk belang (een 80 % meerderheidsparticipatie)
in een bank in Iowa hield van de broers Jean en Elmer Lange.
Destijds was de participatie - toentertijd een rechtstreekse participatie -
door de broers om fiscale redenen in een speciaal daartoe opgerichte
holding-maatschappij ondergebracht. Kleine verschillen in de totale inbreng

functionally related to those of the corporate defendants. Under either approach, the trial
court may find that Ira usurped a business opportunity which rightfully belonged to the
corporate defendants. '

90 Nicholson v. Evans, 642 P. 2d 727 (Ut. 1982). Het Utah Supreme Court beslist: 'Instead
of working to preserve their corporation's most valuable asset hy exhausting every means
to payoff the creditor's claim and to secure the subsidiary's imperiled control, these
defendants made only one attempt to obtain the needed finances for the corporation, and
then, without submitting the opportunity for the action of disinterested directors or
stockholders, swiftly acquired the secured debt for themselves and surreptitiously perfected
the security interest in the subsidiary's stock into absolute ownership for themselves. This
was a clear appropriation of a corporate opportunity and a clear violation of defendants'
fiduciary duty of loyalty.' Ook het beroep door de directors op 'financial inability" van
de vennootschap wordt afgewezen.

91 Lange v. Lange and Madison Holding Co., 520 N.W. 2d 113 (Iowa 1994). He! Supreme
Court van Iowa oordeelt met toepassing van de Guth-regel (zie § 3.3.1) dat de holding de
minderheidsparticipatie niet nodig had voor haar ondememingsactiviteiten (zij voldeed al
aan de eis voor het toepasselijke fiscale regime, met betrekking tot een participatie in de
dochterrnaatschappij van tenrninste 80%), evenmin een 'expectancy' had in de opportunity
en financieel niet in de positie was om deze aan te wenden.
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van aandelen, vorderingen en schulden van ieder hadden daarbij geresulteerd
in een aandelenbezi tin de holding van 51 ,84 % van El mer en 48,16 % van
Jean. Vast stond evenwel de intentie van de broers om tot een gelijke
participatie in de holding te komen. Verscheidene daartoe strekkende
constructies en overeenkomsten werden daartoe ontworpen, doch niet
geeffectueerd. Na overlijden van Elmer verzetten de erfgenamen zich tegen
het gelijk trekken van de participaties. Daarop verwierf Jean - op dat
moment de enig overlevende director in de holding - een pakket aandelen
in de dochtermaatschappij van een minderheidsaandeelhouder daarin. De
erfgenamen stelden dat de verwerving van deze aandelen een aan de holdi ng
toekomende corporate opportunity betrof.

In Perlman v. Feldmann'? ging het om de verkoop door de groot-aandeel-
houder, tevens president en chairman van Newport Steel Corp., een
producent van staal platen, van zijn meerderheidspakket aan een eindgebrui-
ker van staal, die het pakket aandelen kocht ten einde de toelevering van
staal platen zeker te stellen. De markt kende een zo groot tekort aan aanbod
van staalplaten, dat potentiele kopers bereid waren om in ruil voor
toezeggingen voor leveringen uit toekomstige produktie, rente vrije
voorschotten op de koopprijs aan de leverancier te betalen, welke aid us
verkregen fondsen plachten te worden aangewend voor investeringen in
de onderneming. De minderheidsaandeelhouders in Newport Steel stelden
dat de koopprijs voor het meerderheidspakket tevens een vergoeding bevatte
voor een corporate asset, te weten de bevoegdheid om de allocatie van de
geproduceerde produkten vast te stellen bij een tekort aan aanbod in de
markt, vanwege de zeggenschap die de meerderheidsaandeelhouder verkreeg
in de board.

92 Perlman v. Feldmann, 219 F. 2d 173 (2d Cir. 1955). Het US Court of Appeals oordeelt:
'when the sale necessarily results in a sacrifice of this element of corporate good will and
consequent unusual profit to the fiduciary who has caused the sacrifice, he should account
for his gains. So in a time of market shortage, where a call on a corporation's product com-
mands an unusually large premium, in one form or another, we think it sound law that a
fiduciary may not appropriate to himself the value of this premium. Such personal gain at
the expense of his co-venturers seem particularly reprehensible when made by the trusted
president and director of his company.'
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3 Kwalificatie van de opportunity

3. I Inleiding

In deze paragraaf zal worden ingegaan op de kwalificatie van een
opportunity naar Amerikaans recht: wanneer wordt een business opportunity
geacht aan een vennootschap toe te behoren, en is zij een corporate
opportunity. Het gaat daarbij om een weging van vele feiten en omstandighe-
den van het geval aan de hand van bepaalde criteria. In de rechtspraak
worden in hoofdzaak drie verschi1lende - elkaar deels overlappende -
tests gehanteerd: de 'interest or expectancy test', de 'line of business test'
en de 'fairness test'. Op elk van deze tests zal worden ingegaan, alsmede
op de vraag of deze in de praktijk voldoende uitkomst bieden.
Voorts wordt ingegaan op de 'two step approach' van de Miller-zaak.
Tenslotte worden de voorstellen behandeld die in de literatuur en door het
American Law Institute zijn gedaan.

3.2 De interest or expectancy test

De interest or expectancy test, als maatstaf voor bepaling of er sprake is
van een business opportunity die aan de vennootschap toebehoort, is voor
de eerste maal gehanteerd door het Alabama Supreme Court in Lagarde
v. Anniston Lime & Stone Co. ,93 waarin ten aanzien van 'directors and
other governing members of a corporation' wordt geoordeeld:

'the legal restrictions which rest upon such officers in their acquisitions are
generally limited to property wherein the corporation has an interest already
existing or in which it has an expectancy growing out of an existing right, or
to cases where the officer's interference will in some degree balk the corporation
in affecting the purposes of its creation.'

Daarnaast is van belang of het verkrijgen van de business opportunity
essentieel" is voor de vennootschap, zo wordt onder meer geoordeeld
in Lincoln Stores Inc. v. Grant."

93 Zie hiervoor § 2.4 en noot 67 daarbij.
94 Aan hetbegrip 'essential' wordt verder geen inhoud gegeven. In het algemeen wordt daarmee

in de corporate opportunity doctrine bedoeld 'essential to its existence'; zie Fletcher Cyc.
Corp., § 861.1.

95 Zie hiervoor § 2.2 en noot 44 daarbij.
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De eis van een belang of een verwachting ten aanzien van de opportunity,
gaat duidelijk verder dan de enkele wens of de constatering achteraf dat
de vennootschap gediend zou zijn geweest met de exploitatie van de
opportunity. Zie bijvoorbeeld Blaustein v. Pan American Petroleum &
Transport CO.,96 waarin wordt geoordeeld dat het er niet zo zeer om gaat
dat

'after the property is appropriated it occurs that it would have been useful in
the corporation's business. The lack in the present case is the essential prove
that at the time the properties in question were acquired by SO&G they were
recognized or identified as properties in which Pan Am had a tangible
expectancy.'

Zodanig bewijs werd niet geleverd geaeht ten aanzien van de verwerving van
01 ievelden in Texas in de jaren 1933-1935 door een vennootschap waarin de
directors van Pan Am belangen hadden, terwijl de directors van Pan Am zich
gezamenlijk verzetten - totdat meer duidelijkheid zou bestaan over de
mededingsrechtelijke risico's daarvan - tegen aankoop door Pan Am van
olievelden in die staat, welk verzet in afwijkingwas van eerdere afspraken tussen
aandeelhouders en directors ter zake van de verwerving van eigen olievelden.

De vraag of een verwachting 'tangible' is, moet worden beoordeeld aan
de hand van 'the degree of likelihood of realization from the opportunity',
zo wordt beslist in Abbott v. Redmont. 97

Het ging daarin om Redmont die de vennootschap Abbott verliet en een con-
currerende onderneming startte die vervolgens opdrachten verkreeg waarop
ook Abbott (toen nog vertegenwoordigd door Redmont) had ingeschreven; door
zijn oude functie was Redmont met aile informatie dienaangaande bekend.
Doordat, voordat Redmont de eoncurrerende onderneming startte, Abbott in
het geheel geen coneurrentie ondervond voor de desbetreffende produkten, en
daardoor vrijwel zeker was van gunning van een order indien de architect in
het bestek eenmaal de speeifieke produkten had voorgeschreven, oordeelde de
reehter: 'Thus, it was not merely an "expectancy" but almost a certainty that
Redmont's work on these five deals would secure the final contract for Abbott'.
Dit in samenhang met de omstandigheid dat Redmont door zijn vroegere functie
over aile relevante informatie over de projecten beschikte, leidt tot het oordeel
dat er sprake is van aan Abbott toebehorende opportunities."

96 Zie § 2.7 en noot 84 daarbij.
97 Zie § 2.2 en noot 51 daarbij.
98 Overigens wordt de toeeigening door Redmont van deze corporate opportunity niet

onrechtmatig geoordeeld, nu Abbott - door niet tijdig op verzoeken van de opdrachtgever
te reageren - wordt geacht de opportunity te hebben prijsgegeven.
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Overigens wordt in de rechtspraak geoordeeld dat de opportunity wel
inpasbaar moet zijn in de activiteiten van de vennootschap dan weI in de
vastgesteide zakelijke beleidslijnen. Tevens moet de vennootschap aantonen
dat een feiteIijke gebruikmaking van de opportunity voor de hand had
gelegen."

Volgens sommige beslissingen wordt de opportunity reeds als corporate
opportunity aangemerkt ten aanzien van de betrokken functionaris, indien
hij de opdracht had namens de vennootschap die opportunity te onderzoeken,
te verwerven of daarover te onderhandelen.l'" Voorts wordt in het
merendeel van de gevallen in de rechtspraak geoordeeld dat indien de
opportunity rechtstreeks is aangeboden aan de vennootschap dan wei aan
de functionaris ais vertegenwoordiger van de vennootschap, dit een sterk
argument vormt voor de conclusie dat de functionaris ontoelaatbaar handelde
door toeeigening daarvan.'?' In die gevallen wordt de functionaris
beschouwd als spreekbuis voor en naar de vennootschap.I'"

Is er sprake van aanwending van eigendommen, faciliteiten of personeel
van de vennootschap door de functionaris bij toeeigening of exploitatie van
een business opportunity, dan wordt de opportunity weI geacht aan de
vennootschap toe te behoren, zelfs indien er geen sprake was van interest
of expectancy. 103 Een uitzondering op deze regel wordt toelaatbaar geacht
indien het gebruik van corporate assets op heel kleine schaal heeft plaatsge-
vonden.'?'

99 Zie bijvoorbeeld Equity Corp. v. Milton; zie § 2.8 en noot 85 daarbij.
100 Zie bijvoorbeeld Guth v. Loft; zie § 2.5 en noot 72, alsmede § 3.3.
101 Zie Comment, Corporate Opportunity, 74 Harvard Law Review 765 (1961), p. 776.
102 Vgl. J.E. Nervig, Corporate Opportunity, 2, The Journal of Corporation Law, 405, p. 417.
103 Zie bijvoorbeeld Graham v. Mimms; zie § 2.2 en noot 38 daarbij. In de beslissing wordt

ernaar verwezen dat 'Mimms used Mimco employees, and his own time as a Mimco
executive', hetgeen wordt aangemerkt als gehruik van 'Mimco assets'.
Zie Fletcher Cyc. Corp., § 861.1: 'In this regard, a fiduciary's compensated time is regarded
as a corporate asset'. Ter verdediging van deze harde lijn wordt aangevoerd: 'One justification
for here requiring total surrender of the opportunity is that it has for practical purposes been
a corporate undertaking, since corporate assets were utilized and the corporation bore part
or all of the risk of failure'; zie Comment, Corporate Opportunity, a.w. p. 777. Brudney
en Clark spreken hier van een afronderlijke grond om een business opportunity als een
corporate opportunity te kwalificeren. Zij stellen daarbij dat de rechtspraak meer consistent
is wat betreft het gebruik van 'hard assets' (zoals geld, contracten, faciliteiten)dan bij gebruik
van 'soft assets' (goodwill, werktijd en informatie van de vennootschap); zie V. Brudney
en R.C. Clark, A New Look, p. 1006 e.v.

104 Zie Comment, Corporate Opportunity, t.a.p,
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De interest or expectancy test heeft veel kritiek ontmoet. Betoogd is dat
de hier aangelegde maatstaf een te eng criterium vormt. Uitgangspunt dient
te zijn het beginsel van loyaliteit ingevolge welk het verbod van aanwending
van een opportunity niet alleen moet gelden ingeval de vennootschap een
belang ofverwachting had ten aanzien van de opportunity, maar in elk geval
van opportunities die redelijkerwijs aan de vennootschap zouden moeten
toebehoren.l"

3.3 De line of business test

3.3. J Algemeen

Waar de interest or expectancy test kort gezegd als criterium stelt of de
vennootschap verwachtingen of belangen ten aanzien van een bepaalde
business opportunity kan doen gelden, is de in deze paragraafte bespreken
test f1exibeler en ruimer door als maatstaf te hanteren of de opportunity
in 'the line of business' is van de vennootschap. Deze test is met name
ontwikkeld in de zaak Guth v. Loft106 en wordt daarom ook weI de Guth-
regel genoemd.

De feiten in de zaak Guth waren als voIgt: Guth was president van de board
of directors en meerderheidsaandeelhouder in Loft Inc., een vennootschap die
soft-drinks, snoepgoed en levensmiddelen produceerde en op de markt bracht.
Vanwege verschil van mening tussen Loft en de Coca-Cola Company over de
prijs van de Coca-Cola-produkten, zag Guth zich genoodzaakt na te gaan of
Pepsi-Cola voor Loft een alternatieftoeleveranciervan cola-dranken zou kunnen
worden. Toen Pepsi-Cola failliet ging, zag Guth kans om zelf uit de boedel
de soft-drink business te verwerven en ging hij deze vervolgens zelf exploiteren;
daarbij maakte Guth gebruik van kapitaal van Loft, van haar personeel,
grondstoffen, faciliteiten en kredieten.

Het Delaware Supreme Court oordeelt dat Guth onoirbaar handelde door zich
de business opportunity toe te eigenen die aan de vennootschap ten goede
behoorde te komen, en baseert zich daarbij met name op de volgende feitelijke
gronden:

de cola-dranken waren essentieel voor het succes van Loft;

105 Zie bijv. Liability of Directors and Other Officers for Usurpation of Corporate Opportunities,
26, Fordham Law Review, 528 (1957), p. 529.

106 Zie § 2.5 en noot 72 daarbij.
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in zijn hoedanigheid van president van Loft was Guth op zoek naar al-
ternatieven voor het wegvallen van Coca-Cola a1s toeleverancier, toen de
opportunity zich aandiende;
Guth bood de opportunity niet aan aan Loft voordat hij zich deze toeei-
gende;
zonder vergoeding aan Loft maakte Guth gebruik van haar gelden, facili-
teiten en personeel bij de ontwikkeling van de Pepsi-business;
Guth was meerderheidsaandeelhouders in zowel Loft als de nieuwe Pepsi-
Cola-onderneming en trad voor beide op in onderlinge transacties.

De richtlijn die in de Guth-zaak wordt geformuleerd voor toepassing van
de corporate opportunity doctrine luidt:

'It is true that when a business opportunity comes to a corporate officer or
director in his individual capacity rather than in his official capacity, and the
opportunity is one which, because of the nature of the enterprise, is not essential
to his corporation, and is one in which it has no interest or expectancy, the
officer or director is entitled to treat the opportunity as his own, and the
corporation has no interest in it, if, of course the director has not wrongfully
embarked the corporation's resources therein.
On the other hand, it is equally true that, if there is presented to a corporate
officer or director a business opportunity which the corporation is financially
able to undertake, is, from its nature, in the line of the corporation's business
and is of practical advantage to it, is one in which the corporation has an interest
or a reasonable expectancy, and, by emhracing the opportunity, the self-interest
of the officer or director will be brought into conflict with that of his cor-
poration, the law will not permit him to seize the opportunity for himself.'

De aldus geformuleerde regel omvat de interest or expectancy test maar
is ruimer door ook te verwijzen naar de line of business. Daarbij mag niet
aIleen gekeken worden naar de huidige activiteiten van de vennootschap
maar eveneens naar de gebieden waartoe de vennootschap logischerwijs
haar activiteiten kan uitbreiden of zelfs naar activiteiten die complementair
daaraan zijn. Dit komt tot uiting in de volgende overweging van het rechts-
college:

'the appellants say that the expression, "in the line" of a business is a phrase
so elastic as to furnish no basis for a useful inference. The phrase is not within
the field of precise definition, nor is it one that can be bounded by a set formula.
It has a flexible meaning, which is to be applied reasonahly and sensibly to
the facts and circumstances of the particular case. Where a corporation is
engaged in a certain business, and an opportunity is presented to it embracing
an activity as to which it has fundamental knowledge, practical experience and
ahility to pursue, which, logically and naturally, is adaptable to its business
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having regard for its financial position, and is one that is consonant with its
reasonahle needs and aspirations for expansion, it may he properly said that
the opportunity is in the line of the corporation's business. '107

Voorbeelden van toepassingen van de line of husiness tests zijn de volgende
zaken waarin als voIgt wordt geoordeeld:

de produktie en verkoop van apparaten voor het uitl ijnen van automobielen
is in de line of business van een vennootschap die zich toelegt op de
produktie en verkoop van apparaten, toepassingen en gereedschappen voor
de automotive handel; 108

een participatie in een molybdeem-mijn houdt geen verband met de
activiteiten van een metaaJ-onderneming die handelt in de basismetalen
koper, zink, load, goud en zilver en zich toelegt op het smelten, de
verwerking en de marketing daarvan; 109

een contract met de marine tot levering van 20 mm ammunitie wordt niet
geacht met de activiteit van het laden van slaghoedjes van explosieven
voldoende verwant te zijn."?

De kritiek die op de line of business test is geuit, is dat het criterium vaag
en niet ondubbelzinnig is en een functionaris van de vennootschap aan een
onvoorspelbare uitkomst onderwerpt,!" alsmede dat de gerechtelijke
uitspraken die dit criterium hanteren weinig precedent-waarde bieden.!"
Voorts wordt in de literatuur verwarring geconstateerd bij de toepassing
van deze maatstaf. 113

Oat toepassing van een ruimer criterium dan de interest or expectancy test
niet steeds wenselijk wordt geacht, blijkt in de zaak Burg v. Horn!"
waarin de toepassing van de line of business test afhankelijk wordt gesteld
van de relatie tussen de functionaris en de vennootschap. 115 Over de stel-
ling dat het bestaan van een corporate opportunity beoordeeld moet worden
aan de hand van de line of business test, oordeelt het US Court of Appeals:

'This statement seems to us too broad a generalisation. We think that under
New York law a court must determine in each case, hy considering the

107 Guth v. Loft, t.a.p. p. 514.
108 Rosenblum v. Judson Eng. Corp.; zie § 2.2 en noot 40 daarbij.
109 Turner v. American Metal Co., 66 N.E. 2d 591 (New York, 1946).
110 Central Railway Signal Co. v. Longden; zie § 2.3 en noot 56 daarbij.
III Zie de kritiek geuit in Miller v. Miller, hiema te behandelen in § 3.5.2.
112 Zie Comment, The Corporate Opportunity Doctrine, 18 S.W.L.J. 96, 114 (1964).
113 Zie noot 104 alsmede Note, Corporate Opportunity, 74 Harvard Law Review 765 (1961).
114 Zie § 2.2 en noot 36 daarbij,
115 Met name de vraag of het full-time employees of out-side directors betreft.
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relationship between the director and the corporation, whether a duty to offer
the corporation all opportunities within its "line of business" is fairly to be
implied.'

In deze zaak ging het om een vennootschap die zich toelegde op investeringen
in 'low rent buildings', waarin het echtpaar Burg en de gebroeders Horn de
aandeelhouders waren. De Horns, die aI eerder actief waren op dit gebied en
al zulke gebouwen via vennootschappen bezaten, haalden het echtpaar Burg
over om eveneens in deze categorie onroerend goed te investeren. Het resultaat
daarvan was de gezamenlijke oprichting van Darand Corp. De Burgs gingen
ervan uit dat de Horns aile aanbiedingen van low rent buildings eerst aan Darand
zouden aanbieden; dit was echter nooit overeengekomen of zelfs besproken.
Toen de Horns een aantal nieuwe belangen in low rent buildings in een van
hun eigen vennootschappen onder brachten, stelden de Burgs namens Darand
dat er sprake was van ontoelaatbare toeeigening van een business opportunity.
Het US Court of Appeals oordeelt - met name gezien de betrokkenheid van
de Horns in meerdere vennootschappen met soortgelijke activiteiten - met
toepassing van de interest or expectancy test, dat van zodanig ontoelaatbaar
handel en geen sprake was.

Overigens betekent dit niet dat de line of business test geen belangrijke
rol meer zou spelen in de rechtspraak. De recente beslissing (tweede helft
1994) van het Supreme Court van Iowa, 116 waarbij uitdrukkelijk de Guth-
regel wordt toegepast, is hierbij illustratief.

3.3.2 De Solomine-regel

Een geval apart vormt de beslissing in Solomine v. Hollander"? waarin
het New Jersey Court of Chancery overweegt:

'It is clear from an analysis of the two opinions in the Loft case, C ... ), that a
finding of "corporate opportunity" will be denied (a) wherever the fundamental
fact of good faith is determined in favor of the director or officer charged with
usurping the corporate opportunity, or (b) where the company is unable to avail
itself of the opportunity, or (c) where availing itself of the opportunity is not
essential to the company's business, or (d) where the accused fiduciary does
not exploit the opportunity by the employment of his company's resources, or
(e) where by embracing the opportunity personally the director or officer is
not brought into direct competition with his company and its business.'

116 Lange v. Lange and Madison Holding Co.; zie § 2.9 en noot 91 daarbij.
117 Zie § 2.2 en nool 42 daarbij.
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Daarbij wordt gesteld dat indien aan een of meer van genoemde voorwaar-
den is voldaan, er niet sprake is van een corporate opportunity.
Opmerkelijk is de verwijzing naar de regel van Guth v. Loft, die juist lijkt
mee te brengen dat er sprake is van een corporate opportunity zodra aan
een van de voorwaarden is voldaan. Het ligt dan ook voor de hand aan
te nemen dat de Solomine-beslissing gebaseerd is op een verkeerde
interpretatie van de Guth-regel.

In de literatuur is sterke kritiek geuit op de Solomine beslissing. Nervig
spreekt daarbij van een test die het bewijs van het bestaan van een corporate
opportunity extreem moeilijk maakt en de corporate officer volledig de
vrije hand geeft.!"

3.4 De fairness test

Een derde test die in de rechtspraak wordt toegepast is de fairness test,
waarbij de kwalificatie van de opportunity plaatsvindt aan de hand van
ethische maatstaven van 'fairness' bij beoordeling van de feiten. Het gaat
er in deze test dus niet om of er sprake is van een interest of expectancy
van de vennootschap ten aanzien van de opportunity, noch of deze aansluit
bij de activiteiten daarvan, maar om de specifieke vraag of toeeigening van
de opportunity door de functionaris 'unfair' moet worden geacht jegens
de vennootschap.

Een uitspraak waarin deze maatstafwordt gehanteerd is Durfee v. Durfee
& Canning.!" waarin het Supreme Judicial Court of Massachusetts
overweegt:

'We do not concur in the argument of counsel for the defendant to the effect
that the test is whether the corporation has an existing interest or an expectancy
thereof in the property involved, being of the opinion that the true basis of the
governing doctrine rests fundamentally on the unfairness in the particular
circumstances of a director, whose relation to the corporation is fiduciary,
"taking advantage of an opportunity (for his personal profit) when the interest
of the corporation justly calls for protection. This calls for the application of

118 Nervig, a.w. p. 412. De Solomine-regel is toegepast onder andere in Diedrick v. Helm;
zie § 2.3 en noot 60 daarhij. Voorts wordt met instemming aan deze regel gerefereerd in
Miller v. Miller; zie hiema § 3.5.2.

119 Zie § 2.3 en noot 58 daarbij.
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ethical standards of what is fair and equitable ( ... ) (in) particular sets offacts."
Ballantine on corporations (Rev. ed. 1946) 204-205.'

In Durfee & Canning Inc. (D + F) werkten Durfee en Canning samen op het
gebied van handel in 'regular grade' henzines. Canning was daarnaast via
stromannen meerderheidsaandeelhouder in Island Transport Company (Island)
en voerde het bestuur daarover. Via deze vennootschap begon Canning in 1942
in '14 No. natural gasoline' te handelen. Island kocht deze benzine van de
toeleverancier en verkocht deze door aan D + F die het produkt op de markt
hracht. D+ F (althans Durfee) was weI op de hoogte van de nauwe betrokkenheid
van Canning bij Island, maar niet van het feit dat Island op deze transacties
winst maakte, noch van de hoogte daarvan. Canning meende dat een compensatie
voor hem - in de vorm van winst voor 'zijn' vennootschap Island-
gerechtvaardigd was nu hij de relatie met de toeleverancier had gelegd en deze
- naar hij stelde - niet rechtstreeks met D + F wilde contracteren; dit laatste
argument acht het Hof niet overtuigend. Het Hof stelt daarhij dat Island D + F
slechts inschakelde omdat Island zelf over onvoldoende opslag, trans-
portfaciliteiten en personeel beschikte. Het Hof stelt het laten lopen van de
transacties via D+ F gelijk met het aanwenden van faciliteiten en personeel van
D + F bij de ontwikkel ing van de opportunity door Island. Ook het argument
dat Durfee van Canning's betrokkenheid op de hoogte was, kan Canning niet
redden, nu er niet sprake was van een volledig inlichten van Durfee over aile
relevante aspecten. Met toepassing van de fairness test kornt het Hoftot de con-
clusie dat Canning ontoelaatbaar heeft gehandeld jegens D + F.

Factoren die bij toepassing van de fairness test in aanmerking worden
genomen zijn:

of de opportunity de functionaris als zodanig ter kennis kwam of in
zijn prive-hoedanigheid;
de goede trouw van de functionaris;
het gebruik van overwegend zaken behorend aan de vennootschap bij
de verwerving van de opportunity:
de mate waarin de functionaris het bestaan van de opportunity aan de
vennootschap heeft meegedeeld;
de financiele mogelijkheid van de vennootschap om de opportunity zelf
te benutten;
het belang van de vennootschap bij verwerving van de opportunity.

De hantering van deze maatstafkomt neer op een beoordeling van de feiten,
aan de hand van de vraag of de opportunity redelijkerwijs toebehoort aan
de vennootschap.!"

120 De fairness test wordt onder meer in de volgende zaken toegepast:
Hartung v. Architects Hartung/OdIe/Burke, Inc.; zie § 2.6 en noot 77 daarbij;
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3.5 Bieden de tests voldoende houvast?

3.5.1 Kritiek op tests

Zowel in de rechtspraak!" als in de literatuur is onderkend dat, alhoewel
de strekking van het principe van de corporate opportunity doctrine duidelijk
is, moeilijkheden rijzen bij toepassing van de juiste criteria voor beant-
woording van de vraag of een business opportunity in een bepaald geval
geacht moet worden aan de vennootschap toe te behoren. Zo wordt weI
in de literatuur gesteld: 'The conclusory tests have proved to be indistin-
guishable and rneaningless'{'F ook de rechtspraak zelf geeft een weinig
eenduidig antwoord - zelfs indien eenzelfde test wordt toegepast - op
de vraag wat in deze weI en niet aan een functionaris is toegestaan.F'
Daarnaast heeft de rechtspraak zich niet beperkt tot deze tests: 124 eveneens
zijn toepassingen te vinden van variaties.!" afwijkingen!" of combina-
ties!" van de tests.

Mogelijk valt het verschil in de door de rechtspraak toegepaste criteria,
en de resultaten daarvan, deels te verklaren uit het feit dat de corporate
opportunity doctrine is gebaseerd op het trust-recht dat in het equity-recht

Weismann v. Snyder; zie § 2.3 en noot 63 daarhij;
Rosenblum v. Judson Eng. Corp.; zie § 2.2. en noot 40 daarhij;
Hill v. Hill; zie § 2.2 en noot 35 daarbij;
Tennessee Dressed Beef Co. v. Hall; zie § 2.7 en noot 83 daarbij.

121 Zie bijvoorbeeld de in § 3.5.2 te bespreken uitspraak in Miller v. Miller.
122 In: Note, Corporate Opportunity in Close Corporations - a Different Result? 56 The

Georgetown Law Journal 381 (1967), p. 382. Zie ook de kritiek van Clark genoemd in
§ 4.1.1.

123 Vgl. de kritiek van Clark genoernd in § 4.1.1.
124 Zie Roger L. Carter, Corporate Opportunity - Borden v. Sinsky - Strict Trust at Last?,

37, Journal of Corporation Law 422 (1978).
125 Zie bijv. Farber v. Serven Land Co.; zie § 2.6 en noot 81 daarbij.
126 Zie bijv.:

Katz Corp. v. T.H. Canty and Company, Inc.; zie § 2.8 en noot 87 daarbij, waarin als
criterium wordt gehanteerd het vennootschapsdoel dan wei de interest or expectancy test
te zamen met de financiele draagkracht van de vennootschap;
Paulman v. Kritzer; zie § 2.6 en noot 82 daarhij, waarin de line of business test wordt
toegepast en tevens wordt gekeken naar het voordeel voor de vennootschap;
Morad v. Coupounas; zie § 2.2 en noot 43 daarbij, waarin de Guth-regel wordt gezien als
een uitwerking van de interest or expectancy test.

127 Zie bijvoorbeeld Borden v. Sinskey, zie § 2.2 en nool30 daarbij, waarin als criteria worden
gehanteerd het financiele vermogen van de vennootschap, de line of business test alsmede
de interest or expectancy test.
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is ontwikkeld, dat zich immers kenmerkt door tlexibele regels waarin veel
ruimte wordt gelaten voor het billijkheidsoordeel van de rechter.!" Voorts
zal een rol spelen de geringe scherpte van de gehanteerde terminologie,
hetgeen door Uniken Venema wordt genoemd als symptoom van het Anglo-
Amerikaanse recht. 129

Het gebrek aan een eenduidig criterium wordt duidelijk aan de orde gesteld
in de Miller-zaak, waarin bij beantwoording van de vraag of een functionaris
door toeeigening van een business opportunity ontoelaatbaar handelt, twee
verschillende stadia worden onderscheiden, als paging meer duidelijkheid
te scheppen in de problematiek.

In de Miller-zaak" waren de feiten als voIgt.

Miller Waste Mills Inc. ('Miller Waste') had als ondernemingsactiviteit de
produktie en verkoop van enerzijds 'packing waste', een soort katoenen stof
die met name geleverd werd aan spoorwegmaatschappijen om na doordrenkt
te zijn met olie, als smeermiddel te dienen voor draagassen van de wagons,
en anderzijds 'wiping waste' dat zowel aan spoorwegmaatschappijen als aan
de zware industrie werd geleverd voor het poetsen van motoren en machines;
beide produkten werden geproduceerd uit lompen, vodden en produktie-afval
van katoen.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog kreeg de vennootschap orders van deoverheid
om 'waste' te leveren in kleinere hoeveelheden van 5-7 pound-pakketten.
Aangezien de vennootschap was ingericht op de produktie van grote volumes,
leverden vorenbedoelde orders de nodige problemen op: storingen ontstonden
in de produktie en kleinere pakketten werden frequent afgewezen door de k1ant.

Een en ander resulteerde in stijgende financiele verliezen van de vennootschap.
Om het probleem van de afwezigheid van een mogelijke onderaannemer die
dit 'small packaging part of the business' op zich zou kunnen nemen, op te
lossen, besloten de broers Rudolf en Benjamin Miller, die toentertijd het actieve
management van de vennootschap vormden, te zamen met hun echtgenoten tot
vorming van de partnership Unit Manufacturing Company in 1953, aan wie
de small packaging business door de vennootschap werd overgedragen. Rudolf
en Benjamin waren toentertijd samen met vader Josef en moeder Jenny de

128 Zie hierover § 1.2.
129 Zie Uniken Venema, Lawen Equity, p. 290 en 291.
130 Millerv. Miller, 222 N.W. 2d 71 (Minn., 1974),77 ALR 3d 941.
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aandeelhouders van Miller Waste. In ieder geval was Jenny op de hoogte van
deze overdracht en heeft deze goedgekeurd; Josef was afwezig bij de aandeelhou-
dersvergadering waarin de goedkeuring werd gegeven en waarin eveneens werd
bepaald dat aile transacties tussen de beide vennootschappen 'at arms'length'
dienden te geschieden.
De activiteiten van Unit Manufacturing Co. bestonden uit de aankoop van
'wastes' van Miller Waste, de verwerking daarvan en de verpakking in 5 pounds-
pakketjes welke - op hun beurt verpakt in 50/60 pound-balen - met winst
werden verkocht aan Miller Waste. Aankoop van het waste-materiaal door Unit
Manufacturing Co. van Miller Waste vond steeds plaats tegen een winst voor
laatstgenoemde gelijk of hoger dan de winst die gemaakt werd op verkopen
aan derden. De activiteiten van Unit Manufacturing Co. werden vervolgens
uitgebreid, eerst door de produktie van 'socks' voor filterelementen en later
die van patronen voor filterelementen. Voorts ontwikkelde Rudolf, in een aparte
vennootschap Miller Felpax Company, de produktie van geoctrooieerde
smeermiddelen voor diesellocomotieven. Al deze activiteiten betekenden extra
ornzet voor Miller Waste en Unit Manufacturing Co. fungeerde als een captive
market voor Miller Waste, waarbij aile transacties met deze vennootschap in
winst voor Miller Waste resulteerden.
In de zeventiger jaren stelde zoon Oscar, inmiddels - door het erven van aan-
delen van zijn moeder Jenny - aandeelhouder in Miller Waste, een 'derivative
action' in namens de vennootschap tegen Rudolf en Benjamin.

Alhoewel de verschillende opportunities ontwikkeld werden door ven-
nootschappen, behandelt het Supreme Court of Minnesota, nu alle belangen
in deze vennootschappen steeds in handen waren van Rudolf en Benjamin,
het geschil alsof de opportunities door hen rechtstreeks persoonlijk waren
ontwikkeld. Het Hof constateert dat er moeilijkheden rijzen bij de toepassing
van de regel dat een bestuurder zich niet persoonlijk een business
opportunity mag toeeigenen die aan de vennootschap behoort toe te komen.
Het probleem betreft met name welke maatstaven moeten worden toegepast
om te beoordelen of een business opportunity aan de vennootschap toekomt.
Alhoewel de rechtspraak in het algemeen het beginsel van de corporate
opportunity doctrine onderkent, is zij niet gekomen tot de formulering van
een 'all-inclusive definition' van een opportunity die aan de vennootschap
toebehoort. Veelal gaat het om toepassing van een of meer van de drie
- elkaar deels - overlappende eerdergenoemde tests, zo stelt het Hof.
Ten einde tegemoet te komen aan de kritiek dat de gehanteerde criteria
vaag zijn, komt het Hof tot een 'two-step process', waarin twee vragen
beantwoord moeten worden.

De eerste te beantwoorden vraag is of de business opportunity een corporate
opportunity is, in de zin dat de opportunity aan de vennootschap toekomt.
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De beantwoording van deze vraag vindt plaats aan de hand van een flexibele
toepassing van de line of business test als uiteengezet in Guth v. Loft. In
de woorden van het Hof:

'The inquiry of the factfinder should be directed to all facts and circumstances
relevant to the question, the most significant being: whether the business
opportunity presented isone in which the complaining corporation has an interest
or an expectancy growing out of an existing contractual right; the relationship
of the opportunity to the corporation's business purposes and current activities
- whether essential, necessary or merely desirable to its reasonable needs and
aspirations -; whether, within or without its corporate powers, the opportunity
embraces areas adaptahle to its business and into which the corporation might
easily, naturally or logically expand; the competitive nature of the opportunity
- whether prospectively harmful or unfair -; whether the corporation, by
reason of insolvency or lack of resources, has the financial ability to acquire
the opportunity; and whether the opportunity includes activities as to which
the corporation has fundamental knowledge, practical experience, facilities,
equipment, personnel and the ability to pursue. The fact that the opportunity
is not within the scope of the corporation's powers, while a factor to he
considered, should not be determinative, especially where the corporate fiduciary
dominates the board of directors or is the majority shareholder'.

Indien het antwoord op de eerste vraag negatief luidt, dan is de bestuurder
vrij om de opportunity zelf te ontwikkelen, op voorwaarde dat er geen
sprake is van bedrog of 'a breach of a fiduciary duty'.

Indien het antwoord op de eerste vraag bevestigend is, dan - zo stelt het
Hof - geldt dat

'liability should not be imposed upon the acquiring officer if the evidence
establishes that his acquisition did not violate his fiduciary duties of loyalty,
good faith and fair dealing towards the corporation.'

Bij de beoordeling hiervan dienen aile feiten en omstandigheden in
aanmerking te worden genomen, zulks in het licht van de factoren die geleid
hebben tot de positieve beantwoording van de eerste vraag. In die zin
worden de factoren die bij de eerste vraag een positieve rol hebben gespeeld,
wederom in aanmerking genomen bij de tweede fase.

Ten aanzien van de in aanmerking te nemen feiten en omstandigheden stelt
het Hof:
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'Significant factors which should be considered are the nature of the officer's
relationship to the management and control of the corporation; whether the
opportunity was presented to him in his official or individual capacity; his prior
disclosure of the opportunity to the board of directors or shareholders and their
response; whether or not he used or exploited corporate facilities, assets, or
personnel in acquiring the opportunity; whether his acquisition harmed or
benefited the corporation; and all other facts and circumstances bearing on the
officer's good faith and whether he exercised the diligence, devotion, care and
fairness towards the corporation which ordinarily prudent man would exercise
under similar circumstances in like positions.'

Daarbij geldt volgens het Hof dat kwade trouw niet zonder meer vereist
is om te conc1uderen tot ontoelaatbaar gedrag; ook omgekeerd zal goede
trouw op zich de functionaris niet vrijpleiten. Voorts - zo stelt het Hof -
zijn gevallen denkbaar dat de opportunity zo evident essentieel is voor het
voortbestaan van de vennootschap of zo nauw verbonden is aan haar
activiteiten dat dit reeds teniet doet gaan de poging van de functionaris 'to
prove his good faith, loyalty and fair dealing'.

Met toepassing van deze interpretatie van de corporate opportunity doctrine
komt het Hof met betrekking tot de 'small packaging business' en de 'filter
element socks' tot het oordeel dat niet vast is komen te staan dat deze
opportunities in the line of business waren van Miller Waste, nog afgezien van
het feit dat de toeeigening van deze opportunities te goeder trouw, met inlichten
van en met medeweten, zo niet toestemming, van de toenmalige officers en
aandeelhouders in Miller Waste plaatsvond.
Het Hof stelt ten aanzien van de smeermiddelen dat bij de beantwoording van
de eerste vraag anders zou kunnen worden geoordeeld, maar dat de tweede vraag
leidt tot de conclusie dat 'Rudolf and Benjamin discharged their fiduciary duties
of good faith, loyalty and fair dealing'.

3.5.3 Kritiek op Miller v. Miller

De beslissing in Miller v. Miller poogt meer duidelijkheid te verschaffen
in de corporate opportunity-problernatiek door een onderscheid te maken
tussen:

de kwalificatie van de corporate opportunity, welke zich concentreert
op de relatie tussen de vennootschap en de opportunity, en
de bepaling van de toelaatbaarheid van het handelen van de functionaris,
waarbij met name wordt gekeken naar de redelijkheid van de toeeigening
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the personal appropriation of the opportunity regardless of the fairness of the
official's conduct'. 133
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van de opportunity, hetgeen resulteert in een oordeel over het handel en
van de functionaris.!"

Dit onderscheid, met name de introductie van de tweede vraagstelling die
nog moet worden beantwoord indien de opportunity als een corporate
opportunity is gekwalificeerd, heeft sterke kritiek ontmoet. Zo kan men
zich afvragen of indien een business opportunity eenmaaI als een corporate
opportunity moet worden aangemerkt, en dus in feite als een corporate asset
is te beschouwen, er dan nog een rechtvaardiging kan zijn voor toeeigening
daarvan door een functionaris, althans of voor de beoordeling daarvan niet
veel strengere maatstaven moeten worden aangelegd.

Zo bepleit Hamilton'F om bij de tweede fase in plaats van de fairness
test een meer rigoureuze maatstaf te hanteren, te weten de zogenaamde
strict trust-regel die in feite geen ruimte meer biedt voor rechtvaardiging
van de toeeigening van de opportunity:

Hamilton verzet zich tegen de gedachte dat de strict trust-regel te streng
zou zijn:

'it applies only to corporate opportunities, not to business opportunities in
general. A corporate official should not be allowed to complain of the denial
of an opportunity that rightfully belongs to the very corporation the official
is paid to serve and protect' .134

Anderen!" noemen nog als argument dat een toepassing van de strict
trust rule duidelijkheid schept, welke duidelijkheid is vereist voor de
functionaris om te weten wat weI en wat niet in de gegeven omstandigheden

131 Zie Nervig, a.w. p. 408.
132 Stephen W. Hamilton, Recent Developments: Corporate Opportunity- Tenessee Dressed

Beef Co. v. Hall- The Strict-Trust Rationale, 2, The Journal of Corporation Law, 558
(1977).

133 A.w. p. 559.
134 A.w. p. 566.
135 Zie bijvoorbeeld: Roger L. Carter; Corporate Opportunity - Borden v. Sinskey - Strict

Trust at Last? 37, The Journal of Corporation Law, 422 (1978).
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is toegestaan. Daarbij zou deze regel een sterk ontmoedigend effect hebben
op de toeeigening door functionarissen van opportunities. 136

Voorts is de scheiding tussen de eerste en tweede fase in de praktijk ook
niet zo duidelijk als zij op het eerste gezicht lijkt. Zo kan men de vraag
stellen of de factor van het financiele vermogen van de vennootschap om
de opportunity zelf te verwerven, niet evenzeer als een factor ten aanzien
van de tweede fase zou kunnen gelden. Ten aanzien van de factor van de
hoedanigheid waarin de functionaris kennis kreeg van de opportunity zou
betoogd kunnen worden dat dit in de eerste fase een rol zou moeten spelen;
immers maakt deze hoedanigheid de informatie niet tot informatie die aan
de vennootschap toebehoort en daarmee wellicht de opportunity tot een
corporate opportunity? Doordat het Hof in de Miller-zaak zelf al aangeeft
dat het in de tweede fase gaat om een weging van de feiten en omstandighe-
den in het licht van de factoren die hebben geleid tot de conc1usie dat de
opportunity als een corporate opportunity moet worden aangemerkt, wordt
de wisselwerking tussen de factoren in beide fases benadrukt.

Aldus bezien, is begrijpelijk de kritiek van Brudney en Clark die stellen
dat de uitspraak in de Miller-zaak slechts toevoegt

'a new layer of confusion to an already murky area of law, without forwarding
the analysis in any significant fashion. ,137

136 Overigens blijkt uit de kritiek hoezeer het aankornt op de inhoud en de criteria van de
kwalificatie van de opportunity, hetgeen door de voomoemde tegenstanders van de tweede
fase in de Miller-zaak lijkt te worden rniskend. Immers de factor van de hoedanigheid waarin
de functionaris kennis kreeg van de opportunity en de factor van het gebruik van goederen
behorend aan de vennootschap bij verwerving en ontwikkeling van de opportunity, worden
in de Miller-zaak pas in aanmerking genomen nadat de opportunity als een corporate
opportunity is bestempeld, terwijl deze factoren in de line of business test reeds zijn
verdisconteerd in de maatstaven ter beoordeling van he! corporate karakter van de opportunity.
V oorts geldt bij toepassing van de line of business test dat indien een opportunity in heginsel
als corporate opportunity wordt aangemerkt, maar de vennootschap vervolgens te kennen
geeft op verwerving van die opportunity geen prijs te stellen c.q. toestemrning geeft aan
de functionaris om de opportunity zelf te ontwikkelen, dit de opportunity doet ophouden
een corporate opportunity te zijn: de opportunity is dan vrijgegeven door de vennootschap.
In de Miller-zaak is dit een omstandigheid die pas in de tweede fase aan de orde komt.

137 A New Look, p. 999 noot 2.
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4 Voorstellen van Brudney en Clark en van American Law
Institute

4.1 Voorstellen van Brudney en Clark

4.1.1 Onderscheid tussen close en public corporations

Clark spreekt in zijn handboek voor Corporate Law bij de behandeling van
de corporate opportunity doctrine van het raadsel van inconsistente maar
op zich juiste gerechtelijke uitspraken. Hij doelt daarmee op

'(the) puzzle ( .. ) that hoth of the major tests of a corporate opportunity someti-
mes yield case law results that seem intuitively to he correct but that would
not have followed from normal application of the other test"!"

Het antwoord op dit raadselligt naar zijn mening besloten in het verschil
tussen 'close corporations' en 'public corporations' .139 Wat betreft de
verschillende behandeling van enerzijds close corporations en anderzijds
public corporations bij de corporate opportunity-probJematiek, zijn door
Brudney en Clark uitgebreide voorstellen gedaan.!" Het fundamentele
verschil tussen beide categorieen van vennootschappen is dat

'the stockholders of public corporations are more Iike the beneficiaries of trusts
( ... ) than are participants in private ventures' 141

Aandeelhouders in close corporations zijn nauwer betrokken bij het manage-
ment en de selectie van managers. Voorts bestaat er een verschil in verplich-
ting en honorering van de managers, die bij close corporations veelal niet
full time werkzaam zijn en ook andere bezigheden hebben, waartoe zij in
het algemeen vrij worden geacht. Daarbij is het gebied van de onderne-
mingsactiviteiten van public corporations meestal veel groter dan van close
corporations, die doorgaans op een bepaald soort activiteit zijn gericht.

138 R.C. Clark, Corporate Law, Boston 1986, p. 231.
139 A.w. p. 233 e.v.
140 V. Brudneyen R.C. Clark, A new look at corporate opportunities, 94 Harvard Law Review,

997 (1981). Daarbij wordt onder een close corporation verstaan een ondernerning met niet
meer dan 20-30 aandeelhouders, waarbij de verbandelbaarbeid van de aandelen is heperkt
en geen 'public offering' van de aandelen plaatsvindt.

141 A.w. p. 1002.
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4. 1.2 Regels voor close corporations

Voor close corporations nemen Brudney en Clark voor wat betreft de kwa-
lificatie van een opportunity als richtsnoer

'the expectations that rational participants may be deemed to have held at the
beginning of the venture"?

en komen tot de volgende regels:

'(1) If the disputed opportunity is functionally related to the corporation's
business, then, whether or not it is "necessary" or of "special value", individual
participants may not take it.
(2) If the corporation has an "interest" or "expectancy" in the opportunity,
individual participants may not take it.
(3) If the participants consent in advance or contemporaneously to diversion
of the new project, an individual participant may take it, even though the taking
would otherwise run afoul of (I) or (2); provided, however, that nothing less
than express contemporaneous consent will permit the taking of functionally
related opportunities whose acceptance is "necessary" to prevent loss or injury
to the corporation.
(4) If the new project is not covered by the preceding rules, it may be taken
by some individual participants without sharing with the others and without
the consent of the others. '143

4.1.3 Categorisch verbod voor public corporations

Ten aanzien van public corporations wordt door Brudney en Clark een
strengere benadering voorgestaan. Dit wordt gebaseerd op het argument
dat hier een vergelijking van de corporate officers met een trustee sterker
opgaat, zowel wat betreft selectie en benoeming, als wat betreft de
praktische (on)mogelijkheden van de aandeelhouders om hun handelwijze
te controleren.!" Op deze gronden komen Brudney en Clark tot een
categorisch verbod voor officers:

142 A.w. p. 10lO.
143 A.w. p. lOll.
144 Voorts wordt als argument genoernd dat voor public corporations geldt dat het salaris

van de officer voldoende zou moeten zijn: 'Since the executive is free to negotiate his
initial compensation at whatever price he deems appropriate, there is no a priori need
to allow him the opportunities for additional compensation that a noncategorical rule
would permit' (a.w. p. 1023). Het is mijns inziens een oneigenlijk argument.
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'a full-time executive of a public corporation should be prohibited from taking
any other active business opportunlty.!"

Deze regel wordt ook voorgestaan omdat de gebruikelijke jurisprudentie,
waarbij dezelfde criteria worden toegepast als voor close corporations
worden gehanteerd, tot onzekere resultaten bij de public corporation zouden
leiden.!" Voorts geldt naar mening van Brudney en Clark ook een princi-
pieel bezwaar tegen de in de rechtspraak gehanteerde criteria. Volgens
economen zou elke opportunity passen bij een public corporation:

'the modern publicly held corporation should accept any opportunity that it
expects will produce a risk-adjusted rate of return at least matching that of its
current operations'. 147

Een uitzondering op deze strenge regel geldt voor zogenaamde 'passive
investments', gedefinieerd als

'one that does not require or entitle the investor to participate in the decision
making with respect to the operations of the entity in which investment is
made"!"

Op grond van het argument dat een functionaris niet het recht kan worden
ontzegd te sparen en te beleggen, worden 'passive investments' in het
voorstel van Brudney en Clark steeds toegestaan.
Voorts gelden speciale regels voor outside directors, die in het algemeen
geen salaris ontvangen en niet full-time voor de vennootschap werkzaam
zijn. Deze omstandigheden rechtvaardigen dat het categorisch verbod hier
niet van toepassing is. Voor outside directors is voldoende het verbod van

'use of the corporation's resources, including information, to develop or acquire
personal business opportunities'. 149

145 A.w. p. 1023.
146 A.w. p. 1024.
147 A.w. p. 1025. Men bedenke dat deze voorstellen stanunen uit 1981, in welke tijd diversiticatie

nog bet streven was in het bedrijfsleven en het credo 'back to the core-business' nog niet
of nauwelijks werd gehoord.

148 A.w. p. 1036.
149 A.w. p. 1044.
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Te denken is daarbij met name aan informatie van de vennootschap omtrent
de opportunity.

4. 1. 4 Commentaar

Van het voorstel van Brudney en Clark kan niet worden gezegd dat dit in
het algemeen navolging heeft gekregen in de literatuur en de recht-
spraak.P?
Bij hun voorstellen zijn de volgende kanttekeningen te plaatsen.
Allereerst is het de vraag of de voorstellen zoveel meer duidelijkheid
brengen. In ieder geval wordt - vanwege de volstrekt verschillende
behandeLing - de vraag naar de exacte grens tussen enerzijds public
corporations en anderzijds close corporations erg belangrijk. Voorts rijst
de vraag naar de redel ijkheid van het door hen voorgestelde radicale verbod
voor public corporations; hun voorstel wordt met name gerechtvaardigd
op grond van een in de VS niet ongebruikelijke 'functional approach'.
Weliswaar zullen in het algemeen public corporations een groter activi-
teitengebied en meer financiele middelen hebben dan close corporations,
doch dit hoeft niet altijd het geval te zijn. Dit laatste pleit er naar mijn
mening juist voor om voor beide soorten vennootschappen een flexibel
criterium te hanteren waarin voor invulling al naar gelang de omstan-
digheden ruimte is.
Wat betreft de uitzondering voor 'passive investments' vraag ik mij af of
de niet betrokkenheid bij het management van wezenlijk belang is of dient
te zijn voor de kwalificatie van de opportunity. De mogelijkheid om een
belang op te bouwen in een andere onderneming kan zeer wei een oppor-
tunity zijn die aan de vennootschap toebehoort, ook al is aan dat belang
(nog) geen recht tot participatie in de besluitvorming van het management
verbonden. Het komt er naar mijn mening eerder op aan in welke mate
de opportunity exclusief of uniek is, in die zin dat ze slechts Of door de
vennootschap Of door de functionaris kan worden aangewend.

ISO Op deze voorstellen is niet of nauwelijks inhoudelijk ingegaan in de Amerikaanse literatuur.
In de rechtspraak wordt slechts een enkele maal aan voorstellen gerefereerd.
Vgl. Lussier v. Man-Van Development, Graham v. Mimms en Klinicki v. Lundgren; zie
§ 2.2 en noot 49, 38 resp. 47 daarbij, als genoemd door Weisser op p. 108. Positief over
deze voorsteUen in de Nederlandse rechtsliteratuur is M. Koelemeijer, Redelijkheid en
billijkheid in het vennootschapsrecbt, WPNR 94/6154, p. 714 e.v., p. 717.
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4.2 ALl's Corporate Governance Project

4.2.1 Algemeen; hoofdregel

Het American Law Institute (ALI) is een in 1923 opgerichte particuliere
organisatie die als taak heeft de samenstelling van Restatements voor te
bereiden. Oogmerk van een Restatement is om het precedentenrecht in
algemene regels weer te geven, zodanig dat een aparte wetgeving niet nodig
zal zijn. Restatements zijn derhalve niet van legislatieve aard, maar geven
een overzicht van het rechtersrecht; Uniken Venema spreekt in dit verband
van het handboek-karakter van de Restatement. 151

In 1982 heeft het ALI een concept-document gepubliceerd onder de naam
'Principles of Corporate Governance and Structure: Restatement and
Recommendations'. Bij volgende concepten alsmede de finale versie is het
woord 'Restatement' uit de naam weggelaten; 152 deze aanduiding zou
te veel indruk wekken dat het document in zijn geheel het geldend recht
zou pretenderen weer te geven.P" Daarin worden regels gegeven onder
meer inzake de toeeigening van corporate opportunities alsmede een definitie
daarvan. Ten aanzien van beide aspecten wordt een onderscheid gemaakt
tussen enerzijds een 'director or senior executive' en anderzijds een
'controlling shareholder'. 154

De algemene regel zoals die geldt voor directors en senior executives in
§ 5.05 (a), luidt als voigt:

151 Uniken Venema, Lawen Equity, p. 17.
152 In 1994 is de definitieve versie gepuhliceerd waaraan hiema wordt gerefereerd: The American

Law Institute, Principles of Corporate Governance: Analysis and Recommendations, Volume
I, St. Paul, 1994.

153 Zie A.A. Sommer, Jr., Duty of Loyalty, The Duty of Loyalty in the ALI's Corporate
Governance Project, 52 The George Washington Law Review, 719, p. 725.

154 'Senior executive' wordt in § 1.33 jo. 1.27 omschreven als:
'(a) the chief executive, operating, financial, legal and accounting officers of a corporation;
(h) to the extent not encompassed by the foregoing, the chairman of the board of directors
(unless the chairman neither performs a policymaking function other than as a director nor
receives a material amount of compensation in excess of director's fees), president, treasurer,
and secretary, and a vice-president or vice-chairman who is in charge of a principal business
unit, division, or function (such as sales, administration, or finance) or performs a major
policymaking function forthecorporation'. Zie voordedefinitievan 'controlling shareholder'
noot 156.
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'A director or a senior executive may not take advantage of a corporate
opportunity unless:
(1) The director or senior executive first offers the corporate opportunity

to the corporation and makes disclosure concerning the conflict of
interest and the corporate opportunity;

(2) The corporate opportunity is rejected by the corporation; and
(3) Either:

(A) The rejection of the opportunity is fair to the corporation;
(B) The opportunity is rejected in advance, following such disclosure,

by disinterested directors, or, in the case of a senior executive who
is not a director, by a disinterested superior, in a manner that
satisfies the standards of the business judgement rule; or

(C) The rejection is authorized in advance or ratified, following such
disclosure, by disinterested shareholders, and the rejection is not
equivalent to a waste of corporate assets.'

In deze regel staat de disclosure van de corporate opportunity centraal.
Indien de corporate opportunity door de functionaris niet bekend is gemaakt
aan de vennootschap, kan toeeigening daarvan door hem op generlei wijze
worden gerechtvaardigd. In die zin is in deze regelgeving geen plaats voor
beoordeling van de goede trouw van de functionaris en voor- of nadeel
voor de vennootschap ten gevolge van toeeigening van de opportunity door
de functionaris, indien geen 'disclosure' heeft plaatsgevonden.

Naast bekendmaking van de opportunity aan de vennootschap is vereist
dat zij de opportunity van de hand wijst. Dat dit laatste stilzwijgend kan
geschieden blijkt uit het commentaar op § 5.05 dat stelt:

'Failure to accept the opportunity promptly will be considered tantamount to
a rejection'. 155

Echter ook zodanige impliciete toestemming zal onderworpen zijn aan het
vereiste dat voor toestemming geldt, te weten dat deze 'fair (is) to the
corporation'. Door ook hier de eis van fairness te introduceren, stelt het
document de gebruiker voor dezelfde problemen van onduidelijkheid en
onvoorspelbaarheid als de rechtspraak die daaraan refereert.
Dezelfde eis van fairness geldt ook bij een formele afwijzing van de
opportunity door de vennootschap, tenzij men kan terugvallen op de
alternatieve eisen die daaraan onder (3) (B) en (3) (C) worden gesteld.

155 A.w. p. 287.
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Voor de 'controlling shareholder'I" geldt een soepeler regeling onder
§ 5.12 (a):

'A controlling shareholder may not take advantage of a corporate opportunity
unless:
(l) The taking of the opportunity is fair to the corporation; or
(2) The taking of the opportunity is authorized in advance or ratified by

disinterested shareholders, following disclosure concerning the conflict
of interest and the corporate opportunity, and the taking of the opportun-
ity is not equivalent to a waste of corporate assets.'

4.2.2 Kwalificatie van de opportunity

Voorts geeft het ALI-document een definitie van het begrip corporate
opportunity; het gaat hierbij om de kwalificatie van de opportunity. Daarbij
wordt wederom een onderscheid gemaakt tussen enerzijds een director en
een senior executive en anderzijds een controlling shareholder.

De omschrijving van het beg rip corporate opportunity in § 5.05 (b) luidt:

'For purposes of this Section, a corporate opportunity means:
(I) Any opportunity to engage in a business activity of which a director or

senior executive becomes aware, either:

156 Tn § 1.10 als voigt omschreven:
'(a) A "controlling shareholder' means a person who, either alone or pursuant to an

arrangement or understanding with one or more other persons:
(1) Owns and has the power to vote more than 50 percent of the outstanding voting

equity securities of a corporation; or
(2) Otherwise exercises a controlling influence over the management or policies of

the corporation or the transaction or conduct in question by virtue of the person's
position as a shareholder.

(h) A person who, either alone or pursuant to an arrangement or understanding with one
or more other persons, owns or has the power to vote more than 25 percent of the
outstanding voting equity securities of a corporation is presumed to exercise a
controlling influence over the management or policies of the corporation, unless some
other person, either alone or pursuant to an arrangement or understanding with one
or more other persons, owns or has the power to vote a greater percentage of the voting
equity securities. A person who does not, either alone or pursuant to an arrangement
with one or more other persons, own or have the power to vote more than 25 percent
of the outstanding voting equity securities of a corporation is not presumed to be in
control of the corporation by virtue solely of ownership of or power to vote voting
equity securities.
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(A) In connection with the performance of functions as a director
or senior executive, or under circumstances that should
reasonably lead the director or senior executive to believe that
the person offering the opportunity expects it to be offered to
the corporation; or

(B) Through the use of corporate information or property, if the
resulting opportunity isone that the director or senior executive
should reasonably be expected to believe would be of interest
to the corporation; or

(2) Any opportunity to engage in a business activity of which a senior executive
becomes aware and knows is closely related to a business in which the
corporation is engaged or expects to engage.'

Het criterium genoemd onder (1) is met name van belang voor de outside
director. Voor de niet-outside director, die tevens senior executive zal zijn,
zal met name de bredere, onder (2) gegeven omschrijving relevant zijn.
Volgens het commentaar op deze bepaling heeft ALI de bedoeling gehad
hiermee aan te knopen bij het criterium dat gehanteerd wordt door het
Supreme Court van New Hampshire in Rosenblum v. Judson Engineering
Corp., dat refereert aan activiteiten 'closely associated with the existing
and prospective activities of the corporation'. 157 Alhoewel daarmee een
nauwe aansluiting lijkt te bestaan met de line of business test, beoogt het
ALI klaarblijkelijk een ruimer criterium: het commentaar bij de bepaling
stelt:

'Section 5.05 (b) (2) expands the scope of corporate opportunity beyond the
concept of an existing "line of business", ( ... ) and establishes a more flexible
standard for application to particular cases, because it does not limit the
doctrine's applicabilityto a particular "Iineofbusiness", and applies the doctrine
to a contemplated activity in which the corporation may subsequently
engage. ' \.18

Voor de controlling shareholder wordt het begrip corporate opportunity
in § 5.12 (b) als voigt omschreven:

'For purposes of this Section, a corporate opportunity means any opportunity
to engage in a business activity that:
(I) Is developed or received by the corporation, or comes to the controlling
shareholder primarily by virtue of its relationship to the corporation; or

157 Zie § 2.2 en noot 40 daarbij,
158 A.w. p. 293.
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(2) Is held out to shareholders of the corporation by the controlling shareholder,
or by the corporation with the consent of the controlling shareholder, as being
a type of business activity that will be within the scope of the business in which
the corporation is engaged or expects to engage and that will not be within the
scope of the controlling shareholder's business.'

4.2.3 Commentaar

Het ALI-document draagt bij tot meer duidelijkheid in de corporate
opportunity doctrine door een onderscheid te maken tussen de outside
director, de executive officer en de controlling shareholder, a1smede door
de gedetailleerde regels wat betreft de wijze van vrijgave van een corporate
opportunity door de vennootschap, althans voor zover dit is geautoriseerd
door 'disinterested' aandeelhouders, bestuurders of 'superiors'.

Het is evenwel de vraag of de ALI-omschrijving van het begrip corporate
opportunity zo veel duidelijker is dan de criteria die in de rechtspraak
worden gehanteerd; het zal daarbij met name aankomen op de interpretatie
van het in ~ 5.05 (b) (2) genoemde criterium, dat op zich aansluit bij de
line of business test. Daarbij is het de vraag ofvoor wat betreft de invulling
van het in het criterium genoemde begrip 'closely related' niet zal worden
teruggegrepen op de diverse in de rechtspraak genoemde factoren.
Voorts rijzen vragen bij de inhoud van de rechtvaardigingsgrond van ~5.05
(a)(3)(A): 'The rejection of the opportunity is fair to the corporation'. Het
begrip 'fair' geeft weinig houvast. Daarbij is het de vraag in welke gevallen
deze rechtvaardigingsgrond toepassing kan vinden. In het derde concept
(1984) was uitdrukkelijk bepaald dat deze rechtvaardigingsgrond slechts
gold in geval van afwijzing van de opportunity anders dan door middel
van formele 'authorization' a1s bedoeld in ~ 5.05(a)(3)(B) en (C) door
'disinterested' bestuurders, superieuren of aandeelhouders, De nadien
verschenen versies maken daarvan geen melding meer: is een beroep op
deze rechtvaardigingsgrond daarmee ook toegestaan indien afwijzing met
authorisatie van 'disinterested' bestuurders, superiors of aandeelhouders
heeft plaatsgevonden, ook indien niet aan de specifiek aan een formele
autorisatie in voornoemde bepalingen gestelde voorwaarden is voldaan?

Pretendeert het ALI met deze regel het rechtersrecht weer te geven? Sommer
meent dat dit in grote mate het gevaJ is, doch vermeldt daarbij dat de
Business Roundtable een andere mening is toegedaan door te stellen dat
ALI nastreeft 'to put into a strait-jacket concepts that simply are not
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susceptible to this sort of codification' .159 Sommer wijst er daarbij op
dat een van de kenmerken, en tevens sterke kanten, is van de leerstukken
die in het equity-recht zijn ontwikkeld, dat deze niet in precieze forrnulerin-
gen te vangen zijn.

Tot op heden valt weinig navolging in de Amerikaanse rechtspraak van
de - weliswaar recentelijk definitief vastgestelde, maar al geruime tijd
in concept bestaande - ALI-regels te bespeuren.
Een voorbeeld van toepassing daarvan is te vinden in Klinicki v. Lund-
gren.J'" Het Oregan Supreme Court voIgt daarin de regels van het ALI-
document, althans - zo stelt het zelf uitdrukkelijk - voor 'close
corporations' .161

Het Supreme Court gaat na in hoeverre het financiele onvermogen van een
vennootschap in de rechtspraak een rol speelt, en zo ja, in welk stadium van
de beoordeling van het gevaJ. Na geconstateerd te hebben dat in de Miller-zaak
het financieel vermogen van de vennootschap een voorwaarde is om een
opportunity aan te merken als aan de vennootschap toebehorend, voigt het Hof
de ALl-regels waarin het financiele onvermogen een factor is bij de beoordel ing
van de 'rejection' van de corporate opportunity door de vennootschap; volgens
het ALl-document ligt de bewijslast ter zake bij de functionaris, tenzij het gaat
om een door aandeelhouders of bestuurders geautoriseerde afwijzing van de
opportunity.

5 Hantering van begrip corporate opportunity in deze stu die

In de voorgaande paragrafen, in het bijzonder § 3.5, is naar voren gekomen
hoe belangrijk het is om het begrip corporate opportunity op een eenduidige
manier te hanteren.
In de volgende hoofdstukken zal het begrip op de volgende wijze worden
gehanteerd, waarbij drie stadia worden onderscheiden bij de behandeling
van een concreet geval waar de corporate opportunity-problematiek in het
geding is:

de beoordeling of een opportunity in beginsel aan de vennootschap
toebehoort. Het betreft de kwalificatie van de opportunity. Leidt deze

159 Sommer, a.w. p. 737.
160 Klinicki v. Lundgren; zie § 2.2 en noot 47 daarbij.
161 Verwezen wordt naar he! ALI-concept no. 3 van 1984.
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beoordeling tot een positieve conclusie dan zal ik spreken van een
corporate opportunity;
de beoordeling of door de vennootschap is ingestemd met aanwending
van de corporate opportunity door de functionaris (vooralsnog in het
midden latend welke maatstaven daarbij moeten worden gehanteerd).
In geval van een positieve conclusie zal ik spreken van een vrijgegeven
corporate opportunity. Het gaat daarbij om het gedrag van de vennoot-
schap dat voor de uiteindelijke oordeelsvorming over het handelen van
de functionaris van belang is;
de beoordeling van het gedrag van de functionaris bij aanwending van
een niet vrijgegeven corporate opportunity.
Het gaat hier om de vraag welke norm op het handelen van de
functionaris van toepassing is, met andere woorden, of toeeigening door
de functionaris van een niet vrijgegeven corporate opportunity
toelaatbaar is.
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Loyaliteitsverplichtingen

1 Inleiding

In het vorige hoofdstuk is ingegaan op de corporate opportunity doctrine
naar Amerikaans recht. Daarbij is geconstateerd dat dit leerstuk volledig
is gegrondvest op de duty of loyalty. I Dit geldt zowel voor de hoofdregel
dat het een fiduciary niet is toegestaan zich een niet vrijgegeven corporate
opportunity toe te eigenen, als voor de atbakening van het toepassingsgebied
van de regel. De vraag naar de kring van geadresseerden van de hoofdregel
valt in wezen samen met de vraag op wie van de bij de vennootschap
betrokkenen een fiduciary duty jegens de vennootschap en/of haar
aandeelhouders rust." Wat betreft het bereik van de hoofdregel in termen
van business opportunities, vindt ook de eigenlijke kwalificatie van de
opportunity plaats - zij het minder duidelijk - tegen de achtergrond van
de duty of loyalty. 3

Ret Nederlandse recht kent niet een leerstuk van corporate opportunities
waaruitdirecteen regel voortvloeit voor de toeeigening door een bestuurder
van een niet vrijgegeven corporate opportunity. Alvorens nader in te gaan
op het eigenlijke onderwerp van deze studie, te weten de rechtsgronden
waarop de vennootschap tegen toeeigening van een corporate opportunity
door bepaalde functionarissen zou kunnen ageren, kan de vraag worden
gesteld of er naar Nederlands recht een - de grenzen van de afzonderlijke
rechtsgronden overstijgend - beginsel bestaat dat correspondeert met het
rechtsgevoel, waarmee de toeeigening van een niet vrijgegeven corporate
opportunity strijdig is. Ret beginsel zou richting kunnen geven bij een

1 Zie § 1.2 van hoofdstuk 2.
2 Zie § 1.3 van hoofdstuk 2.
3 Zie bijv. de kritiek geuit op de interest or expectancy test, waarin wordt gesteld dat

uitgangspuot bij kwalificatie moet zijn het beginsel van loyaliteit; zie § 3.2 van hoofdsruk
2 en noot 105daarbij. Zie voorts het commentaar in ALI Princi pies of Corporate Governance,
p. 293, dat het kwalificatie-criterium plaatst in het kader van de duty of fair dealing, zijnde
een aspect van de duty of loyalty. Vgl. in dit verband de zaak Burg v. Hom (zie § 2.2.
van hoofdstuk 2 eo ooot 36 daarbij, alsmede § 3.3.1 van datzelfde hoofdstuk) waarin de
kwalificatie van de opportunity- voor rover die inde beslissing niet overloopt in het verbod
tot toeeigening van de opportunity - afhankelijk wordt gesteld van de relatie tussen de
functionaris en de vennootschap.
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zoektocht naar rechtsgronden waarop een verbod tot toeeigening kan worden
gebaseerd, in het bijzonder wanneer het daarbij om (de invulling van) open
normen gaat. Tevens zou het beginsel, gelijk in het Amerikaanse recht,
dienstig kunnen zijn bij de bepaling van de kring van personen voor wie
- en eventueel: onder welke omstandigheden - een verbod tot toeeigening
geldt. Voorts zou ook bij de vraag naar het criterium voor kwalificatie van
de opportunity, het beginsel een leidraad kunnen bieden. Dit geldt te meer
nu - zo wordt in § 4.1 van hoofdstuk 4 betoogd - het bij een corporate
opportunity niet gaat om een absoluut recht op een goed, maar om een
subjectief voorrangsrecht ten opzichte van een functionaris met betrekking
tot een goed.

De problematiek van corporate opportunities vertoont verwantschap met
het leerstuk van tegenstrijdig belang. In beide gevallen is sprake van een
belang van de functionaris bij de transactie dat haaks staat op het belang
van de vennootschap. Eveneens bestaat verwantschap met concurrentie met
de vennootschap. De toeeigening van een corporate opportunity door een
functionaris kan worden gezien als een vorm van concurrentie met de
vennootschap aan wie de opportunity toebehoort." Gemeenschappelijk
kenmerk van verstrengeling van belangen en concurrentie door een
functionaris met de vennootschap is dat er sprake is van een deloyaal gedrag
van de functionaris ten opzichte van de vennootschap.

Kunnen de gevallen van verstrengeling van belangen en concurrentie met
de vennootschap worden geplaatst in een breder perspectief van een norm
die functionarissen verplicht tot loyaal gedragjegens de vennootschap waar
zij werkzaam zijn?"
Te denken is aan een beginsel dat loyaliteit als een rechtsplicht opvat,
vergelijkbaar met 'duty of loyalty' in het Anglo-Amerikaanse recht. 6

4 Zie § 5.4.1 van hoofdstuk 5.
5 Vgl. L. Timmerman, Enkele opmerkingeo over normering van het handelen van bestuurders

van N. V.·s eo B.V. 's, TVVS, or. 9212, p. 31 e.v., die met het oogop de bestuurstaak kiest
voor twee kembeginselen: het zorgvuldigheidsbeginsel en het beginsel van loyaliteit.

6 Bij een vergelijking met de duty of loyalty dient men in gedachten te houden de grote
verschillen die tussen Anglo-Amerikaanse rechtsstelsels en civil law-stelsels bestaan. Hartkamp
(Asser-Hartkarnp I nr. 48a) noemt onder andere het ontbreken in eerstgenoemde rechtsstelsels
van een algemene zorgvuldigheidsnorm bij de onrechtmatige daad en het ontbreken van een
algemene norm inzake redelijkheid en billijkheid. In dit verband zij meer specifiek met
betrekking tot de fiduciary duty gewezen op de volgende kenmerken daarvan. In hetalgemeen
worden uitgesloten van het toepassingsgebied van de fiduciary duty, contractuele rechten
waarmee (reeds) de belangen van een partij kunnen worden beschermd. Voorts bestaat de
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Zo'n beginsel van loyaliteit zou niet beperkt hoeven te zijn tot functionaris-
sen van de vennootschap, maar kunnen gelden in alle verhoudingen waarin
loyaliteit - juist gezien de aard van de verhouding - met de andere
betrokkene wordt verondersteld.? Een beginsel van loyaliteit zou - zoals
gezegd - op verschillende wijzen een richtsnoer kunnen zijn bij de
behandeling van het vraagstuk van corporate opportunities. Uit het beginsel
zou mogelijk een algemene regel kunnen worden afgeleid.

Hierna zal eerst worden ingegaan op de concrete inhoud van een beginsel
van loyaliteit naar Nederlands recht. Daarna worden verschillende
rechtsregels genoemd, waarin het beginsel van loyaliteit geacht kan worden
tot uitdrukking te komen. Vervolgens worden factoren genoemd die bij
de praktische invulling van het beginsel van belang kunnen zijn. In het
bijzonder wordt aandacht besteed aan de situatie van besloten verhoudingen.
In het kader van rechtsvergelijking wordt ingegaan op de Treuepflicht in
het Zwitserse recht. Tenslotte wordt ingegaan op de toepassing van het
beginsel op de corporate opportunity-problematiek.

2 Beginsel van loyaliteit

2.1 Aard van de norm

Wanneer men op zoek gaat naar een rechtsplicht van loyaliteit in het
Nederlands recht die vergelijkbaar is met de duty of loyalty, rijst de vraag
naar de aard van deze norm. Daarbij valt dan niet zozeer te denken aan
een concrete juridische verplichting die verankerd isin het positieve recht,
zoals de regeling van vertegenwoordiging bij tegenstrijdig belang en het
verbod van concurrentie geldend voor vennoten in een v.o.f., maar aan

tendens om fiduciary obligations aileen te erkennen voor zover re consistent. zijn met de
desbetreffendecontractuelebepalingen; zieFinn,a.w. p. 15en 16.Degrensdiewordt gesteld
aan de toepassing van verplichtingen voortvloeiend uit de fiduciary duty is verklaarbaar van-
wege de vergaande gevolgen die aan de karakterisering als fiduciary obligations zijn
verbonden, zoals ornkering van de bewijslast, het mogelijk buiten de failliete boedel van
degene diede fiduciary duty verschuldigd is, vallen van vermogensbestanddelen die voorwerp
zijn van de fiduciary obligations, alsmede de mogelijkheid van toeeigening door middel van
constructive trust indien vermogensbestanddelen onder een fiduciary obligation aan de bene-
ficiary ten goede behoren te komen.

7 Vgl. L. Timmerman, a.w. p. 33, die zowel het zorgvuldigheidsbeginsel als bet beginsel
van loyaliteit algemene beginselen van behoorlijk handelen noemt, die een rol spelen in een
reeks van privaatrechtelijke en publiekrechtelijke verboudingen.
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een onderliggend beginsel dat aan positiefrechtelijke regels ten grondslag
ligt en inzicht kan geven in de invulling van bepaalde nonnen en begrippen.
Een rechtsbeginsel wordt door Scholten omschreven als een uitspraak
omtrent positief recht die onmiddellijk evident is. Men komt tot het
rechtsbeginsel door een speurtocht naar de grond van een rechtsregel. De
a1dus gevonden ratio legis herleidt men vervolgens tot een andere regel;
zo verdergaand komt men op een punt waar men een uitspraak kan opstellen
die - voor een bepaalde tijd in een bepaald rechtssysteem - onmiddellijk
evident is. Het rechtsbeginsel is niet een rechtsregel; was het een regel dan
zou hij of niets of teveel zeggen. Voor directe toepassing moet eerst door
een meer concrete inhoud de regel worden gevormd. 8

Daarbij geldt dat het rechtsbeginsel regels kan verduidelijken; het kan licht
werpen op regels die nog geen bevredigende verklaring vonden", een
inkleuring geven aan vaag juridische norm en en dienen tot het stellen van
nadere regels die aan het beginsel verdere gestalte moeten geven.'? Voorts
kan het zo zijn dat het rechtsbeginsel niet in concrete rechtsregels is
neergelegd, maar dat het de veronderstelling is waarvan de regeling van
een rechtsgebied uitgaat. II

De invloed, in de zin van nadere invulling, van rechtsbeginselen op het
positieve recht, wordt in de wet uitdrukkelijk erkend. Zo bepaalt artikel
3: 12 dat bij de vaststelling van wat redelijkheid en billijkheid eisen, rekening
moet worden gehouden met onder andere algemeen erkende rechtsbeginse-
len.

Scholten stelt dat het rechtsbeginsel mogelijk kan worden gevonden door
het gemeenschappelijke in schijnbaar uit elkaar liggende regelingen aan
te wijzen. 12 Het behoeft daartoe evenwel niet beperkt te zijn: het kan zijn
dat een beginsel dat zich uit ons rechtsbesef of onze zedelijke overtuiging
aan ons opdringt, niet in wetgeving of jurisprudentie is gepositiveerd."

8 Asser-Scholten, Aigemeen Deel, p. 62.
9 Scholten, a.w. p. 63.
IO Timmerman, a.w. p. 32.
11 Scholten, a.w. p. 64.
12 Scholten, a.w. p. 63.
13 Aldus G.J. Wiarda, Drie typen van rechtsvinding, Zwolle 1988, p. 108.

Bestaat het risico - zo kan men zich intussen afvragen - dat de zoektocht naar het aan
bepaalde normen ten grondslag liggende rechtsbeginsel, het vinden en formuleren van het
beginsel en de werking die daarvan vervolgens op de concrete normen kan uitgaan, uitmondt
in een 'self-fulfilling prophecy': een rechtsbeginsel dat de inhoud van de norm beinvloedt,
waardoor men het rechtsbeginsel vervolgens beter in de norm herkent? Dit gevaar lijkt mij
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Tegen deze achtergrond zal, nadat in § 2.2 het beginsel is geformuleerd,
in § 2.3 worden ingegaan op verschillende regels waarvan het beginsel het
gemeenschappelijke element vormt, en in welke regels het beginsel geacht
kan worden tot uitdrukking te komen.

2.2 Inhoud van loyaliteitsbeginsel

In het spraakgebruik heeft loyaliteit de betekenis van trouw aan de
aangegane verbintenis, zonder 'achterhoudendheid' .14 Dit brengt ons op
zich weinig verder, nu in juridische termen elke partij een aangegane
verbintenis in beginsel trouw zal moeten zijn en volledig zal moeten
nakomen. Daarbij kan iedere prestatie worden gezien als een achterstelling
van de tot de prestatie verplichte partij bij de tot die prestatie gerechtigde
partij; tot deze achterstelling is men blijkbaar bereid vanwege de tegenpres-
tatie die men daarvoor ontvangt.
Met eerdergenoemde verplichting tot loyaal gedrag van een functionaris
jegens de vennootschap wordt iets specifiekers bedoeld. Gezien wordt op
de situatie waarin een partij voor een ander werkzaam is en bij de
uitoefening van de werkzaamheden geacht wordt de belangen van de ander
te behartigen, en niet haar eigen belangen. Het gaat - meer algemeen -
om verhoudingen waarin de belangenbehartiging van de ander wordt
verondersteld. Het beginsel van loyaliteit dicteert voor die situaties dat de
eigen belangen worden achtergesteld bij de belangen waarvan de behartiging
onderdeel is van de verhouding.
Anders gezegd: het gaat om verhoudingen tussen partijen waarbij de ene
partij gerechtigd is te vertrouwen dat de andere zal handelen in het belang
van de eerstgenoemde partij of in hun gezamenlijk belang, met achtersteUing
van haar eigen belang. In deze verhoudingen gaat het loyaliteitsbeginsel
ervan uit dat de eigen belangen daadwerkelijk bij die van de andere partij
of bij het gemeenschappelijk belang worden achtergesteld.
Dit leidt ertoe dat de partij, van wie de belangenbehartiging wordt verwacht,
de positie, kennis of bevoegdheid die voor haar uit de verhouding
voortvloeit, niet ten bate van zichzelf of een derde mag aanwenden en voorts
geen persoonlijk belang mag hebben met betrekking tot een aangelegenheid

beperkt doordat het kenmerk van evidentie van het rechtsbeginsel reeds zijn grenzen trekt.
Scholten stelt het zo: 'Het blootleggen der fundamenten eischt inzicht en inspanning. Doch
als zij eenmaaJaangewezen zijn, zijn ze voor eenieder zichtbaar, evident, is tevens aangetoond
dat zij er al waren toen de eerste bepaling, waarin zij werden teruggevonden, in het leven
werd geroepen'; P. Scholten, Verzamelde geschriften, Zwolle 1949, p. 402.

14 Aldus Van Dale Groot Woordenboek der Nederlandse Taal.
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in het kader van de desbetreffende verhouding, en evenmin een daarmee
onverenigbare betreklcing met een derde."
Het eerste gedeelte betreft misbruik van positie; het tweede ziet op 'conflicts
of interest or of duty'. Bij dit laatste denke men bijvoorbeeld aan concurren-
de activiteiten of activiteiten die het nut van de dienstverlening voor de
ander aantasten, zoals het optreden als raadsman voor twee met elkaar strij-
dende partijen.

2.3 Rechtsregels waarin loyaliteitsbeginsel tat uitdrukking komt

Het beginsel van loyaliteit, als in § 2.2 omschreven, is in de volgende
rechtsregels terug te vinden, soms direct, soms verhulder en slechts als
een van meerdere beginselen die aan de bepaling geacht kunnen worden
ten grondslag te liggen.

2.3.1 Vertegenwoordiglng bij tegenstrijdig belang

Het beginsel van loyaliteit is duidelijk te herkennen in de diverse bepalingen
met betrekking tot vertegenwoordiging bij tegenstrijdig belang in geval van
uitoefening van ouderlijke macht (artikel 1:250), voogdij (artikel 1:313
lid 1), bij de vereniging (artikel 2:47), de cooperatie (artikel 2:57) en bij
de NV en BV (artikel 2:146/256).
Hetzelfde geldt voor de regeling van artikel 2: 12. Deze bepaling biedt de
mogelijkheid om in de statuten het stemrecht over besluiten waarbij de
rechtspersoon aan bepaalde personen rechten toekent of verplichtingen
kwijtscheldt (anders dan in de hoedanigheid van lid, aandeelhouder of lid
van een orgaan) te ontzeggen aan die personen.

2.3.2 Selbsteintritt, het dienen van twee heren en andere vormen van
belangenverstrengeling

Men herkent het beginsel ook in bepalingen voor andere situaties waarin
bij vertegenwoordiging een verstrengeling van belangen kan optreden: voor
het geval van Selbsteintritt (artikel 3:68 en artikel 7:416), voor dat van
het dienen van twee heren (artikel7:417) alsmede voor andere vormen van
belangenverstrengeling (artikel 7 :418). Via de schakelbepaling van artikel
7:424 zijn voomoemde bepalingen in beginsel ook van toepassing op 'andere

15 Vgl. de omschrijving van de fiduciary relationship in het Engelse recht door Finn, als
aangehaald in § 1.2 van hoofdstuk 2.
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overeenkomsten dan lastgeving krachtens welke de ene partij verplicht of
bevoegd is voor rekening van de andere partij rechtshandelingen te ver-
rich ten '. Yoorts zal de onderliggende rechtsverhouding tussen de vertegen-
woordiger en de vertegenwoordigde als regel meebrengen dat de ver-
tegenwoordiger de belangen van de vertegenwoordigde behoort te
behartigen."

2.3.3 Kapitaalvennootschappen: disclosure-voorschrifien en misbruik van
voorwetenschap

De navolgende regels ter openbaarmaking van bepaalde gegevens, welke
van toepassing zijn op situaties bij kapitaalvennootschappen waarin een
verstrengeling van belangen dreigt, kunnen geacht worden te wijzen op
een loyaliteitsbeginsel; de disclosure-voorschriften veronderstellen bepaalde
loyal iteitsverplichti ngen.
Ingevolge artikel 2:383 lid 2 dient in de jaarrekening melding te worden
gemaakt van de bezoldiging van bestuurders en commissarissen en van ten
behoeve van hen verstrekte leningen, voorschotten en garanties."

Artikel8 SER-Fusiecode schrijft voor dat bij een openbaar bod bestuurders
en commissarissen een gespecificeerde opgave doen van door hen verrichte
transacties in effecten van de over te nemen NY en - soms - in de
overnemende NY; bestuurders en commissarissen van de over te nemen
NY doen opgave van hun aandelenbezit in die NY.
Misbruik van voorwetenschap door functionarissen van de vennootschap
vindt voorts regeling in de Modelcode Yoorkoming Misbruik van
Yoorwetenschap van de Yereniging voor de Effectenhandel van 1januari
1987, alsmede de wettelijke regeling in artikel 31a tot en met 31c van de
Wet Toezicht Effectenverkeer."

16 Zie Asser-Van der Grinten I (De vertegenwoordiging), nr. 8.
17 1aarrekening van Ondememingen, aant. I bij art. 383 noemt als ratio voor de in dit artikel

beoogde openbaarheid 'her feit dat de beloningen enzovoorts van bestuurders en commissa-
rissen vooral bij de structuur-NV bijna binnenskamers zonder dat sprake is van "at arm's
length" worden vastgesteld. Openbaarheid is een doelmatig middel tegen mishruik. 'Bij de
Parlementaire behandeling is als oorsprong van de regel aangewezen 'de ornstandigheid dat
in sommige vennootschappen de bezoldigingen in besloten kring van bestuurders en
commissarissen over en weer kunnen worden opgevoerd huiten weten van de aandeelhouders';
zie Rechtspersonen, aant. I bij art. 383.

18 Bij misbruik van voorwetenschap is ook het belang van de vennootschap zelf in het geding.
Haar reputatie kan danig worden aangetast. G.1.M. Corstens (De strafbaarstelling van
misbruik van voorwetenschap, in Misbruik van voorwetenschap, Deventer 1989, p. 20)
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Om zieht te hebben op het persoonlijk financieel belang van commissarissen
is in artikel 2: 142 lid 3/252 lid 3 voorgeschreven dat bij aanbeveling of
voordraeht tot benoeming van een commissaris in een NV ofBV het bedrag
van de door de kandidaat gehouden aandelen in de vennootschap wordt
vermeld."

2.3.4 Misbruik van bevoegdheid

De regeling van misbruik van bevoegdheid in artikel 3: 13 stelt dat degene
aan wie een bevoegdheid toekomt, haar niet kan inroepen voor zover hij
haar misbruikt. Van misbruik is volgens het artikel onder meer sprake indien
de bevoegdheid wordt gebruikt voor een ander doel dan waarvoor zij is
verleend. Rodenburg wijst op het onderscheid tussen discretionaire
bevoegdheden (waarvan de uitoefening in beginsel afhangt van het vrije
oordeel van degene aan wie de bevoegdheid toekomt) en doelgebonden
bevoegdheden." Voorbeelden van deze laatste categorie zijn: ouderlijke
macht, voogdij, bestuurs- en beheersbevoegdheden, bewind en processuele
bevoegdheden; deze worden ook wei aangeduid als functionele bevoegdhe-
den. Ret gebruik in het eigen belang van de funetionele bevoegdheid
gegeven in het belang van een ander, levert misbruik van bevoegdheid
Op.21Aldus herkent men in de regeling van misbruik van bevoegdheid,
althans voor zover het misbruik bestaat uit het gebruik in het eigen belang
in plaats van voor het doel waarvoor de bevoegdheid is verleend, het
loyaliteitsbeginsel.

2.3.5 Vermogensrechtelijke varianten

Zo men wil, kan men in de voJgende bepalingen een vermogensrechtelijke
uitwerking van het loyaliteitsbeginsel zien.
Artikel 3: 111 inzake interversie van houderschap, stelt dat de houder voor
een ander uit zichzelf geen verandering kan brengen in zijn houderschap;
hij kan ziehzelf niet tot bezitter maken.

wijst op het risico dat kapitaalverschaffers minder geneigd zullen zijn kapitaal aan de aandelen
uitgevende vennootschap ter beschikking te stellen.

19 De ratio van deze bepaling is, zo blijkt uit de Parlementaire geschiedenis, dat het financieel-
of aandelenbelang van de kandidaat voor de beoordeling van zijn kandidatuur van belang
zou kunnen zijn,juistomdat commissarissen het geheel van belangen moeten vertegenwoordi-
gen; zie 1.M.M. Maeijer, Naamloze en besloten vennootschap, pagina IXf-124.

20 Mon. Nieuw BW A-4 (Rodenburg), Deventer 1985, p. 31 e.v.
21 Rodenburg, a.w. p. 42.
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Artikel 10 Rijksoctrooiwet bepaaJt dat de aanspraak op een octrooi voor
een uitvinding gedaan door iemand in dienstbetrekking van een ander,
toekomt aan de werkgever. De overweging van de wetgever daarbij is onder
meer geweest dat de werkgever veelal de gelegenheid en de middelen tot
het doen van de uitvinding heeft verschaft en juist met het oog daarop de
werknemer in dienst heeft genornen."

2.3.6 Arbeidsrecht en agentuurovereenkomst

In het arbeidsrecht kan men een toepassing van het loyaliteitsbeginsel
herkennen in de artikelen 7A: 1639 en 1639d en in het bijzonder in het uit
de arbeidsovereenkomst voortvloeiende verbod voor de werknemer om met
zijn werkgever in concurrentie te treden."
Bij de regeling van de agentuurovereenkomst ziet men het beginsel tot
uitdrukking komen in de bepaling van artikel74a lid 1 K.: de handelsagent
moet de belangen van de principaal behartigen met de vereiste zorgvuldig-
heid en diens redelijke aanwijzingen in acht nemen. Lid 2 bevat vervolgens
de plicht van de agent de principaal aIle nodige inlichtingen te geven. Uri us
noemt de verplichting van artikel 74a K de lcyaliteitsverplichting.I"

2.3.7 Maatschap

Tenslotte wijs ik op de voor de maatschap geldende bepaling van artikel
7 A: 1676 sub 2 inzake het toegestane gebruik door ieder der vennoten van
de aan de maatschap toebehorende zaken mits 'hij zich van dezelve niet
bediene tegen het belang der maatschap'. Ook de bepalingen van artikel
7 A: 1665 en 1666 vormen een toepassing van de door Diephuis als voigt
omschreven regel:

'In het algemeen mag een vennoot zich niet ten koste van, en zelfs niet boven
de mede-vennooten bevoordeelen'. 25

22 Zie E.A. van Nieuwenhoven Helbach, Industriele Eigendomen Mededingingsrecht, Arnhem
1989, nr. 217.

23 Zie § 5.3 van hoofdstuk 5.
24 H.E. Uri us, De agentuurovereenkomst, Deventer 1990, p. 20.
25 G. Diephuis, Het Nederlandsch Burgerlijk Regt, Groningen 1890, p. 181.
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Een ander voorbeeld van een toepassing van het loyaliteitsbeginsel is het
voor de vennoten geldende verbod om met de vennootschap onder firma
in concurrentie te treden."

2.4 Verhouding tot rol opgewekt vertrouwen

In de omschrijving van het loyaliteitsbeginsel in § 2.2 wordt een relatie
gelegd met de door een partij bij de ander (degene jegens wie de loyaliteits-
verplichting geldt) gewekte verwachting. Op grond daarvan kan men zich
afvragen hoe dit loyaliteitsbeginsel zich verhoudt tot de rol in ons recht
van het opgewekte vertrouwen.
Wanneer men spreekt van het vertrouwen als hetzij een zelfstandige bron
van verbintenissen," hetzij deel uitmakend van een andere bron van
verbintenissen, wordt eerder gerefereerd aan positiefrechtelijke regels dan
aan rechtsbeginselen, die - zoals gezegd - onderIiggende beginselen
vormen die aan positiefrechtelijke regels ten grondslag liggen.

De bescherming van het opgewekte vertrouwen wordt echter ook wei als
rechtsbeginsel opgevat. Zo ziet Van Gerven het vertrouwensbeginsel als
een onderdeel van de ruimere categorie van algemene beginselen van
behoorIijk handelen." Deze categorie omvat naast het vertrouwensbeginsel,
het zorgvuldigheidsbeginsel en het beginsel van evenwichtige beoordeling.

Ret vertrouwensbeginsel leidt ertoe dat een partij - of het nu betreft de
overheid ten aanzien van gedane toezeggingen," of een partij die de schijn
heeft gewekt dat de uitgedrukte wil met de werkelijke wil overeenstemt,
- binnen grenzen gehouden is het door haar gedraging bij een ander
opgewekte vertrouwen te honoreren.

26 Zie laatstelijk HR 19 oktober 1990, NJ 1991,21 (nt. Ma.).
27 Sommige schrijvers stellen - daarbij steunend op ontwikkelingen in het Anglo-Amerikaanse

recht - dat het opgewekte vertrouwen zich bezig is te ontwikkelen tot een bron van verbin-
tenissen; zie de schrijvers genoemd in Asser-Hartkamp I. nr. 48a. Anderen geven de voorkeur
aan de benadering dat het vertrouwen niet op zichzelf als een bron van verbintenissen geldt,
doch moet worden ingepast in andere bronnen, met name de leer van de rechtshandeling,
de onrechtmatige daad en de andere wettelijke verbintenissen.; Zie A.S. Hartkamp, De functie
van het vertrouwen hij het ontstaan van verbinlenissen (hespreking van B.W.M. Nieskens-
Isphording, Hel fait accompli in bet vermogensrecht), WPNR. 91/6024, p. 747 e.v.

28 W. van Gerven, Beginselen van beboorlijk handelen, Zwolle 1983, p. 15 e.v.. Zie omtrent
bet vertrouwensheginsel als beginsel van behoorlijk ondernemingsbestuur, Van Leeuwen.
p. 149 e.v.

29 Voor rover dat al geen overeenkomst vormt.
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Het in dit hoofdstuk geschetste Ioyaliteitsbeginsel zou men - aIs men het
in dit schema wil inpassen - kunnen zien als een bijzondere vorm van
het vertrouwensbeginseI. 30

3 Relevante factoren

3.1 Verhouding vanpartijen

Oogmerk is om in deze paragraaf te bezien welke factoren een rol spelen
bij vertaIing van het beginsel van loyaliteit in positiefrechtelijke regels.
Anders gezegd: welke aspecten zijn relevant bij de beoordeling of in een
bepaalde situatie het beginsel in het geding is?

Het beginsel van loyaliteit is in §2.2 als voIgt omschreven: in verhoudingen
waarbij de ene partij gerechtigd is te vertrouwen dat de andere in haar
belang of in hun gezamenlijk belang zal handelen, geldt voor de partij van
wie de belangenbehartiging wordt verwacht dat zij met achterstelling van
haar eigen belang, de positie, kennis of bevoegdheid die voor haar uit de
verhouding voortvloeit niet ten bate van zichzelf of van derden zaI
aanwenden, voorts geen persoonlijk belang zal hebben met betrekking tot
een aangelegenheid in het kader van de desbetreffende verhouding, en
evenmin een daarmee onverenigbare betrekking met een derde.

Voor de toepasselijkheid van het beginsel zaI primair van be lang zijn na
te gaan in welke verhouding partijen tot e1kaar staan. Wordt een partij
geacht haar eigen belang te dienen, het gemeenschappelijk belang of het
belang van de wederpartij? Dit kan onder meer blijken uit de wijze waarop
rechten, plichten en bevoegdheden (zowel een bevoegdheid tot vertegen-
woordiging als een bevoegdheid om beslissingen te nemen) in de relatie
aan betrokkenen zijn toebedeeld en het doel dat partijen daarbij voor ogen
stond."

30 Overigens wijs ik erop dar, zoals ook ten aanzien van de regel van hescherming van opgewekt
vertrouwen de vraag rijst of het een rechtsbeginsel of een positiefrechtelijke regel betreft,
discussie mogelijk is over de aard van het loyaliteitsheginsel. Naar mijn mening is het verschil
tussen de loyaliteitsverplichting als rechtsbeginsel enerzijds en als positiefrechtelijke regel
anderzijds van beperkte betekenis: wanneer men het bestaan van het rechtsbeginsel eenmaal
aanvaardt, zal het beginsel door invulling van - met name open - normen in daarmee
overeenstemmend positief recht resulteren.

31 Zie Finn, a.w. p. 14.
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lk noem drie voorbeelden. A neemt op zich voor B diens auto te verkopen.
Vervolgens koopt A deze auto zelfvoor een te lage prijs. Men zal niet snel
betwisten dat het loyaliteitsbeginsel hier wordt geschonden: A wordt niet
geacht zijn eigen belangen te stellen boven de belangen van B die hij zou
behartigen.
Dat is in het volgende geval minder duidelijk.
A neemt op zich om een - huis aan huis verspreide - waardebon van
buurman B in te wisselen voor het op de bon vermelde geschenk ('voor
zover de voorraad strekt'). Bij het inwisse1adres hoort A dat er nog maar
een geschenk voorradig is. A neemt dat geschenk zelf tegen inwisseling
van zijn eigen waardebon en geeft B zijn waardebon terug; de waardebon
van B heeft, nu de voorraad op is, zijn waarde verloren.
Is deze gang van zaken strijdig met het loyaliteitsbeginsel? In hoeverre speelt
daarbij een rol dat B wist of kon weten dat A, toen hij aanbood de bon
van B in te wisseJen al van plan was naar het inwisseladres te gaan om
zijn eigen bon in te wisselen?

Tenslotte het voorbeeld van A, die zijn cello leraar B vraagt om wanneer hij
de door hem aanbevolen bouwer van strijkinstrumenten bezoekt, eens uit
te zien naar een geschikte cello voor A. Enige tijd later informeert A naar
de gang van zaken en verneemt hij van B dat B bij de desbetreffende bouwer
een cello heeft gevonden die hij zo goed vond dat hij hem zeJfheeft gekocht.
Is dit handelen onbetamelijk? Speelt een rol of A wist of kon weten dat
Breeds op zoek was naar een cello, hetzij voor zichzelf hetzij voor een
andere leerling?

3.2 Tijd en hoogte vergoeding

Weisser noemt enige meer concrete factoren die de inhoud bepalen van
de in het Duitse recht geldende Treueptlicht (door hem vergeleken met de
duty of loyalty), die door hem als dogmatisch aanknopingspunt in het Duitse
recht voor het verbod van toeeigening van corporate opportunities wordt
gezien."
Hij noemt onder meer als factor de tijd die met de vervulling van de functie
is gemoeid. Aan een bestuurder kunnen hogere loyaliteitseisen worden
gesteld dan aan een commissaris; hetzelfde geldt voor een full-time
bestuurder in vergelijking met een bestuurder op part-time basis. Mij komt
voor dat - althans voor wat betreft normen voortvloeiend uit het loyaliteits-

32 Weisser, p. 131 e.v.
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beginsel - niet zo zeer dit tijdsaspect van belang is doch veeleer de functie
of positie. Niet is in te zien waarom, indien personen dezelfde functie bekJe-
den, voor de full-timer hogere eisen zouden gelden dan voor de part-timer,
puur vanwege het in het geding zijnde tijdsbestek. lets anders is dat het
part-time-aspect van een baan een indicatie kan zijn dat de persoon in
kwestie nog andere werkzaamheden verricht en dat zijn wederpartij niet
mag verwachten dat hij zich exc1usief wijdt aan de behartiging van zijn
wederpartij's belangen.
De hoogte van de vergoeding speelt volgens Weisser eveneens een rol voor
de intensiteit van de Treuepflicht. Ais voorbeeld stelt hij dat de Treuepflicht
van een lid van de Aufsichtsrat beperkter zal zijn dan die van een
bestuurslid, vanwege het verschil van de aan de functie verbonden vergoe-
ding." Met betrekking tot het loyaliteitsbeginsel meen ik dat de hoogte
van de vergoeding geen invloed dient te hebben op de mate van de
verschuldigde loyaliteit. De hoogte van de vergoeding kan van invloed zijn
op de eisen die men mag stellen aan de kwaliteit en de omvang van de te
verrichten prestatie. Daarbij is in voornoemd voorbeeld van de cello leraar
onder meer te denken aan het aantal malen dat de leraar de bouwer van
strijkinstrumenten zal bezoeken om te zien of deze een geschikte cello heeft
binnen gekregen. Dit dient evenwel te worden onderscheiden van de
loyaliteit die men verschuldigd is bij de uitvoering van de prestatie: neemt
men in genoemd voorbeeld een loyaliteitsverplichting voor de cello leraar
aan, dan is hij daaraan steeds gebonden, ongeacht de omvang van zijn
prestatie. Het feit dat men in het belang van de ander handelt bij de
uitvoering van de prestatie is onafhankelijk van de hoogte van de wederpres-
tatie. In het voorbeeld van Weisser is het verschil in loyaliteitsverplichtingen
van het lid van de Aufsichtsrat en de bestuurder naar mijn mening niet zo
zeer gebaseerd op de hoogte van de vergoeding, doch op het verschil in
functie, dat wil zeggen de aard van de prestatie. Voor een verschil in
loyaliteitsverplichtingen van twee personen die een gelijke functie vervullen,
maar waarvan de een een hogere vergoeding ontvangt dan de ander, is geen
reden."

33 Weisser, p. 135.
34 Een andere opvatting zou grond bieden voor de stelling dat - toegepast op een concreet

voorbeeld - de loyaliteitsverplicbtingen die gelden voor een lid van de raad van
commissarissen van De Nederlandsche Bank NV minder ver gaan dan die van een lid van
hetzelfde college van ABN AMRO Holding NV, gezien bel feit dat de vergoeding voor
laatstbedoelde commissaris het zevenvoudige hedraagt van bet hedrag dat eerstbedoelde
persoon als bonorering ontvangt, volgens Financieel Economisch Magazine, 13 juni 1992,
p.90.
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Overigens kan de hoogte van de vergoeding weI een relevante factor zijn
voor de vraag of een partij mocht verwachten dat haar wederpartij in hun
gemeenschappelijk belang of het belang van eerstgenoemde zou handelen.
Zo zal in het voorbeeid van de cello Ieraar genoemd in § 3.1 de ornstandig-
heid dat A zijn Ieraar een vergoeding betaalt om voor hem op zoek te gaan
naar een cello, het verwachtingspatroon anders inkleuren."

3.3 Positie functionaris

Weisser stelt dat naarmate een functionaris uit hoofde van zijn positie over
meer mogel ijkheden beschikt om invloed uit te oefenen op de doelstell ingen
van de vennootschap en de voor het bereiken daarvan te nemen maatregelen,
hij aan hogere loyaliteitseisen onderworpen zal zijn. Hetzelfde geldt
naarmate de functionaris meer toegang heeft tot vertrouwelijke informatie
en daarmee meer mogelijkheden heeft daarvan ten nadele van de vennoot-
schap gebruik te maken." Dit lijkt me juist. Indien een functionaris over
meer vertrouwelijke informatie en/of meer bevoegdheden beschikt, zal dit
ertoe leiden dat de loyaliteitsverplichting een grotere reikwijdte en inhoud
heeft. Aileen al daarom kan de loyaliteitsverplichting bij een hogere
functionaris eerder in het geding zijn dan bij een Iagere functionaris."
Ais voorbeeid is te denken aan de archiefmedewerker van beursfonds X
die niet beschikt over vertrouwelijke informatie en haar financieel directeur,
die beiden onafhankelijk van elkaar op dezelfde dag aandelen in X verkopen.
Ret op het loyaliteitsbeginsel terug te voeren verbod van misbruik van
voorwetenschap zal in beginsel voor de financieel directeur eerder een rol
spelen dan voor de archiefmedewerker.

35 Hiervan te onderscheiden is dat de lage honorering van een functionaris aanleiding kan zijn
om hem iets toe te staan dat bij gebreke van toestemming wellicht strijdig zou zijn met zijn
loyaliteitsverplichting, opdat de functionaris daaruit extra inkomsten kan genereren; zie
bijvoorbeeld de zaak Diedrick v. Helm; § 2.3 van hoofdstuk 2 en noot 60 daarbij, waarin
de algemene aandeelhoudersvergadering de functionaris toestond om de corporate opportunity
aan te wenden, omdat dit een aanvulling zou vormen op zijn salaris en men aldus zijn
eigenlijkesalaris laag zou kunnen houden. Het betreft dan evenwel een recht dat hem expliciet
wordt verleend, hetgeen nu eenmaal verschilt van de situatie dat de functionaris meent zich
iets van de vennootschap te mogen toeeigenen, om reden dat hij zo weinig verdient; vgl.
noot 144 van hoofdstuk 2.

36 Weisser, p. 133.
37 Vgl. voor Anglo-Arnerikaanse rechtsstelsels de stelling: 'the extent of the fiduciary duty

varies with the degree of potential abuse of power stemming from the relation', aidus T.
Frankel, Fiduciary Law, 71 California Law Review, 795 (1983), p. 825. Vgl. voor het
Zwitserse recht: H. Wohlmann, Die Treuepflicht des Aktionars, Zurich \968, p. 55; zie
hierna § 4.2.
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Men kan het ook enigszins anders benaderen door te stellen dat een hogere
functie met meer bevoegdheden en verantwoordelijkheid met zich brengt
dat van de functionaris eerderverwacht zal worden in die functie zijn kennis
en krachten aan te wenden voor de vennootschap in plaats van voor zichzelf.
De toeeigening van een niet vrijgegeven corporate opportunity door een
algemeen procuratiehouder van een vennootschap zal eerder op gespannen
voet staan met het loyaliteitsbeginsel, dan aanwending van dezelfde opportu-
nity door een bij de vennootschap werkzame computerprogrammeur.
Men kan dan ook stellen dat de intensiteit van de loyaliteitsverplichting
afhankelijk is van de positie van de functionaris.

Daarbij rijst de vraag of de norm van het loyaliteitsbeginsel bij een hogere
functionaris slechts intensiever is, in de zin dat een en dezelfde norm eerder
toepassing vindt, of dat de norm mogelijk ook strenger is, in de zin dat
hogere eisen worden gesteld. Met andere woorden: geldt een verbod van
contlict of interest of gebruik van voorwetenschap sterker voor een
vertrouwenspersoon dan voor iemand die geen vertrouwensfunctie vervult,
of is bij de eerste persoon eerder sprake van contlict of interest of voorwe-
tenschap waardoor de norm slechts eerder in het geding is?
Ik noem als voorbeeld de serveerster in het directierestaurant die, wanneer
zij serveert bij een werklunch van een bestuurder, vertrouwelijke informatie
opvangt over de zeer geheime plannen van de vennootschap tot een grote
aandelenemissie. Is voor de serveerster de norm van het loyaliteitsbeginsel
minder streng dan voor de bestuurder? Ik neig naar een bevestigend
antwoord."

3.4 Besloten verhoudingen

3.4. J Begripsbepaling

Een andere factor van belang voor de toepassing van het loyaliteitsbeginsel
is de intensiteit van de rechtsbetrekking. Weisser stelt met betrekking tot
de Treueptlicht: 'Je enger die Gemeinschaftsbeziehung, desto hoher sind
die Aufforderungen an die Treueptlicht' .39 De rechtsvorm waarin de

38 Het verschil tussen de intensiteit en de strengheid van de norm valt te relativeren en is
mogelijk slechts semantisch van aard. In beide gevallen gaat het uiteindelijk om de
verstrekkendheid van de verplichtingen die in een concrete situatie uit de norm voortvloeien.

39 Weisser, p. 132.
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samenwerking of rechtsbetrekking gestalte heeft gekregen, is daarbij
secundair; het gaat om de Realstruktur."
In deze paragraaf wordt ingegaan op de situatie van nauwe samenwerking
tussen aandeelhouders in een kapitaalvennootschap in geval van besloten
verhoudingen. Nagegaan wordt wat de invloed is van besloten verhoudingen
op loyaliteitsverplichtingen.

Allereerst dient zich de vraag aan wat onder het begrip besloten verhoudi n-
gen moet worden verstaan. In navolging van Raaijmakers zou ik een
besloten verhouding van aandeelhouders in een kapitaalvennootschap willen
omschrijven als een verhouding waarin de onderlinge betrekking tussen
de aandeelhouders wordt gekenmerkt en beheerst door een vennootschap-
pelijke wil tot samenwerking, een affectio societatis." De uitdrukking
affectio societatis heeft een grotere lading dan de vertaling 'wil om een
maatschap aan te gaan' .42 Het is equivalent aan de wil om op voet van
gelijkheid samen te werken tot het gemeenschappelijk doel."
De term op voet van gelijkheid doelt op gelijkwaardigheid in de zin dat
de positie van allen van dezelfde natuur moet zijn," of zoals Houwing
het uitdrukt:

'Onder affectio societatis vait mijns inziens te verstaan dat partijen beoogden
tussen hen een verhouding ais van vennoten te doen ontstaan, waarbij men het
woord vennoot veeleer in den zin van het gewone spraakgebruik dan in
technisch-juridische zin moet nernen'. 45

Samenwerking is het tweede element. Jolles stelt ten aanzien van de
samenwerking dat waar bij de overeenkomst van koop, ruil of huur de ene
prestatie tegenover de andere staat, en er aldus een tegenstelling van
belangen is, bij de maatschap deze tegenstelling in samenwerking verandert,
waarbij de prestaties niet tegenover elkaar staan, maar naast elkaar."
Een blik op het Romeinse recht kan illustratief zijn voor een goed begrip
vande term affectiosocietatis. Van Oven wijstopde betekenis van 'socius',

40 Weisser, t.a.p.
41 Raaijmakers, Schoordijk-bundel, p. 203 e.v.
42 De vertaling volgensJ .A. Ankum en A.S. Hartkamp, Romeinsrechtelijk handwoordenboek,

Zwolle 1973.
43 Raaijrnakers, Preadvies, p. 14.
44 Asser-Maeijer I, nr. 29.
45 In zijn noot onder HR 15 februari 1950, NJ 1950,236.
46 J. Jolles, De kenmerken van de overeenkomst van maatschap, Purmerend 1932, p. 1 en 2.
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zijnde metgezel, kameraad, makker en bondgenoot, en stelt dat men daarom
bij de Romeinse privaatrechtelijke societas moet denken

'aan verhoudingen van kameraadschappelijke samenwerking tot het behalen
van winst, waarin de cornmercieele factor den persoonlijken eerst langzaam
aan en niet zoo heel ver heeft teruggedrongen'."

Het vertrouwenskarakter is ook de kern van de benadering van Kaser van
de societas:

'Sie erschopft sich in einem Vertrauensverhaltnis (. .. ). Die Ptlichten der
einzelnen Gesellschafter gegenuber den anderen bestimrnen sich nur nach der
fides.':"

Typerend voor de vertrouwensrelatie is ook het principe van de fraternitas
der vennoten.
De affectio societates impliceert een persoonsgebondenheid: de samenwer-
king wordt 'intuiti personae' aangegaan."

De persoonsgebondenheid is ook het kenmerkend element van het door
Schwarz gehanteerde begrip interne beslotenheid, dat hij toepast op de
kapitaalvennootschap welke 'met aanzien des persoons' wordt aangegaan,
waarbinnen het vennootschappelijke samenwerkingsverband van aandeelhou-
ders beschermd moet worden tegen penetratie door outsiders, althans door
personen welke door de samenwerkende aandeelhouders niet als mede-
aandeelhouders worden gewenst. Deze interne beslotenheid ziet met name
op de zeggenschap, waarbij Schwarz de zeggenschap als aandeelhouder
op het oog heeft. 50

Lijkt in de benadering van Schwarz de samenwerking zich toe te spitsen
op samenwerking als aandeelhouders, in eerder genoemd begrip besloten
verhoudingen is de samenwerking er een van partners die een gezamenlijk
doel nastreven, dat vaak tot uiting komt in een betrokkenheid van de
partners in het management van de kapitaalvennootschap waarin de
samenwerking vorm is gegeven." Of zoals Mohr ten aanzien van de

47 J.C. van Oven, Leerboek van het Romeinsch privaatrecht, Leiden 1948, p. 280.
48 M. Kaser, Das Romische Privatrecht, Munchen 1975, I, p. 480.
49 Zie Raaijmakers, Preadvies, p. 14.
50 C.A. Schwarz, Blokkering van aandelen, Deventer 1986, p. 36.
51 Zie Raaijrnakers, Preadvies p. 14, die spreekt van een afwezigheid van de splitsing tussen

'eigenaars-belang: en het bestuur over de activiteiten van het samenwerkingsverhand.
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samenwerlcing binnen de v.o.f. stelt: het komt aan op een gemeenschappelij-
ke verantwoordelijkheid die door alle vennoten wordt gedeeld. 52

Het verschil licht ik met de volgende voorbeelden toe. De term besloten
verhouding is van toepassing op twee bakkers die, na besloten te hebben
voortaan volledig samen te werken, hun bedrijven in een BV inbrengen
waarin zij ieder 50% van de aandelen houden en waarover zij gezamenlijk
het bestuur uitoefenen.
Gaat het om de situatie van drie zusters en een broer, gelijk vader makelaar
van beroep, die na het overlijden van vader ieder 25 % van de aandelen
in een BV bezitten, waarin het makelaarsbedrijfwordt uitgeoefend, waarvan
de broer reeds v66r het overlijden van vader het bestuurderschap heeft over-
genomen, dan is het begrip besloten verhoudingen als boven omschreven
minder snel van toepassing indien tussen de aandeelhouders niet zo zeer
een samenwerkingsgedachte met betrekking tot de makelaardij bestaat, doch
zij slechts het gezamenlijk beheer nastreven van het door vererving
verkregen vermogen belichaamd in de BV. 53 In dit laatste voorbeeld is
er echter weI sprake van een interne beslotenheid aJs bedoeld door Schwarz.

3.4.2 Toepassing loyaliteitsbeginsel

In de situatie van samenwerlcing in een besloten verhouding is er sprake
van een vereniging" van belangen. Het is juist dat element van naast elkaar
staande prestaties, in plaats van tegenover elkaar staand, gericht op het
gemeenschappelijk doel, dat de verwachting van de samenwerkende partners
zaJ wettigen dat ieder van hen in het gemeenschappel ijk belang zal handelen
in plaats van zijn eigen individuele belang ten koste van het samenwerkings-
verband na te streven. Deze verwachting leidt tot toepassing van het
loyaliteitsbeginsel op besloten verhoudingen.

In § 3.3 is betoogd dat naarmate de ene partij meer gerechtigd is te
verwachten dat de andere in haar belang of in hun gezamenlijk belang zal

52 A.L. Mohr, Van maatschap, vennootschap onder firma en comrnanditaire vennootschap,
Arnhem 1992, p. 15.

53 Raaijmakers spreekt in dit verband van een 'verbleekte (tweede of volgende generatie) besloten
verhouding'; zie 'Besloten' vennootschappen: quasi-Nv of quasi-v.o, f.?, AA 43 (1994) 5,
p. 82. Ter zijde zij erop gewezen dat het karakter van een vennootschappelijke constellatie
vaak aan verandering onderhevig is. In de tijd kan deze van open tot besloten verhouding
veranderen enomgekeerd; ziede voorbeelden gegeven door Raaijmakers, Schoordijk-bundel,
p.206.

54 Het woord vereniging wordt hier niet in technisch-juridische zin bedoeld.
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handelen, het loyaliteitsbeginsel eerder van toepassing is en de uit het
beginsel voortvloeiende verplichtingen in een concrete situatie verstrekkender
zullen zijn.

Een voorbeeld van strijd met het loyaliteitsbeginsel in besloten verhoudingen
is het volgende. A en B werken samen in een vennootschap onder firma
die zich toelegt op de import van textiel uit Turkije en de verkoop daarvan
op de Nederlandse markt. Nadat de aanloopverliezen tot een einde zijn ge-
komen, besluiten A en B om fiscale redenen hun samenwerkingsverband
om te zetten van een vennootschap onder firma in een BV, zonder dat zij
overigens een wijziging van hun samenwerking en onderlinge betrekkingen
beogen. De handel wordt vervolgens zo lucratief dat A niet de verleiding
kan weerstaan om ook buiten het samenwerkingsverband om textiel uit
Turkije te importeren en op de Nederlandse markt te verhandelen, daarmee
de BV rechtstreeks concurrentie aandoend." Deze handelwijze vormt een
schending van het loyaliteitsbeginsel. 56

4 De Treuepflicht in bet Zwitserse recht

4. J Treuepflicht: verhouding tot norm van Treu und Glauben

In het kader van een beperkte rechtsvergelijking met een rechtsstelsel uit
de Germaanse rechtsfamilie wordt hier ingegaan op de Treuepflicht in het
Zwitserse recht. In het Zwitserse Zivilgesetzbuch nemen de zogenaamde
'Generalklauseln', zoals het beginsel van Treu und Glauben, een prominente
plaats in." Bij de behandeling van de Treuepflicht ga ik tevens in op het
beginsel van Treu und Glauben, de onderlinge verhouding van deze normen,
alsmede de relatie tot de bescherming van het opgewekte vertrouwen. Voorts

55 Zodanige concurrentie met het samenwerkingsverband was aan de orde in HR 19 oktober
1990, NJ 1991,21 (nt. Ma.), TVVS, nr. 9111, p. 18 (nt. L.T.), AA 40 (1991) 5, p. 425
e.v. (nt. Raaijmakers), met dien verstande dat het daar ging om samenwerking in een vennoot-
schap onder firma, zonder dat er sprake was van omzetting in een BV. Raaijmakers stelt
in zijn noot onder het arrest in Ars Aequi dat de 'Koghee'<regel, afhankelijk van de om-
standigheden, ook toepassing zal kunnen vinden bij joint ventures die zijn vormgegeven
in een kapitaalvennootschap.

56 In hoofdstuk 5 wordt nader ingegaan op de vraag welke positiefrechtelijke regel daarmee
word! geschonden.

57 Zie K. Zweigert, H. Kotz, An Introduction to Comparative Law, Oxford 1993, p. 180,
F. Wieacker, Privatrechtsgeschichteder Neuzeit, Giittingen 1967, p. 491, alsmede R. David,
J.E.C. Brierley, Major Legal Systems in the World Today, Londen 1985, p. 152.
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zu verhalten' .58
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wordt bezien welke factoren relevant zijn voor de invulling van de
Treuepflicht in het Zwitserse recht.

De Treuepflicht in het Zwitserse recht wordt wei omschreven als

Voor een beter beeld van de Treueptlicht moet deze worden bezien tegen
de achtergrond van het algemene in artikel 2 ZGB neergelegde gebod

'in der Ausiibung seiner Rechte und in der Erfiillung seiner Pflichten nach Treu
und Glauben zu handeln'.

De norm van Treu und GLauben, die het gehele civiele recht beheerst, met
name het overeenkomstenrecht, schrijft voor dat de uitoefening respectieve-
lijk nakoming van rechten respectievelijk verplichtingen in redelijkheid dient
te geschieden. De norm wordt gezien als een algemene formulering van
het vertrouwensbeginsel:

'Das Vertrauen auf die Korrektheit des Partners in der Sonderverbindung.t"

De norm is een 'Blankettnorm' die concretisering behoeft aan de hand van
de aard van de rechtsbetrekking waarop ze van toepassing is.60 De norm
verkrijgt pas concrete inhoud door de bijzondere rechtsbetrekking.?' Het
is geen zelfstandige maatstaf aan de hand waarvan geschillen beslecht
kunnen worden: voor de toepassing in individuele gevallen is een concretise-
ring nodig."

Von Steiger" ziet de norm van Treu und Glauben en de Treuepflicht als
onderdelen van een reeks normen; die reeks vangt aan met het ethisch gebod
de goede zeden in acht te nemen, welk gebod op elk menselijk handelen

58 Zie A. Thalmann, Die Treuepflicht der Verwaltung der Aktiengesellschaft, Ziirich 1975,
p. 9, die daar in een voetnoot Dogaan toevoegt: 'd.h. dem Geist eines Treueverhiiltnisses
entsprechend' .

59 H. Wohlmann, Die Treuepflicht des Aktioniirs, Ziirich 1968, p. 7.
60 Zie W. von Steiger, Schweizerisches Privatrecht, Handelsrecht I, Basel 1976, p. 293.
61 Zie A. Siegwart, Ziircher Kommentar, Teil V 5.a, Ziirich 1945, p. 39.
62 Zie Wohlmann, a.w. p. 6, alsmede H. Merz, Berner Kommentar, Bern 1966, p. 234.
63 A.w. p. 291 e.v.
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van toepassing is. In het positieve recht is dit tot uitdrukking gekomen in
de regel dat rechtshandelingen in strijd met de goede zeden nietig zijn.
Op een volgende trap staat het positiefrechtelijke voorschrift te handelen
'nach Treu und Glauben' en het - eveneens in artikel2 ZGB neergeleg-
de - verbod van rechtsmisbruik. Het voorschrift veronderstelt een
rechtsverhouding en richt zich tot allen die daarvan deel uitmaken. Het
is gebaseerd op het 'Leitmotiv des Vertrauens'. Een stap verder is de
Treuepflicht. Waar Treu und Glauben strekt tot bescherming van een
objectief gerechtvaardigd vertrouwen, gebiedt de Treuepflicht

'die Wahrung und Forderung der Interessen anderer, mit denen man durch ein
Rechtsverhaltnis "mit personlichem Einschlag" verbunden iSt'.64

Naast voornoemd verschil in beschermd vertrouwen, vormteen ander ver-
schil tussen beide normen, dat Treu und Glauben grenzen stelt aan de
uitoefening van eigen rechten, terwijl het bij de Treuepflicht gaat om
vreemde belangen, te weten belangen van een derde, die onder omstandighe-
den onder achterstel\ing van de eigen belangen behartigd dienen te wor-
den."

Wohlmann benadrukt het vertrouwen als uitgangspunt, als hij de Treuepflicht
definieert:

'eine Vertrauenspersonen in personlichen Vertrauensverhaltnissen treffende
rechtserhebliche Ptlicht zur Unterordnung der eigenen Interessen unter die
Interessen eines anderen und zur Wahrung der Interessen dieses anderen im
Rahmen des Zwecks des betreffenden Rechtsverhaltnisses, wobei diese Ptlicht
auch nach Erfiillung und Erloschen des eigentlichen Rechtsverhaltnisses noch
andauern kann."?

4.2 Toepassing van Treuepflicht

De Treuepflicht vindt met name toepassing in het arbeidsrecht, bij vertegen-

64 Von Steiger, a.w. p. 293. Zie ook Wohlrnann, a.w. p. 8.
65 Zie Wohlmann, a.w. p. 7 en Thalmann, a.w. p. 3. In discussie is of er slechts sprake is

van een gradueel verschil, of dat er een wezenlijk onderscheid is tussen de Treuepflicht
en de norm van Treu und Glauben. Zie Wohlrnann, a.w. p. 10. Vgl. ook Thalmann, a.w.
p. 4, die de verhouding ziet als een van 'Unter- und Oberbegriff'.

66 A.w. p. 52. Het gaat daarbij niet altijd uitsluitend om de belangen van de ander, doch het
kan ook omvatten 'diejenigen Interessen, die ihm und seinem Partner als gemeinsame
Interessen zu gelten haben"; Wohlmann, a.w. p. 62.

89



Hoofdstuk 3

woordiging en bij persoonlijke associaties.?" en in het bijzonder bij de
volgende rechtsbetrekkingen: de verioving, het huwelijk, de gemeenschap,
de arbeidsovereenkomst, de opdracht, de agentuurovereenkomst, de
personenvennootschap, de cooperatie en de vereniging."
De mate van Treuepflicht kan, al naar gelang de aard en de intensiteit van
de betrokken rechtsverhouding verschillend zijn, evenals de concrete inhoud
van de Treuepflicht. 69

Omtrent de mate van Treuepflicht stelt Wohlmann:

'Die Intensitat der Treueptlicht hangt davon ab, wieviel Rechtsmacht, wieviel
rechtliche Einflussmoglichkeiten auf die anderen Mitglieder der Sonderver-
bindung die personliches Vertrauen geniessende Person erhalten hat'."

Als vuistregel kan worden gesteld dat naarmate er meer vertrouwen bestaat
in een rechtsbetrekking, de Treuepflicht hoger zal zijn." Daarbij geldt
in arbeidsverhoudingen:

'Je enger die personlichen Bindungen zwischen den Parteien sind und je hoher
die berufliche Stellungdes Arbeitnehmers ist, desto grOller sind die Anforderun-
gen an die Treuepflicht"."

In samenwerkingsverbanden zal de inhoud van de Treuepflicht kunnen
varieren met de grootte van het verband. Zo stelt Forstmoser dat bij de
grate cooperatie met geweldige ledenaantallen, en daardoor geen
'Personlichkeitsbindung", de Treuepflicht inhoudsloos is geworderi."

67 Zie Von Steiger, a. w. p. 293 en 294.
68 Zie Wohlmann, a.w. p. 12 tIm 46.
69 'Die Treuepflicht des Ehegatten ist eine andere als die des Vaters, die Treuepflicht des

Gesellschafters eine andere als die des Arbeitnehmers ( ... ), die Treuepflicht des in die haus-
liche Gemeinschaft aufgenommenen Hausangestellten geht wei ter als die des Fabrikarbeiters,
die Treuepflicht des Prokuristen hat eine andere Inhalt als die des ungelernten Arbeiters,
und ebenso unterscheiden sich Treuepflicht des offenen HandelsgeseUschafters, des
Kommanditisten des stillen Gesellschafters und des Gesellschafters nach biirgerlichem Recht';
aldus het citaat van Wohlmann, a.w. p. II uit: A. Hueck, Der Treuegedanke im modernen
Privatrecht, Munchen 1947, p. 15.

70 Wohlmann, a.w. p. 55. Hij onderscheidt daarbij tussen de aard van het vertrouwen, dat
het wezen van de binding uit het vertrouwen bepaalt (Treu und Glauben of Treuepflicht),
en de toevertrouwde rechtsmacht, die de sterkte van de binding uit het vertrouwen bepaalt;
a.w. p. 56.

71 Zie Thalmann, a.w. p. 23.
72 A. Staehelin, Zurcher Kommentar, Teilband V 2c, Zurich 1984, p. A 69.
73 In: A. Meier-Hayoz, P. Forstmoser, Grundriss des schweizerischen Gesellschaftsrechts,

Bern 1993, p. 370.
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5 Uit loyaliteitsbeginsel voortvloeiende regel voor corporate
opportunities

Uit het loyaliteitsbeginsel kan een - voorlopige en nader te staven - regel
in algemene bewoordingen worden afgeleid voor de corporate opportunity-
problematiek.
Indien op de rechtsbetrekking tussen een functionaris en de vennootschap
het loyaliteitsbeginsel van toepassing is, is het de functionaris niet toegestaan
om zelf een niet vrijgegeven corporate opportunity aan te wenden. Immers,
door toeeigening van de opportunity steIt de functionaris zijn eigen belang
voor het belang van de vennootschap ter zake van de opportunity.

Dit doet direct de vraag rijzen wanneer op de rechtsbetrekking het
loyaliteitsbeginsel van toepassing is. Eenzelfde vraag naar toepassing van
de hoofdregel speelt in feite in het Amerikaanse recht, waar het verbod
van toeeigening van een niet vrijgegeven corporate opportunity is gekoppeld
aan de fiduciary relationship, met dien verstande dat in Anglo-Amerikaanse
rechtsstelsels inmiddels in grote mate is uitgekristalliseerd welke rechtsbe-
trekkingen met de vennootschap als een fiduciary relationship zijn aan te
merken. Eerder in dit hoofdstuk is gesteld dat het loyaliteitsbeginsel
toepassing vindt indien in een rechtsbetrekking de ene partij gerechtigd
is te vertrouwen dat de andere partij in het belang van eerstgenoemde partij
of in hun gezamenlijk belang zal handelen, met achterstelling van haar eigen
belang. Voorts zijn daarbij relevante factoren genoemd, zoals allereerst
de verhouding waarin partijen tot elkaar staan en de positie van de
functionaris, met name zijn bevoegdheden en zijn toegang tot vertrouwelijke
informatie. Naar analogie van het Zwitserse recht kan dit worden aangeduid
als een rechtsbetrekking met een vertrouwenskarakter."
Ret toepassingsgebied van de algemene regel voor de corporate opportunity-
problematiek kan - op eenzelfde voorlopige basis als de regel zelf - als
voIgt worden geconcretiseerd voor functionarissen van de vennootschap.

Allereerst is de regel van toepassing op functionarissen die een algemene
vertrouwenspositie bekleden. Te denken is aan de bestuurders, procuratie-
houders en daarmee vergelijkbare hoge functionarissen van de vennootschap.

74 Vgl. Van Woy v. Willis (1943) 14 So. 2d 185: 'The term "fiduciary or confidential relation"
embraces both technical fiduciary relationsand those informal relations which exists wherever
one man trusts inand relies upon another' •zoals aangehaald in M. C.J. Pallandt, Constructive
trust, p. 32.
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Eveneens is de regel van toepassing op functionarissen die voor een bepaald
gebied verantwoordelijk zijn en aldaar een vertrouwenspositie innemen,
indien de opportunity betrekking heeft op dat specifieke gebied. Als
voorbeeld noem ik de voor de inkoop van bepaalde maten vaten verantwoor-
delijke chefbinnen de vennootschap, welke vennootschap de vaten gebruikt
als verpakkingsmateriaal voor het door haar vervaardigde produkt. Indien
de opportunity be staat uit een licentie voor de produktiemethode van
genoemde vaten, en indien de licentie een corporate opportunity vormt,
mag de chef deze opportunity niet zelf aanwenden, anders dan wanneer
zij door de vennootschap is vrijgegeven."
Toepasselijkheid van de regel op commissarissen is minder duidelijk. Van
een commissaris kan - anders dan van eerder genoemde functionarissen -
niet zonder meer worden verwacht dat hij zich exclusief wijdt aan de
behartiging van de belangen van de betrokken vennootschap. De com-
missaris zal veelal ook elders functies, in het bijzonder bij andere
vennootschappen, vervullen, waarbij voor hem ook bepaalde loyaliteitsver-
plichtingen gelden.
De regel zal in ieder geval wei gelden voor de commissaris indien hij bij
de toeeigening van een niet vrijgegeven corporate opportunity gebruik maakt
van zijn positie als commissaris.
Waar toeeigening van de opportunity een vorm van concurrentie met de
vennootschap oplevert, kan de regel voorts van toepassing worden geacht
op aandeelhouders in besloten verhoudingen.

Voornoemde algemene regel voor de corporate opportunity-problematiek
is afgeleid uit het rechtsbeginsel van loyaliteit. Vanwege de aard van het
rechtsbeginsel is de daaruit afge1eide regel nog geen positief recht. Oogmerk
is om in de volgende hoofdstukken te bezien welke rechtsgronden ter
positiefrechtelijke fundering van de gevonden regel kunnen worden
aangewend en tot welke nadere uitwerking en nuancering van de voorlopig
geformuleerde regel zij leiden.
Daartoe zal in hoofdstuk 4 eerst worden bezien wanneer een business
opportunity als een corporate opportunity kan worden gekwalificeerd.
Vanwege het ook in de Amerikaanse rechtspraak naar voren komende
verband tussen kwalificatie van de opportunity en vrijgave daarvan, wordt
in datzelfde hoofdstuk ingegaan op de voorwaarden die worden gesteld aan
vrijgave van een corporate opportunity door de vennootschap.

75 Vgl. de casuspositie in Cowell v. McMillin, zie § 2.5 van hoofdstuk 2 en noot 76 daarbij.
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Vervolgens zal in hoofdstuk 5 voor een aantal categorieen van bij de
vennootschap betrokken personen, mede in het licht van het loyaliteitsbegin-
sel worden bezien op welke positiefrechtelijke gronden, en onder welke
omstandigheden, een verbod tot toeeigening van een niet vrijgegeven
corporate opportunity heeft te gelden.
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Kwalificatie van de opportunity en vrijgave

1 Kwalificatie: criterium

1.1 Uitgangspunt van loyaliteitsbeginsel: belang van vennootschap

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de vraag wanneer naar Nederlands recht
een opportunity gekwalificeerd kan worden als een corporate opportunity:
welk criterium geldt daarvoor en wat zijn relevante factoren? Daarbij wordt
nagegaan in hoeverre de (gestelde) onmogelijkheid van de vennootschap
- die bijvoorbeeld gebaseerd is op juridische of financiele obstakels -
om de opportunity zelfte benutten, ertoe kan Ieiden datde kwalificatie moet
worden bijgesteld en de opportunity reeds om die reden niet (meer) als
corporate opportunity kan gelden.
Vervolgens wordt ingegaan op de regels die gelden voor vrijgave door de
vennootschap van een corporate opportunity.

Voor wat betreft de inhoud van het kwalificatiecriterium is het zinnig terug
te grijpen op het loyaliteitsbeginsel. In hoofdstuk 3 is dit beginsel omschre-
yen als een regel voor verhoudingen tussen partijen, waarbij de ene partij
gerechtigd is te vertrouwen dat de andere partij zal handelen in het belang
van eerstgenoemde partij of in hun gezamenlijk belang, met achterstelling
van zijn eigen belang. Voor deze verhoudingen schrijft het loyaliteitsbegin-
sel voor dat de eigen belangen daadwerkelijk worden achtergesteld bij die
van de andere partij of bij het gemeenschappelijk belang. Ret beginsel ziet
dus op een situatie van tegengestelde belangen. Bij een business opportunity
is te denken aan de wedijver van de functionaris met de vennootschap met
betrekking tot de opportunity; beiden hebben een belang bij de opportunity.
Alsdan is het loyaliteitsbeginsel mogelijk in het geding. Aldus bezien is
het uitgangspunt voor een criterium voor kwalificatie van een opportunity,
dat de vennootschap een belang heeft bij de opportunity, in die zin dat van
haar een interesse kan worden verondersteld, ongeacht of (in een later
stadium) de vennootschap ervan afziet om de opportunity te exploiteren.
Betekent dit datelke opportunity waar de vennootschap een belang bij heeft,
als een corporate opportunity moet worden aangemerkt? Dit zou te ver
gaan. Men bedenke dat door de kwalificatie van een business opportunity
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als een corporate opportunity, in feite ter zake van die opportunity voorrang
wordt gegeven aan de vennootschap boven de functionaris, wat betreft de
exploitatie ervan. Dit vraagt om een zekere bescherming van de functiona-
ris, die het immers in beginsel vrijstaat om naast zijn werkzaamheden voor
de vennootschap ook andere activiteiten te ontplooien.'
Deze bescherming valt naar mijn mening uiteen in twee onderdelen: het
belang moet kenbaar zijn voor de betrokken functionaris en het belang moet
redelijk zijn.

1.2 Kenbaarheid van belang

Het belang van de vennootschap bij de opportunity moet kenbaar zijn voor
de functionaris. Ik noem als voorbeeld het staalbedrijf, waarvan het bestuur
in het diepste geheim overweegt om in het kader van diversificatie en gezien
de toenemende marktvraag naar nieuwe materialen, zich mede te gaan
toeleggen op de ontwikkeling van keramische membranen. Het staalbedrijf
dat op zich niet beschikt over know-how op dat gebied, geeft een van zijn
bestuurders de opdracht om te trachten de benodigde know-how te verwer-
yen, hetzij door het aantrekken van deskundigen, hetzij door overname
van bedrijven die over de know-how beschikken of het aangaan van joint
ventures of andere samenwerkingsverbanden daarmee. Wanneer een hoge
functionaris van het staalbedrijf, die niet op de hoogte is noch behoeft te
zijn van de plannen van zijn werkgever, met een oude studievriend besluit
om in het gat van de markt van keramische membranen te springen en hij
kennis krijgt van de mogelijkheid om een bedrijfje met know-how op dat
gebied over te nemen, behoeft dit - wat betreft die functionaris - niet
een corporate opportunity te vorrnen.?

Deze benadering leidtertoe dat het kwalificatiecriterium voor verschillende
functionarissen tot een verschillende uitkomst kan leiden, gezien de eis dat
het belang voor de desbetreffende persoon kenbaar was." Een andere

1 Zie merna § 5.2 van hoofdstuk 5.
2 Daarbij rijst wei de vraag of de werknemer zijn werkgever toestemming moet vragen voor

het starten van deze nevenactiviteiten, waardoor de functionaris openheid moet geven over
zijn plannen; zie § 5.2.2 van hoofdstuk 5.

3 Hetzelfde geldt voor het door de ALI Principles of Corporate Governance in § 5.05 (h)
en § 5.12 (b) gehanteerde kwalificatiecriterium waar niet aJleen een onderscheid wordt
gemaakt tussen de director, de senior executive en de controJling shareholder, maar waar
voorts voor wat betreft de director en senior executive wordt aangeknoopt aan betgeen de
functionaris weet of behoort te weten omtrent de besternming van de mededeling inzake
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benadering zou zijn dat eenzelfde kwalificatie geldt voor alle betrokkenen,
ongeacht of zij het belang van de vennootschap bij de opportunity konden
bevroeden, doch dat daarnaast - indien de toeeigening van de corporate
opportunity door de betrokkene in beginsel ontoelaatbaar is - een
disculpatie-mogelijkheid geldt voor de functionaris, indien hij van het belang
van de vennootschap niet op de hoogte behoefde te zijn.
Voor beide benaderingswijzen zijn argumenten aan te voeren. 4 Mijn keuze
voor de eerste wordt ingegeven door het volgende. In voornoemd voorbeeld
van het staalbedrijf leidt de laatste benaderingswijze ertoe dat de opportunity
voor aIle functionarissen als een corporate opportunity geldt, terwijl voor
het overgrote deel niet de daaraan eventueel verbonden consequenties van
toepassing zijn, nu voor hen de disculpatie zal gelden. Een ander argument
is dat het feit dat informatie over een business opportunity door een
functionaris in die hoedanigheid wordt ontvangen, vee1al (mede) tot
kwalificatie van de opportunity als corporate opportunity leidt," ook al is
deze omstandigheid persoonsgebonden. In dat licht bezien is het logisch
om de reikwijdte van de kwalificatie eveneens persoonsgebonden te laten
zijn.

1.3 Redelijkheid van belang

Het belang van de vennootschap bij de opportunity moet redelijk zijn om
het als een corporate opportunity te kwalificeren, in die zin dat het belang
rechtvaardigt dat ten aanzien van de aanwending van de opportunity aan
de vennootschap voorrang wordt verleend. De opportunity behoort, gezien
in het licht van het loyaliteitsbeginsel, eerder aan de vennootschap toe te
komen dan aan de voor haar werkzame functionaris. Immers, zoals Fletcher
Cyclopedia stelt:

'the corporate opportunity doctrine should not be invoked to bar corporate
directors from purchasing any property which might be useful to the corpo-
ration, but only to prevent their acquisition of property which the corporation

de opportunity of het belang daarvan voor de vennootschap. Gelet op de Amerikaanse
uitspraken waarin aandacht wordt besteed aan de hoedanigheid waarin de functionaris kennis
kreeg van de opportunity, kan worden gesteld dat ook daar de kwalificatie van de opportunity
persoonsgebonden is.

4 Daarbij is in beide benaderingswijzen het eindresultaatdat voor verschillende functionarissen
de toelaatbaarheid van aanwending van de opportunity niet dezelfde behoeft Ie zijn.

5 Zie hierna § 2.8
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needs or is seeking, or which they are otherwise under a duty to the corporation
to acquire for it'.6

De eis van redelijkheid dient de functionaris bescherming te bieden tegen
'annexatie' door de vennootschap van goed renderende activiteiten, die
bijvoorbeeld door een bestuurder in prive op een geheel ander terrein
worden ontwikkeld. Te denken is aan vennootschap X, waarvan de
activiteiten zich beperken tot de produktie van smeerworst, van welke
vennootschap de bestuurder samen met zijn zwager - een bollenkweker -
een joint venture heeft, die zich toelegt op de export van bloembollen naar
Taiwan; stel dat de vennootschap onder de indruk is van de goede resultaten
die met de activiteiten van de joint venture worden behaald. Het mag niet
zo zijn dat de vennootschap deze activiteiten 'naar zich toe kan trekken'
door als beleidslijn te verklaren een diversificatie in de vorm van export
van bloembollen naar het Verre Oosten, om vervolgens aanspraak te maken
(als zijnde een corporate opportunity) op de uitbreiding van de joint venture-
activiteiten bestaande uit de export van bloembollen naar Japan, als
daarvoor overigens geen aanknopingspunt bestaat.

Een zeer belangrijke factor bij de bepaling van de redelijkheid van het
belang zal zijn het werkterrein van de vennootschap.
In hoeverre speelt de statutaire doelstelling van de vennootschap daarbij
een rol? De doelstelling bepaalt nader de individuele vennootschap, door
de omschrijving van de maatschappelijke werkzaamheden waarvoor zij is
opgericht. 7 Daardoor bepaalt de doelstelling - in ieder geval in de
aanvang - ook de bestemming waartoe de middelen van de aandeelhouders
bijeen zijn gebracht. Verzwakt deze functie wellicht in de tijd bij open
vennootschappen, bij besloten verhoudingen - in het bijzonder bij de joint
venture" - blijft deze factor van belang vanwege de afbakening van het
werkterrein ten opzichte van de gebieden waarop de partners van de joint
venture zelfstandig werkzaam zijn; in de joint venture is er immers een
beperkte scope van samenwerking.? Voor de bestuurders en andere

6 Fletcher Cyc. Corp., § 862.
7 Aldus Handboek, nr. 78.
8 Daarbij zie ik de joint venture als een species van de besloten verhouding; zie § 11.2.1 van

hoofdstuk 5.
9 Daarmee beperkt het doel- dat bij de joint venture vooral in dejoint venture-overeenkornst

nader zal zijn verwoord - ook de rechten en verplichtingen van de partners ten aanzien
van de joint venture. Zie M.J.G.C. Raaijmakers, Preadvies, p. 16, alsmede Dissertatie,
p.68.
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vertegenwoordigers van de vennootschap vormt de statutaire doelstelling
- in ieder geval intern - een vaststelling van de grenzen van de volmacht
en daarmee, in geval van 'ultra vires' vertegenwoordiging, die van hun
interne aansprakelijkheid deswege.1O
Echter in de praktijk veroorzaakt de maatschappelijke en technische
ontwikkeling veelal een voortdurende aanpassing in die zin, dat de
vennootschap werkzaamheden op zich neemt, waaraan men bij de oprichting
niet heeft gedacht. II Dit leidt ertoe dat de doelomschrijving niet zelden
zo ruim wordt gemaakt dat zij vrijwel elk onderscheidend vermogen mist;
de betekenis van de doelomschrijving is daardoor in de praktijk niet
groot."

Dit doet niet af aan de relevantie van de feitelijke werkzaamheden van de
vennootschap voor de redelijkheid van het belang van de vennootschap bij
de opportunity, als onderdeel van het kwaJificatiecriterium. De vraag is
evenwel of het werkterrein van de vennootschap de enige relevante factor
is. Daartegen pleit reeds dat ook de hoedanigheid waarin de functionaris
informatie omtrent de opportunity verkreeg, van belang zal zijn voor de
kwalificatie." Aan deze factor wordt ook in de ALI Principles of Corpor-
ate Governance grate betekenis toegekend. 14

Voorts rijst de vraag welke betekenis toekomt aan aanverwante of toe-
komstige activiteiten indien men sIechts oog heeft voor de feitelijke
werkzaamheden van de vennootschap. Met Weisser kan ten aanzien van
aanverwante activiteiten worden gesteld dat:

'filr die Beurteilung unter dem Aspekt der Geschaftschancenlehre entscheidend
sein (mufl), daB die Gesellschaft die Moglichkeit haben mull, aufgrund sich
andernder Marktverhaltnisse in angrenzende Markte zu expandieren bzw.
Anschlufl- und Folgegeschafte zu tatigen, da sonst ihre Entwicklung behindert
und u. U. sogar ihr Fortbestand gefahrdet wurde'. IS

Om die reden steIt Weisser, waar hij voor het Duitse recht a]s kwalifica-
tiecriterium twee alternatieve aanknopingspunten voorstaat, te weten het

10 Zie M.J.G.c. Raaijmakers, Astro/Pierson, AA 41 (1992) 9, p. 505 e.V., p. 510, alsook
Handboek, t.a.p.

II AJdus Rechtspersonen, A.A. Schulting, Departementale Richtlijnen, § 5, aant. 5.
12 Aldus Handbook, t.a.p.
13 Zie hiema § 2.8.
14 Zie § 4.2.2 van hoofdstuk 2.
15 Weisser, p. 151.
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aanknopingspunt van 'Sachzusammenhang' en dat van 'konkrete Erwar-
tung' 16, dat het aanknopingspunt van Sachzusammenhang ook aanverwante
activiteiten moet omvatten. Ook dan blijft evenwel de kwalificatie vaak
nog moeilijk. Dit zal niet zozeer gelden voor de vraag naar verwantschap
tussen de personal computer met harde schijf en de personal computer
zonder harde schijf, maar weI tussen tennissportartikelen enerzijds en
skisportartikelen anderzijds.'? De verwantschap van activiteiten zal
athangen van een veelheid van factoren, zoals in hoeverre de activiteiten
bij elkaar aansluiten voor wat betreft know-how, zowel qua produktie als
qua marketing, en wat betreft produktiefaciliteiten, synergie-effecten,
toeleveranciers, distributiekanalen en doelgroepen, terwijl in geval van
deelactiviteiten niet aileen omzet maar tevens winst en cash flow van de
verscheidene deelactiviteiten een rol kunnen spelen. Voorts zal van belang
zijn of voor bepaalde markten positieve of negatieve marktverwachtingen
gelden. Dit zal per branche, of zelfs per bedrijf, weer anders zijn: wellicht
is voor een handelshuis, waarvoor de toegevoegde waarde misschien ligt
in het handel en in 'alles wat los en vast zit', eerder een verwantschap met
de gevoerde produkten aanwezig, dan voor een vennootschap die zich
toelegt op de produktie van creditcards.
Ik meen dan ook dat het bij de bepaling van de redelijkheid van het belang
van de vennootschap bij de opportunity, als onderdeel van het kwalificatie-
criterium, aankomt op een veelheid van factoren"; op deze verschillende
factoren wordt nader ingegaan in § 2.

J.4 lnhoud criterium

Op grond van het voorgaande kom ik tot de volgende omschrijving van
een corporate opportunity: een business opportunity, bij de verwerving,
exploitatie of benutting waarvan de vennootschap een redelijk belang heeft
dat kenbaar is of behoort te zijn voor de betrokken functionaris.

Vanwege de eerder besproken eis van kenbaarheid van het belang van de
vennootschap is het criterium - zoals gezegd -persoonsgebonden. Voor
de overige inhoud van het criterium kan worden volstaan met een gelijke
maatstaf voor verschillende categorieen van betrokkenen, vanwege de open

16 Naar analogie van de line of business test en de interest or expectancy test in de Arnerikaanse
rechtspraak.

17 Zie Weisser, p. 152.
18 In gelijke zin voor het Amerikaanse recht 19 Corpus Juris Secundum, § 513.
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norm van het criterium. 19 De openheid van de norm brengt flexibiliteit
met zich."
Tot die open norm is gekomen in het licht van het loyaliteitsbeginsel,
alsmede vanwege het feit dat het bij de kwalificatie van de corporate
opportunity zeer sterk aankomt op de concrete omstandigheden van het
geval, die aileen zijn te vatten in een abstracter criterium waarin voldoende
ruimte voor invulling van de maatstaf aan de hand van het concrete geval
wordt gelaten." Ret nadeel bestaande uit het beperkte houvast dat is
verbonden aan de vaagheid van een open norm, kan voor een deel worden
weggenomen door in te gaan op een aantal factoren die bij de invulling
van het criterium van belang zijn.

Alvorens op de relevante factoren in te gaan is het zinnig erop te wijzen
dat een business opportunity soms meerdere, van elkaar te onderscheiden,
opportunities in zich kan bergen. Zo werd in de Amerikaanse zaak
Goodman v. Perpetual Building Assoc." als opportunity gezien het
afsluiten van verzekeringen ter zake van te verhypothekeren onroerend
goed; de vraag was of dit een corporate opportunity vormde voor een
vennootschap die hypothecaire leningen verstrekte en daarbij het afsluiten
van deze verzekeringen als voorwaarde stelde. In de beoordeling speelde
daarbij een rol of er voor de vennootschap juridische obstakels bestonden
om de opportunity zelf ter hand te nemen. Maar zelfs indien dit zo zou
zijn, rijst de vraag of het de bestuurder vrij stond om een onderneming
op te richten, die vervolgens als tussenpersoon optrad bij het afsluiten van
bedoelde verzekeringen en daarvoor commissies ontving. Verdedigbaar
is dat de bestuurder zich daarmee (tevens) een andere - aanverwante -
opportunity toeeigende, die weI door de vennootschap te benutten was, te
weten de opportunity om afspraken te maken met een verzekeringsagent

19 In de ALI Principles of Corporate Governance worden daarentegen verschillende kwalificatie-
criteria gehanteerd voor de director, de senior executive en de controlling shareholder;
zie § 4.2.2 van hoofdstuk 2. Naar mijn mening vindt dit zijn oorzaak in de strikte
omschrijving die in die kwalificatiecriteria wordt gehanteerd.

20 Vgl. omtrent de bijdrage van vage norrnen aan de f1exibiliteit van het recht L. Timmerman,
Is versoepeling van het Nederlandse n.v.lb.v. - recht wenselijk?, TVVS Dr. 9217, p. 163
e.v., p. 164.

21 Vgl. voor het Duitse recht M. Schiessl, Die Wahmehmungvon Geschiiftschancen der GmbH
durch ihren Geschaftsfiihrer, GmbHR 2/1988, p. 53 e.v., die (op p. 54) steltdat een abstract
criterium de voorkeur verdient hoven een criterium dat rechtstreeks aanknoopt bij de
activiteiten van de vennootschap, aangezien 'aber nur eine generalklauselartige Formel zu
im Einzelfall iiberzeugenden Ergebnissen fiihrt'.

22 Zie § 2.3 van hoofdstuk 2 en noot 59 daarbij.
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om de clienten (eventueel exc1usief) tegen een bepaalde provisie naar hem
door te verwijzen voor het afsluiten van verzekeringen.
Soortgelijke gevallen zijn denkbaar wanneer de opportunity zelf niet een
voor de vennootschap te benutten corporate opportunity is, maar aan de
opportunity iets vooraf gaat (bijvoorbeeld een idee, de mogelijkheid om
iets uit te besteden of een derde aan te bevelen aan de eigen klanten) dat
een zekere waarde vertegenwoordigt en te gelde zou kunnen worden ge-
maakt, en daardoor mogelijk als een aan de vennootschap toebehorende
opportunity kan worden aangemerkt.

2 Kwalificatie: relevante factoren

2.1 Gelijkheid of verwantschap van activiteiten

Uit § 1.2 blijkt dat, alhoewel ik dit niet als het uiteindelijke criterium zie,
de gelijkenis of verwantschap van de business opportunity met de activitei-
ten van de geinteresseerde vennootschap, een van de belangrijkste
omstandigheden is bij de beoordeling of aan het kwalificatiecriterium is
voldaan. Dit element is onder te verdelen in de volgende factoren.

Allereerst de gelijkheid van de business opportunity met de activiteiten van
de geinteresseerde vennootschap. Deze factor behoeft weinig toelichting.
Gelijkenis met de activiteiten vormt een sterk argument in het betoog dat
er sprake is van een corporate opportunity. Bewust wordt hier gesproken
van activiteiten van de vennootschap, en niet van haar produkten of
diensten. Daarbij wordt het verschil onderkend tussen bijvoorbeeld de
produktie van speelgoedartikelen en de handel daarin; overigens zal er
- ook a1 is er geen sprake van gelijkheid - weI een samenhang tussen
beide activiteiten bestaan. Gelijkheid van activiteiten kan echter een sterker
argument zijn om te komen tot de kwalificatie van corporate opportunity
dan verwantschap.

Verwantschap is eveneens een factor van grote betekenis voor de kwalifica-
tie van de opportunity. Mede gelet op de expansiedrift die de meeste
vennootschappen eigen is, kan de verwantschap meebrengen dat er sprake
is van een redelijk belang van de vennootschap bij de opportunity.
Het kan daarbij gaan om de gevoerde produkten (ter onderscheiding van
activiteiten) die verwantschap vertonen: bijvoorbeeld de verwantschap tussen
handel in sokken en die in schoenen. Of en in hoeverre verwantschap
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bestaat zal mede van de overige omstandigheden afhangen. Zo lijkt een
verwantschap van de handel in hockeysticks met die in tennisrackets, gezien
de overlapping van de doelgroepen groter dan die van golfartikelen met
benodigdheden voor Oosterse vechtsporten. Het kan echter anders zijn,
indien de gemteresseerde vennootschap wordt gedreven door, en onder de
naam van een persoon die als actieve beoefenaar van beide takken van sport
een internationale reputatie geniet. Eveneens kan relevant zijn of de
geinteresseerde vennootschap reeds artikelen voor een veelheid van
verschillende sporten verhandelt.

Verwantschap kan ook bestaan met de activiteiten van de geinteresseerde
vennootschap, in die zin dat de opportunity activiteiten betreft van een
eerdere of latere schakel in de bedrijfsketen. De omstandigheid dat de
opportunity een (potentieel) afzetkanaal is voor de vennootschap kan voor
haar het belang bij de opportunity vormen. Hetzelfde geldt voor een
opportunity die een functie aan de 'inkoopzijde' van de vennootschap
vervult of kan gaan vervullen. Te denken is aan diensten of produkten die
de vennootschap voor de uitoefening van haar activiteiten behoeft, zoals
grondstoffen of het transport van haar produkten. Eveneens is te denken
aan rechten die voor de vennootschap in het kader van haar bedrijfsuitoefe-
ning van belang zijn, zoals concessies, licenties, verkoop- en distributie-
rechten, alsmede rechten met betrekking tot het gebruik van onroerend
goed.
Voor beide schakels in de bedrijfsketen geldt dat zij een directe invloed
kunnen hebben op de activiteiten en de resultaten van de vennootschap.

2.2 Rot toekomstige activiteiten

Een andere factor, die nauw bij de voorgaande aansluit, is de aanknoping
van de business opportunity met het beleid of het voornemen van de
vennootschap. Dit beleid kan betrekking hebben op de in de toekomst te
ondernemen activiteiten: alsdan is er een zekere overlapping met de factor
van gelijkheid of verwantschap met de activiteiten van de vennootschap,
zij het dat het tijdselement verschillend is.23

23 Ik doel hier aileen op de factor in positieve zin, die een argument vormt ten gunste van de
kwalificatie als corporate opportunity. Zie voor het argument dat uit het beleid van de
vennootschap zou blijken dat de vennootschap niet geinteresseerd was in de opportunity,
hierna § 3.6.
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Het voornemen of beleid behoeft niet noodzakelijkerwijs de activiteiten
te betreffen, doch kan ook anderszins betrekking hebben op de vennoot-
schap. Te denken is aan het beleid van een vennootschap om aandelen in
te kopen, bijvoorbeeld om deze vervolgens zelf te houden of - wanneer
de meerderheid van de aandelen reeds is gecertificeerd - te laten
certificeren, om de certificaten vervolgens weer aan derden over te (doen)
dragen.

2.3 Concrete verwachting

Eveneens een factor van groot gewicht is de 'interest or expectancy' van
de vennootschap in de business opportunity. Daarmee wordt gedoeld op
een reele verwachting of concreet belang dat de vennootschap reeds heeft
in de opportunity. Te denken is aan onderhandelingen die reeds door de
vennootschap over de opportunity worden gevoerd, alsmede aan de
verwachting dat bepaalde overeenkomsten zullen worden verlengd. Ook
hier geldt dat deze factor een overlapping vertoont met die van gelijkheid
of verwantschap van de activiteiten. Een discrepantie is evenwel denk-
baar."

2.4 Inpasbaarheid in vennootschap

Een andere factor is de inpasbaarheid van de business opportunity in de
vennootschap. Daarmee wordt bedoeld in hoeverre de opportunity aansluit
bij de mogelijkheden van de vennootschap: kan de opportunity makkelijk
worden benut of zijn daarvoor maatregelen of investeringen noodzakelijk?
Beschikt de vennootschap over de benodigde produktielijn of faciliteiten,
over relevante know-how, distributiekanalen of over goodwill die ook ten
aanzien van de opportunity van belang is?25Voor wat betreft dit laatste

24 Ik noem als voorbeeld her geval dat een functionaris van een vennootschap niet op de hoogte
is, noch kan zijn, van het- in zeer beperkte kring bekende -voomemen van een producent
van chemicalien tot het gaan verrichten van onderzoek naar de opwekkingvan zonneenergie.
Ingeval de functionaris bekend raakt met de mogelijkheid een participatie te nernen in een
onderneming die zich toelegt op zulk onderzoek, zal de factor samenhang van (toekomstige)
activiteiten voor hem niet relevant zijn. Indien hij echter weI weet van geheime onderhande-
lingen van de geinteresseerde vennootschap over diezelfde participatie, zal de factor van
interest or expectancy wei opportuun zijn.

25 Ook hier wordt aileen gesproken van deze omstandigheid als positieve factor; zie voor het
betoog van de functionaris dat betrekking heeft op een 'financial inability' van de
vennootschap, hiema § 3.2 en § 3.4.
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verwijs ik naar het voorbeeld van verwantschap tussen verschillende
sportartikelen genoemd in § 2.1.

2.5 Importantie van business opportunity

Is de importantie van de business opportunity voor de vennootschap een
factor van belang, in het bijzonder de omstandigheid dat de verwerving
van de opportunity essentieel is voor het voortbestaan van de vennootschap?
In sommige Amerikaanse uitspraken wordt dit relevant geacht." Weisser
daarentegen stelt dat het uit praktisch oogpunt geen criterium zal dienen
te zijn, omdat toepassing ervan tot complicaties leidt, alsmede omdat in
het algemeen in die situatie de opportunity reeds op grond van een ander
criterium als een corporate opportunity zal worden gekwalificeerd." Dit
laatste argument is inherent aan de benadering van Weisser die twee
concrete alternatieve aanknopingspunten hanteert. Bij het door mij
geformuleerde abstracte criterium zal de importantie van de business
opportunity een factor van betekenis kunnen zijn; de importantie zegt reeds
iets over het belang dat de vennootschap klaarblijkelijk bij de opportunity
heeft. Daarrnee is het een factor die bijdraagt tot de kwalificatie van
corporate opportunity.

2.6 Gebruik van goederen van vennootschap

Waar in de Amerikaanse rechtspraak het gebruik van 'corporate assets'
bij de exploitatie van de business opportunity door een functionaris, op
grond van het trust-recht de opportunity al spoedig tot een corporate
opportunity maakt, stelt Weisser dat dit voor het Duitse recht geen
bruikbaar criterium oplevert," en dat daaraan ook geen behoefte bestaat
naast de twee door hem gehanteerde maatstaven." Mijns inziens kan het
gebruik van goederen van de vennootschap bij de exploitatie van de
opportunity wei een relevante factor zijn. Naarmate meer sprake is van
een gebruik van middelen, zal deze factor zwaarder wegen. Te denken is
niet zo zeer aan het gebruik door de functionaris van de telefoon of het
kopieerapparaat, maar aan het gebruik van bijvoorbeeld een bepaalde
produktielijn, de naam of goodwill van de vennootschap, of van haar

26 Zie bijvoorbeeld § 3.2 van hoofdstuk 2.
27 Weisser, p. 170. Anders Schiessl, a.w. p. 54.
28 Weisser, p. 172.
29 Anders Schiessl, a.w. p. 54.
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relaties, welk gebruik kan meebrengen dat deze vermenging van onderne-
mingsactiviteiten en beweerde prive-aangelegenheden, de laatste wei erg
in de sfeer van de vennootschap doen liggen. IlIustratief is het voorbeeld
in de Amerikaanse rechtspraak van de bestuurder die ten tijde van een
aandelenemissie van de vennootschap, de door hem in prive gehouden
aandelen in de vennootschap eveneens te koop aanbood, daarbij voorwen-
dend dat het hier om nieuw te emitteren aandelen zou gaan, waarbij hij
gebruik maakte van het emissie-prospectus."

2. 7 Concurrentie met vennootschap

De mate waarin door exploitatie van de opportunity in concurrentie wordt
getreden met de geinteresseerde vennootschap, zaJ meestal geen zelfstandige
factor zijn, maar een omstandigheid die erop duidt dat er sprake is van een
gelijkheid of verwantschap met de activiteiten van de vennootschap, en
zal daarmee via die factor van invloed zijn op de kwalificatie van de
opportunity. De aanwezigheid van wedijver met de vennootschap vormt
overigens wei een sterke aanwijzing dat de vennootschap geacht kan worden
een redelijk belang bij de opportunity te hebben."

2.8 Hoedanigheid waarin informatie omtrent opportunity werd ver-
kregen

De hoedanigheid waarin een functionaris op de hoogte raakte van een
business opportunity is eveneens van belang voor de beantwoording van
de vraag of de vennootschap geacht kan worden een redelijk belang bij
de opportunity te hebben." Indien bijvoorbeeld in een brief gericht aan

30 International Bankers Life Insurance Co. v. Holloway; zie § 2.8 van hoofdstuk 2 en noot
88 daarbij.

31 Een enigszins andere relatie met de factor concurrentie legt W. Tirnm, Wettbewerbsverbot
und 'Geschaftschancen' - Lehre im Recht der GmbH, GmbH/Rundschau 8/1981, p. 177
e.v., die stelt (op p. 181) dat indien het een bestuurder op grond van een uitdrukkelijk
concurrentiebeding verboden is om de opportunity zelf te exploiteren, de opportunity op
die grond aan de vennootschap toekomt.

32 Zie in gelijke zin voor het Duitse recht: Schiessl, a.w. p. 54, alsmede Tirnm, a.w. p. 179
en 181. Anders Weisser, p. 170 en 170, die meent dat het een moeilijk bruikbaar criterium
is en stelt dat het slechts aankomt op de twee door hem voorgestane aanknopingspunten.
Vgl. voor het Amerikaanse recht ALI Principles of Corporate Governance §5 .05(b), waarin
deze factor een aparte grond vorrnt voor de director en de senior executive om de opportunity
als corporate te kwalificeren.
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het bestuur van een vennootschap, de vennootschap een opportunity wordt
aangeboden, dan draagt dit - vergeleken met de situatie dat de opportunity
aan een functionaris in prive wordt aangeboden -ertoe bij om de opportu-
nity als corporate te kwaIificeren. Is een persoon commissaris bij zowel
vennootschap A als vennootschap B, en wordt hem uitdrukkelijk in zijn
hoedanigheid van comrnissaris bij vennootschap A gevraagd of vennoot-
schap A belangstelling heeft voor een bepaalde opportunity, dan zaI dit
de opportunity tot een corporate opportunity voor A maken.

Het hoeft daarbij overigens niet steeds te gaan om een mededeling afkomstig
van degene die de beschikking heeft over de opportunity en deze 'aanbiedt'.
Het kan evenzeer gaan om informatie van een derde omtrent de opportunity.
Te denken is aan het voorbeeld dat een geologisch adviesbureau, uit eigen
beweging en in de hoop op nieuwe opdrachten, aan een bestuurder van
oliemaatschappij A meldt dat haar vertrouwelijk uit betrouwbare bron
bekend is geworden dat proefboringen door concurrent oliernaatschappij
B in gebied X wijzen op zeer uitgebreide olievelden aldaar, en aanbiedt
om voor oliemaatschappij A proefboringen in het aangrenzend gebied Y
te verrichten, waarvoor nog geen concessies zijn verleend, alsmede te
trachten deze concessies voor A te verwerven.

In de praktijk zal het niet altijd duidelijk zijn in welke hoedanigheid iemand
op een business opportunity attent werd gemaakt. Overigens betekent het
feitdat een opportunity aan iemand uitdrukkelijk in prive werd aangeboden,
niet dat de opportunity daarmee geen corporate opportunity is.
In beide gevallen is de functie van de benaderde persoon van belang. Zo
zal voor een bestuurder eerder gelden dan voor een functionaris die met
nieuwe projecten niets van doen heeft, dat hij geacht wordt informatie
omtrent een business opportunity in zijn hoedanigheid van bestuurder van
de vennootschap te hebben ontvangen, gezien de inhoud van de taak van
de bestuurder.P Hetzelfde geldt voor de functionaris die de specifieke
taakstelling heeft om voor de oliernaatschappij nieuwe olievelden op te
sporen. Hij zal niet snel kunnen stellen dat de informatie die hem werd
meegedeeld over nieuwe olievelden voor hem in prive was bestemd, ook
aI werd deze hem in zijn vrije tijd meegedeeld."

33 Zie § 1.1 van hoofdstuk 5. In geIijke zin voor het Duitse recht, SchiessI, a.w. p. 54 en 55.
34 Het betreft hier weer een voorbeeId van de vereiste loyaliteit die eerder in het geding kan

zijn bij bepaalde functionarissen dan bij andere employees, afhankelijk van de door hen
vervulde functie; zie § 3.3 van hoofdstuk 3.
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2.9 Openheid van handelen

De mate van openheid van handelen van de functionaris die zich een
business opportunity toeeigent, is een factor van beperkte betekenis. De
omstandigheid dat de functionaris handeIt in volle openheid jegens de
vennootschap, heeft geen invloed op de kwalificatie van de opportunity,
maar kan van belang zijn voor de vraag of de vennootschap geacht kan
worden de opportunity - indien het een corporate opportunity betreft -
te hebben prijsgegeven.
Anderzijds kan het heimelijk handelen, of het handelen onder valse
voorwendselen," het verweer van de functionaris, dat het belang van de
vennootschap bij de opportunity voor hem niet kenbaar was, ongeloofwaar-
dig maken en in die zin van invloed zijn op de kwalificatie van de
opportunity. 36

3 KwaUficatie:corrigerende factoren?

3. J lnleiding

Tot nu toe is met name stilgestaan bij factoren die een positieve rol spelen
bij de kwalificatie van een opportunity als corporate opportunity, in die
zin dat de aanwezigheid van die factor tot die kwalificatie bijdraagt. In de
Amerikaanse rechtspraak wordt tevens aandacht besteed aan een aantal
factoren die tegen een kwalificatie als corporate opportunity pleiten. In de
daar aan de orde zijnde gevallen werd door de functionaris betoogd dat
deze factoren ertoe leiden dat er Diet meer sprake was van een corporate
opportunity.
Het gaat daarbij met name om de volgende twee categorieen van factoren:
a. de onmogelijkheid van de vennootschap om de opportunity zelf te

exploiteren, welke onmogelijkheid gebaseerd kan zijn op juridische of
financiele obstakels of op de onwilligheid van de wederpartij om ter
zake van de opportunity met de geinteresseerde vennootschap te
handelen;

35 Te denken is aan de zaak Leff v. Gunter, waarin twee partners een consortium onder valse
voorwendselen verlieten, om vervolgens zelfstandig - via stromannen - op het betrokken
bouwproject in te schrijven; zie § 2.2 van hoofdstuk 2 en noot 53 daarbij.

36 Vgl. de uitspraak van Justice Brown: 'a fiduciary's silence is equivalent to a stranger's lie',
in Energy Resources Corp., Inc. v. Porter; zie § 2.2 van hoofdstuk 2 en noot 54 daarbij.
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b. het beleid van de vennootschap waarmee de exploitatie van de opportu-
nity strijdig is en waaruit zou zijn af te leiden dat de vennootschap geen
belang heeft bij de opportunity.

Deze factoren zouden er - in de redenering van de functionaris -
toe leiden dat de betrokken opportunity nimmer als corporate opportunity
kan worden gekwalificeerd, dan weI dat zij aan een eenmaal als corporate
gekwalificeerde opportunity het corporate karakter alsnog ontnemen."
Dit leidt ertoe dat - bij gebreke van de kwalificatie van de corporate
opportunity - op de functionaris ook niet de plicht rustte om de opportuni-
ty aan de vennootschap te melden." Aldus bezien spelen deze factoren
mogelijk een rol bij de kwalificatie van de opportunity.

In de navolgende paragrafen wordt bezien in hoeverre voor het Nederlandse
recht aan deze factoren een corrigerende invloed op de kwalificatie van
de opportunity moet worden toegekend. Vooruitlopend daarop wijs ik erop
dat daarmee het grensgebied met vrijgave van de opportunity wordt
betreden. Immers, acceptatie van vorenbedoelde redenering heeft, gelijk
vrijgave, tot gevolg dat het de functionaris is toegestaan om de opportunity
zelf aan te wenden.
Vooralsnog wordt niet ingegaan op de vraag welke gevolgen deze factoren
kunnen hebben op de (aanwezigheid van) schade geleden door de vennoot-
schap tengevolge van de toeeigening van de opportunity; dit komt aan de
orde in § 4 van hoofdstuk 6.

3.2 Obstakels voor vennootschap: algemeen

Bij de behandeling van de factoren die betrekking hebben op de onmoge-
lijkheid van de vennootschap om de opportunity zelf te exploiteren of op
het beleid van de vennootschap waaruit reeds zou volgen dat de vennoot-
schap niet in de opportunity is gemteresseerd, is het zinnig om terug te
grijpen op het criterium voor kwalificatie. In het criterium komt tot uiting

37 Weisser, a.w. p. 76 en 77, wijst erop dat het juridische karakter van deze factoren niet
eenduidig is. In die Amerikaanse uitspraken die aan deze factoren waarde toekennen wordt
deels geoordeeld dat men niet toekomt aan de kwalificatie van corporate opportunity indien
de vennootschap niet in staat is de opportunity zelf te benutten, deels wordt gesteld dat deze
omstandigheid aan de opportunity het corporate karakter achteraf ontneemt.

38 Vgl. het cornmentaar in ALI Principles of Corporate Governance, p. 300: 'In some of these
cases ( ... ) the court justi fied the taking by the director or senior executive on the ground
that under the circumstances there was no 'opportunity' to he preferred".
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dat de vennootschap geacht kan worden een redelijk belang te hebben bij
de opportunity. De kwalificatie van business opportunity als corporate
opportunity heeft veelal tot gevolg dat toeeigening daarvan door een
functionaris niet toelaatbaar is, behoudens vrijgave door de vennootschap;
vrijgave betekent dat de vennootschap expliciet meedeelt de opportunity
niet zelf te willen benutten."

Bijstelling van de kwalificatie van de opportunity op grond van de hiervoor
bedoelde corrigerende factoren, zou er praktisch gezien toe leiden dat de
vennootschap reeds op voorhand geacht wordt de opportunity niet zelf te
willen of kunnen exploiteren, zonder dat haar de mogelijkheid wordt
geboden zich daaromtrent zelf expliciet uit te laten. Tegen deze achtergrond
zullen de verschillende factoren worden behandeld.

3.3 Juridische obstakels

Wat betreft het beroep op de onmogelijkheid voor de vennootschap om
de opportunity zelfte exploiteren, wordt allereerst ingegaan op de situatie
dat de beweerde onmogeJijkheid bestaat uit juridische obstakels voor de
vennootschap. Daarbij is zoweJ te denken aan wettelijke obstakels als aan
beletsels die worden gevormd door contractuele verbintenissen van de
vennootschap jegens derden.

Als voorbeeld van wettelijke obstakels die in een Nederlandse situatie
zouden kunnen gelden, noem ik het geval dat het bestuur van een NY eigen
aandelen wil inkopen, en de daarbij geldende grens van 10% van het ge-
plaatste kapitaal (artikel 2:98 lid 2). Eveneens is te denken aan het voor-
beeld dat een vennootschap, die kredietinstelling is in de zin van de Wet
Toezicht Kredietwezen, een belang zou kunnen hebben bij een participatie
in een andere vennootschap, en de grens van 10% die artikel23 lid 1 WTK
in beginsel aan de participatie stelt.

In de Amerikaanse rechtspraak wordt nogal eens een beroep gedaan op
doeloverschrijding als juridisch obstakel; gesteld wordt dat het de vennoot-
schap onmogelijk was om de opportunity zelf te benutten aangezien dat
'ultra vires' zou opleveren. In het Nederlandse recht zal doeloverschrijding
niet snel een corrigerende factor kunnen zijn. Immers aangenomen moet

39 Zie § 4.1.
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worden dat de vennootschap de doeloverschrijdende rechtshandeling
- zonodig middels statutenwijziging - kan bevestigen."

Een voorbeeld van een Amerikaanse uitspraak waarin het beroep op 'legal
incapacity' van de vennootschap om de opportunity zelfte benutten, wordt
gehonoreerd, is Diedrick v. Helm.41 In het oordeel wordt overwogen dat
de vennootschap op grond van haar 'by-laws' niet zelf als verzekeringsagent
kon opereren." Wadmond uit sterke kritiek op het aanvaarden van doel-
overschrijding als verweermiddel en in het bijzonder op voornoemde
beslissing:

'even if a corporation wants to pay the price of complete exclusion from a
specified opportunity area, it is doubtful that a court would consider this price
sufficiently in the company's interest. For this reason dictum in Diedrick v.
Helm "that the by-law prohibiting an undertaking would prevent its being a
corporate opportunity", seems unjustified. A by-law promulgated by even a
majority of disinterested directors for no reason other than to allow a director
an opportunity would seem to be just as much a gift of corporate assets as a
general exculpatory provision, and thus invalid. '43

Ook Brudney en Clark keren zich tegen 'corporate incapacity and similar
defences' en stellen:

'As courts have pointed out on several occasions, if financial disabilities or
third-party refusals to deal with the corporation are accepted as tests, the
inevitable result will he to permit the diversion. This is true because courts must
resolve the legal issues on the basis of a set of facts largely within the control
of the diverter.?"

40 Zie Handboek , nr. 78, alsmede C.W. de Monchy en L. Timmerman, De nieuwe algemene
bepalingen van hoek 2 BW, Preadvies van de Vereeniging 'Handelsrecht", Zwolle 1991,
p. 43 e.v. Overigens geldt ook voor het Amerikaanse recht dat het concept van ultra vires
- in de woorden van Clark - 'now a problem (is) that is largely of historical interest'.
'Modem statutes have (... ) caused the underlying problem to fade away by granting corpor-
ations legal powers almost coextensive with those of natural persons and by allowing them
to engage in any lawful line or lines of business'; R.C. Clark, Corporate Law, p. 675 en
676.

41 Zie § 2.3 van hoofdstuk 2 en noot 60 daarbij.
42 Dezelfde casus is aan de orde in Goodman v. Perpetual Building Assoc. zie § 2.3 van

hoofdstuk 2 en noot 59 daarbij.
43 L. Wadmond, Seizure of Corporate Opportunities, 17 Business Lawyer 63 (1961), p. 76.
44 V. Brudney en R.C. Clark, A New Look, p. 1021.
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Ook in de ALI Principles of Corporate Governance wordt een beroep op
deze barriere niet als verweermiddel gehonoreerd:

'Section 5.05 contemplates that whenever an opportunity, as defined in
§ 5.05(b), is present, it is to be offered to the corporation, which may then
determine whether there are insuperable obstacles to accepting the opportunity
or whether such obstacles may be avoided. For example, charter limitations
may be eliminated, and what are thought to be legal limitations may be avoided
with the assistance of counsel. '45

Naar mijn mening zal- mede gelet op voornoemde bezwaren - ook naar
Nederlands recht dienen te gelden dat een beroep op juridische beletsels
voor de vennootschap om de corporate opportunity zelf te exploiteren, niet
kan worden gehonoreerd: de juridische obstakels doen er niet aan af dat
de opportunity, indien aan het kwalificatie-criterium is voldaan, geldt als
een corporate opportunity. Indien de functionaris de corporate opportunity
zelf wil exploiteren en meent dat de vennootschap niet tot exploitatie in
staat is, zal hij om vrijgave moeten verzoeken, opdat (het bestuur van) de
vennootschap zelf kan beslissen in hoeverre de vennootschap zich door de
juridische barrieres gehinderd ziet om de opportunity te benutten. Dit geldt
met name nu het bepaald niet is uitgesloten, dat de vennootschap wegen
ziet om een oplossing te vinden voor de juridische problemen. Voor het
in het begin van deze paragraaf genoemde voorbeeld van inkoop van eigen
aandelen is bijvoorbeeld te denken aan een stapsgewijze levering van
ingekochte aandelen en tussentijdse intrekking van aandelen, waardoor de
lO%-grens niet wordt overschreden. Bij het voorbeeld van de participatie
door de kredietinstelling zou kunnen worden onderzocht in hoeverre een
verklaring van geen bezwaar kan worden verkregen.

3.4 Financiele onmogelijkheid

Omtrent het betoog dat de opportunity niet als corporate opportunity kan
worden gekwalificeerd omdat de vennootschap niet de financiele middelen
heeft om de opportunity zelf te exploiteren, wordt in de Amerikaanse
rechtspraak verschillend geoordeeld. Het betoog wordt gehonoreerd in
bijvoorbeeld Petters Co. v. St. Cloud Enterprise Inc. (Minn. 1974),46
waarin wordt geoordeeld dat de gelegenheid om een percee! grond te

45 A.w. p. 401.
46 222 N.W. 2d 83.
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verwerven geen corporate opportunity vormt, indien de vennootschap fi-
nancieel niet in staat is de opportunity zelf aan te grijpen.?
Soms wordt daarbij aandacht besteed aan de mogelijkheid om financiele
rniddelen te verkrijgen doordat de vennootschap andere activa verkoopt"
en wordt meegewogen in het oordeel of de vennootschap heeft getracht
externe financiering te verkrijgen voor de exploitatie van de opportunity. 49

Een voorbeeld van een zeer beperkte werking die aan de 'financial inability'
als corrigerende factor wordt toegekend, vormt de beslissing in Nicholson
v. Evans," waarin wordt beslist dat het financiele onvermogen slechts
als corrigerende factor kan worden aanvaard, indien de vennootschap als
geheel in staat van insolventie verkeert. Een volledige afwijzing is aan de
orde in onder andere Irving Trust v. Deutsch," waarbij wordt gesteld:

'If directors are permitted to justify their conduct on such a theory, there will
be a temptation to refrain from exerting their strongest efforts on behalf of the
corporation since, if it does not meet the obligations, an opportunity of profit
will be open to them personally. (. .. ) If the directors are uncertain whether the
corporation can make the necessary outlays, they need not embark it upon the
venture; if they do, they may not substitute themselves for the corporation any
place along the line and divert possible benefits into their own pockets. '52

Ook in de ALI Principles of Corporate Governance wordt financieel
onvermogen niet als corrigerende factor gehonoreerd, maar wordt gesteld
dat dit een grond is waarop de vennootschap de opportunity zou kunnen
vrijgeven. Nodig blijft een expliciete vrijgave door de vennootschap.

47 Vgl. ook Canion v. Texas Cycle Supply, Inc., zie § 2.6 van hoofdstuk 2 en noot 80 daarbij,
en Katz Corp. v . T.H. Canty and Company, Inc., zie § 2.8 van hoofdstuk 2 en noot 87
daarbij.

48 In Borden v. Sinskey, zie § 2.2 van hoofdstuk 2 en noot 30 daarbij.
49 In Morad v. Coupounas, zie § 2.2 van hoofdstuk 2 en noot 43 daarbij; daarin wordt tevens

overwogen dat de vennootschap wei over de benodigde financiele middelen zou hebben
beschikt 'if it had not paid an unusually high dividend'. Schiessl (a.w. p. 55) wijst op de
beslissing van het Duitse Bundesgerichtshof (BGH, WM 1985, 1444, 1445) waarin soortge-
lijkeoverwegingen (waaronder de mogelijkheid om eventueel naar kapitaalkrachtige partners
om Ie zien) een TOI spelen.

50 Zie § 2.9 van hoofdstuk 2 en noot 90 daarbij.
51 Zie § 2.5 van hoofdstuk 2 en noot 75 daarbij.
52 In gelijke zin: Elliot v. Gothard, 305 F 2d 544, en Lussier v . Mau-Van Development, Inc.,

zie § 2.2 van hoofdstuk 2 en noot 49 daarbij.
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Voor het Duitse recht stelt Weisser dat het beroep op de financiele
onmogelijkheid van de vennootschap niet moet worden gehonoreerd,
vanwege de gevaren die zij in zich bergt." Vergelijk Scholz-Winter die
eveneens stelt dat het beroep op financiele beletselen niet moeten worden
aanvaard en daarbij vervolgt:

'Insoweit gilt dasselbe wie fur § 181 BGB und wie beim a1lgemeinen Wettbe-
werbsverbot. Die abstrakte Gefahrdung der Interessen der Gesellschaft im
Einzelfall reicht aus. Wiirde man dem nicht folgen, so gabe es im Einzelfall
kaum losbare Abgrenzungsschwierigkeiten, weil "jeder objektive Maflstab fur
die jeweils sachgerechte Ma6nahme und damit die Frage einer benachteiligung
und deren Ausgleich fehlt" (BGH GmhH/Rundschau 1981, 189)'.~

Voor het Nederlandse recht meen ik dat het financieel onvermogen van
de vennootschap niet als corrigerende factor moet worden geaccepteerd,
in die zin dat die omstandigheid zou maken dat reeds om die reden de
opportunity niet (meer) als corporate opportunity wordt aangemerkt. Ik
baseer me daarbij op de hiervoor genoemde argumenten die daartegen zowel
in de Amerikaanse als Duitse rechtspraak en literatuur zijn verwoord. Steeds
dient (het bestuur van) de vennootschap zelf de gelegenheid te worden
gegeven zich hieromtrent uit te laten en zelf te bezien in hoeverre zij de
opportunity niet wenst of kan exploiteren.

3.5 Weigering wederpartij om met vennootschap te handelen

Eenzelfde standpunt huldig ik ten aanzien van het argument dat de
wederpartij, wiens medewerking bij exploitatie van de opportunity is
vereist, niet bereid is ter zake met de vennootschap te handelen. Ook hier
geldt dat de vennootschap in staat moet zijn zelf te beoordelen of en in
hoeverre dit werkelijk het geval is en of er bepaaJde wegen zijn te vinden
om hiervoor een oplossing te bewerkstelligen. Dit betekent dat de vennoot-
schap volledig over de opportunity moet worden ingelicht en vrijgave moet
worden verzocht. Anders bestaat het risico dat de functionaris die zich de
opportunity wil toeeigenen, de wederpartij ertoe beweegt om niet met de
vennootschap te willen handelen, althans dat de functionaris nalaat te
trachten een bereidheid tot handelen met de vennootschap te bewerkstelligen

53 Weisser, p. 229.
54 Scholz-Winter, GmbHG, 6. aufl. 1978/83, § 43 Anm. 145.
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bij de wederpartij. In de zaak Energy Resources Corp., Inc. v. Porter"
wordt dat als voIgt verwoord:

'For the reason that the firmness of a refusal to deal cannot be adequately tested
by the corporate executive alone, it has not been favored as a defense unless
the refusal has first been disclosed to the corporation. Without full disclosure
it is too difficult to verify the unwillingness to deal and too easy for the
executive to induce the unwillingness.'

Een ander voorbeeld in de Amerikaanse rechtspraak is Durfee v. Durfee
& Canning, Inc., 56 waarin wordt geoordeeld dat het betoog niet overtui-
gend is en het Supreme Court het waarschijnlijk acht dat wanneer de
betrokken functionaris zijn invloed daartoe had aangewend, de wederpartij
weI bereid zou zijn geweest aan de vennootschap te leveren."

Om die reden zal ook naar Nederlands recht dienen te gelden dat de
beweerde weigering van de wederpartij om terzake van de opportunity met
de vennootschap te handelen, niet in de weg staat aan een kwalificatie als
corporate opportunity

3.6 Strijd met beleid van vennootschap

Van enigszins andere aard is het argument dat exploitatie van de opportunity
door de geinteresseerde vennootschap in strijd zou zijn met door haar zelf
uitgezette beleidslijnen en om die reden ervan mocht worden uitgegaan dat
zij niet in de opportunity was geinteresseerd.

In de Amerikaanse rechtspraak is dit betoog weI gehonoreerd, onder andere
in America Inv. v. Lichtenstein," in welke zaak het ging om het volgende.
Lichtenstein onderhandelde namens America over een overname van de
aandelen in Liberty; de onderhandelingen liepen vast en werden vervolgens
afgebroken. Van verdere onderhandelingen werd door America afgezien

55 Zie § 2.2 van hoofdstuk 2 en noot 54 daarbij.
56 Zie § 2.3 van hoofdstuk 2 eo noot 58 daarbij.
57 Het argument wordt wei gehonoreerd in Bisbee v. Midland Linseed Products Co., zie §

2.8 van hoofdstuk 2 en noot 86 daarbij, maar daar was het evident dat zij die hun aandelen
aan Richmont hadden verkocht, niet bereid waren hun aandelen aan de vennootschap te
verkopen, omdat alsdan het belastingvoordeel- het motief voor de overdracht - niet van
toepassing zou zijn. Het wezenskenrnerk van de opportunity was daar juist de verkoop van
de aandelen aan een ander dan de vennootschap.

58 134 F Suppl. 857 (E. D. Mo. 1955).
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vanwege de nieuw aanvaarde policy om geen minderheidsparticipaties te
nemen, behalve wanneer dit deel uitmaakte van een streven om op termijn
een groter aandeel te verwerven. Vervolgens werd het dienstverband tussen
Lichtenstein en America (op initiatief van America) beeindigd, en trad
Lichtenstein in dienst van Liberty. Daarbij werd aan Lichtenstein eveneens
de mogelijkheid geboden een participatie in Liberty te nemen; Lichtenstein
meldde dit aan America, die liet weten daarin niet geinteresseerd te zijn.
In de loop der tijd verwierf Lichtenstein uiteindelijk de meerderheid van
de aandelen in Liberty. Het US District Court oordeelt onder meer op grond
van de bij America bestaande gedragslijn, dat er geen sprake was van een
corporate opportunity. Wadmond trekt hieruit de volgende concIusie:

'From this it may he inferred, that if a corporation, for good reason, adopts
a policy not to enter a certain area of endeavour, a director will be free to seize
opportunities in th is area. The usefulness of th is scheme is, however, not great,
for it will be rare that a corporation will want to constrain itself from a whole
area of business in order that a director may take opportunities in this area. '59

Weisser aanvaardt voor het Duitse recht het beroep op een beleidslijn waar
de exploitatie van de opportunity haaks op staat. Deze beleidslijn behoeft
niet uitdrukkelijk in een besluit van het bestuur te zijn vastgelegd, maar
kan ook uit de gevolgde gang van zaken blijken.f"

Ik ben geneigd tot een meer terughoudende opstelling. Een beroep op de
beleidslijn van de geinteresseerde vennootschap, als argument om een op
grond van andere factoren reeds als corporate gekwalificeerde opportunity
niet langer als zodanig te betitelen, raakt aan een beroep op vrijgave, in
die zin dat het argument alsdan neerkomt op een beroep op impliciete vrij-
gave op voorhand.
Zoals in § 4 wordt uitgewerkt, zijn aan vrijgave bepaalde eisen te stellen
wat betreft de te volgen procedure en inhoud van de besluitvorming; het
betreft waarborgen om ook bij een eventuele strijd van belangen tot een
zorgvuldig en onafhankelijk genomen besluit te komen. Voorts is een
verschil tussen expliciete vrijgave en het beroep op een beleidslijn van de
vennootschap, dat het eerste uitdrukkelijk en specifiek betrekking heeft op
een bepaalde corporate opportunity: in de besluitvorming van vrijgave kan

59 Wadmond, a.w. p. 75. Op Wadmond's laatste relativering vall af te dingen dat in de praktijk
goed denkbaar is de beleidslijn om geen minderbeidsparticipaties te nemen, of de policy
van een bandelsondememing om geen belang te nemen in produktiebedrijven.

60 Weisser, a.w. p. 225.
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de opportunity op aI haar merites worden getoetst en kunnen aile voor-
en nadelen van exploitatie daarvan zorgvuldig worden afgewogen.
Daarentegen betreft de gevolgde beleidslijn uit haar aard niet een specifieke
opportunity. Men ziet dan ook weI in de praktijk dat een zich aandienende
opportunity reden is om van de beleidslijn af te wijken, op grond van het
argument dat een gelegenheid als deze zich niet vaak voordoet. Beleidslijnen
kenmerken zich hierdoor dat zij worden aangepast aan de omstandigheden;
de aanwezigheid van een opportunity kan zo'n omstandigheid zijn.
Dit alles pleit ervoor om een bestaande gedragslijn niet zonder meer aan
te merken als een corrigerende factor die op zich reeds een specifieke
opportunity tot een niet-corporate opportunity doet zijn.

4 Vrijgave: voorvragen verband houdend met aard van vrijgave

4.1 Karakter van vrijgave

In de voorgaande paragrafen is ingegaan op de kwalificatie van de
opportunity. Thans is aan de orde wanneer er sprake is van vrijgave van
een corporate opportunity; met vrijgave wordt gedoeld op het besluit van
de vennootschap nadat zij volledig omtrent de corporate opportunity op
de hoogte is gebracht door de functionaris die om vrijgave verzoekt, dat
zij niet is geinteresseerd in het benutten van de opportunity en die daarmee
vrijgeeft. Welke eisen moeten daaraan worden gesteld en welke gevolgen
zijn verbonden aan de vrijgave? Daarbij is allereerst van belang de aard
van de vrijgave.
Het karakter van de vrijgave hangt samen met de aard van het recht dat
de vennootschap ten aanzien van de corporate opportunity heeft. Het betreft
niet een absoluut recht op de opportunity dat aan de vennootschap toekomt,
waarover zij exclusief zou kunnen beschikken en dat zij aan de functionaris
of aan een derde zou kunnen overdragen. 61 Het recht is ook niet exclusief.
Relevant hierbij is dat een business opportunity ook voor twee vennoot-
schappen een corporate opportunity kan vormen. Te denken is aan hetgeval
van de eigenaar van een bedrijf die aan ieder van zijn twee concurrenten
meedeelt dat zijn bedrijf te koop is. Wanneer die mededeling door hem
wordt gedaan aan bestuurder A van concurrent B, alsmede aan bestuurder X
van concurrent Y, dan zal de opportunity tot koop van het bedrijf voor

61 Zie § 2 van hoofdstuk I.
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zowel B (in zijn relatie tot bestuurder A) a1s voor Y (in zijn relatie tot
bestuurder X) een corporate opportunity kunnen zijn.

Ret recht met betrekking tot een corporate opportunity is relatief: het geldt
slechts ten aanzien van een bepaald persoon; het hangt samen met, en vloeit
voort uit, de betrekking met die persoon. In hoofdstuk 5 wordt gesteld dat
het voor bepaalde functionarissen geldende verbod tot toeeigening van een
niet vrijgegeven corporate opportunity voortvloeit uit de rechtsbetrekking
met die persoon. De positie die de persoon bij de vennootschap bekleedt
brengt mee dat de functionaris de vennootschap op de corporate opportunity
dient te attenderen en/of dat hij zich van wedijver met de vennootschap
voor betreft de verwerving van de corporate opportunity dient te onthouden.
In termen van het loyaliteitsbeginsel geldt dat de functionaris zijn eigen
belang ten aanzien van de corporate opportunity moet achterstellen bij het
belang van de vennootschap.
Ook in het Amerikaanse recht heeft het recht van de vennootschap ten
aanzien van een corporate opportunity een relatiefkarakter. Clark stelt het
a1s voIgt:

'( ... ) the opportunity need not be corporate property in the strong sense that
the corporation could legally object to its heing taken and developed hy
independent third parties. The point is only that, as between the corporation
and its fiduciary, the opportunity belongs to the corporatlon.:"

Ret verbod tot toeeigening van een niet vrijgegeven corporate opportunity
is gebaseerd op de gedachte dat op de betrokken functionaris de plicht rust
om voor de vennootschap te handelen in plaats van voor zichzelf. Dit
betekent evenwel dat indien de vennootschap geen prijs stelt op de corporate
opportunity en deze niet wenst te benutten, de plicht van de functionaris
is geexpireerd en geen inhoud meer heeft. Bezien vanuit de vennootschap
is haar recht een voorrangspositie die zij inneemt ten opzichte van de
functionaris met betrekking tot de corporate opportunity. Dit betekent dat
indien van de voorrangspositie geen gebruik wordt gemaakt, het recht van
de vennootschap is uitgeput: haar beurt is dan voorbij. De vrijgave is in
wezen het besluit en de mededeling dat van de voorrangspositie geen ge-
bruik wordt gemaakt.

62 R.C. Clark, Corporate Law, p. 224.
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4.2 Yrijgave ten gunste van wie?

Voorts rijst de vraag ten aanzien van wie het besluit tot vrijgave van de
opportunity geldt. Is het zo dat de vrijgave in principe voor een ieder geldt
en dat het besluit tot vrijgave slechts inhoudt dat de vennootschap niet is
geinteresseerd in exploitatie van de opportunity, waardoor deze ophoudt
'corporate' te zijn? Daartegen pleit dat het steeds een bepaald persoon zal
zijn die om vrijgave van de opportunity verzoekt. De vennootschap neemt
haar beslissing met betrekking tot het van een bepaalde functionaris
afkomstige verzoek. Ret gaat daarbij om een specifieke opportunity waarin
de functionaris bepaalde mogelijkheden ziet en daarvan gebruik wil
maken.f De vennootschap doet door vrijgave ook niet afstand van een
absoluut recht, maar van een ten aanzien van de functionaris geldend recht
van voorrang dat haar met betrekking tot de exploitatie van de opportunity
toekomt. De kwalificatie van de opportunity is tevens gebonden aan de
persoon van de functionaris en geldt aileen voor hem. 64

Voorts zou het, indien vrijgave ten aanzien van een ieder zou gelden,
bijzonder lastig zijn om te beoordelen of bij de besluitvorming inzake
vrijgave sprake is van tegenstrijdig belang, doordatde in vrijgave geinteres-
seerde functionaris normaliter bij de besluitvorming inzake vrijgave zou
zijn betrokken, met aile aan de besluitvorming en vertegenwoordiging nader
te stellen eisen van dien. Dit is wei duidelijk in geval van vrijgave ten aan-
zien van een bepaald persoon.
Ik meen dan ook dat een besluit tot vrijgave in beginsel slechts geldt ten
aanzien van de functionaris die de vennootschap om vrijgave van de
corporate opportunity heeft verzocht.

4.3 Vrijgave onderscheiden van onverenigbaarheid van activiteiten

Een andere voorvraag is in hoeverre bij de besluitvorming met betrekking
tot vrijgave van de corporate opportunity aan de functionaris, meegewogen
mag worden de eventuele verstrengeling van belangen die door exploitatie

63 Bij het verzoek om vrijgave zal de functionaris moeten aangeven welke mogelijkheden hij
ziet tot exploitatie van de opportunity, opdat de vennootschap goed kan beoordelen of dit
niet ook voor haar weggelegd en interessant is; zie § 5.2. Vanwege deze informatie omtrent
de door de functionaris voorgestane exploitatie van de opportunity, dient het verzoek om
vrijgave vertrouwelijk hehandeld te worden door de vennootschap.

64 Zie § 1.2.
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door de functionaris van de eenmaal vrijgegeven corporate opportunity kan
ontstaan. Te denken is bijvoorbeeld aan de situatie dat de functionaris door
de exploitatie van de opportunity activiteiten gaat verrichten die con-
currerend zijn met de activiteiten van de vennootschap."

Naar mijn mening zijn dit twee van elkaar te onderscheiden punten. Aan
de ene kant de regel dat op grond van het loyaliteitsbeginsel de eigen
belangen ten aanzien van een corporate opportunity moeten worden
achtergesteld bij die van de vennootschap, in die zin dat de vennootschap
als eerste het recht heeft de opportunity te exploiteren. Maakt de vennoot-
schap daarvan geen gebruik en verklaart ze dit uitdrukkelijk, dan is de
toeeigening op zich van de corporate opportunity niet in strijd met de plicht
van de functionaris jegens de vennootschap terzake van de opportunity.
Aan de andere kant kan - afgezien van voornoemde regel - exploitatie
van de opportunity strijd met loyaliteitsverplichtingen opleveren, vanwege
de onverenigbaarheid van die activiteiten met de werkzaamheden van de
functionaris voor de vennootschap.

Het eerste punt is toegespitst op de aanwending van een corporate
opportunity, ongeacht de daaraan verbonden activiteiten. Het tweede betreft
de uitoefening van die activiteiten, die mogelijk onverenigbaar zijn met
de functie; dit geldt ongeacht of zij voortvloeien uit een (oorspronkelijk)
aan de vennootschap toekomende opportunity. 66 Het is in feite een punt
dat los staat van de eigenlijke problematiek van corporate opportunities,
en de vraag betreft of een functionaris bepaalde nevenactiviteiten mag
uitoefenen. 67

Bij dit standpunt verwijs ik naar het onderscheid dat in de ALI Principles
of Corporate Governance wordt gemaakt tussen toeeigening van een niet

65 Gedoeld wordt hier op het concurrerende karakter van de uit de exploitatie van de opportunity
voortvloeiende activiteiten. Dit is te onderscbeiden van de toeeigening op zich van een
corporate opportunity die in § 5.4.1 van hoofdstuk 5 wordt gezien als 000 vorm van wedijver
met de vennootschap wat betreft de verwerving van de opportunity.

66 De sancties zullen ook niet identiek zijn. Zo zal bij toeeigening van een corporate
opportunity, overdracht van de opportunity een sanctie kunnen zijn. Bij uitoefening van
activiteiten die onverenigbaar zijo met de functie, ligt dat niet in de rede, Hetzelfde geldt
voor de toepassing van de bepaling van art. 3: 110 (verkrijging voor een ander): in de situatie
van onverenigbaarbeid van activiteiten is die niet aan de orde. Zie biema § 2 van
hoofdstuk 6.

67 Zie daaromtrent voor de werknemer § 5.2 van hoofdstuk S.
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vrijgegeven corporate opportunity (§ 5.05) en concurrentie met de
vennootschap (§ 5.06). Het gemaakte onderscheid komt ook tot uiting in
het commentaar bij de bepalingen; zo wordt gesteld:

'Section 5.05 and 5.06 are interrelated in several respects, and each may impose
and independent duty of fair dealing arising out of the same factual setting"."

Het commentaar bij § 5.06 stelt voorts:

'the director or senior executive who offers an opportunity to the corporation
that it rejects will nevertheless not be free to take the opportunity while
continuing to act as a director or senior executive if the activity involves
competition with the corporation in a manner that would be harmful to the
corporation, unless such competition is approved by disinterested directors or
shareholders under § 5.06'.69

Zo bezien behelst een besluit tot vrijgave slechts de beslissing dat de
vennootschap afstand doet van de voorrangspositie die zij ten opzichte van
een functionaris heeft met betrekking tot de exploitatie van een bepaaJde
opportunity, ten gevolge van welke vrijgave de exploitatie daarvan door
de functionaris geen schending van die voorrangsregel oplevert. Dit laat
onverlet de vraag of het de functionaris ook anderszins vrijstaat om in zijn
relatie met de vennootschap de betrokken activiteiten uit te oefenen; het
zijn in de woorden van bovengenoemd citaat 'independent duties'. 70

4.4 Vrijgave tegen voorwaarden?

Het antwoord op de vraag of men een tegenprestatie kan bedingen voor

68 A.w. p. 305.
69 A.w. t.a.p.
70 Een andere opvatting is Timm voor het Duitse recht toegedaan, die met betrekking tot de

bestuurder van de GmbH stelt, dat de niet-aanwending van een corporate opportunity door
de vennootschap, niet automatisch betekent dat daarmee de opportunity wordt vrijgegeven
aan de geinteresseerde bestuurder. Exploitatie van de opportunity is de bestuurder, met het
oog op de Treuepflicht, verboden wanneer daardoor een met de vennootschap tegenstrijdig
belang ontstaat; Timm, a.w. p. 182, met verwijzing naar BGH 16.02.1981 II ZR 168179,
GmbH/Rundschau, 1981, 189 e.v. In deze zaak was aan de orde de ontheffmg van een
bestuurdervan een GmbH van zijn verplichtingen ondereen contractueel concurrentieverbod,
in verband met zijn voomernen een concurrerende ondememing te verwerven, waar de GmbH
zelf sterk in was geinteresseerd. Timm wijst erop dat het concurrentieverbod slechts een
aspect is van de meer omvattende plicht van de bestuurder om zich van toeeigening van
een aan de vennootschap toebehorende 'Geschliftschance' te onthouden.
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'If by reI inquishing the opportunity the corporation surrenders a thing of value
and effectively enhances the officer's compensation, it may be making a gift
without consideration. Not only does the officer give no current consideration,
but there is no reasonable relationship between the added compensation and
the officer's service on behalf of the corporation. '71
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de vrijgave, hangt samen met het standpunt dat men inneemt ten aanzien
van de stelling dat er bij vrijgave van een corporate opportunity sprake
is van het prijsgeven van vermogensbestanddelen van de vennootschap.
Zo verdedigen Brudney en Clark voor het Amerikaanse recht dat een besluit
tot vrijgave raakt aan een 'waste of corporate assets', welk besluit slechts
door de aandeelhoudersvergadering met unanieme stemmen kan worden
genomen. Zij stellen daartoe:

Voor het Duitse recht stelt Weisser de vraag of vrijgave een vorm van
'waste of corporate assets' is. Dit hangt ervan af - zo stelt hij - of de
vennootschap voor de vrijgave een tegenprestatie kan verlangen. Voorstel-
baar is een tegenprestatie in de vorm van een eenmalige vergoeding, dan
weI een steeds terugkerende vergoeding gelijk de licentie-vergoeding. Gaat
het am de acquisitie van een onderneming dan is - in de redenering van
Weisser - denkbaar een participatie van de vennootschap daarin, of een
winstrecht. Bij de verwerving van onroerend goed is mogelijk een vrijgave
onder voorwaarde van een koopoptie van de vennootschap of een voorkeurs-
recht bij verkoop."
Met verwijzing naar hetgeen is gesteld in §4.1 sta ik een andere benadering
voor wat betreft het Nederlandse recht. Vrijgave betekent dat de vennoot-
schap kenbaar maakt van haar voorrangspositie met betrekking tot de
exploitatie van de corporate opportunity om haar moverende redenen geen
gebruik te maken, bijvoorbeeld omdat het haar am financiele redenen niet
mogelijk is de opportunity te benutten. Daarmee is dit preferentiele recht
uitgeput; de vennootschap rest niet een recht op de opportunity dat zij tegen
enige vergoeding aan een ander kan overdragen. Evenmin kan de vennoot-
schap op grond van aan haar met betrekking tot de opportunity toekomende

71 Brudney en Clark, A New Look, p. 1032 en 1033.
72 A.w. p. 212 e.v. Zie in dit verband ook Weisser, p. 207 en 208, waar hij de vrijgave plaatst

in het kader van het prijsgeven van een vordering van de vennootschap tegen de functionaris,
doordat hij voor de GmbH de bepaling van art. 93 IV AktG. van toepassing acht, inzake
het bescbikken over 'Schadensersatzanspriiche der Gesellschaft gegen die Vorstandsmit-
glieder", en doordat hij in het algemeen de vraag stelt of vrijgave zonder meer mogelijk
is 'da hierin ein Verzicht auf die Geltendrnachung bestehender Anspriiche wegen einer
Treuepflichtverletzung liegt'.
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rechten verhinderen dat door de functionaris van de opportunity gebruik
wordt gernaakt."
Ik verwijs hierbij naar de regeling in de ALI Principles of Corporate
Governance waaruit geenszins blijkt dat aan de vrijgave voorwaarden
zouden kunnen worden verbonden. Integendeel, de regeling van § 5.05(a)
behandelt de vrijgave als een aanbieding door de functionaris van de
corporate opportunity aan de vennootschap, welke aanbieding terstond door
de vennootschap dient te worden geaccepteerd of afgewezen." Deze
benadering past bij het concept waarin de vennootschap een voorkeursrecht
heeft ten aanzien van de corporate opportunity, dat bij niet uitoefening is
uitgeput; de benadering past niet goed bij de opvatting volgens welk de
vennootschap vrijelijk over de opportunity kan beschikken, ook indien zij
de opportunity niet benut, en kan beslissen deze al dan niet - eventueel
tegen voorwaarden - vrij te geven.

Voornoemde benadering brengt met zich dat een vennootschap een
corporate opportunity niet onbeperkt kan aanhouden indien de vennootschap
om bepaalde redenen in de onmogelijkheid verkeert de opportunity te
benutten, maar hoopt dat deze beletsels in de toekomst niet meer aanwezig
zullen zijn." Bij de beslissing omtrent vrijgave komt de vennootschap
een redelijke peri ode toe om te onderzoeken en te beslissen of zij de
opportunity wenst te benutten en of zij daartoe in staat is. Wat geldt indien
de vennootschap daarbij tot de conclusie komt dat zij thans niet, maar over
een bepaalde tijd waarschijnlijk weI de mogelijkheid heeft de opportunity
te exploiteren? Te denken is aan het voorbeeld dat de vennootschap denkt
eerst na een periode van 6 maanden in de financiele positie te verkeren
dat zij de corporate opportunity kan aanwenden. Bij de beantwoording van
voornoemde vraag komt het erop aan of de betrokken periode redelijk is,
gezien tegen de achtergrond van het uitgangspunt dat aan de vennootschap
ten opzichte van de functionaris voorrang toekomt bij de verwerving van

73 Mogelijk kan de vennootschap zich tegen exploitatie van de opportunity door een functionaris
verzetten, doordat de activiteiten met zijn functie onverenighaar zijn. Het gaat hier dan
evenwel niet om de toeeigening van de opportunity door de functionaris, maar om het
uitoefenen van een bepaald soort activiteiten. Zie hiervoor § 4.3.

74 'Under § 5.05(a), a corporate opportunity should he promptly offered to the corporation,
and the corporation should promptly accept or reject the opportunity. Failure to accept the
opportunity within a reasonahle time will he considered tantamount to a rejection'; a.w.
p.287.

75 vgl. het comrnentaar hij § 5.05 van de ALI Principles of Corporate Governance als geciteerd
in noot 74.
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de corporate opportunity. Deze vraag kan niet in haar algemeenheid worden
beantwoord. Van geval tot geval dient zij te worden beoordeeId; daarbij
zal van beIang zijn de duur van de desbetreffende periode, de mate van
zekerheid dat na verIoop van de periode de vennootschap weI in de geIegen-
heid zal zijn tot aanwending van de opportunity, alsmede het antwoord op
de vraag of de opportunity na verIoop van de periode nog steeds beschik-
baar zal zijn of dat de kans groot is dat dit niet het geval is, bijvoorbeeld
doordat een derde de opportunity inmiddels heeft benut.

4.5 Vrijgave tegen voorwaarden? - vervolg

Een en ander doet er niet aan af dat de vennootschap die een corporate
opportunity wiI exploiteren dit niet noodzakelijkerwijs geheel alleen behoeft
te doen en bij haar exploitatie van de opportunity derden, of zelf de
geinteresseerde functionaris, zou kunnen betrekken. Bij expIoitatie van de
opportunity zijn vele manieren denkbaar, bijvoorbeeld participatie in een
onderneming te zamen met een derde, de verwerving van onroerend goed
door middel van een 'sale-lease-back' -constructie. Denkbaar is dat de
vennootschap daarbij de geinteresseerde functionaris benadert om mee te
doen in de participatie, of - in geval van besloten verhoudingen - de
geinteresseerde vermogende aandeelhouder benadert met de vraag of deze
als lessor in een 'sale-lease-back' -constructie wil optreden."

Uitgangspunt is hierbij evenwel steeds dat de corporate opportunity door
de vennootschap zelfwordt benut; het moet niet gaan om een vrijgave onder
voorwaarde dat de vennootschap participeert in de exploitatie of in de
bedrijfsovername, of onder voorwaarde van een gebruiksrecht van het
onroerend goed voor de vennootschap.

Een ander punt dat hierbij van belang kan zijn, is de eerder besproken vraag
wat precies als de in het geding zijnde opportunity is te beschouwen."
Soms is er sprake van een aanverwante, afgeleide opportunity, die
- anders dan de opportunity waar men zich in eerste instantie op concen-

76 Anders Weisser (a.w. p. 223) die stelt: 'Will also beispielsweise ein Gesellschafter einer
OHG oder der Geschaftsfuhrer einer GmbH deren Betriebsgrundstiick erwerben, wei! die
Gesellschaft aucb unter Einsatz aller ihr zur Verfiigung stehenden Mittel die Finanzierung
nich sicherstellen kann, so kommt eine Freigabe nur dann in Betracbt, wenn der Gesell-
schafter der OHG ein (dingliehes) Vorkaufsrecht einriiumt und ibr eine nicht nur vor-
iibergehende Nutzung des Grundsnicks ermoglicht.'

77 Zie § 1.4.
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treert - wei te gelde kan worden gemaakt. Te denken is bijvoorbeeld aan
het doorverwijzen van clienten naar een bepaalde verzekeringsagent tegen
een bepaalde provisie (opportunity nr. 2), als een afgeleide van de
opportunity die bestaat in het zelf als verzekeringsagent optreden voor
clienten die een hypothecaire lening afsluiten, waarvoor het verzekeren
van het onroerend goed een voorwaarde vorrnt (opportunity nr. 1). Wanneer
de vennootschap opportunity nr. 1 niet wil of kan exploiteren en vrijgeeft
aan haar bestuurder, laat dat onverlet dat de vennootschap opportunity nr. 2
exploiteert, door een provisie te bedingen voor het doorverwijzen van
clienten. Deze provisie is niet zo zeer te zien als een vergoeding voor het
vrijgeven van opportunity nr. I, maar als vrucht van de exploitatie van
opportunity nr. 2.

5 Vrijgave: te onderscheiden aspecten

5.1 Te onderscheiden aspecten: melding, besluitvorming: procedure
en inhoud

De regeling in § 5.05(a) in de ALI Principles of Corporate Governance
stelt dat het voor de directors en senior executives geldende verbod van
toeeigening van een corporate opportunity niet van toepassing is in geval
van vnjgave:

'A director or senior executive may not take advantage of a corporate opportun-
ity unless:
(I) The director or senior executive first offers the corporate opportunity

to the corporation and makes disclosure concerning the conflict of interest
and the corporate opportunity;

(2) The corporate opportunity is rejected by the corporation; and
(3) Either:

(A) The rejection of the opportunity is fair to the corporation;
(B) The opportunity is rejected in advance, following such disclosure,

by disinterested directors, or, in the case of a senior executive who
is not a director, by a disinterested superior, in a manner that
satisfies the standards of the business judgement rule; or

(C) The rejection is authorised in advance or ratified, following such
disclosure, by disinterested shareholders, and the rejection is not
equivalent to a waste of corporate assets.'
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De regeling, die naar mijn mening niet geheel duidelijk is," geeft aan
dat bij vrijgave de volgende aspecten aan de orde komen: de melding van
de corporate opportunity aan de vennootschap, de eisen die gelden inzake
de besluitvorming en de regels ten aanzien van de wijze van besluitvorrning,
in het bijzonder wat betreft de betrokkenen bij de besluitvorrning. Deze
verschillende aspecten worden hierna nader bezien.

5.2 Melding en informatieverstrekking (disclosure)

Vooraf zij erop gewezen dat de melding van de corporate opportunity aan
de vennootschap niet slechts speelt in het kader van een verzoek tot
vrijgave. Zo vloeit voor de bestuurder reeds uit zijn functie de plicht voort
om een corporate opportunity die hij waarneemt of die hem wordt
meegedeeld, aan de vennootschap ten goede te laten komen en derhalve
in beginsel aan de vennootschap te melden." Een additionele plicht tot
het informeren van de vennootschap ontstaat indien de bestuurder zelf in
de opportunity is geinteresseerd, vanwege de alsdan dreigende verstrenge-
ling van belangen." Ook in § 5.05 van de ALI Principles of Corporate
Governance wordt de 'disclosure concerning the conflict of interest' separaat
genoemd.

De disclosure dient volgens the ALI Principles of Corporate Governance
betrekking te hebben op aile 'material facts' ;81 Een feit wordt als 'material'
beschouwd 'if there is a substantial likelihood that a reasonable person

78 De regeling lijkt te stellen dat vrijgave ook mogelijk is op impliciete wijze, op voorwaarde
dat de vrijgave 'fair' kan worden geacht. Begert geeft hierop als commentaar 'As a result
it would seem that courts must dive into the same confusing, disorganized body of common
law fairness factors that the ALl rule sets out to avoid. Indeed, the ALI rule may ultimately
create more confusion by requiring a fairness analysis without providing clear guidance as
to how various factors should be considered in that analysis. Therefore, if the rule allows
for implied rejection of corporate opportunities, the ALI proposal fails to produce the
advantage of administrative efficiency that it set out to provide. '; Michael Begert. The
Corporate Opportunity Doctrine and Outside Business Interests, 56 University of Chicago
Law Review 827, 846.

79 Zie § 1.3 van hoofdstuk 5. Een soortgelijke uit de functie voortvloeiende plicht kan ook
voor andere functionarissen gelden; zie hiema hoofdstuk 5.

80 Zie § 1.3 van hoofdstuk 5.
81 Aldus § 1.14. Vgl. de uitspraak in Durfee & Canning, zie § 2.3 van hoofdstuk 2 en noot

58 daarbij, waarin eveneens wordt gesproken van vrijgave 'with knowledge of all material
facts'.
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would consider it important under the circumstances in determining the
person's course of action'. 82

Ook naar Nederlands recht zal gelden dat bij een verzoek om vrijgave aan
de personen die bij de besluitvorming zijn betrokken aile informatie moet
worden verstrekt die redelijkerwijs nodig is om tot een verantwoord oordeel
over het verzoek tot vrijgave te kunnen komen.f Het gaat daarbij om
de volgende informatie:

uitvoerige informatie over de opportunity zelf;
informatie over de wijze waarop de functionaris kennis heeft gekregen
van de opportunity;
voor- en nadelen en risico's van exploitatie van de opportunity door
de vennootschap, zoals ingeschat door de geinteresseerde functionaris;
de wijze waarop de functionaris de opportunity zelf zou willen exploi-
teren, waarbij wordt ingegaan op de voor- en nadelen en risico's zoals
die bij exploitatie door hem gelden.

Het is van belang dat de betrokkenen volledig worden ingelicht over de
voordelen die de vennootschap bij de opportunity zou kunnen hebben. Met
name in dat licht dient het nut te worden gezien van informatie over de
wijze waarop de functionaris kennis kreeg van de opportunity; het kan
immers van belang zijn voor de vennootschap te weten of de 'aanbieder'
van de opportunity deze in eerste instantie uitdrukkelijk had toebedacht
aan de vennootschap. Wat betreftde informatie te verschaffen over de voor-
en nadelen en risico's van exploitatie van de opportunity, zij verwezen naar
het oordeel van Judge Cardozo terzake van de informatieplicht van de
fiduciary in geval van conflict of interest:

'He also had an affirmative duty to disclose the risks and one-sidedness of the
proposed transaction itself. He could not be silent ahout the husiness improvi-
dence of the contract simply because he was not voting on it; a fiduciary can
not thus get rid of his duty to warn of danger and error'. 84

82 Aldus § 1.25 Principles of Corporate Governance.
83 Ygl. de Ondememingskamer in de Linders-Hofstee-beschikking; zie § 3.2.3 van hoofdstuk 5.
84 In Globe Woolen Co. v. Utica Gas & Electric Co., 121 N.E. 378 (N.Y. 1918), als

geparafraseerd door Clark, Corporate Law, p. 172. Ygl. de Ondememingskamer in haar
Ogern-beschikking: 'Daarbij had een behoorlijk inzicht dienen te worden verschaft omtrent
de wijze waarop het voomemen tot het verrichten van de Donego-transactie was ontstaan
en uitgewerkt. Daarbij hadden vervolgens de voor- en nadelen en de risico's die voor Ogem
aan de Donego-transactie waren verbonden, op zorgvuldige wijze dienen te worden
afgewogen. '; Hof Amsterdam (Ondememingskamer), 3 decemher 1987, NY 66 (1988),
p. 87 e.v.
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De informatie moet worden meegedeeld aan de personen die bevoegd zijn
tot besluitvorming over de vrijgave; de vraag naar het bevoegde orgaan
is onderwerp van de volgende paragrafen.

6 Vrijgave: betrokkenen bij besluitvorming

6.1 Het tot vrijgave bevoegde orgaan

Het tot vrijgave bevoegde orgaan zal bij de kapitaalvennootschap in beginsel
het bestuur zijn, zijnde het orgaan dat met het bestuur en de vertegenwoor-
diging van de vennootschap is belast. Delegatie van deze macht is in
beginsel mogelijk, gelijk in het aIgemeen voor het verrichten van rechtshan-
delingen geldt dat daarvoor niet noodzakelijkerwijs steeds de medewerking
van het bestuursorgaan zelf is vereist. Ais voorbeeld noem ik de situatie
dat een expatriate van een Nederlandse bank, gestationeerd in Australie,
tegen de achtergrond van zijn sterke interesse in, en bewogenheid met,
de Aboriginals een congres aldaar organiseert over financieringsmogelijkhe-
den van ontwikkelingsprojecten van Aboriginals. lndien de betrokkenheid
bij de organisatie van dit congres als een corporate opportunity voor de
bank valt aan te merken (bijvoorbee1d vanwege de daaraan verbonden PR-
aspecten), is niet per se noodzakelijk dat de toestemming van de bank (lees:
vrijgave van de corporate opportunity) voor de betrokkenheid van de func-
tionaris bij het congres wordt gegeven door de raad van bestuur van de
Nederlandse bank; onder omstandigheden kan ook de toestemming van de
voor die regio verantwoordelijke directeur voldoende zijn.85

85 Zie voor een soortgelijke benadering in het Amerikaanse recht § 5.05(a) (3) van ALI
Principles of Corporate Governance dat voor vrijgave aan 'a senior executive who is not
a director' als tot vrijgave bevoegde persoon aanwijst 'a disinterested superior'. Overigens
valt in de Amerikaanse rechtspraak - zoals Weisser (op p. 87) met recht stelt - geen
uitgekristalliseerde lijn met betrekking tot het tot vrijgave bevoegde orgaan te ontdekken,
nu het in de daarbij aan de orde zijnde gevallen meestal om een heimelijke toeeigening van
de corporate opportunity door een functionaris gaat; vrijgave is daarbij niet aan de orde.
De uitspraken waarin vrijgave wei uitdrukkelijk aan de orde is, wijzen in verschillende
richtingen. Zo wordt in Alvest, Inc. v. Superior Oil Corp. voor vrijgave de medewerking
van de algemene vergadering vereist; zie § 2.2 van hoofdstuk 2 en noot 55 daarbij.
Daarentegen wordt in Cowell v. McMillin instemming van de hoard of directors afdoende
geacht; zie § 2.5 van hoofdstuk 2 en noot 76 daarbij. In gelijke zin Note Corporate
Opportunity, 74 Harvard Law Review 765 (1961), 774. In Klinicki v. Lundgren wordt,
met verwijzing naar het toentertijd laatste concept van de ALI Principles of Corporate
Governance een vrijgave door 'disinterested directors' verlangd en bij gebreke daarvan door
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Aanvullende eisen kunnen gelden indien de beslissing tot vrijgave een voor
de vennootschap qua omvang of anderszins zeer belangrijke opportunity
betreft. De uit de interne beleids- en besluitvormingsstructuur van de
vennootschap voortvloeiende taakverdeling tussen het bestuur en de raad
van commissarissen, kan meebrengen dat de raad van commissarissen bij
de besluitvorming dient te worden betrokken." Wat betreft de verhouding
tussen de bevoegdheid van het bestuur en die van de aandeelhouders-
vergadering, wordt in de literatuur aangenomen dat voor het besluit tot
vervreemding van de onderneming van de vennootschap de medewerking
van de aandeelhoudersvergadering is vereist;" een opportunity waarvan
de vrijgave gelijk te stellen zou zijn met de vervreemding van de onderne-
ming is evenwel niet licht denkbaar. Verdedigbaar is dat in geval van
besloten verhoudingen het vereiste van de medewerking van de aandeelhou-
dersvergadering niet tot voornoemd geval van vervreemding van de on-
derneming is beperkt, maar ook geldt indien vrijgave van een voor de
vennootschap zeer belangrijke opportunity aan de orde is, gezien de nauwe
betrokkenheid van de aandeelhouders bij de gang van zaken van de vennoot-
schap. Voor het Duitse recht is deze nauwe betrokkenheid van de aandeel-
houders in de GmbH reden voor Weisser om de aandeelhoudersvergadering
als bevoegd orgaan aan te wijzen inzake de vrijgave van een corporate
opportunity aan een bestuurder."

Het meest belangrijk voor de praktijk zullen zijn de specifieke regels die
gelden in geval van tegenstrijdig belang van een lid van het bestuur bij de
rechtshandeling van de vrijgave; hierop wordt in de voIgende paragrafen
ingegaan.

6.2 Tegenstrijdigbelang: cumulatie van regels voorbesluitvorming en
vertegenwoordiging?

Bij de behandeling van het onderwerp vrijgave stuit men al spoedig, met
name wanneer het gaat om vrijgave ten gunste van een bestuurder, op

'disinterested shareholders'; zie § 2.2 van hoofdstuk 2 en noot 47 daarbij.
86 Vgl. de Ogem-beschikking van de Ondememingskamer; zie noot 84.
87 Zie Handboek, nr. 235.1, alsmede M.J.G.C. Raaijmakers, UVO-Lopik, AA 42 (1993) 1,

p. 54 e.v., p. 57.
88 Weisser, p. 209 e. v. In gelijke zin Schiessl a.w., p. 55 en Timm, a.w. p. 182. Timm baseert

zich daarbij op de overweging dat vrijgave mogelijk een benadeling van de vennootschap
en daarmee van de aandeelhouders inhoudt. Bij deze redenering val! voor het Nederlandse
recht een kanttekening te plaatsen; zie § 4.4 en 4.5.

129



Hoofdstuk 4

vragen die rijzen voor de situatie van tegenstrijdig belang. In dit verband
doel ik met de term tegenstrijdig beJang op de situatie waarin de functiona-
ris met betrekking tot een bepaalde aangelegenheid waarbij de belangen
van de vennootschap in het geding zijn, een eigen belang heeft, hetzij
persoonlijk, hetzij vanwege een functie die hij elders vervult, dan weI
vanwege een nauwe verbondenheid met personen die zo'n belang hebben,
welk eigenbelang van invioed kan zijn op de wijze waarop hij zijn functie
bij de vennootschap uitoefent. 89 De aanwezigheid van tegenstrijdig belang
zal nopen tot het in acht nemen van regels die een zorgvuldige behartiging
van de belangen van de vennootschap waarborgen. Te onderscheiden zijn
regels die betrekking hebben op de besluitvorming binnen de vennootschap
en die welke zien op de vertegenwoordiging van de vennootschap.?"

De besluitvorming met betrekking tot het verrichten van de rechtshandeling
vormt een interne handeling. In het algemeen wordt niet beoogd om de
vennootschap reeds door het besluit te binden." Vertegenwoordiging van
de vennootschap is aan de orde bij de uitvoering van het besluit: het
verrichten van de rechtshandeling namens de vennootschap door een
vertegenwoordiger. Deze handeling heeft - sterker: beoogt - externe
werking.

Voor het geval van tegenstrijdig belang bij het verrichten van een rechtshan-
deling door een kapitaalvennootschap, geeft de wet in artikel 2: 146/256
BW slechts regels voor het tweede stadium: de vertegenwoordiging van
de vennootschap. Op zich is het niet verwonderlijk dat men zich in eerste
instantie daarop richt: vanwege het externe effect van de vertegenwoordi-
ging komt daar de problematiek van tegenstrijdig belang het sterkst naar
voren. Maar het feit dat in dat stadium belangen van 'derden' in het geding
zijn, maakt ook dat men met het stellen van regels, en in het bijzonder met
het bepalen van het toepassingsgebied daarvan, voorzichtig moet zijn,

89 Zie voor een soortgelijke ornschrijving toegespitst op het begrip tegenstrijdig belang in art.
2: 146/256: Blanco Fernandez, p. 33. Hij spreekt van de aanwezigheid van een dusdanig
(veelal economisch) voordeel dat de transactie voor de bestuurder kan opleveren, dat
onbehoorlijke taakvervulling te duchten valt,

90 Daarbij zal, afhankelijk of het gaat om vertegenwoordiging of besluitvorming, het begrip
tegenstrijdig belang een beperkte inhoud hebhen. Zie C.AE. Uniken Venema in zijn
hespreking van dedissertatie van Dorresteijn in RM-Themis-6 (1991), p. 305 e.v., die ingaat
op de reden waarom bij vertegenwoordiging een veel beperkter begrip tegenstrijdig belang
wordt gehanteerd dan waar het gaat om besluitvorming.

91 Vgl. Asser-Van der Grinten Il (De rechtspersoon), Dr. 80.
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vanwege - wat Uniken Venema noemt - het rigoureuze karakter ervan:
de onbevoegdheid van de vertegenwoordiger."

Het is overigens zeer de vraag in hoeverre deze onbevoegdheid kan worden
tegengeworpen aan derden te goeder trouw. 93 Men bedenke evenwel dat
in geval van een forrneel" tegenstrijdig belang de wederpartij per definitie
niet te goeder trouw is."
De vertegenwoordiging kan evenwel niet los worden gezien van de besluit-
vorming. Dit komt reeds tot uiting in het in de literatuur verdedigde
standpunt dat de bijzondere vertegenwoordiger van artikel 2: 146/256 niet
tot een blinde uitvoering, in de vorm van vertegenwoordiging, van hetgeen
door anderen is besloten, is gehouden. De bijzondere vertegenwoordiger
moet zijn 'medewerking' aan de besluitvorming verleneri."
Aldus wordt gepoogd via de ingang van het tweede stadium, de vertegen-
woordiging, ook een zekere controle te krijgen over de besluitvorming bij
tegenstrijdig belang, alhoewel 'de medewerking' van de bijzondere
vertegenwoordiger aan de besluitvorming in feite neerkomt op, en niet meer
is dan, de mogelijkheid om te weigeren het besluit uit te voeren vanwege
de wijze van besluitvorming.

Tegelijkertijd worden in de rechtspraak van de Ondernemingskamer"
regels ontwikkeld voor het stadium van de besluitvorming, die ook daar
waarborgen voor een juiste gang van zaken moeten bieden. Deze regels
zijn ook daarom onontbeerlijk, nu in vennootschapsland bepaald niet
ongebruikelijk is de - in artikel 2: 146/256 toegestane - statutaire bepa-
ling, dat het bestuur ook in geval van tegenstrijdig belang vertegenwoordi-
gingsbevoegd is, waarmee de waarborgen voor de fase van vertegenwoor-
diging aan de vennootschap komen te ontvallen.

92 A.w. p. 307.
93 Zie Van Schilfgaarde, Van de BV, nr. 69, alsmede Blanco Fernandez, p. 35.
94 Met forrneel tegenstrijdig belang wordt gedoeld op de situatie dat de vennootschap betrokken

is bij een rechtshandeling met, of rechtsgeding tegen, de bestuurder; zie Van Schilfgaarde,
t.a.p.

95 In gelijke zin H.1. de Kluiver en C.A. Schwarz, Vertegenwoordiging van rechtspersonen
en de betekenis van wettelijke bevoegdheidsbeperkingen (II), TVVS nr. 93/5, p. ) 16 e.v.,
p. 119.

96 Zie Van Schilfgaarde, t.a.p., Handboek, nr. 278, alsmede Dorresteijn, p. 54, welke laatste
stelt dat de wetgever ook niet minder bedoeld kan hehben, omdat de bepaling dan zinloos
zou zijn.

97 Zie hierna § 6.5.
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Dit doet de vraag rijzen of een cumulatie van deze waarborgen voor
enerzijds het besluitvormingsproces en anderzijds de vertegenwoordi-
gingsfase nodig is.
De regels voor de vertegenwoordigingsfase alleen zijn niet afdoende.
Weliswaar biedt de eis van 'medewerking' van de bijzondere vertegen-
woordiger aan de besluitvorming enig houvast bij het besluitvormingspro-
ces, maar de inhoud hiervan is zoals gezegd beperkt: het vervult in feite
een noodrern-functie. Het geeft de bijzondere vertegenwoordiger in be-
ginsel" niet de bevoegdheid om, in geval van tegenstrijdig belang van
de bestuurder, actief besluiten te nemen en die uit te voeren, tegen de wil
van de bestuurder met het tegenstrijdig belang in. Voorts geldt dat de regels
van de vertegenwoordigingsfase een beperkte strekking hebben: zij gelden
slechts voor bestuurders. 99

De vraag is minder makkelijk te beantwoorden voor het geval voldaan is
aan de eisen gesteld aan de besluitvorming: geldt ook dan nog het bepaalde
in artikel 2: 146/256 voor de vertegenwoordiging van de vennootschap?
Ongewenst is dat de bestuurder die het tegenstrijdig belang heeft, bevoegd
zou zijn tot uitvoering van het besluit door vertegenwoordiging van de
vennootschap bij de daaruit voortvloeiende rechtshandeling. Immers dan
bestaat het gevaar dat de uitvoering en de binding van de vennootschap
niet volledig conform het besluit is.
Dit argument is evenweI niet steekhoudend ingeval de besluitvorming en
de vertegenwoordiging elkaar overlappen en resuIteren in een samenval
van rechtsmomenten, hetgeen het geval is bij een bestuursbesluit met directe
externe werking. In de literatuur wordt aan deze situatie niet of nauwelijks
aandacht besteed.'?" In de volgende paragraaf wordt hierop nader inge-
gaan.

98 Zie voor omstandigheden waarvoor aangenomen moet worden clatcommissarissen uit eigen
beweging moeten kunnen handelen, I.M.M. Maeijer, Bestuurders en tegenstrijdig belang,
in: L. Timmerman e.a., De dubbelrol inhet vennootschapsrecht, Deventer 1993, p. 11 e. v.,
p. 16, en de daar genoemde Iiteratuur.

99 Zie Maeijer, a.w. p. 18, alsmede P.I. Dortmond, Vertegenwoordiging bij tegenstrijdig
belang, in: Knelpunten inde vennootschapswetgeving, Deventer 1995, p. 7 e. v., p. 12en 13.

100 Zie C.A. Schwarz, die in zijn bespreking van de dissertatie van Dorresteijn in WPNR
91/5989, p. 49 en 50, deze vraag aan de orde stelt.
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6.3 Tegenstrijdig belang: regels voor besluit met directe exteme
werking

In het algemeen beoogt het bestuur met een besluit daarmee niet de
vennootschap direct aan de wederpartij te binden. Binding geschiedt als
regel doordat ter uitvoering van dat besluit een rechtshandeling door een
vertegenwoordiger wordt verricht. 101

Een tot de wederpartij gerichte rechtshandeling kan echter ook worden
gesteld door een bestuursbesluit; dit blijkt uit artikel 2: 16 lid 2.102 Indien
de wederpartij bij het besluit aanwezig is, is de rechtshandeling voltooid
met het nemen van het besluit. Anders is nog mededeling nodig aan de
wederpartij. Ret overbrengen van de inhoud van het besluit aan de
wederpartij valt evenwel niet a1s vertegenwoordiging aan te merken.'?'

Ret besluit tot vrijgave ten gunste van een functionaris is in de regel te
zien als een besluit met directe externe werking. Tot welke toepassing van
de regels die gelden voor besluitvorming en vertegenwoordiging bij tegen-
strijdig belang leidt dit?
In beginsel zal de externe werking van het besluit het lot van het besluit
zelf volgen, indien daaraan een gebrek kleeft. Oit is verwoord in artikel
2: 16 lid 1: de onherroepelijke uitspraak die de nietigheid van een besluit
vaststelt of het besluit vernietigt is in beginsel voor een ieder bindend.
Bescherming voor derden wordt gegeven in lid 2 dat ten aanzien van een
besluit met directe externe werking steIt dat de nietigheid c.q. vernietiging
niet aan de derde kan worden tegengeworpen, indien hij het gebrek dat
aan het besluit kleefde kende noch behoefde te kennen.'?' In geval van
vrijgave ten gunste van een bestuurder, zal de wederpartij niet te goeder
trouw zijn met betrekking tot het gebrek dat aan de besluitvorming kleeft,
voor zover die gevormd wordt door het tegenstrijdig belang daarbij.

101 Aldus Asser-Van der Grinten, t.a.p.
102 Zie Van Schilfgaarde, a.w. nr. 54.
103 Aldus Asser-Van der Grinten I (De vertegenwoordiging), nr. 21; zie ook Van Schilfgaarde,

t.a.p.
104 Daarmee overheerst - zoals Van Schilfgaarde het zegt - het vertegenwoordigingsaspect,

doordat als regel wordt gesteld dat of schoon de beslissing weg is, het toch zo kan zijn dat
inmiddels een rechtshandeling heeft te gelden, omdat een derde te goeder trouw kan menen
dat er een rechtsgeldig besluit tot stand is gekomen; P. van Schilfgaarde, in: L. Timmerman
e.a., Piercing Van Schilfgaarde, Deventer 1990, p. 76 en 77.
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De vraag dringt zich op of een en ander tot gevolg heeft dat in geval van
tegenstrijdig be lang bij een besluit met directe externe werking niet wordt
toegekomen aan de specifieke regel van artikel 2: 146/256 voor het vertegen-
woordigingsstadium, maar dat de geldigheid van de rechtshandeling beslist
wordt door de regels inzake tegenstrijdig belang die op de besluitvorming
van toepassing zijn. Immers, zo zou men kunnen redeneren, naast de
besluitvorming is er niet nog een separate rechtshandeling ten aanzien van
de derde, die door het belangenconflict beinvloed zou kunnen worden.

Tegen deze redenering pleit de uitdrukkelijke wettelijke bepaling van artikel
2:146/256 inzake vertegenwoordiging. Een besluit met directe externe
werking is een vorm van vertegenwoordiging van de vennootschap; daarop
is derhalve de wettelijke bepaling van toepassing. Het feit dat zo'n besluit
een besluitvormingsaspect alsmede een vertegenwoordigingsaspect heeft,
brengt mee - zo kan men stellen - dat aan de vereisten ten aanzien van
zowel besluitvorming als vertegenwoordiging bij tegenstrijdig belang moet
worden voldaan. 105 Deze benadering zou ertoe leiden dat bij tegenstrijdig
belang, en behoudens de aanwezigheid van een statutaire bepaling bedoeld
in artikel 2: 1461256, een bestuursbesluit met directe externe werking niet
mogelijk is, juist vanwege voornoemde wettelijke bepaling die de vertegen-
woordigingsbevoegdheid aan het bestuur ontneemt.
Er zijn meer argumenten voor en tegen aan te voeren. Zo kan de korte
verjaringstermijn van een jaar van artikel 2: 15 lid 5 voor de vernietiging
van besluiten, een argument zijn om de bescherming van artikel2: 146/256
niet te snel prijs te geven.

Ik aarzel, maar voel een terughoudendheid ten aanzien van het opzij zetten
van het vertegenwoordigingsvoorschrift van artikel2: 146/256. Daarbij komt
het puur pragmatische argument, dat de voorschriften voor besluitvorming
bij tegenstrijdig belang niet zo eenduidig en uitgekristalliseerd zijn, dat
twijfel omtrent de juiste wijze van besluitvorming steeds uitgesloten zal
zijn. Dit pleit ervoor om bij de vrijgave de bijzondere vertegenwoordiger
van artikel 2: 1461256 betrokken te laten zijn. Deze betrokkenheid heeft
een tweeledig gevolg: voldaan wordt aan het vereiste van artikel2: 146/256
ter zake van de vertegenwoordiging, terwijl deze betrokkenheid voorts zal
bijdragen aan een onafhankelijke en zorgvuldige besluitvorming.

105 Ik laat in het midden in hoeverre, indien de besluitvorrning aan de vereisten voldoet, een
beroep door de vennootschap op onbevoegde vertegenwoordiging in strijd met de redelijkheid
en billijkheid zou kunnen zijn.
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6.4 Tegenstrijdig belang: plicht om aandeelhouders te informeren?

In de literatuur wordt aangenomen dat op het bestuur en eventueel de raad
van commissarissen'?" de plicht rust om de aandeelhoudersvergadering
steeds tijdig te informeren over het tegenstrijdig belang, opdat de aandeel-
houders van hun aanwijsbevoegdheid gebruik kunnen maken. 107 Uit prak-
tisch oogpunt lijkt me een betrokkenheid van de aandeelhoudersvergadering
bij ieder geval van tegenstrijdig belang in het algemeen niet doenlijk, en
ook niet nodig. Zo zal, indien een beursgenoteerde vennootschap een lening
wil verstrekken aan een bestuurder, betrokkenheid van de raad van
commissarissen voldoende kunnen zijn. Alhoewel Dorresteijn deze conclusie
niet trekt, wijst hij er wei op dat het realistisch is te veronderstellen dat
in veel gevallen aandeelhouders niet worden geinforrneerd, laat staan
gelegenheid krijgen om de aanwijsbevoegdheid uit te oefenen. Hij steIt
daarbij dat een transactie vaak niet zal kunnen wachten op een aandeelhou-
dersvergadering, alsook dat men niet altijd bereid zal zijn de vereiste
gegevens aan de openbaarheid prijs te geven. Yoorts stelt hij dat het bed rag
dat met de transactie is gemoeid in geen verhouding kan staan tot de kosten
van informeren en bijeenroepen van aandeelhouders. Hij vervolgt dat veel
afhangt van het type rechtspersoon; bij beursgenoteerde NY's zulIen de
genoemde bezwaren eerder rijzen dan bij een familie-Bv.?"
Met name indien men meent dat de aandeelhoudersvergadering tot het
uitoefenen van de aanwijsbevoegdheid in de gelegenheid dient te worden
gesteld doordat het bestuur in verb and daarmee de aandeelhoudersvergade-
ring bijeen roept, rijst de vraag waarom artikel2: 146/256 als uitgangspunt
stelt dat commissarissen als bijzonder vertegenwoordiger gelden. Immers,
indien de aandeelhoudersvergadering steeds de gelegenheid moet worden
geboden zich hieromtrent uit te spreken, had evengoed kunnen worden
volstaan met de regel dat de aandeelhoudersvergadering de bijzondere
vertegenwoordiger aanwijst.
Ik ben dan ook van mening dat de plicht tot het informeren van aandeel-
houders niet geldt in geval van dusdanige omstandigheden, dat aangenomen
mag worden dat de aandeelhoudersvergadering van haar aanwijsbevoegdheid
geen gebruik zal maken. Hierbij kunnen onder meer een rol spelen de mate

106 Vrijwel algemeen wordt aangenomeo dat inart. 2: 146/256 de raad van commissarissen wordt
bedoelden nietde individuelecommissaris. Zie Maeijer, t.a.p., Handboek, nr. 278en Blanco
Fernandez, p. 35 en 36. Anders: Van Schilfgaarde, a.w. Dr. 69.

107 Zie Van Schilfgaarde, t.a.p., Maeijer, a.w. p. 18, eo Dorresteijn, p. 56.
108 Dorresteijn, t.a.p,
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van betrokkenheid van de aandeelhouders bij (het bestuur van) de vennoot-
schap."" de relatie van commissarissen tot bestuurders en in het bijzonder
het tegenstrijdig belang, alsmede de importantie van de rechtshandeling
in kwestie.

6.5 Tegenstrijdig belang: betrokkenen bij besluitvorming

Welke regels gelden met betrekking tot de wijze van besluitvorming bij
tegenstrijdig belang? Een gedragslijn in zeer algemene bewoordingen is
door de Ondernemingskamer gegeven in de zaak Linders-Hofstee. 110 De
Ondernemingskamer stelt daarin:

'Bij een tegenstrijdig belang is het van grote betekenis dat de te onderscheiden
helangen op zorgvuldige wijze gescheiden worden gehouden. Het betrachten
van een zo groot mogelijke openheid is daarvoor een waarhorg. Inschakeling
van deskundige derden kan gewenst en onder omstandigheden geboden zijn.
In een geval als het onderhavige, waarin de ondernemingsleiding voor de
voorgenomen transactie - zij het onverplicht- de goedkeuring heeft willen
verkrijgen van de algemene vergadering van aandeelhouders, dient aan aandeel-
houders tijdig die informatie te worden verstrekt die zij redelijkerwijs voor het
vormen van een verantwoord oordeel over die transactie nodig hebben. Dit kan
met zich hrengen dat de te verstrekken informatie niet slechts mondeling doch
ook schriftelijk wordt gegeven. '111

De meest radicale wijze om bij besluitvorming in geval van tegenstrijdig
belang de te onderscheiden belangen gescheiden te houden noemt
Dorresteijn om de belanghebbende buiten de besluitvorming te houden door
hetzij de beslissing op te dragen aan een ander orgaan, hetzij de betrokken
bestuurder een stemverbod op te leggen. Aileen een stemverbod opleggen

109 De aanwezigheid van besloten verhoudingen is, gezien de daarmee gepaard gaande nauwe
betrokkenheid van de aandeelhouders, een omstandigheid waaronder niet spoedig mag worden
aangenomen dat van de aanwijsbevoegdheid geen gebruik zal worden gemaakt.

110 Zie §3.2.3 van hoofdstuk 5 en noot 68 daarbij, Het cassatieberoep, voor rover dat betrekking
heeft op de hier genoemde overwegingen van de Ondernerningskamer, wordt door de HR
verworpen in zijn arrest van 10januari 1990, NJ 1990,466 (nt. Ma.).

III Deze formulering wordt door de Ondememingskamer herhaald in haar Ogem-beschikking,
Hof Amsterdam (Ondememingskamer) 3 december 1987, NY 66 (1988) p. 87 e.v. De door
de rapporteur in de Linders-Hofstee-zaak voorgestelde gedragslijn ging verder, door onder
meer voor die zaak als wenselijk te beschouwen dat na afsluiting van de onderhandelingen
over de in het geding zijnde transactie, deze door een onafhankelijke deskundige nog eens
afsluitend en algemeen beoordeeld zou worden, waarbij dan mede rekening zou worden
gehouden met het aspect van tegenstrijdig belang; zie § 3.2.3 van hoofdstuk 5.
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acht Dorresteijn niet afdoende: een combinatie met andere maatregelen is
nodig. Te denken is daarbij met name aan de goedkeuring van het genomen
besluit door een ander orgaan.!"
De uitsluiting van de betrokken bestuurder van de besluitvorming inzake
vrijgave aan hem van een corporate opportunity, in combinatie met
goedkeuring van dat besluit door - in beginsel - de raad van commissa-
rissen, spreekt mij aan om een aantal redenen.

Deze benadering sluit goed aan bij de wettelijke regeling van de vertegen-
woordiging bij tegenstrijdig belang, die ertoe leidt dat de raad van
commissarissen zijn medewerking aan het besluit moet verlenen.!'?
Voorts, en hiermee samenhangend, knoopt deze benadering aan bij de uit
pragmatisch oogpunt gedane suggestie om de bijzondere vertegenwoordiger
van artikel 2:146/256 bij de besluitvorming betrokken te laten zijn.!"
Tenslotte is het in overeenstemming met het gewijzigd ontwerp 5e EG-
richtlijn en het voorstel voor een verordening van het statuut van de
Europese vennootschap, waarin in geval van tegenstrijdig belang de raad
van toezicht zijn goedkeuring aan het besluit moet hechten, terwijl de
belanghebbende zich van deelname aan de besluitvorming moet onthou-
den. us

112 Dorresteijn, p. 233 tIm 235. Ter zijde zij erop gewezen dat tot een nog radicaler resultaat
leidt de opvatting van Blanco Fernandez, dat art. 2: 146/256 - voor rover in de statu ten
niet anders is bepaald -de bestuurstaak onder de in het art. genoemde omstandigheid geheel
overdraagt aan de raad van commissarissen, derhalve zowel de vertegenwoordigings- als
de bestuursbevoegdheid. Er is naar zijn mening geen reden om hierbij de vertegenwoor-
digings-en bestuursbevoegdheid te scheiden; Blanco Fernandez, p. 36. Daartegen pleit mijns
inziens allereerst de tekst van art. 2: 146/256, die slechts spreekt van vertegenwoordiging.
Daarbij is niet zonder belang dat bij de taken die de wet aan het bestuur opdraagt, een
uitdrukkelijk onderscheid wordt gemaakt tussen het hesturen (in art. 2: 129/239) en de verte-
genwoordiging van de vennootschap (in art. 2: 130/240). Wanneer bestuur en vertegen-
woordiging tegen elkaar worden afgezet, is er - zoals gesteld in § 6.2 -ook een principieel
onderscheid: het bestuur is met name intern, terwijl de vertegenwoordiging uitvoerend is
en externe binding beoogt. Ten tweede is een restrictieve uitleg van art. 2: 146/256 ook in
overeenstemming met het wettelijke systeem inzake de taak van enerzijds bestuurders en
anderzijds commissarissen, waarbij aan de raad van commissarissen niet een initierende,
maar een controlerende en adviserende taak toekomt; zie § 8.1 van hoofdstuk 5, alsmede
Blanco Fernandez, p. 6 e.v. Dit pleit er voor om slechts voor zover dat nodig is, bevoegd-
heden die in het algerneen thuishoren bij het bestuur over te hevelen naar de raad van
commissarissen.

113 Zie hiervoor § 6.2.
114 Zie § 6.3.
115 Zie daaromtrent recentelijk P.l. Dortmond, a.w. p. 19 e.v.
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Wat betreft de goedkeuring door de raad van commissarissen zou ik ook
hier - naar anaIogie van artikel 2:146/256 - een aanwijsbevoegdheid
van de aandeelhoudersvergadering willen aannemen, om de goedkeuringsbe-
voegdheid aan een andere persoon op te dragen. Het gestelde in § 6.4 ten
aanzien van de plicht om de aandeelhoudersvergadering ter zake in te lich-
ten, is dan van overeenkomstige toepassing.

6.6 Tegenstrijdig belang: stemonthouding en uitsluiting van
beraadslaging

Wat betreft het gebod zich te onthouden van deelname bij de besluit-
vorming, rijst de vraag hoever dit strekt. Dorresteijn spreekt van een
stemverbod, maar tekent daarbij aan dat het in de praktijk in bestuursverga-
deringen veelal niet tot een stemming komt. Vanwege deze praktijk,
alsmede ten einde een mogelijk door het eigen belang ingegeven beinvloe-
ding door de betrokken bestuurder van de overige bestuursleden zoveel
mogelijk uit te sluiten, sta ik niet aIleen een stemverbod voor, maar
eveneens een uitsluiting van de bestuurder van de beraadslaging binnen
het bestuur, gelijk de regeling daaromtrent in de voorstellen voor voomoem-
de Europese regelingen.

Staat een uitsluiting van de beraadslaging haaks op het beginsel van
collectieve verantwoordelijkheid van het bestuur?!" Het vormt daarop
zeker een uitzondering, maar ik acht dit zeer wei mogelijk. De uitzondering
vormt een bijzondere regeling die voorrang heeft ten opzichte van het begin-
sel van collectiefbestuur. Hetzelfde geldt mijns inziens met betrekking tot
de regel van het Wijsrnuller-arrest.!'? inhoudende dat het besluit van een
orgaan tot stand dient te komen aIs vrucht van onderling overleg van aile
leden van het orgaan. Met Blanco Fernandez ben ik van mening dat de
uitsluiting van het vergader- en stemrecht in een situatie van tegenstrijdig
belang een aan het ambt inherente beperking is.IIS

116 Aldus voor het Zwitserse recht: H.C. von der Crone, Interessenkonflikte im Aktienrecht,
Schweizerische Zeitschrift fiir Wirtschaftsrecht, 1/94, p. I e.v., p. 5.
Vgl. in dit verband L.H. Slijkhuis, De bank als kredietverschaffer/aandeelhouder, in:
L. Timmerman e.a., De dubbelrol in het vennootschapsrecht, Deventer 1993, p. 61 e.v.,
p. 70, die stelt dat het doortrekken van een zogenaamde Chinese Wall tot in de mad van
bestuur van de bank niet mogelijk is, omdat zulks strijdig is met de collectieve verantwoor-
delijkheid van het bestuur.

117 HR 15 juli 1968, NJ 1969, 101 (nt. D.l.V. en G.l.S.).
118 A.w. p. 205 en 206. Vgl. in dit verband ook HR 17 september 1993, RvdW 1993, 179
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Aan uitsluiting van beraadslaging doet niet af dat een toelichting van de
bestuurder met betrekking tot het tegenstrijdig belang, aan de overige
bestuursleden vaak wenselijk, of zelfs nodig kan zijn.!" Uitsluiting van
beraadslaging betekent slechts dat de bestuurder in kwestie geen aanspraak
op deelname daaraan kan maken; het staat het geven van een toelichting
op verzoek van de overige bestuurders respectievelijk het verzoek van de
bestuurder in kwestie om te worden gehoord!" niet in de weg.

6. 7 Tegenstrijdig belang: besluitvorming in geval van besloten
verhoudingen

Voor de situatie van besloten verhoudingen rijst de vraag of niet de
aandeelhoudersvergadering in plaats van de raad van commissarissen in
de besluitvorming betrokken zou moeten worden.
Naar mijn mening zijn er in geval van besloten verhoudingen onvoldoende
redenen om de bevoegdheid, in geval van aanwezigheid van een raad van
commissarissen, steeds bij de aandeelhoudersvergadering te leggen. De
raad van commissarissen zal in die verhoudingen meestal uit vertegenwoor-
digers of vertrouwenspersonen van de aandeelhouders bestaan. Voorts
hebben aandeelhouders steeds het recht de goedkeuringsbevoegdheid aan
een ander dan commissarissen op te dragen. Daarbij geldt dat in geval van
besloten verhoudingen ten aanzien van de plicht om aandeelhouders ter
zake te informeren, opdat zij van hun aanwijsbevoegdheid gebruik kunnen
maken, niet spoedig de in § 6.4 voorgestelde uitzondering van toepassing
zal zijn.

7 Vrijgave: inhoud van besluit tot vrijgave

Is in § 6 aandacht besteed aan de wijze van de totstandkoming van het

(Meier Mattem/VHS) waarin wordt geoordeeld dat de bevoegdheid van het bestuur van
een rechtspersoon om besluiten te nemen - tenzij in de statuten anders is bepaald - niet
afhankelijk is van de voltalligheid van het bestuur, alsmede dat deze beslissing geen afbreuk
doet aan de regel van het Wijsmuller-arrest,

119 Vgl. het Rapport van de Conunissie Vennootschapsrecht inzake het voorstel voor een 5e
Richtlijn voor de Raad van de Europese Gemeenschappen inzake de structuur van de
naamloze vennootschap, opgenomen in J. M. M. Maeijer, Naamloze en Besloten Vennoot-
schap, Deventer,1994, VIe, p. 52 e.v., p. 61.

120 Art. 10 lid 2 van het gewijzigd concept 5e Richtlijn voorziet in het recht om te worden
gehoord, maar onderscheidt dit van het deelnernen aan de beraadslaging of de besluitvorrning.
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besluit tot vrijgave van een corporate opportunity, ook aan de inhoud van
het besluit kunnen bepaalde eisen worden gesteld.
AIs besluit van de vennootschap, zal het besluit conform het doel en het
belang van de vennootschap moeten zijn. Dit vloeit voort uit de bepaling
van artikel 2:7 die het doel van de vennootschap als richtsnoer voor haar
rechtshandelingen stelt.!" alsmede uit de verplichting voor het bestuur
en de raad van commissarissen om zich bij de taakuitoefening naar het
belang van de vennootschap te richten.F' Voorts dient het besluit niet
in strijd te zijn met de redelijkheid en billijkheid die door art. 2:8 wordt
geeist voor de gedragingen van de rechtspersoon en degenen die krachtens
de wet en de statuten bij zijn organisatie zijn betrokken, jegens elkander.
De ALI Principles of Corporate Governance spreken in § 5.05(a)(3)(B)
van vrijgave die dient te voldoen aan de 'business judgement rule' . Daaraan
wordt volgens § 4.01 (c) voldaan:

'if the director or officer:
(1) is not interested in the subject of the business judgement;
(2) is informed with respect to the subject of the business judgement to the

extent the director or officer reasonably believes to be appropriate under
the circumstances; and

(3) rationally believes that the business judgement is in the best interests of
the corporation.'

Voornoemde normen kunnen met name in het geding zijn indien er geen
zakelijke gronden zijn voor de vennootschap om de corporate opportunity
aan de functionaris te laten in plaats van deze zelf te benutten. Of - om
in termen van de Principles of Corporate Governance te spreken - er dient
niet sprake te zijn van een 'waste of corporate assets' .123 In dit verband
verwijs ik naar de beschikking van de Ondernemingskamer in de zaak
Havermans, waar het Hof spreekt van het zich door de vennootschap op
andere dan zakelijke gronden laten ontgaan van winstgevende opdrachten

121 De doeloverschrijding waarvoor art. 2:7 een regeling biedt zal bij een besluit tot vrijgave
niet spoedig aan de orde zijn, nu bet besluit tot vrijgave in wezen het besluit is om een busi-
ness opportunity niet te benutten eo om die reden geen gebruik te maken van de ter zake
van de exploitatie van de opportunity aan de vennootschap toekomende voorrangspositie
ten opzichte van de geinteresseerde functionaris; zie § 4.1. Het enkele besluit om hepaalde
activiteiten niet te ondernemen kan geen overschrijding van het doel opleveren.

122 Voor de commissaris is dit uitdrukkelijk neergelegd in art. 2: 140 lid 2/250 lid 2. Voor de
bestuurder vloeit dit voort uit het karakter van de functie; zie § 1.1 van hoofdstuk 5.

123 Deze eis wordt gesteld in § 5.05(a)(3)(C) voor het geval van vrijgave door 'disinterested
shareholders' .
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ten gunste van het bedrijf van de zoon van de enig bestuurder, tevens 50%
aandeelhouder, van de vennootschap.!"

Het gevaar dat een vennootschap op grond van andere dan zakelijke gronden
besluit om een corporate opportunity niet te benutten en aan de geinteres-
seerde functionaris vrij te geven, zal met name te duchten zijn in gevaJ
van verstrengeling van belangen. Men verge1ijke de voorwaarde in de
voornoemde business judgement rule, dat degene die bij de besluitvorming
is betrokken zelf geen belang heeft bij het besluit. De in § 6 besproken
voorwaarden die aan de wijze van besluitvorming worden gesteld, in het
bijzonder aan degenen die daarbij zijn betrokken, beogen voldoende
waarborgen te bieden voor een onafhankelijke besluitvorming in geval van
verstrengeling van belangen.

124 Zie § 3.2.2 van hoofdstuk 5. Zie omtrent de kwalificatie van wanbeleid in het enqueterecht
als een mogelijke aanwijzing van onbehoorlijke taakvervulling door de bestuurder § 3.2.1
van hoofdstuk 5.
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Betrokkenen

1 Bestuurder: inleiding

1.1 Taak

De bestuurder is de eerste categorie van bij de vennootschap betrokken
personen voor wie in dit hoofdstuk zal worden bezien of - mede in het
licht van het in hoofdstuk 3 geformuleerde loyaliteitsbeginsel - een verbod
tot toeeigening van een niet vrijgegeven corporate opportunity geldt.
Vervolgens worden de werknemer (waarbij een onderscheid wordt gemaakt
tussen bepaalde hoge functionarissen en overige werknemers), de commissa-
ris en de aandeelhouder behandeld.

Het bestuur is belast met het besturen van de vennootschap, zo bepaalt
artikel 2: 129/239. Het besturen omvat met alleen de leiding bij de dagelijkse
gang van zaken, maar ook het plannen maken voor de toekomst, nieuwe
projecten entameren en het uitstippelen van het beleid. Het bestuur behoort
- in de woorden van Van Schilfgaarde - het centrale punt te zijn in de
vennootschap terzake van alle beleidsvoorbereiding, -vaststelling en -uitvoe-
ring. 1 Het bestuur bekleedt een rentmeesterfunctie; het is een trustee voor
de aan hem toevertrouwde belangen.? Het bestuur is ook het orgaan
- binnen de beperkingen van de statuten - dat de vennootschappelijke
activiteiten bepaalt. 3

Voorts is het bestuur belast met de vertegenwoordiging van de vennootschap
(artikel 2: 130/240). Dit is te beschouwen als een onderdeel van de
bestuurstaak." Meestal wordt daarbij gesproken van de vertegenwoordigings-
bevoegdheid van het bestuur, doch men kan evengoed spreken van een taak
tot vertegenwoordiging die op het bestuur rust. 5

1 Van Schilfgaarde, Van de BV, nr. 42.
2 Aldus de ge druk van het Handboek, nr. 231.
3 Handboek, nr. 231.
4 Handboek, t.a.p,
5 Zie Lowensteyn, Dissertatie, p. 94, alsmede de ge druk van het Handboek, nr. 235.
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Bij zijn taakuitoefening heeft het bestuur zich te richten naar het vennoot-
schappelijk belang, dat door Van der Grinten wordt omschreven als 'de
resultante van afweging van belangen van hen die bij de vennootschappelijke
werkzaamheden zijn betrokken':" Hierin ligt besloten de regel van het
loyaliteitsbeginsel, dat de bestuurder bij een conflict tussen zijn prive-belang
en het vennootschappelijk belang, bij zijn taakuitoefening zijn eigen belang
bij dat van de vennootschap moet achterstellen.

1.2 Dubbelrollen

Een conflict van prive-belang met vennootschappelijk belang kan in het
bijzonder aan de orde zijn in geval van dubbelrollen: indien dezelfde persoon
in verschillende hoedanigheden bij de vennootschap is betrokken. Te denken
is aan de aandeelhouder? die tevens bestuurder of commissaris is. Op de
aandeelhouder die tevens als bestuurder optreedt, zijn de normen die voor
de bestuurder gelden van toepassing. Huizink verdedigt dat naarmate de
invloed van de aandeelhouders van de vennootschap (op het bestuur en de
raad van cornmissarissen) groter is, zij zich bij de aanwending daarvan meer
dienen te richten op het belang van de vennootschap en de daarmee
verbonden ondernerning." Een soortgelijk standpunt wordt voor het
Zwitserse recht verdedigd door Wohlmann die ten aanzien van de 'persona-
listische AG,9 stelt dat ook de aandeelhouders die niet bestuurder zijn,
een veel invloedrijkere positie hebben dan de aandeelhouders van de 'Publi-
kumsgeselJschaft'. De mate van daadwerkelijke invloed van de aan-
deelhouder op het bestuur van de vennootschap bepaalt de intensiteit van
de op de aandeelhouder van toepassing zijnde Treuepflicht. 10

In geval van een dubbelrol kan de verleiding bestaan om de bevoegdheid
die men heeft in de ene hoedanigheid aan te wenden om de belangen die
men in de andere hoedanigheid heeft te dienen."

6 Handboek, t.a.p.
7 Met name is te denken aan de groot-aandeelhouder.
8 Huizink, p. 33.
9 Zie § 9.3.1.
10 Wohlmann, p. 139.
11 Timmerman spreekt van het rolconflict als de kern van de problernatiek die dubbelrollen

oproept; L. Timmerman, De dubbelrol in bet (vennootscbaps)recbt; in: De dubbelrol in
bet vennootscbapsrecht, Deventer 1993, p. 1.
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De toetsing van het gedrag dient in eerste instantie plaats te vinden aan
de hand van de normen die van toepassing zijn op de positie waaruit de
uitgeoefende bevoegdheden voortvloeien." Echter, het gedrag kan ook
plaatsvinden buiten de hoedanigheid van een van de rollen die de betrokken
persoon bij de vennootschap vervult. Te denken is aan concurrentie met
de vennootschap, toeeigening van een corporate opportunity of het doen
van negatieve uitlatingen over de vennootschap. Het feit dat niet in
hoedanigheid wordt gehandeld, staat er niet aan in de weg dat uit een of
beide rollen die men bekleedt kan voortvloeien dat men zich van het
betrokken gedrag dient te onthouden. Is A zowel bestuurder als aandeelhou-
der van X BV en kan de samenwerking tussen de aandeelhouders in X als
een besloten verhouding worden aangemerkt, dan is het mogelijk - dit
wordt in dit hoofdstuk onderzocht - dat toeeigening door A van een met
vrijgegeven corporate opportunity strijdig is zowel met zijn verplichtingen
als bestuurder als met die voortvloeiend uit zijn aandeelhouderschap in
besloten verhoudingen.
Voor het Amerikaanse recht gaat Begert voor de situatie van close cor-
porations - waarvan de 'multiplicity of function' een van de kenmerken
is - zover te stellen dat een onderscheid naar functie dat de ALI Principles
of Corporate Governance in de regeling voor corporate opportunities maakt,
zinloos is: voor alle betrokkenen zou een en dezelfde regel dienen te gelden
nu een onderscheid naar functie met realistisch is." Naar mijn mening
blijft het zinnig te onderscheiden tussen de functies die men bekleedt en
na te gaan welke normen voor de functionaris in een bepaalde hoedanigheid
van toepassing zijn. Voor de corporate opportunity-problematiek kan
- zoals gezegd - in geval van een dubbelrol uit beide hoedanigheden
een verbod tot toeeigening van een niet vrijgegeven corporate opportunity

12 Vgl. voor bet Amerikaanse recbt Zahn v. Transamerica Corp., 162 F. 2d 36 (p. 45) (3d
Cir. 1947): 'There is a radical difference wben a stockholder is voting strictly as a stockholder
and when voting as a director; that when voting as a stockholder he may have the legal right
to vote with a view of his own benefits and to represent himself only, but when he votes
as a director he represents all the stockholders in the capacity of a trustee for them and cannot
use his office as a director for his personal benefit at the expense of the stockholders.', als
aangehaald door Weisser, p. 97.

13 M. Begert, The Corporate Opportunity Doctrine and Outside Business Interests, 56 The
University of Chicago Law Review 827, p. 854 en 855. Vgl. Weisser die (op p. 97 en 98)
stelt dat in de Amerikaanse rechtspraak in geval van dubbelfuncties in close corporations
meestal niet wordt aangegeven in welke hoedanigheid de functionaris zijn fiduciary duty
heeft geschonden. Het komt evenwel ook voor dat de rechter in geval van dubbelfuncties
het gedrag slechts naar de uit een functie voortvloeiende normen beoordeelt, zoals bijv. in
Burg v. Hom; zie § 2.2 van hoofdsruk 2 en noot 36 daarbij.
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voortvloeien. Wat dat betreft gelden de normen van de twee rollen
cumulatief. 14

De aanwezigheid van besloten verhoudingen die veelal gepaard gaat met
dubbelrollen, kan ertoe leiden dat de op de rollen van toepassing zijnde
normen anders worden ingevuld. De buiten-corporatieve elementen, in het
bijzonder de onderlinge betrekkingen tussen de aandeelhouders, zijn van
invloed op de invulling van open normen als de redelijkheid en billijkheid
van artikel 2:8, de behoorlijke taakvervulling van de bestuurder conform
artikel 2:9 en het vennootschappelijk belang waarnaar bestuurders en
commissarissen zich bij hun taakuitoefening dienen te richten."

In gevaI van dubbelrollen zaI eerder de mogelijkheid van verstrengelingen
van belangen aan de orde zijn. Het bestaan van twijfel of de belangen
voldoende gescheiden zijn gehouden, levert in het enqueterecht reden op
om aan een juist beleid te twijfelen, hetgeen tot het instellen van een
onderzoek kan leiden. In de Linders-Hofstee-beschikking stelt de Onderne-
mingskamer dat het bij tegenstrijdig belang van grote betekenis is dat de
te onderscheiden belangen op zorgvuldige wijze gescheiden worden
gehouden, waarvoor het betrachten van een zo groot mogelijke openheid
een waarborg is. 16

Het feit dat bij een dubbelrol een tegenstrijdig belang eerder aan de orde
is, leidt ertoe dat een grotere openheid moet worden betracht. In geval van
een dubbelrol gelden derhaIve versterkte disclosure-plichten.

1.3 Informatie- en verantwoordingsplichten

Het bestuur is verantwoording verschuldigd over zijn besturen." Verant-
woording wordt aIlereerst afgelegd aan de aandeelhoudersvergadering.
Voorts is het bestuur aan de raad van commissarissen verantwoording

14 Vgl. de overweging in de zaak Perlman v. Feldmann (zie § 2.9 van hoofdstuk 2 en noot
92 daarbij): 'In this case the violation of duty seems to be all the clearer because of the
triple role (als aandeelhouder, director en officer. A. V.) in which Feldmann appears, though
we are unwilling to say, and not to be understood as saying, that we should accept a lesser
obligation for anyone of his roles alone', als aangehaald door Weisser, p. 93.

15 Zie hiema §3.1. Zieorntrent de invloed van besloten verhoudingen op het vennootschappelijk
belang M.l.G.C. Raaijrnakers, Over taak en verantwoordelijkheid van commissarissen, in:
De bankier als jurist (Langman-bundel), Deventer 1991, p. 175 e.v., p. 178, alsmede
Handboek, nr. 231.

16 Zie hiema § 3.2.3.
17 Zie Handboek, nr. 231 en Van Leeuwen, p. 133 e.v.
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verschuldigd. De toezichthoudende taak van de raad van commissarissen
brengt mee dat het bestuur zich aan hem dient te verantwoorden. Tenslotte
kan oak van een verantwoordingsplicht jegens de ondernemingsraad worden
gesproken, gelet op de informatie- en adviesrechten van dit orgaan.

Welke informatie dient daarbij aan de aandeelhoudersvergadering en de
raad van commissarissen te worden verschaft? De reikwijdte van de
informatieplicht jegens de aandeelhoudersvergadering wordt in eerste
instantie bepaald door het jaarrekeningrecht en de bepaIing van het tweede
lid van artikel 2: 107/217 om aIle gevraagde inlichtingen te verschaffen,
tenzij een zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet.
De informatieplicht jegens de raad van commissarissen gaat verder. Ret
bestuur behoort de raad van commissarissen zodanig in te lichten dat hij
kan beoordelen of het gevoerde bestuursbeleid in overeenstemming is met
de wet, statuten en het belang van de vennootschap. Ingevolge artikel
2:1411251 dienen aan de raad van commissarissen de voor zijn taakuit-
oefening noodzakelijke gegevens te worden verschaft.
Ret betreft iller een verantwoording over het bestuur en de gang van zaken
af te leggen aan andere organen van de vennootschap.

Daarnaast bestaan er disclosure-voorschriften indien verstrengeling van
belangen dreigt. Ret bekendmaken fungeert dan aJs controlemechanisme
bij tegenstrijdig belang. Hopt zegt daarover:

'Indeed, as the look at different jurisdictions has shown, disclosure takes a
prominent place in the legal regulations of directors' contl ict of interest'. 18

Specifieke Nederlandse regelgeving bestaat voor de melding van de
bezoldiging van het bestuur en aan bestuursleden verstrekte leningen en
dergelijke, aIsmede (onder omstandigheden) van transacties van bestuurders
in effecten van de vennootschap of van een door de vennootschap over te
nemen vennootschap." Meer aIgemeen schrijft de Linders-Hofstee-beschik-
king van de Ondernemingskamer een zo groot mogelijke openheid voor

18 Hij vervolgt: 'Especially in its American version disclosure seems often in terrorem and
then serves not so much real information purposes but disciplining effects which sometimes
amount to outright prohibition.'; K.l. Hopt, Self-Dealing and the Use of Corporate Opportu-
nity and Information: Regulating Directors' Conflicts of Interest, in: K.l. Hopt, e.a. Corporate
Governance and Directors' Liabilities, Berlijn 1985, p. 285 e.v., p. 318.

19 Zie § 3.3.3 van hoofdstuk 3.
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in gevaI van tegenstrijdig belang." Voorts dient in geval van besluitvor-
ming en vertegenwoordiging van de vennootschap, de raad van commis-
sarissen omtrent het tegenstrijdig belang te worden geinformeerd. Tevens
kan de verplichting bestaan de aandeelhoudersvergadering te informeren. 21

Deze plichten rusten op het bestuur; tot nakoming daarvan zijn aile
bestuurders afzonderlijk gehouden. Dit brengt mee dat deze disclosure-
voorschriften niet aileen gelden voor de bestuurder die zelf een tegenstrijdig
belang heeft, maar ook van toepassing zijn op de bestuurder die bij zijn
collega een tegenstrijdig belang met de vennootschap ontwaart.

Van een andere aard is de informatieplicht van de bestuurder die voorafgaat
aan voornoemde disclosure- en verantwoordingsplichten; het betreft de
informatieplicht die voortvloeit uit zijn vertegenwoordigingsfunctie. Als
vertegenwoordiger bij uitstek van de vennootschap vormt de bestuurder
de ogen, oren en mond van de rechtspersoon. Dat wat hij waarneemt en
hoort dient hij aan de vennootschap ten goede te laten komen. Deze plicht
vloeit direct voort uit het feit dat het bestuur met vertegenwoordiging van
de vennootschap is belast. 22

Een gelijke plicht geldt - voor zover de rechtsbetrekking met de
vennootschap een arbeidsovereenkomst iS23 - ingevolge het arbeidsrecht
voor de werknemer. De Memorie van Toelichting bij het ontwerp 1901
van de regeling van de arbeidsovereenkomst noemt als voorbeeld van de
verplichting van - thans - artikel 7A: 1639d:

'de verplichting des arbeiders den werkgever verslag te doen over al hetgeen
hij bij de vervulling der dienstbetrekking heeft waargenomen'. 24

Ik zou dezelfde verplichting voor de opdrachtnemer willen aannemen.

20 Zie § 3.2.3. Vgl. Hof Amsterdam (Ondernemingskamer) 26 juni 1986, NJ 1988,99 (Van
der Klis) en Hof Amsterdam (Ondernemingskamer) 19 oktober 1989, NJ 1990,372 (Van
Gelder en Van Os).

21 Zie § 6.4 van hoofdstuk 4.
22 Zie hiervoor § 1. 1.
23 Zie § 5.4.3.
24 Zie A.E. Bles, De wet op de arbeidsovereenkomst, Den Haag, 1907, 3e deel, p. 315. Zie

voor de verantwoordingsplichten die voor de werknemer en de opdrachtnemer gelden mijn
bijdrage Van verantwoordingsplichten, rekenprocedure, decharge en kwijting, in NGB-bundel
1995. Wat betreft de disclosure-voorschriften die voor de werknemer kunnen gelden, wijs
ik op de in het Pro Juventute-arrest geformuleerde regel dat een sollicitantuit eigen beweging
mededeling dient te doen van iedere gehonoreerde nevenfunctie, opdat de werkgever kan
beoordelen of zulks zich verdraagt met aanstelling van de betrokkene; zie § 5.2.2.
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Bij de corporate opportunity-problematiek komen aIle drie voornoemde
categorieen van informatieplichten aan de orde. Voor het Amerikaanse recht
gaat Fletcher Cyclopedia zelfs zover te stellen dat:

'The key factor in appropriation of corporate opportunity cases seems to be
the requirement of disclosure.'"

Allereerst brengt de informatieplicht van de bestuurder die uit zijn
vertegenwoordigingsfunctie voortvloeit mee, dat hij corporate opportunities
die hij signaleert of die hem worden meegedeeld aan de vennootschap ten
goede moet laten komen.
Welke rol speelt hierbij dat er mogelijk sprake is van een samenval van
de bestuurder en de vennootschap, wat betreft de vraag of de informatie
de vennootschap daadwerke1ijk bereikt? De informatieplicht brengt niet
mee dat de bestuurder steeds een corporate opportunity aan zijn coliega-
bestuurders of (bij gebreke daarvan) aan een ander vennootschappelijk
orgaan dient te me1den. De corporate opportunity kan van een zodanig
beperkte importantie zijn dat de betrokken bestuurder zelf beslist of, en
zo ja op welke wijze, de vennootschap de opportunity wil benutten. Echter,
zodra de bestuurder een opportunity zelf wil benutten zal hij de corporate
opportunity moeten melden aan zijn collega-bestuurders of een ander orgaan,
vanwege de disclosure-plicht in verband met verstrengeling van belangen.
Indien de bestuurder dit niet doet, verzaakt hij zijn plichten.

De mogelijke samenval van bestuurder en vennootschap speelt niet aIleen
een rol bij de vraag of de informatie met betrekking tot de corporate
opportunity de vennootschap bereikt, maar ook bij de afweging of een
business opportunity een corporate opportunity vormt, indien daaromtrent
twijfel mogelijk is. Wanneer een bestuurder een business opportunity zelf
wil aanwenden en twijfel mogelijk is of de opportunity als een corporate
opportunity is te kwalificeren, dient de bestuurder de business opportunity
aan zijn collega-bestuurders of - bij gebreke daarvan - aan een ander
vennootschappelijk orgaan te melden, om reden dat het bestuur in grote
mate het beleid en de activiteiten van de vennootschap bepaalt en daarmee
tevens het be1ang van de vennootschap bij de opportunity, welk belang het
tot een corporate opportunity kan maken. Vanwege het tegenstrijdig belang
kan de betrokken bestuurder in deze niet voor de vennootschap optreden
en dient hij de opportunity te melden.

25 Fletcher Cyc. Corp., § 862.1, p. 312; voorts wordt (op p. 384) gesteld: '( ... ) the corporate
opportunity doctrine is a rule of disclosure (... )'.
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Tenslotte kan bij de corporate opportunity-problematiek een rol spelen de
plicht om verantwoording af te leggen aan in het bijzonder de aandeelhou-
dersvergadering en de raad van commissarissen. De betekenis van de
verantwoordingsplicht voor deze problematiek is beperkt, juist omdat het
eigene van de problematiek is dat degene die tot de prestatie is gehouden
iets niet heeft gedaan voor de vennootschap, maar in plaats daarvan voor
zichzelf heeft gedaan. Daaromtrent zal meestal bij de vennootschap geen
wetenschap bestaan. Bij de verantwoording zal dit in het algemeen niet
door de bestuurder naar voren worden gebracht. Echter, het kan wei zo
zijn dat - eventueel in een later stadium - bepaalde feiten blijken die
voor de aandeelhoudersvergadering of de raad van commissarissen
aanleiding zijn om het bestuur te vragen verantwoording af te leggen,
waarom deze de vennootschap een bepaalde opportunity heeft laten ontgaan.
Ik noem als voorbeeld de bestuurder die voor zichzelf exc1usieve licentie-
rechten heeft verworven, en deze in sub-licentie geeft aan de vennootschap
waarvan hij bestuurder is. Evenzeer is te denken aan de bestuurder die een
aan het bedrijfsterrein van de vennootschap belendend perceel grond ver-
werft en vervolgens aan de vennootschap aanbiedt met het oog op de uitbrei-
ding van de onderneming." In beide gevallen kan een en ander aanleiding
zijn om de bestuurder te vragen verantwoording af te leggen over de gang
van zaken ten tijde van het verwerven in prive van de betrokken rechten.
Een aan de bestuurder verleende decharge kan hem niet van een eventue1e
aansprakelijkheid ter zake van een door hem toegeeigende corporate
opportunity ontheffen, omdat de decharge zich niet uitstrekt over feiten
waaromtrent de aandeelhoudersvergadering geen wetenschap had ten tijde
van de decharge en die als voor haar verzwegen kunnen gelden."

2 Bestuurder: rechtsgronden voor verbod toeeigening van
corporate opportunities

2.1 In aanmerking komende rechtsgronden

Voor een verbod voor de bestuurder tot toeeigening van een niet vrijgegeven
corporate opportunity komen verschillende rechtsgronden in aanmerking.

26 Vgl. de situatie die aan de orde was in de Microlife-zaak; Rb Amsterdam I augustus 1988,
KG 1988, 341. Zie ook TVVS nr. 88/1, p. 313 e.v. Kuyten, president-directeur van HCS
Technology NV, had via zijn prive-holding de aandelen verworven in het computerbedrijf
Microlife, welke enige tijd later met winst werden overgedragen aan HCS; zie § I van
hoofdstuk I.

27 Zie mijn eerdergenoemde bijdrage in de NGB-bundel 1995.
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Allereerstis te denken aan de bepaling van artikeI2:8, als de wellicht meest
ruime bepaling in het vennootschapsrecht." Het beginsel komt evenwel
eerst aan de orde indien andere regels leiden tot een conclusie die naar de
norm van het beginsel niet aanvaardbaar is. Uit de aard van het beginse1
vloeit naar mijn mening dan ook voort dat het eerst als rechtsgrond in
aanmerking komt indien andere regels geen bevredigende uitkomst
bieden." Evenzeer een open norm is de op de persoon van de bestuurder
toegespitste plicht van artike12:9 tot een behoorlijke vervulling van de hem
opgedragen taak. Voorts is als rechtsgrond te denken aan bepaalde
verplichtingen die voor de bestuurder voortvloeien uit de overeenkomst
van opdracht, indien de rechtsbetrekking met de vennootschap als opdracht
kan worden aangemerkt of aangenomen moet worden dat deze rechtsbetrek-
king steeds elementen van de opdracht bevat. Indien de rechtsbetrekking
als een dienstbetrekking kan worden gekwalificeerd, kunnen uit de
arbeidsovereenkomst regels voor de bestuurder voortvloeien die grond
bieden voor het verbod van toeeigening van een corporate opportunity.

Nadat allereerst is ingegaan op de verhouding tussen enerzijds de vennoot-
schapsrechtelijke rechtsbetrekking tussen de bestuurderen de vennootschap
en anderzijds de contractuele rechtsbetrekking, wordt ingegaan op de inhoud
van de norm van artikel 2:9. Daarna komen de verplichtingen voortvloeiend
uit de opdracht respectievelijk de arbeidsovereenkomst aan de orde.

2.2 Vennootschapsrechtelijke en contractuele rechtsbetrekking

2.2.1 Verhouding tussen bestuurder en vennootschap

In de literatuur bestaan verschillende opvattingen over de verhouding tussen
de bestuurder en de vennootschap. Het standpunt dat men inneemt kan van
invloed zijn op de reikwijdte van artikel 2:9, met name op de vraag of deze
norm slechts op bepaalde, als 'bestuurlijk' aan te merken handelingen van
toepassing is.
Van Schilfgaarde" duidt het totaal van de verhouding tussen de bestuurder
en de vennootschap aan als de vennootschapsrechtelijke betrekking, die
een twee1edige verhouding is, te weten:

28 Raaijmakers kent aan deze bepaling een centrale functie toe, met name in geval van besloten
verhoudingen; zie zijn bespreking van de 12e druk van het Handboek. RM-Themis 1993,
p. 421 e.v.

29 Zie ook § 10.3.
30 Van SchilfgaanJe, Van de BV, nr. 45.
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a. de bestuurder als deel van de vennootschap als deelrechtsorde, en
b. de bestuurder die tot de vennootschap staat in een contractuele

verhouding.
Verweven met de contractuele poot van de vennootschapsrechtelijke
betrekking is er in het algemeen ook een arbeidsverhouding.
Van Schilfgaarde spreekt in het kader van het ontslagrecht van een
bestuurder over een verstrengeling van de vennootschapsrechtelijke en de
arbeidsrechtelijke betrekking; met het eerste wordt dan gedoeld op het dee!
uitmaken van de vennootschap als deelrechtsorde."
Giltay Veth benadert het geheel op een andere wijze. Hij onderscheidt tussen
het bestuur als orgaan van de vennootschap, waarmee de vennootschap niet
in een contractuele rechtsverhouding staat, en anderzijds de individue!e
bestuurder met wie de vennootschap in het algemeen een arbeidsovereen-
komst is aangegaan. Met betrekking tot de individuele bestuurder is er niet
sprake van een dubbele positie van vennootschapsorgaan of contractant:
het is in zijn visie het een of het ander; dat er een samenval van identiteit
kan zijn, doet daar niet aan af. 32 De vraag rijst hoe artike! 2:9 zich
verhoudt tot dit onderscheid. Men zou verwachten dat in de visie van Giltay
Veth deze bepaling moet worden gezien als een verplichting die voor het
orgaan geldt, geJijk artikel 2: 10 zich tot het orgaan richt. Daarentegen
spreekt artikel 2:9 van 'elke bestuurder' .33

Timmerman spreekt bij zijn beschouwing over de vennootschappelijke en
arbeidsrechtelijke kant van de positie van de bestuurder, van een gemengde
rechtsbetrekking. Een zodanige gemengde rechtsbetrekking is dan wel te
bezien in het licht van de cumulatie-theorie, die inhoudt dat de regels die
van kracht zijn op de rechtsverhoudingen die vervlochten zijn in de
gemengde rechtsbetrekking integraal van toepassing zijn. In geval van een
zekere strijdigheid dient naar de mening van Timmerman per geval aan
de hand van redelijkheid en billijkheid en mede in het licht van de
bijzondere positie van de bestuurder uitgemaakt te worden welke regeJ
toepassing vindt. 34

31 A.w. or. 46.
32 N.J .P. Giltay Veth, De rechtspositie van bestuurder en commissaris bij de NV en BV, in:

Bundel Offerhauskring - 25 jaar, Deventer 1987, P- 69 e.v .
33 Voorts past naar mijn mening in dit onderscheid niet goed dat Giltay Veth (a.w. p. 74) art.

2:9 noemt als een wettelijke verplichting die de rechtspositie van de individuele bestuurder
bepaalt. Bij het gemaakte onderscheid is een zodanige bepaling over de individuele
contractspositie minder op zijn plaats in de titel met a1gernenebepalingen voor reehtspersonen.

34 L Timmerman, Het vennootschapsrecht en het ontslag van een bestuurder van een NV of
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Het onderscheid tussen de verschillende kanten van de verhouding tussen
de bestuurder en de vennootschap, wordt het meest ver doorgevoerd door
Huizink in zijn dissertatie," door de volledige scheiding die hij aanbrengt
tussen:
a. de functionele rechtsbetrekking tussen de bestuurder en de vennootschap

die wordt bepaald door de rechten en verplichtingen die voortvloeien
uit de benoeming tot bestuurder en de acceptatie daarvan; het gaat hier
om de rechten en verplichtingen voortvloeiend uit Boek 2, de statu ten,
reglementen en besluiten van de vennootschap, alsmede uit andere
wettelijke regelingen die verplichtingen leggen op het bestuur; en

b. de contractuele rechtsbetrekking, waarbij Huizink aanneemt dat er soms
naast de functionele betrekking tevens een contractuele betrekking
bestaat."

Met betrekking tot de reikwijdte van de functionele rechtsbetrekking stelt
Huizink dat de bepalingen van Boek 2 een uitwerking vormen van het begrip
bestuur als gebezigd in onder meer de artikelen 2: 129/239, alsmede een

BV, NV 63 (1985), p. 6 e.v. Zie voorts zijn cornmentaar bij de uitspraak van Pres. Rb
Amsterdam 28 fehruari 1991, TVVS, nr. 9117, p. 191 e.v.

35 l.B. Huizink, Bestuurders van rechtspersonen, Deventer 1989.
36 In tegenstelling tot Timmerman ziet Huizink het geheel van de verhouding niet als een

gernengde recbtsbetrekking maar als een vorm van samenloop waarbij sprake is van een
dubbeleverhouding voortvloeiend uit twee soorten rechtshandelingen; in beginsel cumuleren
de daaruit volgende rechtsgevolgen. Het verschil met de visie van Timmerman komt naar
voren in de situatie van onts1agvan de bestuurder. Timmerman is van mening dat na ontslag
door het bevoegde orgaan de gehele rechtsbetrekking met de bestuurder wordt beeindigd:
met andere woorden er resteert niet DOg- in geval van een dienstbetrekking - een ar-
beidsrechtelijk deel. Naar mening van Huizink beeindigt een ontslag als bestuurder niet de
contractuele relatie.
De HR voigt wat betreft het ontslag van de bestuurder het spoor van Huizink in het Levison-
arrest (HR 13 november 1992, Nl 1993,265 (nt. PAS». Daarin wordt geoordeeld dat bet
antwoord op de vraag naar de gevolgen van de arbeidsverhouding van een besluit van het
bevoegde vennootschapsorgaan tot ontslag van de bestuurder moet worden gegeven aan de
band van de arbeidsovereenkomst en de wettelijke bepalingen van het arbeidsrecht, voor
zover niet uitdrukkelijk door Boek 2 terzijde gesteld. Sterke kritiek is op dit arrest geuit
door Van der Grinten (Ontslag van een zieke bestuurder, NV 71 (1993), p. 48 e.v.) die
spreekt van een zonderlinge en gewrongen constructie. De bezwaren van Timmerman tegen
de door de HR gevolgde benadering, aJs reeds door hem voor het Levison-arrest geuit, hebben
- evenalsde kritiek van Van der Grinten -betrekkingop desplitsingvan de vennootschap-
pelijke positie en de arbeidsrechtelijke kanten; zie zijn in noot 34 genoemde commentaar
in TVVS. Anders Uiwensteyn die stelt dat het ontslag in de zin van art. 2: 1341244 niets
anders is dan het ontnemen van de hoedanigheid van bestuurders met de daarmee verbonden
bevoegdbeden en au fond weinig uitstaande beeft met de eenzijdige beeindiging van de
dienstbetrekking in de zin van art. 7A: 1639 e.v.; Pitlo/Uiwensteyn, Recbtspersonenrecbt,
p. 283 e.v.
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wettelijke concretisering van de bestuurstaak." Als zodanig noemt hij
de plicht tot het voeren van beleid (naar aanIeiding van de taakstelling van
commissarissen in artikel 2: 140/250), de boekhoudplicht, de plicht
voortvloeiend uit de bepalingen inzake kapitaals- en vermogensbescherming,
de rol bij het totstandkomen van de jaarrekening, de informatieplichtjegens
de algemene vergadering en de raad van commissarissen, alsmede de
vertegenwoordiging van de rechtspersoon.
Voor wat betreft de contractuele rechtsbetrekking legt Huizink een zekere
koppeling met de eventueel door de rechtspersoon in stand gehouden
ondernerning. Daarbij verstaat hij onder onderneming een organisatie waarin
arbeid wordt verricht en waaraan een zekere zelfstandigheid of eenheid
kan worden toegekend; het vormt een feitelijk georienteerd begrip, ter
onderscheiding van de rechtspersoon als formeel-juridische structuur."
Vervolgens redeneert Huizink dat in geval van een bestuurder die in
dienstbetrekking staat tot de rechtspersoon, de arbeidsrechtelijke normen
van de artikelen 7A: 1639-1639d en de vennootschapsrechtelijke bepaling
van artike12:9 ieder op een anderdeel van de activiteiten van de bestuurder
betrekking hebben. De vennootschapsrechtelijke normen bestrijken slechts
de functionele bestuurstaak."

2.2.2 Toepasselijkheid van normen ult functionele en contractuele
rechtsbetrekking

Het is de vraag of het onderscheid tussen de functionele en de contractuele
rechtsbetrekking in de verhouding van de bestuurder tot de rechtspersoon
zo ver kan worden doorgevoerd als door Huizink wordt betoogd.
De (functionele) bestuurstaak zal naar mijn mening niet beperkt zijn tot
de verplichtingen genoemd in de bepalingen van Boek 2 die een wettelijke
concretisering van artikel 2: 129/239 vormen. De bestuurstaak zal meer
inhouden dan dat; zij zal in het bijzonder omvatten het leiding geven aan
de dagelijkse gang van zaken. De omstandigheid dat de uitvoering daarvan

37 A.w. p. 15 e.v.
38 A.w. p. 44 e.v.
39 A.w. p. 105 e.v. Zo stelt Huizink bij zijn bespreking van art. 2: 1381248 dal deze bepalingen

zien op de uit de functionele rechtsbetrekking voortvloeiende werkzaamheden en geen
betrekking hebben op onbehoorlijk ondernemen. Aldus bezien wordt - zo stelt hij op p.
109 e. v. - de misbruikwetgeving voor een deel van zijn scherpe kanten ontdaan. Daarbij
onderkent hij dat kennelij k onbehoorlijk bestuur di kwij Is kennelij k onbehoorlij k ondememen
zal irnpliceren, doch het omgekeerde - dat kennelijk onbehoorlijk ondernemen kan resulteren
in kennelijk onbehoorlijk bestuur van de rechtspersoon die de ondernerning in stand houdt -
lijkt hij niet te willen aanvaarden.
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mogelijk (voor een deel) is gedelegeerd aan anderen, doet aan de ver-
antwoordelijkheid van de bestuurder ter zake niet af. Daarbij omvat het
bestuur ook dat deel van de rechtspersoon dat door de onderneming wordt
gevormd en daarvan veelal het meest wezenlijke deel vormt. Met name
het voeren van beleid en het leiding geven aan de dagelijkse gang van zaken
zal voor het overgrote deel betrekking hebben op de onderneming. Alsdan
is er sprake van een overlapping van de werkzaamheden die voortvloeien
uit de functionele en de contractuele rechtsbetrekking. Het doorvoeren van
het onderscheid tussen beide rechtsbetrekkingen komt mij dan geforceerd
voor en beantwoordt onvoldoende aan de werkelijkheid."?

In de problematiek van corporate opportunities is de plicht van de bestuurder
tot vertegenwoordiging - door Huizink als deel van de functionele
bestuurstaak gezien - in het geding. Immers, bij toeeigening van een
corporate opportunity laat de bestuurder hetgeen hij ziet en hoort niet ten
goede komen aan de vennootschap maar aan zichzelf." Hier vindt - ook
in de opvatting van Huizink - artikel 2:9 toepassing. De opportunities
zelfhebben evenwel vooral betrekking op de ondernemingsactiviteiten van
de vennootschap en niet zozeer op de rechtspersoon gezien als forrneel-
juridische structuur. Daarmee ligt naar mijn mening de problematiek van
corporate opportunities op het hiervoor genoemde gebied van overlapping
van functionele en contractuele rechtsbetrekking, waarop zowel de normen
van vennootschapsrechtelijke aard als die van contractuele aard van
toepassing zijn. Met andere woorden, in die situatie is artikel 2:9 van
toepassing evenals - in geval van een dienstbetrekking tussen de bestuurder
en de rechtspersoon - de arbeidsrechtelijke normen .

.40 In dit verband wijs ik op de voorbeelden van mogelijk onbehoorlijk bestuur genoemd door
de Minister bij de Parlementaire behandeling van art. 2: 1381248: het verwaarlozen van de
kredietbewaking, verwaarlozen van het personeelsbeleid, onvoldoende vergewissen van de
kredietwaardigheid van eontraetpartners, het zieh in belangrijke transacties niet voorzien
van voldoende deskundige voorlichting en bijstand; zie P.L. Dijk e.a., Aansprakelijkheid
van bestuurders en cornmissarissen, Zwolle 1988, p. 63. Deze voorbeelden hebben met name
betrekking op het ondememen en niet zo zeer op de functionele bestuurstaak als men daar
niet tevens onder rekent het bestuur van de ondememing als deel van de rechtspersoon,

41 Zie § 1.3.
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3 Bestuurder: verplichtingen uit artikel 2:9

3. J Artikel 2:9: invulling op grond van informaiieplichten en loyali-
teitsbeginsel

In § 1.3 is reeds geconstateerd dat toeeigening door een bestuurder van
een niet vrijgegeven corporate opportunity in strijd is met zijn informatie-
plichten, in het bijzonder zijn plicht om als vertegenwoordiger bij uitstek
van de vennootschap, corporate opportunities die hij waarneemt of waarvan
hij op de hoogte wordt gesteld aan de vennootschap ten goede te laten
komen. Dit gedrag levert schending op van de norm van artikel 2:9 die
de bestuurder verplicht tot een behoorlijke vervulling van de hem
opgedragen taak.
Voorts bestaat bij twijfel omtrent de kwalificatie van de opportunity
eveneens de plicht voor de bestuurder om - ditmaal met name uit het
oogpunt van disclosure - de opportunity aan de vennootschap te melden,
zo is in § 1.3 betoogd. Men bedenke dat met name de disclosure-plicht
gezien kan worden als een uitvloeisel van het loyaliteitsbeginsel. Treubner
spreekt in dit verband van

'a recharacterization of fiduciary duties and "Unternehmensinteresse" in the
form of procedural and organizational norms'.

Hij stelt:

'fiduciary duties should be transformed into duties of disclosure, audit, jus-
tification, consultation, and organization of internal control processes'."

Artikel 2:9 leent zich echter als open norm ook meer rechtstreeks voor
interpretatie in het licht van het loyaliteitsbeginsel, waar het gaat om
toepassing op de corporate opportunity-problernatiek. De trustee-achtige
functie? van de bestuurder brengt mee dat op hem het loyaliteitsbeginsel
van toepassing is. Het beginseJ dicteert dat de bestuurder zijn eigen belangen
achtersteIt bij die van de vennootschap. Daaruit vloeit voor de bestuurder
het verbod voort om zich een niet vrijgegeven corporate opportunity toe

42 G. Treubner, Corporate Fiduciary Duties and Their Beneficiaries, in: K.l. Hopt e.a.,
Corporate Govemance and Directors' Liabilities, Berlijn 1985, p. 14ge. v. op p. 166 en 167.

43 Zie § 1.1.

156



Betrokkenen

te eigenen." Toeeigening van de corporate opportunity staat haaks op
de taak van de bestuurder om plannen te maken voor de toekomst, nieuwe
projecten te entameren en daarbij als centraal punt in en van de vennoot-
schap op te treden.

Ook naar Zwitsers recht is de met het loyaliteitsbeginsel corresponderende
'Treuepflicht?" van toepassing op de leden van het bestuursorgaan van
de Aktiengesellschaft, de Verwaltungsrat." Bij de herziening van het
Aktienrecht, ingevoerd in 1992, is dit uitdrukkelijk neergelegd in artikel
OR 717 I. De basis van de toepassing van de Treuepflicht ligt in het
'Vertrauenscharakter des Verwaltungsratsmandat'. 47
Uit de toepassing van de Treuepflicht op leden van de Verwaltungsrat vloeit
in ieder geval voort het bestaan van een concurrentieverbod, zo stelt
Biirgi.48 Ook Thalmann gaat ervan uit dat bij concurrentie met de
vennootschap, waarbij afbreuk wordt gedaan aan de belangen van de
vennootschap, het voor de hand ligt een schending van de Treuepflicht aan

44 Zie hoofdstuk 3, in het bijzonder § 3 en § 6.1.
45 Zie § 5 van hoofdstuk 3.
46 Zie art. OR 716 II. De Verwaltungsrat is volgens art. OR 718 I tevens belast met de

vertegenwoordiging van de vennootschap. In de praktijk komen met name de volgende
bestuursstructuren van de AG voor:

het bestuur en de vertegenwoordiging van de vennootschap wordt opgedragen aan enige
'interne' leden van de Verwaltungsrat. Deze zijn dan volledig voor de vennootschap
werkzaam, terwijl verdere 'externe' leden in wezen een toezichthoudende functie ver-
vullen. Deze structuur lijkt min of meer op het Amerikaanse board-systeern;
het bestuur en de vertegenwoordiging kan ook verder gedelegeerd worden aan Diet
tot de Verwaltungsrat beborende directeuren, waarbij de Verwaltungsrat als gebeel
een overwegend toezichthoudende rol speeit. Daarmee komt men in de buurt van het
systeem van de Duitse Aufsichtsrat;
tenslotte kunnen aan een lid van de Verwaltungsrat vergaande bevoegdheden worden
toegekend en kan hem tegelijkertijdde titel van Verwaltungsratsprasidentworden toege-
kend; deze structuur doet denken aan het Franse systeem van de President Directeur
General;

aldus P. Forstmoser in: A. Meier-Hayoz, P. Forstmoser, Grundriss des schweizeriscben
Gesellscbaftsrecht, Bern 1993, p. 317.
Het feit dat bet Zwitserse recht niet voorziet in een specifiek toezichthoudend orgaan voor
de AG, moet worden gezien tegen de achtergrond dat bij de grote AG de Verwaltungsrat
feitelijk deze toezichthoudende functie uitoefent, daar het bestuur in eigenlijke zin door de
Delegierten of de Direktion wordt gevoerd. De toezichthoudende functie bij de kleine AG
wordt veelal uitgeoefend door de aandeelhoudersvergadering; zie Forstmoser, a.w. p. 323.

47 Aldus A. Thalmann, Die TreuepfIicbt der Verwaltung der Aktiengesellschaft, Ziirich 1975,
p. 12.

48 F.W. Biirgi, Ziircher Kommentar, Teil V 5 b/2, Zurich 1969, Art. 722 N. 9.
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te nemen." Toeeigening van een corporate opportunity wordt door
Thalmann genoemd als een voorbeeld van concurrentie met de vennoot-
schap. Hij spreekt daarbij van:

'oder konkurriert er mit der AG von ihnen her, indem er Geschaftsangelegenhei-
ten der Gesellschaft durch Selbsteintritt" fur sich selbst verwertet, so beein-
tragtigt er dadurch die Interessen der AG.' .51

Ret is in zijn benadering een benadeling van de vennootschap die strijdig
is met de Treuepflicht. Ook Pliiss stelt uitdrukkelijk dat leden van de
Verwaltungsrat verplicht zijn handelingen na te laten die de vennootschap
schade berokkenen. Als voorbeeld van zodanig handel en noemt hij

'private Ankaufe von Effekten eines Unternehmens, das gleichzeitig Uber-
nahmeziel der Gesellschaft ist.' .52

Genoemd geval is een voorbeeld van een toeeigening van een niet
vrijgegeven corporate opportunity. 53

49 Thalmann, a. w. p. 94. Pluss nuanceert het concurrentieverbod dat op leden van de Verwal-
tungsrat van de AG van toepassing is. In zijn visie gaat te ver een algemeen verbod van
iedere concurrerende activiteit, dat niet aileen concurrentie voor eigen rekening maar ook
persoonlijke medewerking aan een concurrerende ondememing, bijv. als lid van de
Verwaltungsrat, als ook een financiele deelneming in zo'n ondememing zou verbieden. Hij
stelt(a. w. p. 42): 'Obeinekonkrete, wettbewerbswirksame Tatigkeiteines Verwaltungsrates
zulassig ist, wird alsdann von ihren Auswirkungen, von der Art der Konkurrenz und der
Mitwirkung des Verwaltungsratsmitgliedes indiziert. In jedem Fall iiberwiegen die
Gesellschaftsinteressen, wenn die konkurrenzierende Tatigkeit die Verfolgung des
Gesellschaftszwecks gefahrdet.'. Zie ik het goed, dan dient de door hem bepleite afweging
van belangen, om te bepalen 6f er sprake is van een reeel gevaar van schade aan de belangen
van de vennootschap; is dit het geval dan gaan deze belangen steeds v66r.
Bij deze beschouwingen wijs ik erop dat een lid van de Verwaltungsrat Diet zonder meer
gelijk te stell en is met een bestuurder van een rechtspersoon in het Nederlands recht.
Afhankelijk van de ornstandighedeo en het gekozen bestuursmodel, zal een lid van de
Verwaltungsrat meer ge1ijkenis vertonen met in het ene geval de commissaris van de
Nederlandse kapitaalvennootschap, in het andere geval de bestuurder. Zie hiervoor noot 46.

50 Ter zijde: hier is niet sprake van Selbsteintritt in de zin van art. 3:68 en 7:416 BW, waarbij
de gevolmachtigde als wederpartij van de volmachtgever optreedt, in het Zwitserse recht
wei als Selbstkontrahiereo aangeduid. Zie bijv. hierover: H. C. von der Crone, Interessenkon-
flikte im Aktienrecht, Schweizerische Zeitschrift fiir Wirtschaftsrecht, 1/94 p. I e. v.

51 A.w. p. 94.
52 A.w. p. 43.
53 Vgl. soortgelijke gevallen genoemd in § 2.2 van hoofdstuk 2.
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Alhoewel, voor zover ik heb kunnen nagaan, de problematiek van corporate
opportunities in het Zwitserse recht niet onder een eigen noemer aan de
orde wordt gesteld, meen ik op grond van het bovenstaande dat de
toeeigening door een lid van de Verwaltungsrat van een AG van een niet
vrijgegeven corporate opportunity, in het Zwitserse recht als strijdig met
de Treuepflicht wordt beschouwd, vanwege het concurrerende karakter
van de handeling en de strijd met de belangen van de vennootschap."

3.2 Artikel 2:9: invulling in licht van enqueterecht

3.2.1 Kanttekeningen bij enqueterecht als leidraad

Voor de invulling van de norm van behoorlijk bestuur in de zin van artikel
2:9 kan ook de interpretatie die in het enqueterecht aan de term wanbeleid
wordt gegeven als inspiratiebron dienen." Als criterium voor wanbeleid
wordt door de Ondernemingskamer gehanteerd of er is gehandeld in strijd
met de elementaire beginselen van verantwoord ondernernerschap." Is
er sprake van wanbeleid dat is toe te rekenen aan het bestuur, dan mag
men aannemen dat er alsdan tevens strijd is met de plicht tot behoorlijk
bestuur van artikel 2:9.
Intussen past hier de nodige voorzichtigheid. Immers, het begrip wanbeleid
in artikel 2:355 heeft betrekking op wanbeleid van de rechtspersoon en
niet op wanbeleid van personen die deel uitmaken van rechtspersoonlijke
organen. Integendeel: wanbeleid van de organen van de rechtspersoon of
degenen die daarvan deel uitmaken, moet aan de rechtspersoon worden
toegerekend." Het onderzoek in de enqueteprocedure is - zoals
Raaijmakers stelt - niet gericht op de vraag of er sprake is van verwijtbare

54 De vergelijking van toeeigening van een corporate opportunity met het in concurrentie treden
met de vennootschap is ook naar Nederlands recht niet onbekend: zie hiema § 5.4.1.

55 Het verzoek tot het instellen van een enquete wordt slechts toegewezen indien blijkt van
'gegronde redenen om aan een juist beleid te twijfelen', zo bepaalt art. 2:350 lid I. Het
verzoek en de beschikking omtrent toewijzing daarvan vormen de eerste fase van de enquete-
procedure. De tweede fase is de fase waarin voorzieningen kunnen worden getroffen door
de Ondememingskamer. Daartoe is in ieder geval nodig dat naar het oordeel van de 00-
dememingskamer uit her verslag van de rapporteur die het onderzoek heeft uitgevoerd, van
wanbeleid is gebleken.

56 Dit criterium is door de HR in de Ogem-beslissing gesanctioneerd; HR 10 januari 1990,
NJ 1990,466 (nt. Ma.).

57 Zo oordeelt de HR in de Ogem-beslissing. Voorts past terughoudendheid nu de vraag rijst
hoezeer men in andere procedures gehouden is aan het feitencomplex zoals dat in de
enqueteprocedure wordt vastgesteld. Op deze vraag wordt ingegaan in § 1.2 van hoofdstuk 6.
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gedragingen van bestuurders en anderen in de rechtspersoonlijke organisa-
tie. 58 Maeijer vraagt zich af of in de gedachtengang van de Hoge Raad
met de kwalificatie wanbeleid niet het wanbeleid wordt vastgesteld van het
collectiefvan het betrokken rechtspersoonlijke orgaan. Hij stelt daarbij dat
de opmerking van de Hoge Raad dat daarmee de aansprakelijkheidsvraag
niet is beantwoord, slechts slaat op de individuele bestuurder en niet op
het collectief van het bestuur. 59

Afgezien van de vraag wie het voorwerp is van de kwalificatie wanbeleid
is in dit kader van belang dat voor de aansprakelijkheidsvraag van personen
die deel uitmaken van de rechtspersoonlijke organen, andere normen gelden
dan die van wanbeleid."

Concluderend kan men stellen dat het bij de kwalificatie van wanbeleid
niet gaat om de (persoonlijke) verwijtbaarheid van bestuurders en
commissarissen. Dit doet er niet aan af dat wanbeleid, voor zover die
kwalificatie gebaseerd is op gedrag dat aan het bestuur kan worden
toegerekend, een niet behoorlijke taakvervulling van het bestuur zal
opleveren. Voorts geeft het enqueterecht inzicht in de vraag wanneer
disclosure geboden is vanwege mogelijke belangenverstrengeling, alsmede
welke hande\ingen niet met een juist beleid zijn te verenigen. In die zin
kan het enqueterecht richting geven bij de invulling van de norm van be-
hoorlijke taakvervulling van het bestuur bij de corporate opportunity-
problematiek.

3.2.2 Enqueterecht: twijfel aan voldoende scheiding van belangen

Uit de rechtspraak van de Ondernemingskamer blijkt dat gegronde redenen
om aan een juist beleid te twijfelen vaak worden gevormd door de twijfe\
of de belangen van de vennootschap voldoende gescheiden zijn gehouden
van particuliere belangen, dan wei indien er anderszins verstrengeling van
belangen (bijvoorbeeld met die van andere vennootschappen) lijkt te bestaan.

58 M.J.O.C. Raaijmakers, Ogern-enquete (I) en (II), AA 39 (1990), p. 858 e.v., op p. 863.
Hij wijst er daarbij op dat de omstandigheid dat wanbeleid ook kan bestaan uit een impasse
in de besluitvorming, onderstreept dat het bij deze kwalificatie niet gaat om (persoonlijke)
verwijtbaarheid van bestuur en commissarissen. Van Vliet stelt dat door de Ogem-uitspraak
is benadrukt dat wanbeleid een onpersoonlijk begrip is - her zou wellicht beter zijn van
'wantoestand' te spreken. Het is immers een kwalificatie van de gang van zaken binnen
de rechtspersoon; M.J. van Vliet, Een beschouwing over de enqueteprocedure naar aanleiding
van Ogem (II, slot), WPNR 90/5984 p. 801 e.v., op p. 803.

59 In zijn noot in NJ 1990,466, p. 1880.
60 Zie Raaijmakers, a.w. p. 863 e.v.

160



Betrokkenen

Zulke twijfel acht de Ondernemingskamer aanwezig in onder meer de
volgende gevallen. 61Een directeur van X BV verleende in die hoedanigheid
medewerking - onder meer door standruimte ter beschikking te stellen -
aan de vennootschap onder firma waarvan zijn echtgenote vennote was,
om op beurzen activiteiten te ontplooien die normal iter door X BV werden
ontplooid.f

Een verstrengeling van belangen was eveneens aan de orde in de zaak Van
Gelder en Van OS63waarin de Ondernemingskamer concludeert dat met
een juist beleid niet is te verenigen dat Van Os als bestuurder van
verweersters en als 50%-aandeelhouder van een der betrokken vennootschap-
pen, in de vestiging van verweersters met een eigen vennootschap handel
drijft, daarbij gebruikmakend van personeel en faciliteiten van verweersters,
en zijn mede-aandeelhouder geheel onkundig laat omtrent bestaan en inhoud
van regelingen voor de verrekening/betaling van de ten laste van verweer-
sters komende kosten en aan deze toekomende vergoedingen. Reeds daarom
is er gegronde reden om aan een juist beleid te twijfelen.
Deze zaak vertoont verwantschap met de toeeigening van een corporate
opportunity, maar verschilt daarvan in die zin dat de mede-aandeelhouder
destijds had ingestemd met de inschakeling van de eigen vennootschap van
Van Os bij de uitvoering van verkooporders van verweersters. Het is dan
ook met name de omstandigheid dat onvoldoende inzicht werd gegeven
over de regelingen tussen de vennootschappen die de Ondernemingskamer
tot toewijzing van het verzoek doet besluiten.

De problematiek van corporate opportunities is beter herkenbaar in de zaak
Havermans.f Havermans was enig bestuurder en 50%-aandeelhouder in
Havermans BV. Zijn zoon Sjef oefende in een ondergehuurd gedeelte van
hetzelfde bedrijfspand, met gebruikmaking van het personeel en de telefoon-
en fax-nummers van Havermans BV, een eigen bedrijf uit onder de naam
J. Havermans. De Ondernemingskamer acht aannemelijk dat het gevoerde
beleid de rechtmatige belangen van de andere 50%-aandeelhouder in
Havermans BV heeft kunnen doen schaden. Daaraan doet niet af dat de

61 Zie vooreen uitgebreider overzicht C.A. Beukema en A.F. M. Dorresteijn, Het enqueterecht
in ontwikkeling, TVVS, nr. 9417, p. 169 e.v.

62 Hof Amsterdam (Ondememingskamer) 26 januari 1978, TVVS, nr. 78/8, p. 251.
63 Hof Amsterdam (Ondememingskamer) 19 oktober 1989, NJ 1990,372 (Van Gelder en

Van Os).
64 Hof Amsterdam (Ondememingskamer) 8oktober 1992, NV 71 (1993). p. 20 (Haverrnans).
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verweerster heeft gesteld dat een verrekening van kosten tussen de beide
bedrijven heeft plaatsgevonden. Immers, zo steltde Ondernemingskamer,

'het verrekenen van uitsluitend kosten laat onverlet de mogelijkheid dat de B. V.
zich op andere dan zakelijke gronden winstgevende opdrachten ten gunste van
het hedrijf van Sjef heeft laten ontgaan'.

Opvallend is dat de Ondernemingskamer in haar beschikking spreekt van
'soortgelijk bedrijf', daarmee het antwoord op de vraag omzeilend of er
wei of met sprake was van concurrentie; dit werd door verweerster ontkend.
Aandacht in dit verband verdient eveneens de formulering 'het zich laten
ontgaan van opdrachten op andere dan zakelijke gronden' .

Een soortgelijke kwestie speelde in de zaak Soetelieve.f Drie broers
hielden ieder 113 van de geplaatste aandelen in Het Meubelhuis Heijmans
Oss BY ('Oss'), welke vennootschap enig aandeelhouder en enig bestuurder
was in Het Meubelhuis Heijmans Soetelieve BY ('Soetelieve'). Twee van
de broers, Petrus en Lambertus, waren tevens te zamen lOO%-aandeelhouder
in Happy Living Den Bosch BY ('Happy Living'). De Ondernemingskamer
oordeelt dat het niet met een juist beleid is te verenigen dat zonder de
vereiste statutaire toestemming van de algemene vergadering van Oss, in
de directe omgeving van de door Soetelieve geexploiteerde winkel, op haar
naam en voor haar rekening een winkel wordt gehuurd en daarin vervolgens
op rekening van Happy Living een bed rijf, soortgelijk aan dat van
Soetelieve, wordt uitgeoefend, waarbij gebruik wordt gemaakt van het
personeel en de faciliteiten van Soetelieve, en zonder medeweten en/of in-
stemming van de mede-aandeelhouders/bestuurder eenzijdig de inhoud van
regelingen voor verrekening/betaling worden vastgesteld en voorts een
rekening-courant-verhouding tussen Happy Living en Soetelieve c.q. Oss
in stand wordt gehouden.f

3.2.3 Enqueterecht: wanbeleid: toetsing bij verstrengeling van belangen

In de zaak Yan der Klis oordeelt de Ondernemingskamer dat het onderge-
schikt maken van de belangen van de vennootschap, haar werknemers en

65 Hof Amsterdam (Ondememingskamer) 7 januari 1993, Nl 1993,413 (Soetelieve).
66 Voorts is het beleid van de vennootscbap niet met de wettelijke en statutaire bepalingen in

overeenstemrning wat betreft bet plaatsvinden van de jaarlijkse algemene vergadering en
het ter vaststelling aan de vergadering voorleggen van de jaarstukken. Een en ander levert
gegronde reden op om aan een juist beleid te twijfelen.
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crediteuren aan die van de familie Van L. wanbeleid vormt. Het ging in
die zaak om wat de Ondernemingskamer noemt het doen ontstaan en
instandhouden van een eenzijdige personele en financiele verstrengeling
van belangen zonder enig onafhankelijk extern toezicht, dat op zich
wanbeleid oplevert. 67

Op verstrengeling van belangen in het kader van besluitvorming wordt
uitvoerig ingegaan in de zaak Linders-Hofstee ." In deze zaak ging het
om de familie-vennootschap Linders Beheer BV die besloot aIle aandelen
in Hofstee Beheer BV te kopen van Hofstee. Het tegenstrijdig belang lag
hierin dat Hofstee een van de twee commissarissen was bij Linders. Naar
aanleiding van het verslag'" van het ingestelde onderzoek oordeelt de
Ondernemingskamer als voIgt:

67 Hof Amsterdam (Ondernemingskarner) 8 oktober 1987, NJ 1989, 270 (Van der Klis, 2e
fase).

68 Hof Amsterdam (Ondemerrungskamer) 26 mei 1983, NJ 1984,481, (nt. Ma.) (Linders-
Hofstee).

69 Het eindoordeel van de rapporteur behelst het volgende.
Geen bezwaar is op zijn plaats met betrekking tot de algemene houding van de comrnissaris
wat betreft het niet deelnemen en niet bijwonen van de besluitvorming, maar het wei
aanblijven als commissaris. De aanwezigheid van het tegenstrijdig belang maakt dat een
hogere graad van rorgvuldigheid en openheid is vereist. In casu doet dit bepaalde feiten
als een tekortkoming gelden en bepaalde tekortkomingen zwaarder wegen. Ten aanzien van
de gevolgde methode van behandeling oordeelt de rapporteur dat na afsluiting van de
onderhandelingen een afsluitende en algemene beoordeling van de voorgenomen transactie
door een deskundige buitenstaander wenselijk zou zijn geweest, waarbij dan mede rekening
zou zijn gehouden met het aspect van tegenstrijdig belang. De rapporteur ziet aIs tekortkoming
dat een voorstel in die richting niet is overgenornen door de directie en comrnissarissen.
Voorts constateert de rapporteur tekortkomingen in de informatieverstrekkingaan de aIgemene
vergadering. De verzwarende invloed van het aspect van het tegenstrijdig belang geldt hier
in verhoudingsgewijs sterke mate. Het geheel ziet de rapporteur aIs een emstige tekortkoming.
Echter, rekening houdend met de omstandigheid dat de problematiek van tegenstrijdig belang
weinig aandacht heeft gekregen in Nederland, komt hij bij afweging van de tekortkomingen
tegen het zware wettelijk criterium wanbeleid, tot de conclusie dat er geen sprake is van
wanbeleid.
Op de strengheid van het oordeel van de rapporteur is kritiek geuit door Maeijer in zijn
noot (in NJ 1984,481) bij het arrest. Hij wijst erop dat het voorstel tot benoeming van een
deskundige door de overige aandeelhouders was verworpen (hij de aandeelhouders zelf was
er geen sprake van tegenstrijdig belang), alsrnede dat onafhankelijke derden reeds een
doorslaggevende invloed hadden uitgeoefend op de waardebepaling van de ondememing,
terwijl voorts een taxatie-rapport door exteme deskundigen was opgemaakt ter zake van
het onroerend goed. Ik voeg daar nog aan toe dat de gang naar de algemene vergadering
niet was voorgeschreven door de statuten, en derhalve vrijwilligdoordirectieen cornmissaris-
sen was gemaakt, alsmede dat het initiatief tot de ovemame Diet was uitgegaan van
commissaris Hofstee; zie daaromtrent TVVS, 86/2, p. 51.
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'Bij haar overwegingen, waarbij weI met het aspect (van het tegenstrijdig belang,
A.V.) wordt rekening gehouden, stelt de Ondememingskamer voorop dat in
Nederland aan de materie van het tegenstrijdig belang weinig aandacht is besteed.
Dit heeft tot gevolg dat aan betrokkenen een gedragslijn waarnaar zij zich konden
richten heeft ontbroken. Bij een tegenstrijdig belang is het van grate betekenis
dat de te onderscheiden belangen op zorgvuldige wijze gescheiden worden
gehouden, Het betrachten van een zo groot mogelijke openheid is daarvoor een
waarborg. Inschakeling van deskundige derden kan gewenst en onder omstandig-
heden geboden zijn. In een geval als het onderhavigewaarin deondememingslei-
ding voor de voorgenomen transactie - zij het onverpl icht - de goedkeuring
heeft willen verkrijgen van de algemene vergadering van aandeelhouders, dient
aan aandeelhouders tijdigdie informatie teworden verstrektdiezij redelijkerwijs
voor het vormen van een verantwoord oordeel over die transactie nodig hebben.
Dit kan met zich brengen dat de te verstrekken informatie niet slechts mondeling
doch ook schriftelijk wordt gegeven.'

Vervolgens gaat de Ondernemingskamer uitvoerig in op de informatie
- alsmede de wijze waarop - die aan de algemene vergadering is
verstrekt. Zij oordeeIt daaromtrent dat als een tekortkoming moet worden
aangerekend dat, ondanks het feit dat onvoldoende informatie was verstrekt,
niettemin de voorgenomen transactie in de eerste vergadering van
aandeelhouders ter goedkeuring is voorgelegd.
Opvallend is dat de Ondernemingskamer niet ingaat op de overige punten
die door de rapporteur als tekortkomingen zijn gekwalificeerd. Daaromtrent
wordt door de Ondernemingskamer slechts gesteld, in aansluiting op de
constatering dat de tekortkoming in de informatieverstrekking niet zodanig
ernstig is dat van wanbeleid sprake is geweest:

'Datzelfde geldt met betrekking tot de overige door de onderzoeker geconsta-
teerde tekortkomingen.'

De Ondernemingskamer stelt voorop dat in Nederland de materie van een
tegenstrijdig belang weinig aandacht heeft gekregen, waardoor het
betrokkenen aan een gedragslijn heeft ontbroken. In de toekomst zal, zo
stelt Joosten," anders - mogelijk strenger - kunnen worden geoordeeld.
Is met deze beschikking van de Ondernemingskamer een gedragslijn
voorhanden? WeI een gedragslijn in zeer algemene bewoordingen dat de
te onderscheiden belangen op zorgvuldige wijze gescheiden moeten worden
gehouden, waarvoor een zo groot mogelijke openheid een waarborg is,
alsmede dat inschakeling van deskundige derden gewenst en zelfs geboden

70 H.F.J. Joosten, De Rechtspraak van de Ondernemingskamer, SMO-Informatief, Den Haag,
89-6, p. 71.
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kan zijn. Jammer genoeg is door de Ondernemingskamer niet ingegaan
op de concrete toepassing van met name de inschakeling van deskundige
derden in de zaak Linders-Hofstee, waardoor onduidelijk blijft of het
eindoordeel van de rapporteur in deze richtinggevend moet worden geacht.

3.3 Conclusie voor invulling van norm van artikel 2:9

In het licht van het enqueterecht kan worden gesteld dat er niet sprake is
van een behoorlijke taakvervulling van de bestuurder, indien de bestuurder
het vennootschappelijk belangondergeschikt maaktaan belangen van prive-
personen," of indien de bestuurder bij tegenstrijdige belangen de on-
derscheiden belangen niet op zorgvuldige wijze gescheiden houdt. Daarbij
dient een zo groot mogelijke openheid te worden betracht.
Een sterk vermoeden van een situatie van onbehoorlijke taakvervulling vloeit
voort uit de omstandigheid dat het bestuur aan de vennootschap opdrachten
laat ontgaan op andere dan zakelijke gronden," of in geval van gebruik
van 'corporate assets' bij uitoefening van soortgelijke activiteiten waarbij
onvoldoende openheid wordt betracht. 73

Bij toeeigening door een bestuurder van een niet vrijgegeven corporate
opportunity zijn al deze omstandigheden aan de orde. Er is niet aileen een
situatie van tegenstrijdig belang, waarbij in het geheel geen openheid van
zaken wordt gegeven doordat toeeigening heimelijk zal plaatsvinden, maar
tevens worden daarmee de prive-belangen van de bestuurder voor het
vennootschappelijk belang geplaatst.
Bij twijfel over de vraag of een business opportunity die een bestuurder
zelf wil exploiteren als corporate opportunity moet worden gekwalificeerd,
dient de bestuurder- vanwege het a1sdanaanwezige tegenstrijdig belang-
een zo groot mogel ijke openheid te betrachten. 74 Doet hij dit niet dan levert
dit eveneens strijd op met de norm van artikel 2:9.
Tenslotte vloeien uit het voorgaande bepaalde regels voort voor het bestuur
voor de procedure tot vrijgave van een corporate opportunity ten gunste
van een bestuurder. Daarop is ingegaan in § 6 van hoofdstuk 4.

71 Voor rover het daarbij gaat om prive-belangen van de bestuurder, vormt dit een toepassing
van het loyaliteitsbeginsel.

72 Zie hiervoor de zaak Havermans.
73 Zie hiervoor de zaak Soetelieve.
74 Zie hiervoor § 1.3.
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3.4 Sancties bij schending van artikel 2:9

Artikel 2: 134/244 bepaalt dat de bestuurder te allen tijde kan worden
ontslagen. Ingevolge het Levison-arrest" dient bij het ontslag van de
bestuurder de vraag naar de gevolgen voor de arbeidsverhouding tussen
de vennootschap en de bestuurder naar het arbeidsrecht te worden
beoordeeld."
Voorde vraag naar schadeplichtigheid van de bestuurder wegens schending
van de norm van artikel 2:977 is van belang of de norm wordt beheerst
door het regime van wanprestatie of van onrechtmatige daad. Dit hangt
af van de vraag of de norm een verbintenis 78 of een kale rechtsplicht
inhoudt. Aangezien de norm deel uitmaakt van de vennootschapsrechtelijke
rechtsbetrekking tussen de vennootschap en de bestuurder, die niet
verbintenisrechtelijk van aard is, wordt zij beheerst door het regime van
onrechtmatige daad. Dit betekent dat een bestuurder deswege schadeplichtig
is indien de schade veroorzakende daad hem kan worden toegerekend. Dit
laatste is het geval bij toeeigening door een bestuurder van een niet
vrijgegeven corporate opportunity.
Vervolgens is van belang welk aansprakelijkheidsregime ge\dt bij schending
van de norm van artikel 2:9. Daaromtrent leert het Handboek dat slechts
een aan de bestuurder toe te rekenen verzuim schadeplichtig maakt en dat
zodanige aanrekening moet berusten op een ernstig verwijt dat hem kan
worden gemaakt. 79 Ook Van Schilfgaarde stelt dat de bestuurder in begi nsel
aileen dan aansprakelijk is voor schade die hij bij zijn taakvervulling aan
de vennootschap veroorzaakt, indien hem ter zake een ernstig verwijt
treft. 80

In het algemeen mag worden aangenomen dat een bestuurder die zich een
niet vrijgegeven corporate opportunity toeeigent, een ernstig verwijt ter
zake treft. Immers, een bewustheid van de bestuurder bij de betrokken

75 Zie hiervoor § 2.2.1.
76 In §5 wordt ingegaan op de vraag of toeeigening van een corporate opportunity wanprestatie

onder de arbeidsovereenkomst oplevert.
77 Afgezien van de vraag naar schadeplichtigheid wegens schending van de verplichtingen

voortvloeiend uit de contractuele rechtsbetrekking tussen de vennootschap en de bestuurder.
78 Onder verbintenis wordt blijkens de Parlementaire Geschiedenis verstaan een rechtsplicht

waarmee een subjectief vermogensrecht correspondeert van hem jegens wie de rechtsplicht
bestaat; zie ParI. Gesch. Book 6, p. 38.

79 Handboek, nr. 257.
80 Van Schilfgaarde, De interne aansprakelijkheid van bestuurders, in: Schetsen voor Bakels,

Deventer 1987, p. 274. Zie voorts Van de BV, nr. 47.
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handeling kan worden verondersteld. De afwezigheid van bewustheid die
zowel op het corporate karakter van de opportunity als op het gebrek aan
vrijgave van de opportunity door de vennootschap betrekking zou kunnen
hebben, ligt niet voor de hand juist gezien de taak van de bestuurder om
het centrale punt te zijn in de vennootschap ter zake van aIle beleidsvoorbe-
reiding, -vaststelling en -uitvoering."

4 Bestuurder: verplichtingen als opdrachtnemer

4. J Bestuurder als opdrachtnemer

Vrijwel algemeen wordt aangenomen dat er een arbeidsverhouding bestaat
tussen de vennootschap en haar bestuurder indien deze wordt gesalarieerd
en regelmatig als bestuurder werkzaam is. Voor het geval de bestuurder
niet wordt gesalarieerd, of slechts incidenteel werkzaamheden als bestuurder
hoeft te verrichten, wordt wei aangenomen dat er sprake is van een
overeenkomst van opdracht tussen de vennootschap en de bestuurder. S2

Maarook indien men in overeenstemming metde geldende opvatting meent
dat er ingeval de bestuurder bezoldigd en regelmatig als zodanig werkzaam
is voor de rechtspersoon, al spoedig sprake is van een arbeidsovereenkomst,
dan rijst de vraag of de rechtsbetrekking niettemin ook elementen van
opdracht, in het bijzonder lastgeving kan omvatten. In deze zin Raaijmakers
die de rechtsbetrekking ziet als een van samengestelde aard

'beheerst door wet, statuten en goede trouw en in hoofdzaak gekenmerkt door
de elementen opdracht en lastgeving en - in vele gevallen maar niet primair -
arbeidsverhouding' .Itl

81 Zie § 1.1. Mocht men evenwel menen, indien hel begrip 'emstig verwijt' in navolging van
het arbeidsrecht geinterpreteerd dient te worden als 'opzet of bewuste roekeloosheid', dat
men ook bier geconfronteerd kan worden met de problemen die de veronderstelde subjectiviteit
van degene die handelde kan oproepen, dan ligt het voor de hand om eenzelfde uitzondering
op deze regel van toepassing te laten zijn als geldt bij art. 7A: 1639da lid I; ziehiema § 7.1.2.

82 Zie bijv. Handboek, nr. 245.
83 M.J.G.C. Raaijrnakers, Ellem Beheer BY, AA 39 (1990) 5, p. 328 e.v., op p. 332. Vgl.

in dit verband het standpunt van Uiwensteyn in zijn dissertatie, waar hij stelt (op p. 94)
dat nu tot de taak van het bestuur behoort het verrichten van rechtshandelingen namens de
vennootschap, waartoe hij bij de benoeming tevens volmacht verkrijgt, de verhouding van
bestuurder tot de vennootschap rnitsdien het karakter van lastgeving draagt. Hij betwist daarbij
(op p. 100 e.v.) dat tevens een dienstbetrekking zal bestaan bij afwezigheid van een
gezagsverhouding. Gezien het feit dat - zo stelt Uiwensteyn (op p. 109 en 110) - de be-
stuurder in het algerneen ook handelingen van feitelijke aard verricht, kan de rechtsbetrekking
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Ret is naar mijn mening evenwel de vraag of het per definitie niet is
uitgesloten dat de elementen opdracht/lastgeving en dienstbetrekking
samengaan in een rechtsbetrekking. Per definitie, nu het vereiste dat de
werkzaamheden buiten dienstbetrekking worden verricht uitdrukkelijk
onderdeel is van de omschrijving die artikeI7:400 lid 1 van opdracht geeft.
Uit de Parlementaire Geschiedenis blijkt dat indien de verplichting tot het
verrichten van rechtshandelingen uit de arbeidsovereenkomst voortvloeit,
de overeenkomst sIechts ten dele aan de omschrijving van lastgeving
voldoet. Daarbij wordt gesteld dat er in dat geval geen sprake is van een
gemengde overeenkomst in de zin van artikel 6:215.84 Voorts wordt voor
wat betreft de lastgeving gesteld dat het ook geen zin heeft de regeling van
lastgeving te laten gelden wanneer de rechtshandelingen in ondergeschiktheid
worden verricht: de regeling van de arbeidsovereenkomst is dan voldoen-
de."

Ret nut am te spreken van een overeenkomst van samengestelde aard,
waarin lastgeving een van de elementen vormt, is voor Raaijmakers daarin
gelegen dat het gelijke gevallen in hetzelfde kader plaatst, ongeacht of de
bestuurder wel of niet bezoldigd is en wei of niet voor zijn volledige
werktijd als bestuurder werkzaam is. Dit gelijke kader is, als ik het goed
zie, voor Raaijmakers bij zijn behandeling van het onderwerp decharge
gelegen in het feit dat 'de bestuurder de opdracht aanvaardt om binnen de

niet aIleen als lastgeving worden gekarakteriseerd, maar maakt de lastgeving deel uit van
een meer omvattende overeenkomst tussen bestuurder en rechtspersoon.
He! is juist deze omstandigheid, dat de bestuurder ook handelingen van feitelijke aard venicht,
diezichernaar mijn meningtegen verzet om- althansnaardehuidigewettelijkeregeling -
de rechtsbetrekking te zien als lastgeving. Blijkens de Parlementaire Geschiedenis is het
'eigene van de lastgeving ( ... ) dat het dienstbetoon bestaat in het venichten van rechtshan-
delingen. Niet voldoende is dat het dienstbetoon incidenteel het verrichten van een
rechtshandeling medebrengt. Voor lastgeving is nodig dat de kern van de verplichtingen
van de lasthebber bestaat uit rechtshandelingen; daarnaast kan de lasthebber bijkomende
verplichtingen hebben, '; Parl. Gesch. Boek 7 (lnv. 3, Sen 6), p. 308. Daarbij kiest de huidige
wettelij ke regeling voor de opvatting dat ook andere overeenkomsten dan die van lastgeving
tot bet verrichten van rechtshandelingen kunnen verbinden, waarbij aIs voorbeeld de arbeids-
overeenkornst wordt genoemd; ParI. Gesch. t.a.p. Voorts zij vermeld dat in de meer recente
literatuur vraagtekens worden gesteld bij de gezagsverhouding als onderscheidend kenmerk
van de arbeidsovereenkomst, althans wordt verdedigd dat deze in de loop der jaren een andere
inhoud heeft gekregen; zie § S.2.1.

84 ParI. Gesch. Boek 7 (Inv. 3, Sen 6), p. 381.
85 ParI. Gesch. Boek 7 (lnv. 3, 5 en 6), p. 308.
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door de wet en de statuten (gestelde regels) de rechtspersoon te besturen
en de last om voor deze vertegenwoordigend op te treden'. 86

Maar het bestaan van deze aanvaarding van de opdracht en last, of neutraler:
plicht, om op bedoelde wijze op te treden geldt niet exclusief voor de
opdracht. Ook in het kader van de arbeidsovereenkomst neemt de
werknemer bij het aangaan van de dienstbetrekking de plicht op zich om
de werkzaamheden te verrichten voor de rechtspersoon met wie de
arbeidsovereenkomst is aangegaan; met andere woorden: eenzelfde opdracht
(maar dan niet in de juridisch beperkte zin van artikel 7:400) en aanvaarding
daarvan ligt mijns inziens ook in de arbeidsovereenkomsten besloten."

4.2 Norm van goed opdrachtnemer

Artikel 7:401 stelt dat de opdrachtnemer bij zijn werkzaamheden de zorg
van een goed opdrachtnemer in acht moet nemen. Volgens de Toelichting
bij het voorontwerp van Boek 7 vat dit samen hetgeen in artikel 1837 lid
1 en artikel 1838 lid loud BW over lastgeving was bepaald en kan deze
regel worden veralgemeniseerd voor het gehele terrein van de opdracht.
In feite vormt dit - volgens dezelfde Toelichting - een toespitsing van
de regel van artikel o.Z." Wat dat betreft kan artikel7:401 worden gezien
als de pendant voor de opdracht van de arbeidsrechtelijke bepaling van
artikeI7A:1639d.89

Uitgangspunt bij de beoordeling van de rechten en verplichtingen van de
opdrachtnemer zal dienen te zijn de inhoud van de opdracht.
De inhoud van de opdracht zal in eerste instantie bepalend zijn voor de
vraag of de opdrachtnemer door toeeigening van een corporate opportunity
in de uitoefening van de opdrachtjegens opdrachtgever nalatig is gebleven.
Ik noem het volgende voorbeeld.
Een geologisch adviesbureau verricht in opdracht van een oliemaatschappij
proefboringen in een bepaald gebied. Wanneer deze proefboringen tot zeer

86 A.w. p. 332.
87 Voorts kan men stellen dat kwalificatie van de rechtsbetrekking als - onder meer -een

overeenkomst van opdracht meebrengt dat voor de bestuurder in ieder geval de plicht geldt
tot het afleggen van rekening en verantwoording, zoals voor de opdracht expliciet is bepaald
in art. 7:403 lid 2. Naar mijn mening geldt evenwel een soortgelijke verantwoordingsplicht
voor de bestuurder als werknerner; zie mijn aan dat onderwerp gewijde bijdrage in NGB-
bundel 1995.

88 Vgl. H.C.F. Schoordijk, De ontwerp-regeling van de opdracht in het 7e boek, in: Bijzondere
Contracten NBW 7, Bijzonder Nummer NIB, 1973, 24A, p. 42 e.v., die deze regeling het
intrappen van een open deur noernt en betitelt als overbodig.

89 Zie over art. 7A: 1639d § 5.3.1 en § 5.5.
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gunstige resultaten leiden, tracht het adviesbureau - nog voordat de
resultaten aan de opdrachtgever worden bekend gemaakt - voor zichzelf
concessies voor boringen in het betrokken gebied te verkrijgen, met het
oogmerk om deze vervolgens met winst aan de oliemaatschappij of haar
concurrenten aan te bieden. Deze handelwijze is strijdig met de in artikel
7:401 vervatte norm om als goed opdrachtnemer te handelen.

Indien de rechtsbetrekking tussen de vennootschap en de bestuurder als
opdracht kan worden gekwalificeerd, is de inhoud van de opdracht het
besturen van de vennootschap als bedoeld in artikel 2: 129/239. De
bestuurstaak omvat de plicht leiding te geven bij de dagelijkse gang van
zaken, plannen te maken voor de toekomst, nieuwe projecten te entameren
en het uitstippelen van het beleid.?" Het zijn kort gezegd de taken die
verband houden met de rentmeesterfunctie, waarvan de taak om de vertegen-
woordiger bij uitstek van de vennootschap te zijn een onderdeel vormt.
Uit deze taken vloeien informatieverplichtingen voort, zowel de verplichting
om al hetgeen men waarneemt aan de vennootschap ten goede te laten
komen, als de verplichting tot disclosure in geval van tegenstrijdig
belang." Voorts is een onderdeel van deze taak de verplichting om
- gelijk de lasthebber - rechtshandelingen voor rekening van de vennoot-
schap te verrichten. Aan de functie kleeft voorts de plicht om zich bij de
taakuitoefening te richten naar het belang van de vennootschap. Daaruit
vloeit voort dat men bij dat belang zijn eigen belangen moet achterstellen.

De plicht tot achterstelling van het eigen belang vloeit tevens voort uit het
loyaliteitsbeginsel. In dit verb and wijs ik erop dat het loyaliteitsbeginsel
als een rode draad loopt door de bepalingen van de lastgeving, dat als een
species van de opdracht regeling heeft gevonden in afdeling 2 van titel 7.
Te denken is aan de regeling van Selbsteintritt (artikel 7:416), het dienen
van twee heren (artikeI7:417) en artikel7:418 dat ziet op andere gevallen
waarin de lasthebber belang heeft bij de totstandkoming van de rechtshan-
deling.f Dit pleit ervoor om bij de invulling van de open norm van artikel

90 Zie § 1.1.
91 Zie § 1.3. Vgl. de voor de lasthebber - en ingevolge de schakelbepaling van art. 7:424

ook voor bepaalde andere vertegenwoordigers - geldende verplichting ex art. 7:418 om
zijn principaal op de hoogte te brengen van het eigen belang dat hij bij het totstandkomen
van de rechtshandeling heeft.

92 Ingevolge de schakelbepaling van art. 7:424 zijn deze bepalingen in beginsel van
overeenkornstige toepassing op andere overeenkomsten krachtens welke de ene partij verplicht
of bevoegd is voor rekening van de andere partij rechtshandelingen te verrichten. Aldus
worden deze bepalingen van toepassing op een grate categorie van vertegenwoordigingssitua-
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7 :40 I een plaats in de ruimen voor het loyaliteitsbeginsel, hetgeen resulteert
in de algemene verplichting van de opdrachtnemer om in het kader van
zijn opdracht zijn eigen belangen achter te stellen bij die van de opdrachtge-
ver.

Het voorgaande leidt tot de conclusie dat toeeigening door een bestuurder
van een niet vrijgegeven corporate opportunity om een aantal redenen
strijdig is met de verplichting om bij zijn werkzaamheden de zorg van een
goed opdrachtnemer in acht te nemen. Allereerst levert de toeeigening strijd
op met het loyaliteitsbeginsel. Voorts is het gedrag strijdig met de uit de
vertegenwoordigingsfunctie voortvloeiende plicht om dat watde bestuurder
waarneemt ten gunste van de vennootschap te laten komen. Tevens verzaakt
hij zijn plicht om een tegenstrijdig belang aan de vennootschap kenbaar
te maken. Tenslotte staat de toeeigening haaks op de inhoud van de
bestuurstaak die de opdracht vormt.

4.3 Sancties bij schending norm van goed opdrachtnemer

Schending van de norm van artikel 7:401 door een bestuurder door
toeeigening van een niet vrijgegeven corporate opportunity geeft de
vennootschap in beginsel het recht de contractuele rechtsbetrekking van
opdracht met de bestuurder te beeindigen.
Voorts is de bestuurder als opdrachtnemer voor nalatigheden bij de
uitvoering van de opdracht op gewone wijze aansprakelijk."

ties. Men bedenke hierbij dat het BW geen algemene regeling inzake de vertegenwoordiging
kent. Aileen de volrnacht is daarin specifiek geregeld, welke regeling ingevolge schakelbepa-
lingen een breder toepassingsgebied heeft.
Overigens vinden deze bepalingen geen van aile toepassing op de corporate opportunity-
problernatiek. Imrners, in al deze bepalingen gaat het om gevallen waar de opdrachtgever
nog steeds van de partij is. Daarentegen gaat het in de prohlematiek van corporate
opportunities om siruaties waarin de opdrachtnemer in plaats van op te treden in naam en/of
voor rekening van de opdrachtgever, handelt in eigen naam en voor eigen rekening en
daarrnee in plaats van zijn opdrachtgever toetreedt tot de transactie en deze daarvan uitsluit.

93 Zie Asser-Kortrnann-De Leede-Thunnissen, nr. 72.
Voorts wijs ik op het recht van de lastgever ingevolge art. 7:420 lid 1 om bij wanprestatie
van de lasthebber die in eigen naam een overeenkornst met een derde is aangegaan, de voor
overgang vatbare rechten jegens de derde door een schriftelijke verklaring aan hen beiden
op zich over te doen gaan. Ingevolge de schakelbepaling van art. 7:424 is dit artikel in
beginsel van overeenkomstige toepassing op andere overeenkomsten krachtens welke de
ene partij verplicht of bevoegd is voor rekening van de andere partij rechtshandelingen te
verrichten. Op deze bepaling wordt nader ingegaan in §2.2 van hoofdstuk e, in het bijwnder
op de vraag in hoeverre deze bepaling baat kan bieden bij de problematiek van corporate
opportunities.

171



Hoofdstuk 5

5 Bestuurder eo hoge functionaris: verplichtingeo aIs werknemer

5.1 Ge/ijke behandeling bestuurder en hogefunctionaris"

De bestuurder en hoge functionarissen nemen - zo zal in de navolgende
paragrafen blijken - een gelijksoortige positie in voor wat betreft
verplichtingen met betrekking tot de corporate opportunity-problematiek
voortvloeiend uit de arbeidsovereenkomst. De gelijksoortigheid van de
positie bestaat uit een vergelijkbare onafhankelijkheid en vertrouwen die
hoge functionarissen genieten. De onafhankelijkheid komt tot uiting in de
grote bevoegdheid en beslissingsvrijheid alsmede de zelfstandige oordeels-
vorming die bij deze functionarissen op de voorgrond staat.
Het gaat daarbij veelal om personen aan wie de bestuursmacht voor een
deel wordt gedelegeerd. Dit kan een delegatie zijn voor de gehele
onderneming of organisatie indien het bestuur niet full-time als zodanig
werkzaam is en delegatie aan de dagelijks manager plaatsvindt; de delegatie
kan echter ook op een bepaald onderdeel van de onderneming betrekking
hebben. Wat betreft de delegatie door de niet-dagelijkse bestuurder aan
de manager, verwijs ik naar het Zwitserse recht, waar de voor de Verwal-
tungsrat geldende Treuepflicht" eveneens van toepassing is op de met
de leden van de Verwaltungsrat gelijk te stellen niet-Ieden (de General
Direktoren en Direktoren) aan wie het bestuur van de vennootschap is
gedelegeerd." Voor het Duitse recht stelt Weisser dat op de 'Stellvertreter'
van de 'Geschaftsleiter' dezelfde maatstaven van toepassing zijn."
Maar ook afgezien van de delegatie van de bestuursmacht geldt in het
Zwitserse recht een verhoogde Treuepflicht van leidinggevende functionaris-
sen:

94 Waar overigens in dit boek onder de term functionaris worden begrepen de in dit hoofdstuk
nader te beschouwen betrokkenen bij de vennootschap (de bestuurder, comrnissaris,
werknerner en aandeelhouder), wordt in § 5 van het boofdstuk met het begrip hoge
functionaris gedoeld op de hoge functionaris in dienstverband.

95 Die gebaseerd is op het 'Vertrauenscharakter des Verwaltungsratsmandat'; zie A. Thalmann,
Die Treuepflicht der Verwaltung der Aktiengesellschaft, Zurich 1975, p. 12.

96 Zie Thalmann, a.w. p. 23. Hij stelt daarbij (op p. 24): 'Gesteigerte Vertrauensstellung,
erhebliche Entscheidungsfreiheit und weitreichende Kompetenzen heben sie vom normalen
Angestellten ab und machen sie ihm gleichen Sinne Beauftragten lihnlich wie die Verwaltungs-
ratsmitglieder'. Zie voor de bestuursstructuur van de Verwaltungsrat noot 46.

97 Weisser, p. 180.
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'Das Mass an Loyalitat, das einem leitenden Angestellten abverlangt wird, ist
wesentlich grosser als bei einem Angestellten in untergeordneter Stellung."

Ret gaat daarbij om functionarissen die vanwege de aanzienlijke be-
slissingsvrijheid die hen toekomt zijn te zien als vertegenwoordiger van
de bestuurder of tegen die positie aanleunen, waardoor op hen een
soortgelijke loyaliteitsverplichting van toepassing is. In de woorden van
Weisser gaat het om de functionaris

'wer spezifisch unternehmerische Teilaufgahen wahrnimmt, die im Hinhlick
auf die gesamte Tatigkeit des Angestellten erheblich sind und bei deren Erfiillung
der Angestellte erheblichen Entscheidungsspielraum hat. Die Tatigkeit muB
so in die Nahe des Unternehmers rucken, daB er hei der allgemeinen lnteres-
senpolaritat des Unternehmers gegenuber dem Arbeitnehmer auf Grund seiner
Aufgahen auf der Seiten des Unternehmers steht.'?'

Ook in het Amerikaanse recht worden de 'directors' en 'corporate officers'
bij de duty ofloyalty en de toepassing daarvan bij de corporate opportunity-
problematiek gelijk behandeld. Zo wordt in de zaak Miller v. Miller door
het Supreme Court of Minnesota gesteld:

'At the outset we acknowledge the well-recognized, common-law principle that
one entrusted with the active management of a corporation, such as an officer
or director, occupies a fiduciary relationship to the corporation and may not
exploit his position as an 'insider' by appropriating to himself a business
opportunity properly belonging to the corporation' .100

Om welke hoge functionarissen gaat het hierbij? Met name is te denken
aan de manager van ondernemingsactiviteiten die een wezenlijk deel van
de totale activiteiten vormen, de procuratiehouder, die hetzij alleen hetzij
te zamen met een ander bevoegd is tot algehele vertegenwoordiging van
de vennootschap,'?' de secretaris van de vennootschap, het hoofd van

98 Aldus U. Streiff, A. von Kaenel, Leitfaden zurn Arbeitsvertragsrecht, Zurich 1991, art.
321 a, N. 4. Staehelin voegt daar nog aan toe: 'Erhohte Anforderungen sind zu stellen an
Arbeitnehrner in leitender Stellung, die gegen aullen den Betrieb des Arbeitgebers verkorpern,
da ihre Handlungen von Dritten ihrem Arbeitgeber angerechnet werden konnen'; A. Staehelin,
Zurcher Kornmentar, Teilband V 2.c, art. 321 a, N. 30.

99 Weisser, p. 200 en 20), die daarbij aanknoping zoekt bij arbeidsrechtelijke jurisprudentie.
lOO 77 ALR 3 d 941, p. 953; zie ook § 2.3 van hoofdstuk 2 en noot 62 daarbij, alsmede § 3.5.2

van hoofdstuk 2. Zie voorts Fletcher Cyc. Corp., § 861 en § 861. J , alsmede R.C. Clark,
Corporate Law, p. 141.

101 Zie Handboek, Of. 266.
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de financiele afdeling, van de juridische afdeling en van de afdeling control-
ling. 102

In de volgende paragrafen wordt nagegaan welke verplichtingen voor de
bestuurder - indien de contractuele relatie met de vennootschap een
arbeidsovereenkomst is - en voor bedoelde hoge functionarissen uit de
arbeidsovereenkomst voortvloeien. Vervolgens wordt in § 6 ingegaan op
de vraag in hoeverre het de overige werknemers verboden is om zich een
niet vrijgegeven corporate opportunity toe te eigenen.

5.2 Verpllchtingen van werknemer: algemeen

5.2.1 Beschikking over arbeidskracht van werknemer; gezagsverhouding

Wat wordt precies begrepen onder het verrichten van arbeid?
Arbeid wordt door Dri.icker in zijn ontwerp voor de wettelijke regeling
van de arbeidsovereenkomst omschreven als het ter beschikking stellen aan
de werkgever door de arbeider van zijn arbeidskracht. 103 In de navolgende
ontwerpen is daarop de kritiek geuit dat onder arbeidskracht verstaan moet
worden de macht om arbeid te verrichten, welke macht alleen aan de
arbeider toekomt. Kritiek die in de ogen van Van der Ven niet overtuigend
is: in zijn visie heeft Dri.icker alleen maar willen zeggen dat de verbintenis
van de arbeider bestaat in het zich persoonlijk ter beschikking van de
werkgever houden om arbeid te verrichten. De werkgever krijgt daarbij
de beschikking over de 'tijd' van de arbeider; binnen die tijd - behoudens
uitzonderingsgevallen de volledige arbeidstijd van de werknemer - kan
de werkgever 'met uitsluiting van anderen beschikken binnen de beperkingen

102 Vgl. in dit verband de omschrijving van 'Senior Executive' in § 133 jo. § 1.27 van ALI
Principles of Corporate Governance:
-' (a) the chief executive, operating, financial, legal, and accounting officers of a corporation;
- (b) to the extent not encompassed by the foregoing, the chairman of the board of directors
(unless the chairman neither performs a policy making function other than as a director nor
receives a material amount of compensation in excess of director's fees), president, treasurer,
and secretary, and a vice-president or vice-chairman who is in charge of a principal business
unit, division or function (such as sales, administration or finance) or performs a major
policymaking function for the corporation;', alsmede het commentaar daarbij (op p.32):
'The 'major policy making 'test in Subsection (b) is intended to be applied to the corporation's
business as a whole. Therefore, a vice-president who has policymaking functions in connection
with only a unit or division would not fall within Subsection (b) for that reason alone, unless
that unit or division represents a substantial part of the total business.'

103 A.E. Bles, De wet op de arbeidsovereenkomst. Geschiedenis der wet van den 13den juli
1907, Den Haag 1907, eerste deel, p. 314.
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die door de functie waarbinnen de arbeider geplaatst is, worden opgeroe-
pen'. 104

De beschikking over de tijd of de werkkracht van de werknemer is ook
aan de orde in het element gezagsverhouding. Bij de definitie van de
arbeidsovereenkomst heeft de gezagsverhouding tussen werkgever en
werknemer lange tijd centraal gestaan. Daarop is als eerste door Van der
Ven kritiek geuit. 105

Van der Heijden wijst erop dat in de rechtspraak weliswaar een zekere
relativering is te bespeuren, doch dat het zeker niet zo is dat aan het
criterium van gezagsverhouding het onderscheidend vermogen is komen
te ontvallen. De relativering bestaat erin dat meer accent wordt gelegd op
de bevoegdheid om aanwijzingen en instructies te geven.'?"
Het is overigens mijns inziens de vraag of de hiervoor genoemde opvattingen
zoveel van e1kaar verschillen. Het komt er daarbij op aan wat precies onder
gezagsverhouding wordt verstaan. Ik wijs op de conclusie van Adv. Gen.
Asser voor HR 14 juni 1991, waar hij stelt:

'Het begrip gezagsverhouding biedttenminste nog enig houvast omdat daarmee,
naar het mij toeschijnt, tot uitdrukking wordt gebracht dat de werkgever om
zo te zeggen exclusieve (dat wil zeggen met uitsluiting van de werknemer zelf)
zeggenschap heeft over, of - zo men liever wil - aanspraak heeft op, de bij
of krachtens de overeenkomst naar tijd, aard, mate en kwal iteit bepaalde arbeids-
inspanning van de werknemer en in dier voege beslag heeft gelegd op diens
bestemmingsvrijheid te dien aanzien, zulks in tegenstelling tot bijvoorbeeld de
overeenkomst tot het verrichten van enkele diensten' .107

In deze benadering raken de verschillende opvattingen elkaar. 108

104 F.J.H. van der Ven, Over de aard der arbeidsovereenkomst, Afscheidscollege, Alphen aan
den Rijn 1972, p. 12.

105 Van der Yen, a.w. Zie voor een schets van de geschiedenis van de definitie van de
arbeidsovereenkomst en de kritiek daarop: P. F. van der Heijden, De definitie van de arbeids-
overeenkomst in art. 610 Boek 7 NBW, in: De arbeidsovereenkomst in het NBW, Deventer
1991.

106 A.w. p. 47.
107 NJ 1992, 173, op p. 645.
108 In soortgelijke zin Kooprnans die in zijn dissertatie uitvoerig ingaat op de vraag wat het

gezagse1ement inhoudt. Uitgaand van de stelling dat de taak-omschrijving van de werknemer
veelal niet in de overeenkomst is vervat, stelt Koopmans dat de werknemer onderworpen
is aan de leiding, het toezieht of de instrueties van de werkgever voor zover die een rol
spelen bij de nadere omlijning van de te verrichten prestaties; T. Koopmans, De begrippen
werkman, arbeider en werknerner, Alphen aan den Rijn 1962, p. 87 e.v.
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5.2.2 Pro Juventute-arrest

De verplichting om gedurende de volledige arbeidstijd van de werknemer
met uitsluiting van anderen ter beschikking te staan van de werkgever, was
aan de orde in het Pro Juventute-arrest: 109 Kwist had twee volledige
dienstbetrekkingen en had zijn werkgever Pro Juventute daarvan onkundig
gelaten. De rechtbank overwoog:

'Bij de totstandkoming van een full-time dienstverband stelt de werknemer in
beginsel zijn volledige arbeidskracht'" ter beschikking van de werkgever.
De werkgever mag erop rekenen dat de werknemer zich volledig inzet voor
zijn functie' (r.o.6),

alsmede

'Weliswaar staat het de werknemer vrij om zijn vrije tijd naar eigen goeddunken
in te delen en te bested en, doch het aanvaarden van een betaalde nevenfunctie
kan zodanig belastend zijn dat de vervulling van de normale dagtaak in het
gedrang kornt' (r.o.7.),

en verbindt hieraan de conclusie dat

'een sollicitant in beginsel eigener beweging mededeling (dient) te doen van
iedere gehonoreerde nevenfunctie, opdat de werkgever kan beoordelen of zulks
zich verdraagt met een aanstelling van de betrokkene' (r.O.8.).1I1

Raaijrnakers stelt dat wanneer de ondergeschiktheid heden ten dage niet meer als essentiele
van de arbeidsovereenkornst geldt, daarmee de grens vervaagt tussen de arbeidsovereenkomst
en de maatschap; zie zijn noot bij het arrest Schurer/Schurer, HR 8 februari 1991, AA 41
(1992) 3, p. 163 e.v., p. 167. Men kan zich afvragen of naar mate het element van
ondergeschiktheid vervaagt of een enigszins andere inhoudkrijgt, di tde loyalitei tsverplichting
doet versterken en de arbeider - met name ingeval zijn salaris sterk is gerelateerd aan de
winst van de werkgever - maakt van 'medewerker' tot 'mede-vennoot'; zie Raaijmakers,
Preadvies p. 22. Mijns inziens vloeit de discussie inzake het element van ondergeschiktheid
in de dienstbetrekking in het algemeen, voort uit de ontwikkeling waarin de werknemer in
de loop der jaren zelfstandiger en mondiger is geworden. Dit impliceert naar mijn mening
niet een toenemende loyaliteit(sverplichting). Hiervan is te onderscheiden de
'ondergeschiktheid' van de werknemer in een concrete situatie en de mate waarin zijn inkomen
is gerelateerd aan de winst van de werkgever. Deze factoren kunnen een indicatie zijn voor
de vertrouwenspositie van de werknemer, en daarrnee van de uit dien hoofde geldende
loyaliteitsverplichting.

109 HR 10 oktober 1985, NJ 1986,340.
110 Zo keert het gebruik van de door Driicker gebezigde woorden terug.
111 Zie over dit arrest ook J. van Drongelen, Nevenarbeid ofwel de grenzen ten aanzien van

de wijze waarop de arbeider zijn vrije tijd naar eigen goeddunken kan indelen en besteden,
SMA 1987, p. 34 e.v.
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De Hoge Raad acht het oordeel van de Rechtbank - dat het onkundig laten
daarvan van de werkgever onder de gegeven omstandigheden leidde tot
een vertrouwensbreuk die een beeindiging van het dienstverband door de
werkgever rechtvaardigde - niet onbegrijpelijk of blijk gevend van een
onjuiste rechtsopvatting.

De tweede geciteerde overweging van de rechtbank sluit aan bij het
standpunt van Van der Grinten dat de arbeider buiten de arbeidstijd in
beginsel die werkzaamheden kan verrichten die hij verkiest; echter uit de
verplichting om naar beste vermogen de arbeid te verrichten, vloeit voort
dat de arbeider zich moet onthouden van arbeid voor zichzelf of voor
anderen die zijn prestatievermogen voor de werkgever schaadt. 112

5.3 Concurrentie met werkgever

5.3.1 Concurrentieverbod voortvloeiend uit artikel 7A:1639d

In de voorgaande paragraaf ging het om nevenwerkzaamheden die het
prestatievermogen van een werknemer voor de werkgever kunnen schaden.
Hiervan te onderscheiden zijn werkzaamheden die anderszins de prestaties
van de werknemers schaden, niet zozeer doordat ze het vermogen daartoe
van de werknemer aantasten, maar doordat ze de prestaties van hem en
zijn collega's ongedaan maken.

Ik verwijs in dit verband naar de formulering van het Hof in de zaak die
aan de orde was in HR 9 december 1955, waarin het Hof spreekt van
pogingen van de werknemer

'( ... ) om het door hem en zijn collega's bij dezelfde werkgeefster in voege
voormeld opgebouwde werk weer geheel of gedeeltelijk af te breken.'!"

Men kan - zo stelt 't Hart naar aanleiding van genoemd arrest - dan
niet meer zeggen dat de werknemer de bedongen arbeid naar beste vermogen
verricht.!" Of om het anders te zeggen: men kan niet met de ene hand
nemen wat men met de andere hand heeft gegeven.

112 W.C.L. van der Grinten, Arbeidsovereenkornstenrecht, Alphen aan den Rijn 1993, p. 120.
113 NJ 1956, 157; Zie hierover P. 't Hart, He! concurrentiebeding. Concurrentie door de

werknemer en ex-werknerner, Deventer 1977, p. 5.
114 '1 Hart, t.a.p.
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Een directe vonn van het tenietdoen van het voor de werkgever opgebouwde
werk, is het in concurrentie treden met de werkgever. Algerneen wordt
aangenomen dat het de werknemer verboden is zijn werkgever concurrentie
aan te doen."! Zodanig verbod tot concurrentie vloeit voort uit de
verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst.!"
In het bijzonder wordt de verplichting geacht voort te vloeien uit artikel
7A: 1639d, 117 welk artikel - naar algemeen wordt aangenomen - niet
anders is dan een toepassing van de regel van artikel 6:248 die in het
a1gemeen in het overeenkomstenrecht geldt. Dit voigt ook rechtstreeks uit
de geschiedenis van de bepaling; van de zijde van de ontwerpers is meerdere
malen gesteld dat in artikel 7A: 1639d een algemeen voorschrift wordt
gegeven dat voor de arbeidsovereenkomst een toepassing is van
- toentertijd - artikel 1375 BW. 118

115 Zie Van der Grinten, a.w. p. 121; H.L. Bakels, Schets van het Nederlands arbeidsrecht,
Deventer 1992, nr. 3.4.3; 't Hart, a.w. p. 4 en 5.

116 Zie bijv. Rb Den Haag 20 januari 1920, NJ 1920,299: een werknemer in dienst van een
bewakingsbedrijf en belast met de uitoefening van de controle op de bewakers en met het
werven van nieuwe clientele, stelde een client ervan in kennis dat hij voor zichzelf een
bewakingsdienst zou beginnen en haalde de client over om de bewaking van een gebouw
aan hem op te dragen zodra hij zijn bewakingsdiensr geopend zou hebben. Voorts had de
werknemer voor eigen rekening op rich genomen de bewaking van een gebouw en deze
bewaking toevertrouwd aan een bewaker nadat die - na daartoe door hem te zijn
overgehaald - zijn dienst bij het bewakingsbedrijf had opgezegd. De Rechtbank oordeelt
dat de handelingen onafhankelijk van de arbeidsovereenkomst geoorloofd zouden zijn en
hun onrechtmatig karakter ontleenden aan het feit dat gedaagde tijdens bet plegen in dienst
was van eiseres; derhalve betrof het een vordering tot schadevergoeding op grond van het
feit dat in strijd was gehandeld met een uit de arbeidsovereenkornst voortvloeiende
verplichting, ook al was de vordering gebaseerd op onrechtmatige daad. Op grond daarvan
oordeelt de Rechtbank zichzelf niet bevoegd.

117 Zie Bakels, t.a.p. en Van der Grinten, t.a.p.
118 Zie Bles, a.w. derde deel, p. 404 e.v. Om die reden wordt de bepaling door Van der Grinten

een overbodige herhaling genoemd; W.C.L. van der Grinten, De goede werkgever en de
goede arbeider, in: Hedendaags arbeidsrecht(Levenbach-bunde1), Alphenaan den Rijn 1966,
p.134 e.v., p. 145. Hij sluit zich daarbij aan bij Meijers die reeds begin deze eeuw stelde:
'strengjuridisch is de bepaling ongetwijfeld (met het oog op artikel1375 BW) overbodig',
E.M. Meijers, De arbeidsovereenkornst, Haarlem 1924, p. 162.
Anders M.G. Rood (in: Over de goede werkgever en de goede werknemer, SMA 1982,
p. 498 e.v.) die om twee redenen niet van mening is dat art. 7A:1639d een herhaling is
van art. 1374 en 1375 oud BW. Ten eerste stelt hij, is het van belang - nu de vraag in
hoeverre bepalingen van het overeenkornstenrecht van toepassing zijn op de arbeidsovereen-
komst, zich niet voor algemene beantwoording leent - in de wet bepalingen op te nernen
die buiten twijfel stellen dat bepaalde normen tussen werkgever en werknemer geldend recht
zijn. Ten tweede gaat het naar zijn mening in art. 7A: 1639d om de geobjectiveerde of
gemiddelde werkgever en werknemer in tegenstelling tot de geindividualiseerde situatie,
waarin -wals bij toepassing van art. 1374en 1375oud BW-nagegaan wordtwat partijen
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5.3.2 Verwijzing naar Duits recht; vergelijking met Zwitsers recht

In verband met het concurrentieverbod is voorts van belang de verwijzing
naar § 60 van het Duitse Handelsgesetzbuch in het antwoord van de regering
naar aanleiding van het voorlopig verslag van de Eerste Kamer met
betrekking tot artikel 1639d in de wet van 1907.

Het antwoord van regeringszijde stelt:

'Een speciale bepaling als die van § 60 van het Duitsche Handelswetboek was
in dit wetsontwerp onnodig, omdat de bedoelde verplichting van den handelsbe-
diende uit den algemeenen regel van artikel 1639 voortvloeit".!"

Artikel 60 van het Hande\gesetzbuch bepaalt:

'Der Handlungsgehilfe darf ohne Einwilligung des Prinzipals weder ein
Handelgewerbe betreiben noch in dem Handelszweige des Prinzipals fur eigene
oder fremde Rechnung Geschafte machen. '120

Naar de letter genomen is dit verbod erg ruim: het omvat tevens het verbod
om een handelszaak te drijven ook wanneer de werkgever daarvan geen
concurrentie ondervindt.!" Vanwege strijd met het grondrecht van vrije
keuze van arbeid, wordt de bepaling thans in Duitsland beperkt uitgelegd
in de zin dat het drijven van een handelszaak in dezelfde tak van bedrijf
als de werkgever verboden is. 122

Zodanige beperking lijkt me ook voor Nederland verdedigbaar.

De verwijzing naar deze bepaling in het Duitse wetboek bij de Parlementaire
behande\ing van artikel 1639d in de wet van 1907lijkt weinig toe te voegen
aan hetgeen reeds in § 5.3.1 is gesteld, met uitzondering wellicht van het
argu ment dat eraan ontleend zou kunnen worden dat het begrip concu rrentie

beoogd badden bij het aangaan van de overeenkomsi. Deze laatste stelling vindt mijns inziens
weinig steun in de wetsgescbiedenis. Voorts zal de verwijzing in art. 7A: 1639d naar een
goed arbeider 'in gelijke omstandigheden' reeds een zekere male van individualisering met
zich brengen.

119 Bles, a.w. derde deel. p. 405.
120 Ziehierover: G.W. Bandasch, Gemeinschaftskommentar rum Handelsgesetzbuch- GK -

HGB, p.297 e.v.; Schlegelberger. Handelsgesetzbuch 2. Band. p. 212 e.v.; Heymann.
Handelsgesetzbuch, Band I, p. 380 e.v.

121 Zie Bandasch, a.w. p. 298.
122 Zie Bandasch, t.a.p.
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- het verbod dat op artikel 7A: 1639d wordt gestoeld - ruim moet worden
opgevat.

De bepaling in het Zwitserse recht die overeenstemming vertoont met onze
artikelen 7A: 1639-1639d is artikel OR 321 a I:

'Der Arbeitnehmer hat die ihm iibertragene Arbeit sorgfaltig auszufiihren und
die berechtigten Interessen des Arbeitgebers in guten Treuen zu wahren'.

Het omvat de zogenaamde Sorgfaltspflicht en de Treuepflicht, welke laatste
plicht bij de herziening van het arbeidsrecht in 1964 uitdrukkelijk in de
wet is opgenomen. De toepassing van de Treuepflicht is een uitvloeisel
van het persoonsgebonden karakter van de arbeidsovereenkomst, waarbij
het niet gaat om enkel 'Verrnogensleistungen' , maar om een op een bepaald
gevolg gerichte arbeid.!" De Treuepflicht is ook van toepassing op andere
overeenkomsten tot het verrichten van arbeid, zoals de opdracht. 124

Waar de Sorgfaltspflicht met name betrekking heeft op de wijze waarop
de arbeidsprestatie moet worden verricht, is de Treuepflicht meestal een
verzamelbegrip voor verschillende nevenverplichtingen die op de werknemer
rusten. Deze verplichtingen zijn te onderscheiden in 'positive Leis-
tungspflichten' en 'negative Leistungspflichten'.
De positive Leistungspflicht is in feite

'diePtlichtzurWahrungder Interessen des Arbeitgebers, zu getreuer, gewissen-
hafter Ausfiihrung der Arbeit und damit zur Vornahme aile dessen, was mit
Riicksicht auf Interessen, Ansehen, Ruf, ungestorten Gang des Geschafts,
Abwendung oder Anzeige drohender erheblicher Gefahren, auf Obhut
anvertrauter Sachen usw., gernaf) der Stellung und des in den Arbeitnehmers
gesetzten Vertrauens in einem dem Vertrag entsprechendem Malle, nach Treu
und Glauben erwartet werden darf, ohne daf damit dem Arbeitnehmer eine
Aufopferung der eigenen berechtigten Interessen zugemutet werden soll.'!"

Een uitvloeisel hiervan is bijvoorbeeld de plicht om de werkgever over
aile wezenlijke voorvallen in het bedrijf te informeren.

De negative Leistungspflichten van de Treuepflicht worden gekenmerkt
door het gebod:

123 Zie A. Staehelin, Zurcher Kommentar, Teilhand V 2c, art. 321a, N. 6.
124 Zie Staehelin, t.a.p.
125 Staehelin, a.w. N. 10.
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'alles (zu)unterlassen, was den Arbeitserfolg vereiteln oder sich sonst nachteil ig
auf den Arbeitgeber und seinen Betrieb auswirken konnte, und zwar nicht nur
wlihrend der Arbeitszeit, sondern auch wlihrend der Freizeit'. 126

Dit omvat onder meer het verbod van concurrentie, de geheimhoudings-
plicht, het verbod van het maken van 'abschatzige Bemerkungen tiber den
Arbeitgeber und seinen Betrieb bei Mitarbeitern und Kunden"?", alsmede
het misbruik maken van machines en installaties voor prive doeleinden. 128

Het verrichten van betaalde werkzaamheden voor een derde die concurrerend
zijn met de werkgever, leidt steeds tot schending van de Treuepflicht.!"
Het verbod daartoe is neergelegd in artikel OR 321 a III. 130

5.4 Toeeigening van corporate opportunities

5.4.1 Toeeigening aan te merken als vorm van concurrentie

In de voorgaande paragraaf werd gesproken over het verbod van concurren-
tie met de werkgever. De vraag rijst in hoeverre het vraagstuk van corporate
opportunities in geval van toeeigening door de werknemer samenvalt met
de problematiek van concurrentie met de werkgever. Met ander woorden:
in hoeverre is de toeeigening door een werknemer van een aan de
vennootschap toebehorende - en niet vrijgegeven - corporate opportunity

126 Staehelin, a.w. N. 14.
127 Staehelin, a.w. N. 19.
128 Zo werd (in het begin van deze eeuw) in strijd met de Treuepflicht geoordeeld het gedrag

van de chef van een bierdepot van een brouwerij. die onder meer als tank had her afhalen
van bier van het station, het vullen van de flessen en het afleveren van het bier en ijs aan
klan ten en tevens de verwrging van het daarhij te gebruiken paard en wagen, welk gedrag
eruit bestond dat de chef heimelijk het paard en wagen ook gebruikte voor het transport
van goederen dat hij voor eigen rekening voor derden verrichte. Bundesgericht 27 november
1908, BGE 34 II 694 e.v.

129 Zie Staehelin, a.w. N. 49.
130 Voor een part-time werknemer kan evenwel gelden dat de werkgever niet mocht verwachten

dat de werknemer zich zou onthouden van werkzaamheden bij concurrenten; alsdan is er
sprake van een stilzwijgende toestemming in een beperking van het bepaalde in voomoemd
artikel. Aldus Streiff en Von Kaenel, a.w. N. 10, met verwijzing naar Rehbinder, in:
Mitteilungen des Instituts fur Schweizerisches Arbeitsrecht, 1986, p. 88.
Vgl. in dit verband de Arnerikaanse uitspraak in Burg v. Hom (zie § 2.2 van hoofdstuk
2 en noot 36 daarbij) waarin het US Court of Appeals oordeelt dat 'a person's involvement
in more than one venture of the same kind may negate the obligation which might otherwise
he implied to offer similar opportunities to anyone of them'.
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te zien als een specifieke verschijningsvorm van concurrentie met de
werkgever.
Uniken Venema stelt dat de meeste gevallen van toeeigening van een
corporate opportunity tevens te beschouwen zijn als een concurrerende
handeling, waarbij men bedenke dat - zo stelt hij - 'aan een ondememing
concurrentie kan worden aangedaan zowel aan de "verkoopzijde", als ook
aan de "inkoopzijde'".!" Dit argument komt mij overtuigend voor.
Alhoewel men bij concurrentie met een onderneming in eerste instantie
denkt aan de afzetmogelijkheden, omdat in de regeljuist daar de concurren-
tie het duidelijkst naar voren komt, is er geen reden om de mededinging
aan de 'inkoopzijde', die veelal de bron vormt voorde 'verkoopzijde', van
het begrip concurrentie uit te sluiten. Aan beide zijden is mededinging
mogelijk, in die zin dat men met een ander dingt naar iets wat in beginsel
slechts maar aan een vergeven kan worden. J32

Toeeigening door een werknemer van een niet vrijgegeven corporate
opportunity kan men dus meestal zien als een vorm van concurrentie en
is reeds om die reden strijdig met de verplichtingen van de werknemer onder
de arbeidsovereenkomst.

Men vergelijke in dit verband het Zwitserse recht waar voorbeelden van
toeeigening van een niet vrijgegeven corporate opportunity in de arbeidsrech-
telijke literatuur en rechtspraak aan de orde komen als gevallen van de
Treuepflicht schendende concurrentie. Een duidelijk voorbeeld van de
corporate opportunity-problematiek in de rechtspraak is de uitspraak van
het Kassationshof inzake het geval van een directeur van een filiaal van
een architectenbureau, die verscheidene malen in zijn vrije tijd omvangrijke
ingenieurswerkzaamheden verrichtte en zich daarvoor in prive liet betalen,
zonder dat zijn werkgever daarvan wist. 133

Voorts noemt Staehelin - onder verwijzing naar rechtspraak- de volgende
voorbeelden:

de werknemer concurreert met de werkgever en troggelt hem klanten
af;

131 Uniken Venema, Corporate opportunities, p. 192.
132 Zie voor een nuancering van deze vergelijking § 6.
133 Uitspraak van 20 november 1979, BGE 105 IV 307. Het betrofhier een strafzaak, waarin

de betrokken directeur wordt veroordeeld tot voorwaardelijke gevangenisstraf van twee
maanden; de klant van de firma, die hem in prive de opdracht had gegeven, wordt wegens
rnedeplichtigheid (aan de strafrechtelijke inbreuk op de Treuepflicht) veroordeeld tot een
maand voorwaardelijke gevangenisstraf.

182



Betrokkenen

een werknemer poogt zijn werkgever het alleen-vertegenwoordigings-
recht voor een door hem verhandeld produkt te laten ontnemen en
aansluitend aan hem zelf te doen toekennen;
een afdelingschef stelt aan een buitenlandse firma, die tot dan toe
uitsluitend aan zijn werkgever leverde, voor om hem als vertegen-
woordiger voor heel Zwitserland aan te stellen, en correspondeert met
een ander bedrijf over een zeer grote order en sluist onderde1en daarvan
door naar een derde, zonder daarvan aan zijn werkgever melding te
maken.P'

In de literatuur wordt tevens genoemd het voorbeeld van 'Treuebruch' eruit
bestaande dat een part-time medewerker, klanten voor wie hij werkzaam
is ertoe beweegt toekomstige opdrachten bij hem voor eigen rekening te
plaatsen.!" alsmede - als inbreuk op de uit de Treuepflicht voortvloei-
ende geheimhoudingsplicht - het ten eigen bate 'verwerten' door een
werknemer van bedrijfsgeheirnen.!"

De toeeigening van een niet vrijgegeven corporate opportunity door een
werknemer zal in het Zwitserse recht dan ook in beginsel strijdig zijn met
de Treuepflicht, vanwege het concurrerende karakter van die handeling.

5.4.2 Rechtspraak inzake corporate opponunities

Overigens is het de vraag of het enig verschil maakt voor de juridische
consequenties of toeeigening van een niet door de werkgever vrijgegeven
corporate opportunity al dan niet als concurrentie met de werkgever is aan
te merken. In deze paragraaf wordt ingegaan op een aantal gerechtelijke
uitspraken waarin toeeigening van een corporate opportunity aan de orde
was.

Ret arrest van de Hoge Raad van 2 januari 1925, had betrekking op het
vonnis van de Rechtbank dat het vragen door een werknemer aan een
Engelse firma om haar agent in Nederland te mogen worden, terwijl de
werknemer moest weten dat zijn werkgever zich moeite gaf dat agentschap
te verkrijgen, zo zeer in strijd was met de verplichtingen van de werknemer

134 Staehelin, a.w. N. 51.
135 Streiff en Von Kaenel, a.w. N. 4.
136 Streiff en Von Kaenel, a.w. N. 12.
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tegenover zijn werkgever, dat hierin een dringende reden voor ontslag was
gelegen.!"

In de zaak waarover de Rechtbank Rotterdam in haar vonnis van 9 januari
1930 beslist, ging het om het afuandig maken door een bediende aan zijn
patroon van een reeds vijfentwintig jaar aan hem opgedragen lucratief
agentschap, dat - zo oordeelt de Rechtbank als onbetwist- na expiratie
van het lopende contract anders voor de patroon zou zijn gecontinueerd.
De Rechtbank oordeelt dat appellant als bediende verplicht was naar beste
vermogen de belangen van patroon te behartigen en dat de bediende zich
aan wanprestatie onder de arbeidsovereenkomst schuldig maakte indien
hij stappen ondernam om de overgang van het agentschap op hem zelf te
bewerkstelligen; op grond daarvan is de bediende schadeplichtig.!"

Ook in de zaak van het Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen van
10 maart 1969 ging het om een werknemer die trachtte achter de rug van
zijn werkgever om een van diens belangrijkste agentschappen zelf in handen
te krijgen. Het Hof oordeelt dat dit een dringende reden tot ontslag oplevert:

'zulk handelen van de werknemer betekent immers niet aileen een ernstig mis-
bruik van vertrouwen, maar tevens een poging tot benadel ing van de werkgever
in juist die belangen tot welker behartiging de werknemer zich verbond' .139

Verwant met de problematiek van corporate opportunities is de casus in
het Spek en reuzel-arrest. 140

Smits had - eerst als medewerker, later als mede-directeur - transacties
verricht en de winsten daarop aan zichzelf ten goede laten komen. In de
procedure werd op deze winsten door de vennootschap aanspraak gemaakt. Als
verweer was aangevoerd door Smits dat de transacties buiten het statutaire doel
van de vennootschap vielen, waardoor de NY niet was gebonden en Smits
derhalve geacht moest worden de transacties zelf te hebben verricht (en om
die reden de daaruit voortvloeiende winsten aan hernzelf toekwamen). Deze
stelling inzake de doelomschrijving vindt in de ogen van de Hoge Raad geen
steun in de wet.

137 Nl 1925,343; aan het oordeel van de Hoge Raad was slechts onderworpen de vraag of het
ontslag onverwijld was gegeven.

138 Nl 1931,487.
139 Antilliaans luristenhlad 1969, p. 332 e.v. Opmerkelijk is her verweer van de werknerner

dat zijn handelwijze in handelskringen niet ongebruikelijk is!
140 HR 21 december 1956, NJ 1958, 102.
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Het college oordeelt dat Smits die in dienst van de NY te haren name
bedoelde transacties had afgesloten en tot een goed einde had gebracht,
de daaruit voortvloeiende winsten niet met een beroep op het rechtens nietig
zijn van de transacties aan de NY mag onthouden. Wat betreft de grondslag
van de vordering merkt Drion op in zijn bespreking van het arrest dat in
plaats van de gekozen grondslag van artikel 1401 oud BW de vordering
gebaseerd had kunnen zijn op grond van verplichtingen voortvloeiend uit
de arbeidsovereenkomst. 141

In dit arrest was de problematiek van corporate opportunities niet (meer)
direct aan de orde nu de transacties geacht werden in naam van de NY,
in tegenstelling tot op naam van de functionaris, te zijn aangegaan.'?

De problematiek van corporate opportunities was rechtstreeks in het geding
in een zaak waarin functionarissen van een onderneming zonder medeweten
van de ondernemingsleiding tevens werkzaam waren voor een wederverko-
per van de onderneming en daardoor winstmarges bij afzetmogelijkheden
deels ten eigen bate lieten komen.

De casus, aan de orde in het arrest van HR 28 januari 1977,'43 was als voigt.
Meij en Horn waren als free-lance medewerker (via een constructie van een
vennootschap onder firma) werkzaam bij Boom. Als (part-time) boekhouder
respectievel ijk buitenl ands correspondent waren zij tevens belast met de opbouw
en uitbreiding van de export van Boom's produkt (Davy's Garnishing Paste,
een pasta van imitatie truffel). Met de afnemer Verhagen kwam Boom overeen
dat deze zijn produkten met fikse korting - vergeleken met de prijs die Boom
aan andere afnemers voor export berekende - zou kunnen betrekken voor
wederverkoop in het buitenland. Boom stelde dat de korting uitsluitend gold
voor exporten naar Zuid-Amerika; het opgedragen bewijs op ditpuntwerd even-
wei niet geleverd. Meij en Horn gingen met Verhagen heimelijk een vennoot-
schap onder firma genaamd Verhagen Groothandel aan die de produkten op
vorenbedoelde voorwaarden van Boom ging betrekken. Vervolgens bleek Boom
or de Europese markt een geduchte concurrentie van Verhagen Groothandel
te ondervinden. Boom stelde in de procedure dat Meij en Horn al hetgeen zij
voor Verhagen Groothandel hadden verkocht, hadden moeten verkopen binnen
het kader van hun dienstbetrekking (waarvan het bestaan door Meij en Horn
werd betwist) met Boom; Boom vordert ter zake schadevergoeding.

141 NV 35 (1957), p. 61.
142 Het was anders geweest indien de stelling van Smits inzake de gevolgen van de doelornschrij-

ving waren gehonoreerd of indien het reeds door het Hof verworpen feitelijk verweer dat
de transacties daadwerkelijk in eigen naarn en niet in naam van de vennootschap waren aan-
gegaan, zou zijn aanvaard.

143 NJ 1977,301.
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Het Hof oordeelt zowel voor het gevaJ van het bestaan van een dienstbetrekking
tussen de betrokken functionarissen en Boom aJs voor het geval dat deze niet
bestond, dat nu geen concurrentieverbod was bedongen, Meij en Horn niet
onrechtmatig handelden door naast het werk voor Boom eigen zaken te doen.

In cassatie komt de Hoge Raad tot het oordeel dat ten onrechte buiten
beschouwing was gelaten dat aan Meij en Horn niet slechts werd verweten
het eigen zaken doen op zichzelf, maar het aan Boom concurrentie aandoen
met zijn eigen produkt onder de omstandigheden van het geval, terwijl Meij
en Horn als boekhouder en buitenlands correspondent werkzaam waren
en derhalve tussen Boom en hen een rechtsbetrekking bestond, al zou deze
geen dienstbetrekking zijn geweest. De Hoge Raad komt tot de conclusie
dat opnieuw onderzocht moet worden of Meij en Horn jegens Boom
onrechtmatig hadden gehandeld. 144

5.4.3 Verplichting om waarnemingen in kader van dienstbetrekking aan
werkgever ten goede te Laten komen

In dit verb and zij nog eens gewezen op het in § 5.3.2 genoemde antwoord
van de regering dat de verplichting om zonder toestemming van de
werkgever voor eigen of vreemde rekening geen zaken te doen uit de
algemene regel van (thans) artikel 7A: l639d voortvloeit.

Tevens zij gewezen op de passage in de Memorie van Toelichting bij artikel
1639d in de wet van 1907, waarin wordt gesteld dat onder dit voorschrift
zijn begrepen tal van verplichtingen die elders in de wet zijn opgenomen
of door schrijvers worden aangewezen, doch die in een algemene regeling
moeilijk een bepaalde formulering kunnen vinden

'bijv. de verplichting des arbeiders, den werkgever verslag te doen over al
hetgeen hij bij de vervulling der dienstbetrekking heeft waargenomen'. 145

Hier wordt er blijkbaar vanuit gegaan dat de werknemer steeds waarneemt
ten behoeve van de werkgever en niet voor zichzelf: de beperking van dit
beginsel is (slechts) gelegen in de woorden 'bij de vervulling der dienstbe-
trekking' .

144 Navraag hij het Haagse Hof - waamaar de zaak door de HR voor verdere behandeling
is verwezen -leer! dat geen eindarrest is gewezen wegens royement van de procedure door
partijen.

145 Bles, a.w. derde deel, p. 404.
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Bij de wetsbepaling stond de wetgever blijkbaar voor ogen dat de werknemer
- in het kader van zijn functie - dat wat hij ziet en hoort aan de
vennootschap dient te melden voor zover dat voor deze relevant kan worden
geacht, ook indien dit niet specifiek tot zijn taakstelling behoort. Het betreft
hier een impliciete verplichting die aan elke functie in dienstbetrekking is
verbonden. Aannemelijk is dat deze verplichting is gestoeld op de gedachte
dat de informatie die de werknemer in de uitoefening van zijn functie
bereikt, aan de werkgever toebehoort. Met andere woorden: de werknemer
moet dat wat hij waarneemt aan de werkgever ten goede laten komen.

Uit de aard der zaak zal dit beginse1 zijn beperking hebben in die
waarnemingen en informatie die voor de werkgever relevant kunnen worden
geacht; ontbreekt zodanige mogelijke relevantie dan zal het beginsel niet
gelden. De vraag wanneer de inforrnatie inzake een business opportunity
mogelijk relevant is voor de werkgever loopt mijns inziens parallel met
de vraag wanneer een business opportunity als een corporate opportunity
kan worden aangemerkt. 146 Bereikt een werknemer informatie inzake een
business opportunity die als corporate opportunity kan worden aangemerkt,
dan zal hij - zo kan reeds op grond van de in artikel 7A: 1639d vervatte
meldingsplicht worden geredeneerd - deze informatie aan de werkgever
moeten melden en aan hem ten goede moeten laten komen.

Het voorgaande geldt voor inforrnatie die de werknemer bereikt in de
uitoefening van zijn dienstbetrekking. Voor de bestuurder zal, gezien zijn
bestuurstaak en zijn rol als vertegenwoordiger bij uitstek van de vennoot-
schap, informatie met betrekking tot een corporate opportunity steeds geacht
moeten worden hem in zijn functie te bereiken. Wat dat betreft is de
bestuurder de verpersoonlijking van de vennootschap. Hetzelfde geldt voor
de als verlengstuk van de bestuurder te beschouwen hoge functionarissen.
Ook zij moeten met betrekking tot informatie over een opportunity die als
een corporate opportunity kan worden gekwalificeerd, geacht worden steeds
ter uitoefening van de dienstbetrekking te handelen. Deze identificatie van
de hoge functionaris met de vennootschap is ook in het Zwitserse recht
voor Staehelin het argument als hij stelt dat een versterkte Treuepflicht geldt
voor

146 Zie hierover hoofdstuk 4.
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'Arbeitnehmer in leitender Stellung, die gegen auBen den Betrieb des Arbeitge-
bers verkorpern, da ihre Handlungen von Dritten ihrem Arbeitgeber angerechnet
werden konnen.' \47

5.5 Artikel 7A:1639 en 7A:1639d en de positie van werknemer

5.5.1 Yerhouding tussen artikel 7A:1639 en 7A:1639d

Net zomin als in de in § 5.4.2 genoemde rechtspraak in het geding zijnde
handelingen onder de noemer 'concurrentie' worden gebracht, wordt in
deze rechtspraak een verwijzing naar artikel 7A: 1639d gemaakt. Eveneens
blijft de bepaling van artikel 7A:1639 onvermeld. Deze bepaling wordt
veelal in onmiddellijk verband gezien met die van artikel 7A: 1639d.148

Het karakter is echter enigszins anders en artikel 7A: 1639d kan dan ook
niet als een uitwerking van artike17 A: 1639 worden gezien. Artikel 7A: 1639
geeft volgens de Memorie van Toelichting een omschrijving van de aard
en de omvang van de door de werknemer te verrichten arbeid.!" terwijl
artikel 7A: 1639d - naast de bijzondere bepaling van artikel 7A: 1639 -
een algemeen voorschrift is dat voor de arbeidsovereenkomst de toepassing
is van artikel 6:248.150

Artikel 7A: 1639 heeft aldus betrekking op de arbeidsprestatie, de inzet die
geleverd moet worden. Deze arbeidsprestatie kan door nevenactiviteiten
van de werknemer in het gedrang komen, bijvoorbeeld indien deze te veel
inspanning van de werknemer vergen, 151 ook al zijn de nevenwerk-
zaamheden niet concurrerend van aard. Ten aanzien van nevenwerkzaam-
heden van een werknemer die de door hem jegens zijn werkgever verrichtte
en te verrichten arbeidsprestatie weer geheel of gedeeltelijk afbreken, kan
gesteld worden dat deze een schending van de plicht ex artikel 7A: 1639
opleveren. 152 Door de verwijzing naar de bedongen arbeid, wordt in artikel
7A: 1639 een relatie gelegd met de functie van de werknemer bij de werkge-
ver.

147 Zie noot 98.
148 Zie Arbeidsovereenkomst, BW, art. 1639, aant. I.
149 Zie Bles, a.w. derde deel, p. 398.
150 Bles, a.w. derde deel, p. 404.
)51 Zie hierover § 5.2.2.
152 Zie § 5.3.1.
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Het algemene voorschrift van artikel 7A: 1639d is ruimer: het gaat in het
algemeen om het handel en als een goed arbeider. Genoemd werd al de aan
deze bepaling gekoppelde verplichting van de werknemer om de werkgever
van zijn waarnemingen op de hoogte te houden, ook indien dit geen
onderdeel van zijn functie in strikte zin is. Voorts kan ten aanzien van
nevenwerkzaamheden van de werknemer die niet zo zeer zijn eigen
arbeidsprestaties (eventueeI met inbegrip van die van zijn directe coliega 's)
voor zijn werkgever ongedaan maken of anderszins aantasten, doch weI
die van andere werknemers, de vraag worden gesteld of zodanig handelen
afbreuk doet aan zijn ex artikel7 A: 1639 verplichte arbeidsprestatie jegens
de werknemer; in die situatie lijkt naleving van de verplichting ex artikel
7A:1639d eerder in het geding.

Wanneer bij artikel 7A: 1639 de eigen arbeidsprestaties en eigen functie
bij de werkgever centraal staan, zou ten aanzien van artikel 7A: 1639d
gesteld kunnen worden dat in geval van concurrentie of andere de werkgever
schadende handelingen, eerder de functie (in de zin van rol) van de
werknemer ten aanzien van die concurrentie of die schadelijke handelingen
aan de orde is. Ook die functie (in laatstbedoelde zin) zal van belang zijn.
Immers, om te beoordelen in hoeverre werkzaamheden, met name als die
deel uitmaken van een groter geheel, aangemerkt kunnen worden als
concurrerend of anderszins schadelijk voor de werkgever, zal moeten
worden gekeken naar de specifieke rol die de werknemer (in dienst van
de werkgever die daarvan schade ondervindt) daarin speelt. 153

Het feit dat een koffiejuffrouw op part-time basis in dienst van de
werkgever, soortgelijke werkzaamheden voor een concurrerend bedrijf
verricht, zal niet spoedig als ontoelaatbare concurrentie door de koffiejuf-
frouw aan haar werkgever worden aangemerkt. Geeft daarentegen diezelfde
koffiejuffrouw als nevenwerkzaamheid leiding aan bedrijfsactiviteiten die
haar werkgever direct concurrentie aandoen, dan zal het antwoord anders
kunnen luiden.

Overigens denk ik niet dat het onderscheid tussen artikel7 A: 1639 en artikel
7A:1639d te ver moet worden doorgevoerd. In de problematiek van
corporate opportunities zullen het e1kaar deels overlappende, deels

153 Vgl. Adv.Gen. Franx bij HR 28januari 1977, NJ 1977,301, die ten aanzien van deal dan
niet rechtmatigheid van het doen van 'eigen zaken' oprnerkt: 'Van wezenlijk belang is m.i.,
welke de aard van de "eigen zaken" is en op welke wijze de "eigen zaken" worden gedaan. '
(p. 1053 linker kolorn).
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aanvullende, doch in ieder geval nauw aan elkaar verbonden, rechtsgronden
zijn.

5.5.2 Positie werknemer bij werkgever

Hiervoor is gesteld dat bij artikel 7 A: 1639 de eigen arbeidsprestatie en
de eigen functie van de werknemer centraal staan. De bepaling ziet op een
goede arbeidsprestatie en verzet zich tegen handelingen van de werknemer
die de prestatie aantasten of in het gedrang doen komen. In § 1.1 is reeds
ingegaan op de taak van de bestuurder om leiding te geven, nieuwe projecten
te entameren, kort gezegd: om het centrale punt in en van de vennootschap
te zijn. Voorts is gewezen op de uit de vertegenwoordigingstaak voortvloei-
ende plicht om eigen waarnemingen en informatie aan de vennootschap
ten goede te laten komen. De hoge functionarissen hebben van de
bestuurstaak afgeleide taken, hetzij doordat aan hen taken zijn gedelegeerd,
hetzij doordat zij als adviseur en k1ankbord als het ware in het bestuur
worden betrokken.
In § 3 is betoogd dat toeeigening van een niet vrijgegeven corporate
opportunity door een bestuurder strijdig is met zijn taak. In termen van
het arbeidsrecht levert dat een schending op van artikel 7A: 1639. Voor
de hoge functionarissen die in het verJengde van de bestuurder werkzaam
zijn, geldt dit in beginsel eveneens. Mocht men evenwel menen dat onder
omstandigheden de taak van de functionaris niet als een verlengstuk van
de bestuurder kan worden gezien, of de corporate opportunity die in het
geding is in onvoldoende relatie staat met de eigen arbeidsprestatie van
de hoge functionaris, dan zal toeeigening door hem van de opportunity
eerder onder het verbod van artikel 7 A: 1639d vallen; de toeeigening doet
atbreuk aan de arbeidsprestatie van anderen met betrekking tot de
verwerving van de opportunity.

Artikel 7A:1639 kan ook baat bieden, afhankelijk van de positie van de
werknemer, in gevallen waarin ten aanzien van de rol van de functionaris
bij de gewraakte handelingen tot de conclusie is gekomen dat er niet sprake
is van concurrentie door de werknemer met zijn werkgever of toeeigening
van een aan de werkgever toebehorende opportunity, maar desalniettemin
het handelen van de functionaris strijd oplevert met zijn verplichting ex
artikel7 A: 1639 om de bedongen arbeid naar beste vermogen te verrichten.

Ik noem twee voorbeelden. Ten eerste de situatie dat een functionaris kennis
heeft van een corporate opportunity die de vennootschap wordt 'ontnomen'
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doordat de opportunity door een ander wordt toegeeigend, bij welke toeeige-
ning de functionaris een bepaalde rol spee\t; daarbij is die rol van de
functionaris dusdanig indirect of ver verwijderd, dat niet gesteld kan worden
dat de functionaris de opportunity heeft toegeeigend. Wanneer het tot de
specifieke taakstelling van de functionaris behoort om dit soort opportunities
in de markt voor de vennootschap op te sporen en hij deze opportunity als
zodanig in de markt ook heeft gesignaleerd, zou hem mogelijk door zijn
werkgever kunnen worden verweten dat hij zich niet van zijn taak heeft
gekweten (in het bijzonder de verplichting om de bedongen arbeid naar
beste vermogen te verrichten) door onvoldoende te trachten de opportunity
voor de vennootschap te verwerven en deze in feite ten gunste van een
'derde' te laten lopen.!"

Als tweede voorbeeld is te denken aan de situatie waarin een werknemer
een financieel belang heeft in een concurrerende onderneming welk belang
- hetzij qua grootte, hetzij qua daaraan verbonden zeggenschap - zodanig
is dat het niet als een vorm van concurrentie met de werkgever kan worden
aangemerkt. Ik zou willen aannemen dat in die situatie de functie van de
werknemer bij zijn werkgever van belang is voor de vraag of het houden
van zo'n belang - ook al kan dat niet als concurrentie worden aange-
merkt - ontoelaatbaar is jegens zijn werkgever: voor de koffiejuffrouw
zal de vraag anders beantwoord worden dan voor een directeur van een
vennootschap. Ten aanzien van de functie van de bestuurder en de hoge
functionaris zou gesteld kunnen worden dat dit een vertrouwenspositie is
die zodanige excJusieve toewijding aan de werkgever veronderstelt, dat
het houden van een financieel belang in een concurrent daar onder
omstandigheden'P haaks op staat.!"

154 Vgl. § 3.2.2 over de in het enqueterecht gebezigde terminologie inzake het zich op andere
dan zakelijke gronden laten ontgaan van winstgevende opdrachten ten gunste van andere
betrokkenen.
Een soortgelijke redenering wordt gevolgd in het cornmentaar bij § 5.05 van de ALI Principles
of Corporate Governance waar (op p. 288 en 289) wordt gesteld: 'Section 5.05 imposes
upon directors or senior executives the obligation to offer a corporate opportunity to the
corporation only if they wish to pursue it for their personal benefit (... ). However, director
or senior executives may under certain circumstances be liable for breach of duty of care
if they allow an opportunity to be forgone that they are charged with pursuing for the
corporation. '

155 Hierbij is relevant de grootte van het belang of - meer algemeen - de betrokkenheid van
de functionaris bij de concurrent. Zo zal het een bestuurder van een vennootschap in beginsel
zijn toegestaan aandelen te houden in een beursgenoteerde concurrerende vennootschap.
Anders is de situatie indien de bestuurder een substantiele participatie in de concurrent heeft.
Het gaat hier om de rol die de functionaris inneemt ten aanzien van de concurrerende
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Men vergelijke in dit verband de Treueptlicht in het Zwitserse recht die
wordt geschonden door handelingen die een vertrouwensbreuk bewerkstelli-
gen. Zo is strijdig met de Treueptlicht, de overeenkomst met een belangrijke
klant of toeleverancier van de werkgever, welke tot persoonlijk voordeel
van de werknemer strekt, aangezien dit de onafhankelijkheid van de
werknemer aantast. 157

5.5.3 Rol werknemer bij gewraakJe handeling

Eveneens van belang is de aard en de wijze van betrokkenheid van de
functionaris ten aanzien van de concurrerende of anderszins voor de
werkgever schadelijke handelingen. Die rol is van belang voor de vraag
Of er sprake is van concurrentie c.q. toeeigening van een niet vrijgegeven
corporate opportunity door de werknemer. Kan de rol van de werknemer
worden gezien als strijdig met de norm van in het bijzonder artikel
7A: 1639d, waaruit blijkens de wetsgeschiedenis voortvloeit het verbod om
voor eigen of vreemde rekening zaken in de bedrijfstak te doen?
Deze vraag zal zich met name voordoen indien het handelen van de werkne-
mer deel uitmaakt van een groter geheel of zijn handelen indirect - bijvoor-
beeld via stromannen of via tussengeschoven vennootschappen - plaats-

ondememing; zie hiema § 5.5.3.
156 Dat het bestaan van een vertrouwenspositie in deze prohlematiek een rol speelt, hlijkt uit

het arrest van HofDen Haag 15 mei 1957, NJ 1957,670, waar het ging om concurrentie
na beeindiging van het dienstverband. De vertrouwenspositie die de gewezen werknemer
hij zijn werkgever innam, hrengt met zich dat in strijd met de maatscbappelijke zorgvuldigheid
wordt geoordeeld dat hij zich reeds kort na de beeindiging van zijn dienstverband erop
toelegde om op klanten van zijn gewezen werkgever over te halen bun opdrachten voortaan
aan hemzelf te geven. Van dezelfde strekking: Hof Den Haag, 14 februari 1985, NJ 1987,
243 en het arrest van hetzelfde Hof van 25 maart 1987, NJ 1988, 523 in welk laatste geval
het ging om de beoordeling van de oprichting door een werknemer tijdens zijn dienstverhand
van een BV die beoogde op hetzelfde terrein als dat van zijn werkgever werkzaam te zijn.
Zie in dit verband ook de uitspraak van Kantongerecht Enschede van 5 juni 1919, RBA,
negende serie, nr. 5, p. 20 waarin ten aanzien van een procuratiehouder wordt geoordeeld
dat als een stilzwijgende voorwaarde voor het bekleden van de positie die hij had, moet
worden beschouwd de verplichting om geen belang te hebben bij een ondememing met wie
hij namens de werkgever in rechtsbetrekkingen trad. Zie voor een meer recente beslissing
Rechtbank Breda 18 oktober 1991, KG 1991, 391, waar voor het aannemen van een post-
contractueel concurrentieverbod in aanmerking wordt genomen dat de gewezen werknemer
gedurende zijn dienstverband een persoonlijke relatie met clienten van de werkgever had
opgebouwd, welke hij niet onmiddellijk na beeindiging van het dienstverband ten eigen bate
mocht aanwenden.

157 Streiff, a.w. N.4. Daarbij wordt als voorbeeld genoemdr'Darlehen an den Baufiibrer des
Architekten oder an einen Massgebenden Angestellten des Bauherm durch die mit einem
Bau beauftragte Bauuntemehmung'.
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vindt. Gaat het om indirecte handelingen, dan zal de mate van toere-
kenbaarheid daarvan aan de functionaris een rol spelen. Betreft het
handelingen die deel uitmaken van een groter geheel dan zal van belang
zijn of de (toe te rekenen) handelingen van de functionaris - juist in het
licht van het groter geheel - reeds op zich als strijdig met de verplichting
tot handelen als een goed arbeider zijn te beschouwen.

De vraagstelling komt in het bijzonder naar voren in geval van een financiele
relatie van de functionaris met de concurrent of degene die zich de corporate
opportunity toeeigende. Het is moeilijk om hiervoor een algemene regel
te geven. Wei kan men stellen dat naarmate het financieel belang meer het
karakter heeft van een speculatieve belegging met het oogmerk om op korte
termijn winsten te behalen, zodanig belang eerder ontoelaatbaar zal worden
geacht dan wanneer het om een passieve belegging van eigen middelen
gaat. 158

Voorts zal een rol spelen in hoeverre het financiele belang de derde in staat
stelde om de gewraakte handelingen te verrichten. 159

Bovenal lijkt me van belang in hoeverre de functionaris zeggenschap in
of anderszins bemoeienis heeft met de concurrent of degene die zich de
opportunity toeeigent. Ook kan hierbij een rol spelen of het belang kan
worden aangemerkt als een 'deelneming' , in die zin dat door de kapitaalver-
schaffer 'duurzame verbondenheid ten dienste van de eigen werkzaamheid' 160

wordt nagestreefd. Indien van zo'n zeggenschap of bemoeienis van de
functionaris sprake is, zal de gewraakte handeling hem spoedig kunnen
worden aangerekend.!"
De toerekenbaarheid van de handeling kan het gedrag of het belang van
de werknemer strijdig doen zijn met zijn verplichting ex artikel7 A: 1639d.

158 In gelijke zin ten aanzien van het begrip 'Geschafte machen' als bedoeld in art. 60 van het
Duitse Handelsgesetzbuch: Schlegelberger, a.w. p. 214. Vgl. voorts het door Brudney en
Clark in hun voorstel opgenomen specifieke regime voor 'passive investments'; zie §4.1.3
van hoofdstuk 1.

159 Vgl. de innoot 156genoemde uitspraak van het Kantongerecht Enschede, 5juni 1919, RBA,
negende serie, nr. 5, p. 20, waar het betrof een suhstantiele lening verstrekt 'ten einde deze
Vis in staat te stellen voor eigen rekening zaken te doen van den zelfden aard als ook ge-
daagde onder meer drijft' (p. 22 linker kolom).

160 Zie artikel 2:24c.
161 Alsdan kan gesteld worden dat de functionaris de gewraakte handeling heeft bewerkstelligd.

Vgl. de bepaling van art. 336a Sr. inzake rnisbruik van voorwetenschap die luidt: 'Hij die
(... ) een transactie( ... ) verricht of bewerkstelligt (... ).'.
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6 Overige werknemers

In de voorgaande paragrafen is ingegaan op de verplichtingen uit de
arbeidsovereenkomst voor werknemers, in het bijzonder voor bestuurders
en hoge functionarissen. De vraag rijst of het daar gestelde nuancering
behoeft voor werknemers met een lager functieniveau.
Het is zinnig bij deze vraagstelling in herinnering te roepen dat het wezen
van de dienstbetrekking is dat de werkgever de beschikking heeft over de
werkkracht van de werknemer. Dit kan omschreven worden als het recht
van de werkgever om te beschikken over de tijd van de werknemer: binnen
de beperkingen van de functie dient de werknemer daarin exclusief voor
de werkgever werkzaam te zijn.162 De artikelen 7A: 1639 en 1639d brengen
voor de werknemer een verbod mee om het door hemzelf of andere werkne-
mers verrichte werk weer af te breken. 16) In het licht hiervan zal de vraag
naar een verbod tot toeeigening van een niet vrijgegeven corporate
opportunity voorde overige werknemers van twee zijden worden benaderd.
Allereerst wordt ingegaan op de vraag waartoe de werknemer is verplicht,
toegespitst op de reikwijdte van de verplichting om waarnemingen van de
werknemer in het kader van de dienstbetrekking ten goede te laten komen
van de werkgever. De tweede benaderingswijze is de vraag waarvan de
werknemer zich dient te onthouden, waarbij wordt ingegaan op de reikwijdte
van het verbod voor de werknemer om de werkgever concurrentie aan te
doen.

Bij de vraag naar de verplichtingen van de werknemer is zijn functie van
primair belang. De functie is bepalend voor de op de werknemer rustende
informatieplichten, in het bijzonder de plicht om waarnemingen die hij bij
de vervulling van zijn functie doet, aan de werkgever ten goede te laten
kornen.P'

Daarbij zijn drie aspecten van de functie te onderscheiden. Allereerst het
werkterrein van de werknemer dat zich bijvoorbeeld bij de kantinemede-

162 Zie hiervoor § 5.2.1 Zie in dit verband voorts hel citaal in § 5.2.1 van Adv. Gen. Asser
die spreekt van een exclusieve aanspraak op de arbeidsinspanning van de werknemer die
in de arbeidsovereenkornst naar tijd, aard, male en kwaliteit is bepaald.

163 Zie hiervoor § 5.3.!.
164 De Memorie van Toelichting bij de weI van 1907 spreekt van 'de verplichting des arbeiders,

den werkgever verslag Ie doen over al hetgeen hij bij de vervulling der dienstbetrekking
heeft waargenornen' (cursivering toegevoegd); zie hiervoor § 5.4.3.
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werker zal beperken tot de kantine en dat bij de verkoopleider een breder
gebied bestrijkt.
Ten tweede is van belang in hoeverre de werknemer een leidinggevende
functie ter zake van een bepaald werkterrein vervult. Een leidinggevende
functie zal meebrengen dat de werknemer met betrekking tot het werkterrein
geacht wordt een beleid te ontwikkelen en - indien relevant - bepaalde
ontwikkelingen te begeleiden of in gang te zetten. Voorts brengt de
leidinggevende functie een verhoogde loyaliteitsverplichting mee.
Tenslotte is relevant in hoeverre de werknemer in zijn functie de werkgever
naar buiten toe vertegenwoordigt en daarbij als doorgeefluik voor informatie
voor de werkgever dient op te treden. Voor de inkoper van de werkgever
zal de plicht om dat wat hij bij de uitoefening van zijn functie waarneemt
aan de werkgever ten goede te laten komen, eerder invulling krijgen dan
voor de archiefmedewerker.

Als voorbeeld noem ik de situatie dat een werknemer op de hoogte raakt
van de mogelijkheid om een aan het bedrijfsterrein grenzend perceel grond
aan te kopen, welke mogelijkheid als een corporate opportunity voor de
werkgever kan worden aangemerkt. Toeeigening van deze opportunity door
de werknemer die het onroerend goed van de werkgever beheert, zal eerder
strijdig zijn met de uit zijn functie voortvloeiende verplichtingen, dan
wanneer de toeeigening plaatsvindt door de archiefmedewerker; in dit laatste
geval lijkt mij in beginsel niet een strijd met zijn verplichtingen uit zijn
functie aanwezig.
De verwerving door de van huis uit zeer vermogende receptioniste van de
aandelen in het transportbedrijf dat de werkgever als belangrijkste klant
heeft, zal niet strijdig behoeven te zijn met de voor haar uit haar functie
voortvloeiende verplichtingen.!" Dit is anders indien de verwerving
plaatsvindtdoor het hoofd inkoop die onder meer voor de transportcontrac-
ten van de werkgever verantwoordelijk is.

Bij de vraag naar de reikwijdte van het verbod van de werknemer om in
concurrentie te treden met de werkgever, komt het erop aan in hoeverre
de handelingen van de werknemer als concurrentie zijn aan te merken. In
§ 5.4.1 is gesteld dat toeeigening van een niet vrijgegeven corporate
opportunity veelal als een vorm van concurrentie kan worden beschouwd.
Dit standpunt behoeft enige nuancering, in die zin dat gevallen denkbaar

165 Vgl. Tennessee Dressed Beef Co. v . Hall genoemd in § 2.7 van hoofdstuk 2 en noot 83
daarbij.
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zijn waarin de vergelijking met concurrentie minder aanspreekt. Bij
concurrentie is met name te denken aan een actieve vorm van wedijver,
waarbij duidelijk sprake is van afbreuk die de concurrentie doet aan de
inspanningen en prestaties van de (overige) werknemers. Als zodanig zijn
te beschouwen de gevaUen die aan de orde waren in de in § 5.4.2 genoemde
jurisprudentie. Het ging daarbij om het actief vragen om een agentschap
terwijl de werkgever dat eveneens poogde te verkrijgen, het afhandig maken
van een agentschap van de werkgever, en om het ten eigen bate laten komen
van de winst van bepaalde afzetmogelijkheden die ook door de werkgever
werden nagestreefd.
Van afbreuk aan de inspanningen en prestaties van de (overige werknemers
van de) werkgever is sprake indien verwerving van de door de werknemer
toegeeigende opportunity, of een soortgelijke opportunity, ook door de
werkgever wordt nagestreefd, in die zin dat de werkgever daarvoor een
actieve belangstelling aan de dag legt. Hiervan zal eerder sprake zijn indien
de activiteiten waarop de opportunity betrekking heeft gelijk zijn aan de
activiteiten van de vennootschap, dan wanneer slechts een verwantschap
tussen beide bestaan. Het kan zijn dat het ontplooien van de desbetreffende
activiteiten door de werkgever niet wordt nagestreefd, eenvoudigweg omdat
hij bij de mogelijkheid daarvan en de daaraan verbonden voordelen nooit
heeft stilgestaan. In zo'n situatie zal het de lagere werknemer vrij staan
om de corporate opportunity zelf aan te wenden, tenzij uit zijn functie om
bovenvermelde redenen de plicht voortvloeit om de opportunity onder de
aandacht van zijn werkgever te brengen. Van belang hierbij is de kenbaar-
heid voor de werknemer van het feit dat verwerving van de opportunity
door de werkgever wordt nagestreefd. Is de functionaris daarmee niet
bekend en behoort hij daarmee gezien de omstandigheden evenmin bekend
te zijn, dan staat het concurrerende karakter van de toeeigening de
toelaatbaarheid daarvan niet in de weg.

Ter zijde zij vermeld dat de kwalificatie als corporate opportunity - die
betekent dat voor de functionaris kenbaar is of behoort te zijn dat de
werkgever een redelijk belang heeft bij de opportunity - niet noodzakelij-
kerwijs meebrengt dat de werkgever voor de opportunity een actieve
belangstelling aan de dag legt waardoor de toeeigening van de opportunity
door de werknemer afbreuk zou doen aan de inspanningen en prestaties
van de werkgever. Ais voorbeeld noem ik de mogelijk als corporate
opportunity te kwalificeren opportunity om verzekeringen afte sluiten voor
het te verhypothekeren onroerend goed, voor een vennootschap die
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hypothecaire leningen verstrekt en daarbij als voorwaarde het afsluiten van
een verzekering stelt. 166

Concluderend kan worden gesteld dat toeeigening van een niet vrijgegeven
corporate opportunity door een werknemer die een lagere functie vervult,
verboden zal zijn indien de toeeigening als een voor hem kenbare vorm
van concurrentie met de werkgever is te beschouwen, in die zin dat atbreuk
wordt gedaan aan de inspanningen en prestaties zoals die doorde werkgever
(door middel van zijn werknemers) worden geleverd, Of indien de
toeeigening haaks staat op de verplichtingen die voor de werknemer uit
zijn functie voortvloeien.
Ook al wordt in voornoemd voorbeeld door het afsluiten van verzekeringen
mogelijk geen atbreuk gedaan aan de inspanningen en prestaties van de
werkgever, het toeeigenen van de daarop betrekking hebbende corporate
opportunity zal niet zijn toegestaan aan de functionaris die tot taak heeft
te onderzoeken welke verdere activiteiten de werkgever zou kunnen
ontplooien. Anderzijds zal het de vermogende receptioniste in voornoemd
voorbeeld verboden zijn om het transportbedrijf te verwerven, als zij weet
dat de werkgever zich erop richt om zelf een transportbedrijf te verwerven,
doordat de handeling dan als een vorm van concurrentie met de werkgever
is te beschouwen.

Is er geen strijd met de verplichtingen voortvloeiend uit de functie en kan
de handeling evenmin als voor de werknemer kenbare concurrentie met
de werkgever worden aangemerkt, dan zal het een werknemer in een lagere
functie zijn toegestaan om een corporate opportunity aan te wenden.
Het verschil met de regel voor bestuurders en hoge functionarissen ligt in
feite daarin dat bij hen de functie geacht wordt zoveel verplichtingen te
omvatten dat toeeigening van een corporate opportunity daarmee steeds
strijdig is.

166 Zie Goodman v. Perpetual Building Assoc. genoemd in § 2.3 van hoofdstuk 2 en noot 59
daarbij.

197



Hoofdstuk 5

7 Sancties bij schending van verplichtingen als werknemer

7.1 Aansprakelijkheid

7.1.1 Strekking en toepasselijkheid van artikel 7A:1639da

Artikel 7A: 1639da eerste lid bepaalt:

'De arbeider die bij de uitvoering van de overeenkomst schade toebrengt aan
de werkgever of aan een derde jegens wie de werkgever tot vergoeding van
die schade is gehouden, is te dier zake nietjegens de werkgever aansprakelijk,
tenzij de schade een gevolg is van zijn opzet ofbewuste roekeloosheid. Uit de
omstandigheden van het geval kan, mede gelet or de aard van de betreffende
overeenkomst, anders voortvloeien dan in de vorige zin is bepaald. '167

Van Schilfgaarde gaat in op de vraag hoe dit criterium zich verhoudt tot
de begrippen wanprestatie en toerekenbare tekortkoming en onderscheidt
de volgende twee benaderingen:
1. Pas wanneer de werknemer een ernstig verwijt kan worden gemaakt,

is er sprake van wanprestatie, hetgeen leidt tot schadeplichtigheid.
2. Oak zonder dat de werknemereen ernstig verwijt kan worden gemaakt,

kan er sprake zijn van wanprestatie van zijn zijde. In deze opvatting
leidt wanprestatie niet steeds tot schadeplichtigheid; dit is slechts het
geval wanneer de werknemer een ernstig verwijt kan worden ge-
rnaakt.r"

167 De bepaling sluit aan bij het door de HR in het Debrot-arrest (HR 4 februari 1983, NJ 1983,
543 (nt. PAS)) gegeven criterium voor aansprakelijkheid van de werknemer jegens zijn
werkgever: de werknemer is voor door hem in de vervulling van zijn dienstbetrekking aan
de werkgever toegebrachte schade eerst aansprakelijk , indien hem ter zake aile omstandighe-
den van het geval in aanmerking genomen, een emstig verwijt valt te maken. Het criterium
van 'emstig verwijt' is herhaald in HR 3 april 1987, NJ 1987,606. Voorts sluit de bepaling
aan bij de regel vervat in art. 6: 170 lid 3 inzakede draagplicht van de ondergeschikte wanneer
zowel hij als degene in wiens dienst hij stond, aansprakelijk zijn voor aan een derde door
een fout van de ondergeschikte toegebrachte schade. Hoofdregel is dat de ondergeschikte
geen draagplicht heeft, tenzij de schade het gevolg is van zijn opzet ofbewuste roekeloosheid.
Met opnerning van art. 7A: l639da is ook beoogd Ie verduidelijken dat voor wat betreft de
aansprakelijkheid van de werknemer jegens de werkgever, slechts een regime van toepassing
is. Tussen de termen 'ernstig verwijt' en 'opzet en bewuste roekeloosheid' bestaat in wezen
geen verschil. Zie ParI. Gesch. Aanpassing BW (Inv, 3, 5 en 6), p. 416.

168 P. van Schilfgaarde, De interne aansprakelijkheid van bestuurders, in: Schetsen voor Bakels,
Deventer 1987, p. 267 e.v., p. 270.
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Uit de Parlementaire Geschiedenis van artikel 7A: 1639da blijkt dat de
wetgever de tweede benadering voigt. 169 Afstand wordt daarmee genomen
van het weI in de literatuur"? ingenomen standpunt dat gelet op het
karakter van de arbeidsovereenkomst van een inspanningsverbintenis, fouten
van de werknemer bij de vervulling van zijn taak begaan, niet zonder meer
wanprestatie opleveren, en slechts opzet of grove nalatigheid van de
ondergeschikte als wanprestatie moet worden beschouwd.

Dit betekent dat het criterium van 'opzet of bewuste roekeloosheid' aileen
van belang is voor de aansprakelijkheid van de werknemer en geen
voorwaarde is om van een tekortkoming van de werknemer in de nakoming
van zijn verplichtingen te kunnen spreken. Dit kan van invloed zijn bij de
vraag naar sancties anders dan aansprakelijkheidstelling, die eventueel tegen
de werknemer kunnen worden getroffen.!"

Het is evenwel de vraag of het aansprakelijkheidsregime van artikel
7A: 1639da ook van toepassing is bij de corporate opportunity-problematiek.
Verdedigbaar is dat de bepaling hier toepassing mist omdat bij de
aanwending van een corporate opportunity juist niet in het kader van de
uitvoering van de arbeidsovereenkomst wordt gehandeld. Immers, uitvoering
van de arbeidsovereenkomst zou meebrengen dat de corporate opportunity
voor de werkgever zou worden aangewend; toeeigening door de werknemer
voor zichzelf betekent nu juist dat hij verzaakt aan de overeenkomst ter
zake uitvoering te geven. Aldus bezien mist artikel 7A: 1639da toepassing
bij de corporate opportunity-problematiek en is de werknemer op gewone
wijze aansprakelijk.
Tegen dit betoog kan men aanvoeren dat men zich daarmee op een hell end
vlak begeeft. De redenering zou ertoe kunnen leiden dat men artikel
7A: 1639da buiten toepassing verklaart als de schade is veroorzaakt door
een nalaten!" van de werknemer. Nalaten zou - aldus redenerend -

169 ParI. Oesch. Aanpassing BW (Inv. 3, 5 en 6), t.a.p.
170 Zie C.l.H. Brunner, Aansprakelijkheid naar draagkracht, Deventer 1973, p. 13,

H.C.F. Schoordijk, Het algemeen gedeelte van het verhintenissenrecht naar het Nieuw
Burgerlijk Wetboek, Deventer 1979, p. 196, alsmede de literatuur genoemd in Mon. Nieuw
BW B-46 (Oldenhuis), nr. 49.

171 Zie hierna § 7.2.
172 Men bedenke hierbij dat het verbod tot toeeigening van de corporate opportunity voor de

werknerner veelal sarnenhangt met de uit zijn functie voortvloeiende plicbt om informatie
met betrekking tot de opportunity aan de werkgever ten goede te laten komen; de niet
nakoming van die plicht kan als een nalaten worden gezien.
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duiden op een gebrek aan uitvoering, waardoor de bepaling geen toepassing
vindt.
Om die reden wordt hieronder nagegaan waartoe de regel van artikel
7A: I639da leidt indien men toch toepasselijkheid daarvan bij de corporate
opportunity-problernatiek zou willen aannemen.

7.1.2 Artike17A: 1639da: voorwaarde van opzet ofbewuste roekeloosheid

Bij toeeigening van een niet vrijgegeven corporate opportunity zal het
doorgaans niet gaan om een kleine fout zoals die door iedereen kan worden
gemaakt, maar om een welbewust handelen dat strijdig is met de belangen
van de werkgever. Althans het handelen zal welbewust zijn; de benadeling
van de werkgever behoeft niet welbewust te zijn, al zal de werknemer in
de regel weten of behoren te weten dat zijn handel en de werkgever schade
berokkent.

De vraag rijst dan ook waarop de opzet of bewuste roekeloosheid als
bedoeld in artikel 7A: 1639da lid I betrekking heeft.
Gezien de redactie van de bepaling ('de arbeider die bij de uitvoering van
de overeenkomst schade toebrengt aan de werkgever ( ... ) is te dier zake
niet jegens de werkgever aansprakelijk, tenzij de schade een gevolg is van
zijn opzet of bewuste roekeloosheid ') neem ik aan dat de eis van opzet of
bewuste roekeloosheid betrekking heeft op het toebrengen van schade, als
gevolg van de normoverschrijding.!" Gaat het daarbij om de ontstane
schade in volle omvang of slechts om schade op zich? Ik ben geneigd het
laatste aan te nemen.
Voorts dringt de vraag zich op of de voorwaarde van opzet of bewuste
roekeloosheid in een objectieve of subjectieve zin is te verstaan. Het begrip
opzet veronderstelt subjectiviteit; hetzelfde geldt - door de toevoeging
van het woord 'bewuste' - voor de voorwaarde van roekeloosheid.'?"

173 Tot die (zij het voorzichtige) conclusie komt men indien men denkt aan de situatie dat een
werknemer op het bedrijfsterrein vanwege grote haast bewust harder rijdt dan de toegestane
snelheid en doordat hij niet meer tijdig kan remmen een voetganger sehept. In die situatie
zal men - voor wat betreft het aanrijden van de voetganger - eerder spreken van bewuste
roekeloosheid dan van opzet van de werknerner. Daarmee Iijkt de kwali ficatie Diet betrekking
te hebben op de overschrijding van de maximum snelheid, die opzettelijk gebeurde,

174 Voor wat betreft de betekenis van de voorwaarde van bewuste roekeloosheid is het zinvol
te wijzen op de gelijkenis die deze voorwaarde vertoont met de - met name in het strafrecht
bekende - figuurvan voorwaardelijk opzet: dehandelende heeft weliswaar nietdespecifieke
bedoeling bepaalde gevolgen te doen intreden, doch beseft wei c.q. behoort te begrijpen
dat hij zich bloot stelt aan de geenszins als denkbeeldig te verwaarlozen kans dat zijn gedrag
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Deze benadering laat ruimte voor het verweer dat de werknemer niet wist
- alhoewel hij zulks behoorde te weten - dat de opportunity aan de
werkgever toebehoorde respectievelijk niet door de werkgever was
vrijgegeven.!"
In dat licht bezien is van belang, dat de Hoge Raad en de wetgever bij het
stellen van het criterium van opzet ofbewuste roekeloosheid met name oog
zullen hebben gehad op situaties waarin de werkgever door de wanprestatie
van de werknemer schade lijdt, zonder dat daar een voordeel van de
werknemer tegenover staat. Bij de problematiek van corporate opportunities
gaat het daarentegen om gevallen waarin de werkgever schade lijdt juist
door het voordeel dat de werknemer behaalt, althans beoogt te behalen.
Het komt me voor dat in die gevallen, waarin de schade van de werkgever
staat tegenover het door de wanprestatie door de werknemer nagestreefde
en/of behaalde voordeel, er sprake zal zijn van omstandigheden die ertoe
leiden dat van voornoemd criterium wordt afgeweken; daartoe schept de
laatste zin van het eerste lid van 7A: 1639da de mogelijkheid.!" Dit zal
mijns inziens met name het geval zijn indien als schadevergoeding wordt
gevorderd de afdracht van de door de werknemer ten gevolge van zijn
wanprestatie genoten winst, conform artikel 6: 104, of - voor zover
mogelijk - overdracht van de opportunity. 177

die gevolgen zal hebben; zie Contractenrecht, II E (lac. Hijma) nr. 1492.
175 Overigens kan met zich afvragen of de termen opzet en bewuste roekeloosheid niet aan een

zekere objectivering onderhevig zijn, zodat de subjectiviteit niet zover doorgevoerd behoeft
te worden als hiervoor uiteengezet, met name in gevallen waarin het niet zozeer gaat om
fysieke schade of letsel, maar om handelingen van administratieve aard die econornische
schade veroorzaken. Hiervoor pleit de uitlating in de Mernorie van Antwoord II, dat tussen
de formuleringen 'emstig verwijt' en 'opzetofbewuste roekeloosheid' in wezen geen verschil
bestaat, alsmede de passage in dezelfde Memorie dat laatstgenoemde woorden 'niet goed
passen bij de gedragingen van administratief personeel ( ... ), terwijl de omschrijving "ernstig
verwijt" voor die gevallen zeer weI als passend equivalent van "opzet of bewuste
roekeloosheid" kan worden gebezigd'. Zie ParI. Gesch. Aanpassing BW (Inv. 3, 5 en 6),
p.416.

176 Als voorbeeld voor zodanige afwijking van de algemene regel wordt in de Parlementaire
behandeling genoemd de arbeidsovereenkomst van een bestuurder van de NV of BV met
die vennootschap; zie ParI. Gesch. Aanpassing BW (Inv, 3, 5 en 6), p. 417. Hetzelfde
voorbeeld wordt genoemd voor de uitzondering op de hoofdregel van art. 6: 170 lid 3 inzake
de aansprakelijkbeid van een werkgever voor fouten van zijn ondergeschikten; zie ParI. Gesch.
Boek 6, p. 728. Naar mijn mening is er evenwel geen reden om in zijn algemeenheid af
te wijken van de algemene regel van art. 7 A: 1639da in geval van een arbeidsovereenkomst
tussen de bestuurder en de vennootschap waar hij die functie uitoefent; ik zie niet in waarom
de aard van de overeenkomst daartoe zou nopen. In gelijke zin Van Schilfgaarde, Van de
BV, t.a.p.

177 Op deze vormen van schadevergoeding wordt nader ingegaan in §2 en § 3 van hoofdstuk 6.
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Een en ander brengt me tot de conclusie dat de werknemer die zich een
niet vrijgegeven corporate opportunity toeeigent in beginsel schadeplichtig
zal zijn jegens de vennootschap, met name wanneer de schadevergoeding
strekt tot afdracht van (het voordeel van de werknemer uit exploitatie van)
de opportunity.

7.2 Ontslag

Het in § 7.1.1 en § 7.1.2 gestelde inzake een tekortkoming van de
werknemer in de nakoming van zijn verplichtingen en zijn aansprakelijkheid
jegens de werkgever, is niet op dezelfde wijze van belang voor de vraag
of de arbeidsovereenkomst op grond van een dringende reden door de
werkgever kan worden beeindigd. Daarvoor worden aparte criteria gegeven
in artikel 7A: 1639p. Hetzelfde geldt voor een ontbinding van de arbeids-
overeenkomst op grond van gewichtige redenen als bedoeld in artikel
7A:1639w.178

In geval van toeeigening van een niet vrijgegeven corporate opportunity
zal voor een beeindiging van de dienstbetrekking op grond van een
dringende reden met name de grond vermeld in artikel 7A: 1639p lid 2 sub
11 (grove veronachtzaming van plichten) van belang zijn. Ais gewichtige
reden in de zin van artikel7A:1639w zal voorts kunnen gelden een tussen
werknemer en werkgever ontstane vertrouwensbreuk die als een verandering
van omstandigheden is aan te merken.

8 Commissaris

8.1 Taak

Bij de beantwoording van de vraag ofbepaalde rechtsregels leiden tot een
verbod voor de commissaris van een vennootschap om zich een niet
vrijgegeven corporate opportunity toe te eigenen dient eerst aangegeven
te worden wat tot de taak van de commissaris behoort en welke loyaliteits-

178 Zie HR 13 april 1984. NJ 1985.2 (nt. PAS): evenals in her Debrot-arrest was hier een
kastekort aan de orde, dat in dit geval evenwel niet tot aansprakelijkheidstelling van de
werknemer maar tot diens ontslag op staande voet had geleid. In dit arrest geeft de HR aan
dat voor de beantwoording van de vraag naar aansprakelijkheid van de werknemer andere
criteria gelden dan bij de afweging of een ontslag op staande voet is gerechtvaardigd. Zie
over dit arrest H.L. Bakels, Arbeidsrechtspraak, Deventer 1990. p. 131 en 132.
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verplichtingen daaruit voortvloeien. De taak van de commissaris staat
immers centraaI in artikel 2:9, dat ingevolge artikel 2: 149/259 van
overeenkomstige toepassing is op de commissaris.
Nu de contractuele rechtsbetrekking tussen de commissaris en de vennoot-
schap een overeenkomst van opdracht is,179moet ook in dat licht worden
beantwoord wat de inhoud van de opdracht is.
De wettelijke taak omschrijving in artikel 2: 140 lid 2/250 lid 2luidt:

'De raad van commissarissen heeft 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. Hij staat het bestuur met raad terzijde.'

Ret Handboek stelt dat de adviserende taak gepaard gaat met de toezichthou-
dende; daartussen bestaat geen seherpe grens. 180Ook de redaetie van het
wetsartikel lijkt erop te duiden dat de adviestaak uit de toeziehthoudende
functie voortvloeit. Dit doet er niet aan af dat in de praktijk de adviesfunetie
op de voorgrond kan staan.!" Ophof duidt de beide aspecten van de
taakstelling kernachtig aan aIs een klankbordfunetie en een noodrernfunc-
tie. 182
Ret karakter van de taak komt met name tot uiting als men haar afzet tegen
die van het bestuur. Raaijmakers sehrijft in dat verband:

'Commissarissen besturen niet, zij houden toezicht. De functie om inhoud te
geven aan het door en in de vennootschappelijke organisatie nagestreefde
"ondernemen" berust in haar meest volle omvang bij het bestuur dat daarbij
centraal blijft staan. De RvC vervult een afstandelijke, controlerende en
adviserende functie'. )83

De afstandelijkheid van de funetie komt in zekere zin oak tot uiting in de
woorden van de wet die spreekt over toezieht op het 'beleid van het bestuur
en op de aIgemene gang van zaken'; het betreft hoofdlijnen van het bestuur.

179 Zie Handboek, or. 282 en Van Schilfgaarde, Van de BV, nr. 42.
180 Handboek, nr. 273.
181 Vgl. H.W. Lambers, Beproeving van de commissaris, in: Tot Vermaak Van Slagter, Deventer

1988, p. 117 e.v., die de klankbordfunctie primair acht, al is het maar omdat zonder dat
de vertrouwensbodem ontbreekt aan de besluitvorming die uit de toezichtfunctie voortvloeit.

182 H.P.I. Ophof, Gedragsregels commissarissen, in: Tot Vermaak Van Slagter, p. 189 e.v.
183 MJ.G.C. Raaijmakers, Over taak en verantwoordelijkheid van commissarissen, in: De

bankier alsjurist (Langman-bundel), Deventer 1991, p. 175.
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Bij de vervulling van hun taak dienen de commissarissen zich te richten
naar het belang van de vennootschap en met de haar verbonden ondememing
(artikeI2: 140 lid 2/250 lid 2). De verwijzing naar de met de vennootschap
verbonden onderneming is toegevoegd om tot uitdrukking te brengen dat
niet aIleen het belang van de aandeelhouders telt, doch onder meer ook
dat van de werknemers. Een deel-belang van aandeelhouders dat een
commissaris vertegenwoordigt, zal hij ondergeschikt moeten maken aan
het totaal-belang van de vennootschap en onderneming.!"
Dit doet er niet aan af dat een commissaris zich kan verbinden tot bepaalde
handelingen in zijn hoedanigheid van commissaris, zo oordeelt de Hoge
Raad in zijn arrest van 30 maart 1928,185 welke beslissing in feite wordt
herhaald in het HV A/Westertoren-arrest.l86 Randvoorwaarde blijft daarbij
mijns inziens evenwel dat door de handeling c. q. het zich verbinden daartoe
niet strijdig met het vennootschappelijk belang wordt gehandeld. Het feit
dat een commissaris zich aldus verbindt, is evenwel niet per se strijdig met
genoemd belang.!"

Zowel vanwege de aan de raad van commissarissen opgedragen taak als
de daarbij in acht te nemen belangen, moet het orgaan, en daarmee de
individuele leden, een onafhankelijke positie innernen.""
Voor de commissaris bij de structuurvennootschap vloeit dit mede voort
uit artikel 2: 160/270, dat een regeling van incompatibiliteiten bevat. De
ratio voor deze regeling is volgens de Memorie van Toelichting Structuurwet
dat commissarissen voldoende vrij en onafhankelijk dienen te zijn ten
opzichte van de leiding en het personeel van de vennootschap. De afstand
die de commissaris ten opzichte van de vennootschap inneemt, komt ook
tot uitdrukking in de omstandigheid dat hij niet excIusiefwerkzaam is voor
de vennootschap. De wet houdt uitdrukkelijk rekening met het feit dat hij
ook elders functies, bijvoorbeeld als bestuurder of commissaris, kan
vervullen; zie in dit verband artikel2: 1421id 3/252 lid 3 inzake mededelin-
gen te doen bij een aanbeveling of voordracht tot benoeming van een
commissaris inzake de functies die hij bekleedt.

184 VgJ. Y. Scholten, De commissaris, in: Recht ro die gaat (Van der Ploeg-bundel), Zwolle
1976, p. 134.

185 NJ 1928, 829 (nt. E.M.M.).
186 HR 19 maart 1975, NJ 1976,267 (nt. B.W.).
187 VgJ. Meijers in zijn noot bij eerstgenoemd arrest, alsmede Rechtspersonen (F.J.W.

Uiwensteyn) art. 140 aant. 5.
188 VgJ. l.R. Glasz, Praktijkboek commissarissen, p. IAI-7.
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8.2 Conflicterende verplichtingen uit meerdere functies

De omstandigheid dat een commissaris tevens functies bij andere vennoot-
schappen vervult kan tot een belangenverstrengeling leiden. Glasz noemt
in dit verb and de functie van de bankcommissaris en de overheidscommissa-
ris waarbij een belangentegenstelling al spoedig voor de hand ligt, en stelt
dat de door de wet verJangde onafhankelijke commissaris in de praktijk
vaak nog een ver verwijderd ideaal is.189 Scholten acht in zijn algerneen-
heid de figuur van bankcommissaris of regeringscommissaris niet onjuist;
het brengt evenwel mee dat aan het karakter van de commissaris hoge eisen
worden gesteld."? In geval van conflict van plichten dienen - zo stelt
hij - vanuit het commissariaat gezien de belangen van de vennootschap
voorrang te hebben.

'Kan dit niet, dan onthouden de betreffende commissarissen zich van stemming
of zelfs van het deelnemen aan de beraadslaging, net zoals dit laatste in de
praktijk geschiedt indien een commissaris in een bepaald geval in een conflict
van plichten wegens tegenstrijdig belang kan komen (bijvoorbeeld is hij
toevalligerwijze ook commissaris bij een andere vennootschap, waarmee
fusiebesprekingen gaande zijn)'. 191

Het bestaan van tegenstrijdig belang bij de commissaris zal hem ertoe
verplichten bijzonder zorgvuldig te handelen. Immers in beginsel is de
commissaris gehouden om de aan iedere functie verbonden loyaliteitsver-
plichtingen volledig na te komen. Men vergelijke Finn waar die met
betrekking tot een 'agent' of een adviseur die voor twee partijen optreedt
in een zaak waarin zij tegengestelde belangen hebben, stelt dat

'each client is entitled to, and is entitled to assume that he has, the undivided
loyalty of the fiduciary he has engaged' .192

189 Glasz, a.w. p. IA.I-21. Een recent voorbeeld vormt de affaire Stokvis-Union, met betrekking
tot de door Borsumij nagestreefde verkoop van haar dochtermaatschappij Stokvis aan Union.
Een van de commissarissen van Union is zowel meerderheidsaandeelhouder in Union als
bestuurder van Borsumij, Een andere commissaris van Union is tevens commissaris bij zowel
Stokvis als BOTSUmij;aldus Het Financieele Dagblad van 24 december 1994.

190 Scholten, a.w. p. 134. Hij noemt Hoogovens als voorbee1d waar het systeem goed werkt.
191 Scholten, a.w. p. 135. Zie ook S.E. Eisma, De commissaris in een dubbelrol, in: De

dubbelrol in het vennootschapsrecht, Deventer 1993, p. 33 e.v. Vgl. voor de bestuurder
§ 6.6 van hoofdstuk 4.

192 P.D. Finn, Fiduciary Law and the Modem Commercial World, in: E. McKendrick, editor,
Commercial Aspects of Trusts and Fiduciary Obligations, Oxford 1992, p. 7. e.v., p. 24.
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Gelijk de bestuurder, zal een commissaris de vennootschap omtrent het
bestaan van het tegenstrijdig belang dienen in te lichten."" De disclosure
geldt als waarborg om de te onderscheiden belangen zo zorgvuldig mogelijk
gescheiden te houden. Daarnaast noemt Finn als doel van de disclosure:

'to appraise each client in turn as to the extent to which the fiduciary's exertions
on his behalf will or may be qualified or compromised, so that each client in
turn can then determine whether, in view of the adverse and possibly qualified
representation, he should permit the fiduciary to continue to act in the
matter'. 194

Met Dorresteijn kan evenwel worden gesteld dat de kans op tegenstrijdig
belang op zichzelf geen belemmering hoeft te zijn voor nevenfuncties of
- activiteiten; tegenstrijdig belang is immers niet verboden. 195 Dit neemt
niet weg dat een meer structurele situatie van tegenstrijdig belang weI een
beletsel voor een goede taakuitoefening kan vorrnen.!"

8.3 Verbod toeeigening van corporate opportunities bij uitoefening
functie

Ten aanzien van de commissaris zal hierna worden nagegaan onder welke
omstandigheden en op welke gronden het hem verboden is zich een niet
vrijgegeven corporate opportunity"? toe te eigenen. Allereerst is het de
commissaris verboden om zich in de uitoefening van zijn functie!" een
corporate opportunity toe te eigenen. Dit verbod vloeit allereerst voort uit
het voorschrift dat de commissaris zich bij zijn taakuitoefening op het
vennootschappelijk belang dient te richten. Het is evenzeer strijdig met de
verplichting tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak.
Ook hieruit vloeit voort dat de commissaris zijn eigen belangen moet

193 Zie § 1.3.
194 Finn, t.a.p.
195 Aldus Dorresteijn, p. 79.
196 Zie Blanco Fernandez, p. 206 en 207, alsmede Eisma, a.w. p. 35. Zie ook Hopt, die stelt:

'if the conflicts of interest are such as to render the director unable to act not only in a
specific situation, over longer period, he may become unahle to fulfil his duties for which
the corporation has hired him and may be obliged to resign from his office'; Hopt, a. w.
p. 305.

197 Gedoeld wordt hier op een opportunity die een corporate opportunity vormt voor de
vennootschap waar de commissaris die functie bekleedt.

198 Hierna wordt nader ingegaan op de vraag wanneer de commissaris geacht wordt in de
uitoefening van zijn functie te handelen.
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achtersteLlen bij de belangen van de vennootschap. 199 Ook de elementaire
beginselen van verantwoord ondernemerschap brengen mee dat de
commissaris in geval van tegenstrijdig belang bij zijn taakuitoefening, te
onderscheiden belangen zorgvuldig gescheiden moet houden en de
vennootschap omtrent de verstrengeling van belangen dient te informeren.
Toeeigening van een niet vrijgegeven corporate opportunity staat haaks
daarop.f" Tevens vloeit uit de overeenkomst van opdracht voort dat het
de commissaris niet is toegestaan om zich als opdrachtnemer een corporate
opportunity toe te eigen. Dit voIgt uit het loyaliteitsbeginsel dat op de
opdracht van toepassing is; tevens is de toeeigening strijdig met de plicht
om bij de werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht
te nemen.P" Voorts geldt dat wanneer aan de commissaris in die hoedanig-
heid door een derde een corporate opportunity wordt aangeboden en de
informatie k1aarblijkelijk voor de vennootschap is bestemd, als wier
vertegenwoordiger de commissaris door de derde wordt gezien, de
commissaris verplicht is die informatie aan de vennootschap door te
geven.F'

Hiervoor is steeds gesproken van toeeigening van een corporate opportunity
door de commissaris in de uitoefening van die functie. Vooropgezet dient
even weI te worden dat een commissaris niet - zoals veelal bij de
werknemer het geval is - exc1usief ter beschikking staat van de vennoot-
schap. Hij zal in het algemeen tevens andere werkzaamheden verrichten,
soms als commissaris of bestuurder bij andere vennootschappen.F'
Dit doet de vraag rijzen wanneer de commissaris geacht kan worden in
die hoedanigheid te handelen in geval van toeeigening van een corporate
opportunity. Ik zou willen aannemen dat dit het geval is indien hij gebruik
maakt van informatie of van de positie die hij heeft uit hoofde van zijn
functie als commissaris. Maakt hij daarvan gebruik op een wijze die ten
koste gaat van de vennootschap waarvan hij commissaris is, dan is dit
strijdig met zijn plicht tot behoorlijke taakvervulling. In concreto betekent
dit dat de commissaris zich een corporate opportunity niet mag toeeigenen
indien hij gebruik maakt van informatie die hij heeft verkregen van de

199 VgJ. § 3.
200 VgJ. § 3.2.2 en § 3.2.3.
201 VgJ. § 4.
202 VgJ. § 1.3. De omstandigheid dat de informatie bestemd is voor de vennootschap en aan

de commissaris in die hoedanigheid wordt meegedeeld, zal ook van invloed zijn op de
kwalificatie van de opportunity; zie § 2.8 van hoofdstuk 4.

203 Zie orntrent de daaruit mogelijk voortvloeiende strijd van verplichtingen hiema § 8.7.
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vennootschap in zijn functie van commissaris, of die hem in zijn hoedanig-
heid van commissaris is meegedeeld door een derde en die derhalve bestemd
is voor de vennootschap. Deze benadering correspondeert met de regel van
de ALI Principles of Corporate Governance alwaar voor de kwalificatie
van de opportunity voor de outside director (en de senior executive) geldt
dat een corporate opportunity een opportunity is waarvan hij op de hoogte
raakt uit hoofde van zijn functie of door het gebruik van 'corporate
information or property' .204

Als voorbeeld is te denken aan de situatie dat commissaris A van vennoot-
schap B, een staalbedrijf, als commissaris van B door derden de mogelijk-
heid krijgt geboden om een participatie te nemen in een bedrijf dat zich
toelegt op de ontwikkeling van keramische membranen, welke aanbod
bestemd is voor vennootschap B. Alsdan is het A niet toegestaan de
corporate opportunity zelf aan te wenden. Dit geldt evenzeer indien A in
de vergadering van de raad van commissarissen van B verneemt van de
mogelijkheid om in vorenbedoeld bedrijf een belang te nemen, welke
mogelijkheid het bestuur van B meedeeIt nader te willen onderzoeken.

8.4 Verbod voortvloeiend uit adviserende taak of uit sterke betrokken-
heid bij bestuur

Daarmee zijn niet alle vragen beantwoord. Wat geldt bijvoorbeeld indien
een persoon die commissaris is bij een vennootschap, een opportunity ziet
die voor de vennootschap een corporate opportunity vormt? Ret is heel
weI mogelijk dat de commissaris op de hoogte raakt van zo'n opportunity
zonder dat de desbetreffende informatie hem bereikt uit hoofde van zijn
positie als commissaris. De commissaris kan bijvoorbeeld in prive de
mogelijkheid worden geboden om een belang te nemen in het bedrijf dat
keramische membranen ontwikkelt.

De vraag die dan rijst is of op hem de verplichting rust om de desbetreffen-
de informatie te melden aan de vennootschap en of het de commissaris
verboden is zich de opportunity zelf toe te eigenen of de informatie door
te spelen aan een andere vennootschap. Men kan de vraag ook anders
stellen: behoort het tot de taakuitoefening van een commissaris om de
vennootschap steeds te attenderen op opportunities die voor haar een
corporate opportunity vormen?

204 Zie § 4.2.2 van hoofdstuk 2.
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De afstandelijke en controlerende functie van de raad van commissarissen
brengt mee dat deze niet actief op zoek hoeft te gaan naar opportunities
die voor de vennootschap van belang kunnen zijn; dit is iets dat veeleer
tot de bestuurstaak behoort.f" Oat neemt evenweI niet weg dat indien
een commissaris op de hoogte raakt van een opportunity die een corporate
opportunity voor de vennootschap vormt.P" zijn adviserende taak kan
meebrengen dat hij de vennootschap daarvan op de hoogte stelt, Dit kan
het geval zijn indien de commissaris ermee bekend is dat de vennootschap
op zoek is naar een opportunity van de soort die zich bij de commissaris
aandient. Te denken is aan het voorbeeld dat het bestuur van een vennoot-
schap op zoek is naar een fusie-partner of een overname-kandidaat en een
fusie of overname een van de belangrijkste punten van het bestuursbeleid
is, hetgeen bekend is bij en gesteund wordt door de raad van cornmissaris-
sen. Indien een commissaris in zo'n situatie op de hoogte raakt van een
mogelijkheid van zodanige fusie of overname, bijvoorbeeld omdat hij weet
dat een ander bedrijf een dochtermaatschappij die een goede kandidaat zou
zijn, overweegt af te stoten, zal in beginsel op hem de verplichting rusten
om de informatie ter zake door te geven aan de vennootschap waar hij het
commissariaat vervult. Dit vloeit voort uit de taak om het bestuur met raad
terzijde te staan. De opportunity heeft dan betrekking op een kwestie die
niet alleen tot de bestuurstaak behoort, maar voor de vennootschap van
een zodanige importantie is dat zij zich mede uitstrekt tot het taakgebied
van commissarissen. Onder die omstandigheden is toeeigening van de
opportunity door de commissaris strijdig met de uit zijn functie voortvloeien-
de verplichtingen.

Hierbij speelt een rol dat de adviserende taak van de commissaris eerder
in het geding is in het geval van een sterkere betrokkenheid bij het bestuur.
De sterke betrokkenheid kan gelegen zijn in de persoon van de commissaris,
eventueel in combinatie met de beslotenheid van de samenwerking tussen
de aandeelhouders in de vennootschap. Als voorbeeld noem ik het volgende
geval: twee broers hebben eenjoint venture, die juridisch is vormgegeven
in een BV, waarin zij ieder 50% van de aandelen hebben; beiden zijn
bestuurder. De derde broer - zelf elders werkzaam - bekleedt de functie
van commissaris van de joint venture-BV. Hij wordt door de bestuurders

205 Zie § 8. J. Vgl. voorts Blanco Fernandez, p. 6, die stelt: 'De rvc heeft niet een initierende
maar controlerende taak'.

206 Daarbij bedenke men dat de kwalificatie als corporate opportunity eerst voor de commissaris
geldt, indien het belang van de vennootschap bij de opportunity voor hem redelijkerwijs
kenbaar is of behoort te zijn; zie § 1.2 van hoofdstuk 4.
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zeer nauw bij het management van de BV betrokken en fungeert als een
'sparring-partner'; met hem worden alJe plannen en problemen besproken.
Deze ruime taakopvatting, waarbij de adviserende functie met weinig
lijdelijkheid en afstand tot de dagelijkse gang van zaken wordt uitgeoefend,
zal ertoe leiden dat op de commissaris eerder de plicht rust om de informatie
die hij heeft over een corporate opportunity aan de vennootschap mee te
delen. Men kan het ook anders zeggen: deze ruime taakopvatting brengt
mee dat de commissaris bij toeeigening van een corporate opportunity
spoedig geacht zal worden in het kader van zijn functie te handelen.?"

De sterke betrokkenheid bij het bestuur leidt derhalve enerzijds tot een
intensivering van de adviesplicht en anderzijds tot een verbreding van het
kader van zijn functie waardoor hij eerder geacht zal worden bij toeeigening
van een corporate opportunity in die hoedanigheid te handelen.
Een ander voorbeeld is de sterke betrokkenheid van de raad van commissa-
rissen vanwege de situatie waarin de vennootschap verkeert. Een directe
ingreep door de raad van commissarissen in het beleid van het bestuur is
onder omstandigheden mogelijk, bijvoorbeeld indien het beleid niet voldoet
aan de normen waaraan het naar het oordeel van de raad van commissarissen
dient te voldoen.F" De noodremfunctie/?? is dan aan de orde. Dit leidt
ertoe dat de afstand tot het bestuur veel kIeiner wordt.i'? daardoor is
toeeigening van een corporate opportunity door een commissaris ontoelaat-
baar. Ook hier kan men stellen dat de taakuitoefening door het aan de orde
zijn van de noodremfunctie, een breder gebied bestrijkt, waardoor
toeeigening van een opportunity eerder geacht kan worden in het kader
van de functie-uitoefening plaats te vinden.

207 De twee broers die aandeelhouder zijn, maken deel uit van een besloten verhouding; zie
voor een omschrijving van dit begrip § 3.4.1. van hoofdstuk 3. Dit begrip ziet op een
samenwerking van aandeelhouders. In dit voorbeeld maakt de commissaris die geen
aandeelhouder is, daarvan geen deel uit. De aanwezigheid van de besloten verhouding is
in dit voorbeeld derhalve niet van invloed op de door de commissaris verschuldigde loyaliteit.
Is dit anders in het geval van een als besloten verhouding te kwalificeren samenwerking
tussen drie aandeelhouders, waarvan er een tevens commissaris is? Voor die situatie meen
ik dat de aanwezigheid van een besloten verhouding Diet zozeer van invloed is op de
verplichtingen van de commissaris, maar op de verplichtingen van de aandeelhouders in
die hoedanigheid; zie orntrent dit laatste § 9. De vragen die kunnen rijzen voor de situatie
dat een commissaris deze functie namens de moedermaatschappij bekJeedt, vallen buiten
het bestek van deze studie.

208 Aldus Blanco Fernandez, p. 7.
209 Zie § 8.1.
210 IlIustratief is de wei gestelde vraag of het ingrijpen in het bestuur als een daad van bestuur

moet worden beschouwd; zie Blanco Fernandez, p. 8.
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Leidt het uitoefenen van de noodremfunctie er bijvoorbeeld toe dat de raad
van commissarissen geinvolveerd is in het beleidsvoornemen om zoveel
mogelijk aan het bedrijfsterrein grenzende percelen grond te verwerven,
dan zal aankoop van zo'n stuk grond door een commissaris voor zichzelf
ontoelaatbaar zijn.

Ook andere situaties van een meer dan gebruikelijke betrokkenheid van
commissarissen bij het bestuur kunnen zich voordoen. In dit verband is
ook te denken aan de positie van de gedelegeerd commissaris of de
commissaris van een vennootschap waarop het volledige structuurregime
van toepassing is. In dit laatste geval zullen de bevoegdheden van de raad
van commissarissen groter zijn.!" Ook hier zal gelden dat het ruime
taakgebied van de commissaris eerder een verbod van toeeigening van een
corporate opportunity meebrengt. Dit speelt bijvoorbeeld indien de
toestemming van de raad van commissarissen wordt gevraagd om de
aandelen in een andere onderneming te verwerven. Naar mijn mening geldt
in die situatie voor de commissaris, ook al wordt hij uit andere hoofde'"
geattendeerd op de mogelijkheid de aandelen te verwerven in de onderne-
ming die overnamedoel is van de vennootschap, dat toeeigening van die
opportunity niet is toegestaan.

8.5 Verbod van concurrentie bij verwerving van opportunity

Uit hetgeen hiervoor uiteen is gezet, vloeit voor de commissaris nog niet
een voor alle gevallen geldend verbod van toeeigening van een niet
vrijgegeven corporate opportunity voort. Te denken is aan de situatie dat
de commissaris anders dan uit hoofde van zijn positie als commissaris op
de hoogte raakt van een corporate opportunity, terwijl de commissaris niet
sterk is betrokken bij het bestuur en ook overigens niet een uit zijn
adviestaak voortvloeiende meldingsplicht van de opportunity moet worden
aangenomen. Staat het de commissaris vrij om zich in die gevallen de
opportunity toe te eigenen'F" Naar mijn mening staat toeeigening hem

211 Zie Blanco Fernandez die stelt (op p. 7) dat hij toepassing van het volledige structuurregime
in het algemeen de raad van commissarissen hij verschil van inzicht met het bestuur bet
laatste woord heeft.

212 Waardoor er niet sprake hoeft te zijn van gehruik van informatie die hij uit hoofde van zijn
commissariaat heeft verkregen als bedoeld in § 8.3.

213 Zie in dit verband de regeling van § 5.05 van ALI Principles of Corporate Governance voor
outside directors (zie § 4.2.2 van hoofdstuk 2), die erop neerkornt dat een opportunity voor
de outside director aileen dan als een corporate opportunity wordt aangemerkt, indien bij
daarvan op de hoogte raakt uit hoofde van zijn functie of door het gebruik van 'corporate
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ook dan niet vrij, indien de vennootschap een actieve belangstelling voor
de opportunity of een soortgelijke opportunity aan de dag legt. In die situatie
zou de commissaris wat betreft de verwerving van die specifieke opportunity
in rechtstreekse concurrentie treden met de vennootschap waar die eveneens
toeeigening van die of een soortgelijke opportunity nastreeft. Deze
benadering is gebaseerd op het standpunt dat het de commissaris niet is
toegestaan in rechtstreekse concurrentie met de vennootschap te treden.?"
Het is mijns inziens niet aanvaardbaar dat de commissaris door concurrentie
afbreuk doet aan de inspanningen en prestaties van de (bestuurders en
overige functionarissen van de) vennootschap. Daarmee wordt het
vertrouwen in de commissaris aangetast. Het staat voorts haaks op de
onafhankelijke positie die de commissaris dient in te nemen.
Verwezen zij naar het voor de Amerikaanse executive- alsmede outside
director neergelegde verbod van concurrentie in ~ 5.06 van de ALI
Principles of Corporate Governance.i" Ret commentaar erbij stelt dat
de bepaling ziet op elke vorm van concurrentie met de vennootschap,
'including competition for customers, sources of supply, employees, or
business assets' .216 Voorts wordt opgemerkt dat de bepaling van § 5.05
met betrekking tot corporate opportunities en die van § 5.06 nauw met
elkaar verbonden zijn en dat 'each may impose an independent duty of fair
dealing arising out of the same factual setting'.217
Ook naar Zwitsers recht geldt voor de leden van de Aufsichtsrat een op
de Treuepflicht gebaseerd concurrentieverbod ongeacht of een lid van de
Aufsichtsrat - afhankelijk van de omstandigheden en het gekozen

information or property'. Voor de senior executive geldt daarenboven ook als corporate
opportunity de opportunity waarvan hij 'knows is closely related to a business in which the
corporation is engaged or expects to engage'. Zie voorts Clark die als regel voor outside
directors voorstelt: 'He may not use the corporation's resources, including its information,
to develop or acquire personal business opportunities. The relevant conception of corporate
property or assets, which he may not divert, will usually be defined by reference to
information that the corporation bas about opportunities, and unencumbered by additional
factors like the corporation's interests or expectancies, its line of business, special values,
or corporate incapacity.'; R.C. Clark, Corporate Law, p. 252.

214 Vgl. § 6 inzake bet concurrentieverbod dat voor werknemers een verbod van toeeigening
van corporate opportunities kan meebrengen.

215 Daarbij geldt een uitzondering in geval nadeel voor de vennootschap niet voorzienbaar is,
alsmede in geval van toestemrning na disclosure.

216 A.w. p. 302.
217 A.w. p. 305. In de voorbeelden die daarbij worden gegeven wordt evenwel niet ingegaan

op de situatie van concurrentie ten aanzien van de verwerving van eenzelfde corporate
opportunity, ingeval voor de outside director ten aanzien van die opportunity geen verbod
van toeeigening geldt.
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bestuursmodel - meer gelijkenis vertoont met een commissaris of met
een bestuurder in een Nederlandse vennootschap.""

Het voorgaande leidt ertoe dat het de commissaris slechts in een zeer beperkt
aantal gevallen zou zijn toegestaan zich een niet vrijgegeven corporate
opportunity toe te eigen, te weten indien voldaan is aan de volgende
voorwaarden:

bij de toeeigening wordt niet gebruik gemaakt van de positie van
commissaris of van informatie in die hoedanigheid verkregen, waarbij
in het gegeven geval rekening moet worden gehouden met de mate van
betrokkenheid van de commissaris bij het bestuur;
op de commissaris rust niet de plicht om ingevolge zijn adviestaak de
door hem zelf verkregen informatie omtrent de corporate opportunity
aan de vennootschap mee te delen; ook hier dient rekening te worden
gehouden met de mate van betrokkenheid bij het bestuur;
de vennootschap legt niet zelf een actieve belangstelling voor de
desbetreffende of een soortgelijke opportunity aan de dag.

8.6 Pleidooi voor algeheel verbod van toeeigening van corporate
opportunities

Het aantal gevaIlen waarin op de commissaris op grond van bovenstaand
betoog niet een verbod van toeeigening van toepassing is, is dermate
beperkt, dat ik uit oogpunt van praktische toepasbaarheid van de regel een
algeheel verbod bepleit voor commissarissen om zich een niet vrijgegeven
corporate opportunity toe te eigenen. Een aIgeheel verbod heeft het voordeel
dat men zich niet verliest in de praktijk moeilijk te beantwoorden vragen
of de commissaris bij toeeigening van de corporate opportunity gebruik
maakt van zijn positie of van informatie in die hoedanigheid verkregen,
of dat ter zake van de corporate opportunity een uit de adviestaak van de
commissaris voortvloeiende meldingsplicht moet worden aangenomen, mede
gelet op de aard van de opportunity en de wijze waarop de commissaris
zijn functie vervult. Voorts komt men niet toe aan de perikelen die gepaard
zullen gaan met de praktische toepassing van het verbod om met de
vennootschap te concurreren waar het de verwerving van de specifiek in
het geding zijnde corporate opportunity betreft.

218 Zie noot 46.
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Tot een soortgelijke conclusie wat betreft een algeheel verbod voor
commissarissen komt - zij het op deels andere gronden - Weisser. Hij
stelt voor het Duitse recht dat een lid van de Aufsichtsrat zich om twee
redenen niet een corporate opportunity mag toeeigenen, Ten eerste is het
uit praktisch oogpunt ongewenst om een onderscheid te maken of de
informatie met betrekking tot de opportunity al dan niet in de hoedanigheid
van lid van de Aufsichtsrat werd verkregen. Als tweede argument noemt
Weisser dat de toeeigening van een corporate opportunity nadelige gevolgen
kan hebben voor de vennootschap, en dat leden van de Aufsichtsrat zich
dienen te onthouden van handelingen met nadelige gevolgen voor de
vennootschap.?"

8. 7 Corporate opportunities en conflicterende verplichtingen

Met betrekking tot de corporate opportunity-problematiek kan een conflict
van verplichtingen ontstaan voor een persoon (X) die commissaris is bij
vennootschap A en tevens bestuurder of commissaris bij vennootschap B,
indien een business opportunity voor zowel A als Been corporate
opportunity vormt.F" Onderscheid dient daarbij gemaakt te worden tussen
enerzijds de vraag of de commissaris de corporate opportunity mag
toeeigenen en anderzijds de vraag naar de plicht om informatie met
betrekking tot de corporate opportunity aan beide vennootschappen door
te geven. Toeeigening door de functionaris zelf is eerst toegestaan indien
de opportunity door zowel vennootschap A als vennootschap B is vrijgege-
ven.221

De plicht om beide vennootschappen op de hoogte te stellen van de
opportunity kan zich voordoen zowel in de situatie dat een persoon
commissaris is bij beide vennootschappen, als in het geval dat hij bij de

219 Hij voegt daar evenwel aan toe dat het lid van de Aufsichtsrat niet gehouden is om de
corporate opportunity - anders dan wanneer hij de informatie daarorntrent als commissaris
heeft ontvangen - aan de vennootschap te melden; Weisser, p. 184 en 185.

220 In het Amerikaanse recht was deze situatie aan de orde in Johnston v. Greene (zie § 2.5
van hoofdstuk 2 en noot 73 daarbij); uit de beslissing valt evenwel geen algemene regel
af te leiden. De problematiek wordt voorts behandeld door Wadmond die echter slechts als
mogelijkeoplossinggeeft: 'a stockholder provision, at the timeof aparticular 'dual' director's
election, that he may give an opportunity to another company of which he is a director,
may achieve the desired result' ;L. Wadmond, Seizure of Corporate Opportunity, 17Business
Lawyer 63 (1961) p. 63 e.v., p. 74.

221 Hetzelfde geldt voor de functionaris die het vanwege zijn aandeelhouderschap is verboden
zich de corporate opportunity toe te eigenen; zie hierna § 9.
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ene vennootschap bestuurder en bij de andere vennootschap commissaris
is. Voor het antwoord op de vraag hoe hij dient te handelen maakt dat geen
verschil; het is niet zo dat de meldingsplicht uit hoofde van het bestuurder-
schap voorgaat boven die voortvloeiend uit het comrnissariaat.F'

lk noem de volgende voorbeelden, waarin de verplichtingen van X jegens
A respectievelijk B lijken te botsen.
Ten eerste de situatie dat X als commissaris bij A - bijvoorbeeld omdat
de toestemming van commissarissen wordt gevraagd om de opportunity
te benutten - op de hoogte raakt van een opportunity die A wenst te
exploiteren. Hij weet datdiezelfde opportunity van essentieel belang is voor
B, zodat normaal gesproken hij zich verplicht zou voelen B op het bestaan
van deze opportunity te wijzen.F" Echter, nu de informatie hem is
verstrekt aIs commissaris bij A kan hij deze niet doorspelen aan B.224

X heeft derhalve niet de vrijheid om over deze informatie te beschikken.
Een conflict met een verplichting jegens B is dan ook niet aan de orde.f"

Dit is weI het geval in de situatie dat X op de golfclub door een relatie
wordt geattendeerd op een opportunity - zonder dat deze informatie
specifiek voor A of B is bestemd - die zowel voor A als B van essentiele
betekenis is , waardoor X zich jegens beide vennootschappen verplicht voelt
deze informatie door te geven. Naar mijn mening wordt in deze situatie
het beste gehandeld indien hij de informatie aan beide vennootschappen
verstrekt, daarbij zijn conflicterende verplichtingen kenbaar maaktalsmede
het feit dat hij de opportunity aan beide heeft gemeld, en zich vervolgens
van deelneming aan de beraadslaging hierover bij beide vennootschappen
onthoudt. 226

In gelijke zin stelt Weisser:

'Daher erscheint es sachgerechter, bei derartigen "herkunftsneutralen" Chancen
eine Verptlichtung zur Offenlegung gegenuber allen Gesellschaften an zu

222 In gelijke zin voor het Duitse recht Weisser, p. 188 en 189.
223 Zie § 8.4.
224 Zie § 8.3. Vgl. inzake de vertrouwelijkheid van het beraad binnen de raad van commissaris-

sen, Eisma, a.w. p. 36. In gelijke zin Weisser (p. 188): 'ein Mehrfachmandatar is nicht
berechtigt, Informationen fiber Geschaftschancen, die er aufgrund seiner Tiitigkeit in einem
Unternehmen erlangt hat, an andere Untemehmen weiterzugehen, mag diese Chance filr
das andere Untemehmen auch noch so lukrativ sein.'

225 Hetzelfde geldt als de informatie over de opportunity door een derde is meegedeeld en deze
inforrnatie, bijv. blijkens uitdrukkelijke vermelding daarvan aan X, is hestemd voor A.

226 Zie omtrent het laatste § 6.6 van hoofdstuk 4.
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nehmen. Auf diese Weise erhaltjede Gesellschaft die Gelegenheit, sich urn einen
Erwerb zu bemiihen, gleichzeitig isteine Benachteil igungeinzelner Gesellschaf-
ten ausgeslossen"?"

8.8 Sancties

Bij een tekortkoming in de behoorIijke vervulling van zijn taak is de
commissaris aansprakelijk.f" In het algemeen zal de commissaris eerst
aansprakelijk zijn indien hem ter zake van de tekortkoming een ernstig
verwijt treft, gelijk voor de bestuurder geldt. 229 Bij toeeigening door een
commissaris van een niet vrijgegeven corporate opportunity zijn gevallen
denkbaar waarin niet zonder meer van een ernstigverwijt van de commissa-
ris kan worden gesproken. Dit geldt met name in die gevallen waarin de
toeeigening niet plaatsvindt in de uitoefening van de functie, geen strijd
oplevert met de adviestaak van de commissaris en er evenmin sprake is
van concurrentie met de vennootschap met betrekking tot de verwerving
van de opportunity. Maar ook wat betreft de adviestaak van de commissaris,
waarvan de exacte reikwijdte een grijs gebied vormt, is denkbaar dat in
een concreet geval de aanwezigheid van een meldingsplicht voor de com-
missaris terzake van de opportunity moet worden aangenomen, welke
meldingsplicht evenwel niet zo evident is dat wat betreft het verzaken
daarvan aan de commissaris een ernstig verwijt is te maken. In deze gevallen
zou de commissaris niet aansprakelijk zijn, indien men de ernstige verwijt-
baarheid als voorwaarde voor aansprakelijkheid stelt.
Ret ligt in de rede om voor de corporate opportunity-problematiek een
uitzondering op de in beginsel geldende voorwaarde van ernstige verwijt-
baarheid aan te nemen, zoals ook voor het aansprakelijkheidsregime voor
werknemers is betoogd dat de voorwaarde van opzet of bewuste roekeloos-
heid niet dient te gelden.P" Immers het gaat bij de corporate opportunity-
problematiek om gevallen waarin de vennootschap schade lijdt juist door
het voordeel dat de commissaris behaalt, althans beoogt te behalen. Deze
rechtvaardiging voor de bepleitte uitzondering geldt te meer indien de
schadevergoeding wordt gevormd door de afdracht van de door exploitatie

227 Weisser, p. 190 mel verwijziog naar Lutter, ZHR 145 (1981), 248 voor een vergelijkbaar
belangenconflicl van een 'Mehrfachrnandatar'.

228 Aldus art. 2:9 jo. art. 2: 149/259.
229 Vgl. Handboek nr. 257 dat met betrekking 101 de aansprakelijkbeid van de commissaris spreekt

van eeo ernstig lekortschieteo.
230 Zie § 7.1.2.
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van de gewraakte opportunity behaalde winst, of - voor zover mogelijk -
door overdracht van de opportunity zelf.P'

Tenslotte zij wat betreft sancties tegen de commissaris vermeldt dat hij a1s
a1gemene regel te allen tijde kan worden ontslagen door degene die tot
benoeming bevoegd is.232

9 Aandeelhouder: inleiding

9.1 Plan van behandeling

In de volgende paragrafen staat de vraag centraal of, en onder welke
omstandigheden, de toeeigening door een aandeelhouder van een niet
vrijgegeven corporate opportunity ontoelaatbaar is. Allereerst wordt ingegaan
op het uitgangspunt dat de aandeelhouder in beginsel een grote vrijheid
van handelen heeft. Dit uitgangspunt - zo leert rechtsvergelijking - geldt
ook in het Zwitserse recht. Bij gebreke van een rechtsbetrekking tussen
de vennootschap en de aandeelhouder waaruit het verbod zou kunnen
voortvloeien, wordt bezien welke rechtsgronden voor een verbod van
toeeigening door een aandeelhouder van een niet vrijgegeven corporate
opportunity in aanmerking komen. Daarbij wordt geconstateerd dat de in
aanmerking komende rechtsgronden, bestaande uit de normen van
redelijkheid en billijkheid en de betamelijkheidsnorm, qua inhoud overeen-
stemming vertonen. Vervolgens wordt ingegaan op het verschil in
toepassingsgebied van de normen. Bij de vraag naar het toepassingsgebied
van artikel 2:8 is van belang de functie van deze bepaling: vormt zij de
rechtspersoonrechtelijke equivalent van de in het verbintenissenrecht
geldende norm van redelijkheid en billijkheid, of heeft artikel 2:8
daarenboven nog een op zichzelf staande functie en verbintenisscheppende
werking? Na deze vraag ontkennend te hebben beantwoord wordt de
conclusie getrokken dat toeeigening van een corporate opportunity zich
buiten het toepassingsgebied van artikel 2:8 afspeelt, omdat het geen
gedraging is in de interne sfeer van de rechtspersoon. Derhalve zal slechts
de verbintenisrechtelijke norm van redelijkheid en billijkheid of de
betamelijkheidsnorm a1srechtsgrond voor een verbod in aanmerking kunnen
komen.

231 Op deze vonnen van schadevergoeding word! ingegaan in hoofdstuk 6.
232 Zie Handboek, nr. 294.

217



Hoofdstuk 5

Vervolgens wordt ingegaan op de verplichtingen van de aandeelhouder
toegespitst op de corporate opportunity-problematiek. Teruggegrepen wordt
op het uitgangspunt dat een aandee1houder in het algemeen de vrijheid heeft
zich een corporate opportunity toe te eigenen, bijzondere omstandigheden
voorbehouden. Als bijzondere omstandigheid geldt de situatie van besloten
verhoudingen. Bezien wordt of er in geval van besloten verhoudingen sprake
is van een verbintenisrechtelijke verhouding metde aandeelhouder. Daarbij
wordt ingegaan op het betoog - dat zowel voor Nederlands recht als voor
Zwitserse recht weI wordt gehouden - dat de onderlinge verhouding tussen
aandeelhouders in een besloten verhouding als een maatschap kan worden
gezien, met als gevolg de daaruit voortvloeiende versterkte loyaliteitsver-
plichtingen, in het bijzonder het verbod om met het samenwerkingsverband
in concurrentie te treden.
Tegen deze achtergrond wordt ingegaan op de uiteindelijke vraag onder
welke omstandigheden toeeigening van een corporate opportunity door een
aandeelhouder in geval van besloten verhoudingen ontoelaatbaar is, alsmede
jegens wie zulks geldt.

9.2 Handelingsvrijheid als uitgangspunt; beperking door redelijkheid
en billijkheid

De aandeelhouder mag in het algemeen zijn eigen belang nastreven; het
is niet zo dat hij zich als regel bij zijn gedrag moet laten leiden door het
belang van de vennootschap. Evenmin behoeft hij zich van een bepaalde
handeling of gedraging te onthouden omdat deze nadelig is voor de vennoot-
schap. De handelingsvrijheid van de aandeelhouder wordt in het algemeen
niet beperkt door zijn aandeelhouderschap.P"

Ruim 50 jaar geleden heeft de Hoge Raad234 geoordeeld dat eerst dan
sprake is van misbruik van meerderheidsmacht door aandeelhouders bij
de benoeming van een persoon tot bestuurder, indien de benoeming zou
zijn geschied met de opzet hetzij om zichzelf of een derde onbillijk te
bevoordelen, hetzij om de vennootschap of een derde te schaden. Ten
aanzien van de vrije uitoefening van het stemrecht door een aandee1houder

233 Zo leert het Handboek, or. 172.1.
234 HR 13 februari 1942, NJ 1942,360.
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bezigt de Hoge Raad in het Wennex-r'" het Distilleerderij-i" als ook
in het Aurora-arresr'" steeds dezelfde formulering:

'dat toch den aandeelhouder eener naamloze vennootschap in het hem verleende
stemrecht niet een recht in het belang van anderen is toevertrouwd, doch een
eigen recht is gegeven om zijn belang in de vennootschap te dienen'.

Van Schilfgaarde tekent hierbij aan dat naar zijn mening de gedachte dat
de aandeelhouder uitsluitend eigen belangen hoeft te dienen als verouderd
moet worden beschouwd. Hij steIt dat het feit dat de individuele aandeelhou-
der een eigen recht heeft, niet uitsluit dat hij verplicht wordt geacht dat
recht te gebruiken onder afweging van aile bij de vennootschap betrokken
be1angen, zij het dat bij deze belangenafweging zijn eigen belang een
gewichtige rol mag spelen.i" Ik zou het zo willen stellen dat de aandeel-
houder zich bij zijn stemgedrag in beginsel mag laten leiden door zijn eigen
belang; deze vrijheid vindt evenweI haar grenzen in de gedragsnorm van
artikeI 2:81id 1: het stemgedrag moet voldoen aan de eisen van redelijkheid
en billijkheid. lk wijs erop dat reeds in bovenbedoeld arrest van de Hoge
Raad uit 1942 wordt verwezen naar de (on)billijkheid a1s beperking van
de vrijheid van de aandeelhouder. Meer recent komt deze grens die de
redelijkheid en billijkheid stelt aan de vrijheid van de aandeelhouder aan
de orde in het arrest Van Rees239 en in de Uniwest-zaak.r'?

Bij toetsi ng dient een zekere terughoudendheid te worden betracht: immers,
in beginsel heeft de aandeelhouder een beleidsvrijheid waarbij hem een
zekere marge toekomt; het komt aan op de vraag of hij in redelijkheid tot
het betwiste gedrag kon komen.P"

235 HR 30 juni 1944, NJ 1944,465.
236 HR 13 november 1959, NJ 1960, 472.
237 HR 19 februari 1960, NJ 1960,473 (nt. H.B.).
238 Van Schilfgaarde, Van de BV, nr. 67.
239 Hof Den Haag, 1 oktober 1982, NJ 1983, 393, TVVS, nr. 83/4, p. 106 (nt, W.J.S.).
240 Rb Zutphen, 17januari 1991, NV 69/4 (1991), p. 107, TVVS, nr. 9J/6, p. 160(nt. W.J.S.),

WPNR 82/6001, p. 246 (J.W. Winter); alsmede Hof Amhem, 26 mei 1992, NJ 1993, 182
(nt. Ma.).

241 Een enigszinsandere benadering volgtLOwensteyn (in: Rechterlijke toepassing van besluiten
nu en in de toekomst, in: Goed en trouw (Van der Grinten-bundel), Zwolle 1984, p. 127
e. v., p. 130) die stell dat wanneer men de opvatting huldigt dal de wet en de statu ten
geschreven zijn om bepaalde belangen te dienen, zoals het belang van de vennootschap of
de vennootschappelijke belangen van de aandeelhouders, de begrenzing alsdan reeds in de
bevoegdheid van - in dit geval - de aandeelhouder ligt besloten. II< wijs er in dit verband
op dat de Wennex-formulering spreekt van een eigen recht om zijn belang ill de vennootschap
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Wanneer is er sprake van strijd met het beginsel van redelijkheid en
billijkheid? Op zich kan ik mij vinden in het uitgangspunt van het Hand-
boek'? dat het feit dat de behartiging van de eigen belangen niet strookt
met de belangen van anderen, op zich niet strijdig is met de redelijkheid
en billijkheid. De ene aandeelhouder kan gebaat zijn bij een uitkering van
dividend terwijl de andere aandeelhouder om fiscaIe redenen de winst liever
geheel toegevoegd ziet aan de reserves; men kan niet verlangen dat de ene
aandeelhouder zich bij zijn stemgedrag laat leiden door het belang van de
ander.i? De belangen van de ander spelen echter wei een rol bij de grens
die gesteld wordt door de gedragsnorm van de redelijkheid en billijkheid.
Bij de vraag of de aandeelhouder in redelijkheid tot het betwiste gedrag
kon komen, gaat het om een afweging naar redelijkheid en billijkheid van
aIle in aanmerking komende belangen, zo blijkt uit de wetsgeschiedenis
van de vernietigingsgrond van artikel 2: 15 lid I sub b wegens strijd met
de redelijkheid en bilIijkheid die door artikel 8 wordt geeist.i"

Heeft de aandeelhouder de vrijheid om in concurrentie met de vennootschap
te treden? Juist lijkt me het standpunt dat het Handboek'" inneemt dat
de aandeelhouder zich in het algemeen niet behoeft te onthouden van
concurrentie met de vennootschap waarvan hij aandelen bezit. Het
deelnemen in een vennootschap brengt op zichzelf niet de plicht mee om
zich persoonJijk van een concurrerende economische activiteit te onthouden.
Bijzondere aandacht verdient het voorbehoud dat hieraan in de twaalfde
druk van het Handboek is toegevoegd: de omstandigheden van het geval
kunnen dit anders doen zijn.
Ten aanzien van de toeeigening door een aandeelhouder van een niet
vrijgegeven corporate opportunity zou ik hetzelfde willen aannemen aIs
ten aanzien van concurrentie, zowel met betrekking tot het uitgangspunt
aIs met betrekking tot de eventuele uitzondering daarop.P"

te dienen.
242 Handboek, nr. 137.
243 De fiscale omstandigheden van de individueleaandeelhouders en de rol van het gelijkheidsbe-

ginsel waren aan de orde in het Bootlieden-arrest, zie hierna § 10.3.1.
244 ParI. Gesch. Aanpassing BW (Inv. 3, 5 en 6), p. 172.
245 Handboek, nr. 202.
246 Een enkele Amerikaanse uitspraak stelt dat het voor de directors en officers geldende verbod

van toeeigening van een corporate opportunity analoog van toepassing is op de aandeelhouder,
Zie David J. Greene v. Dunhill International, Inc., 249 A. 2d 427 (1968, Del. Ch.), waar
het een meerderheidsaandeelhouder betrof; zie § 1.3 van hoofdstuk 2.
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9.3 Vergelijking met Zwitsers recht

9.3.1 Grondtrekken van de AG; verschillen met de GmbH

Alvorens in te gaan op de uitgangspunten die naar Zwitsers recht gelden
voor de aandeelhouders in een AG, is het zinnig de rol van de AG in het
economisch verkeer en de verschillen met de GmbH te bezien.
De AG is in Zwitserland de meest gebruikte vorm van de kapitaalvennoot-
schap. De meeste grote ondernemingen hebben de rechtsvorm van een AG.
De AG is echter ook geeigend voor kleine ondernemingen. Bij het
leeuwedeel van de Aktiengesellschafte gaat het om kleinere vennootschappen
met weinig aandeelhouders, die onderIing nauwe persoonlijke bindingen
hebben en die voor het merendeel ook actiefin de onderneming werkzaam
zijn.247

Deze persoonlijke betrokkenheid van aandeelhouders in de AG kan op
verschillende wijzen in de juridische vormgeving tot uitdrukking komen,
onder meer in een beperking van de overdraagbaarheid van de aandelen.
De 'Vinkulierung' kan varieren van een totale uitsluiting van de overdraag-
baarheid van de aandelen tot het vereiste van toestemming van de
gezamenlijke aandeelhouders.?" Deze verschijningsvorm van de AG,
waarin er sprake is van een vervlechting van kapitaaI- en persoonsgerelateer-
de motieven.i" wordt wei de 'personalistische AG' genoemd, ter onder-
scheiding van de 'Publikumsgesellschaft'. Het onderscheid laat zich aIs
voIgt samenvatten:

'die personalistische AG lebt im Gegensatz zur Puhlikumsgesellschaft vorn
ZusammenhaIt einiger weniger die Gesellschaft beherrschender Personen, die
meist in Verwaltung und Geschaftsfuhrung selbst mitwirken. Die formelle
Drittorganschaft wird dadurch faktisch zur Selbstorganschaft, Neben der
Tatsache, dass die Anteile weder an der Borse kotiert sind, noch ausserborslich
gehandelt werden, treffen die Gesellschaftinhaher weitere Massnahmen zur Siche-
rungder Stabilitat. So werden Mitgliedscbaftswechsel erschwert, die Mehrheits-
verhaltnisse zementiert, verschiedene Aktienkategorien geschaffen usw. '250

247 Aldus P. Forstmoser in: A. Meier-Hayoz, P. Forstmoser, Grundriss des schweizerischen
GeseIIschaftsrechts, Bern 1993, p. 333.

248 Zie R. Burgi, M6gIichkeiten desstatutarischen M inderheitenschutzes in der personalistischen
AG, Zurich 1987, p. 28.

249 Aldus Burgi, a.w. p. 25.
250 Burgi, a.w. p. 26.
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Een echte wettelijke tweedeling van de AG, ten einde meer tegemoet te
komen aan de behoefte aan een meer op de persoon van de aandeelhouder
gerichte AG, is bij de herziening van het Aktienrecht 1968/1991 overwogen
doch uiteindelijk afgewezen.!"

De GmbH vervult deze rol niet. Deze vennootschapsvorm is een mengeling
van de kapitaalvennootschap en de personenvennootschap. Deze op het
Duitse GmbH-gesetz geente tussenvorm wordt gekenmerkt door een
beperking van aansprakelijkheid, een recht en een plicht van de Ge-
sellschafter om aan het bestuur (inc1usiefde bevoegdheid tot vertegenwoordi-
ging van de vennootschap) deel te nemen. De persoonsgerichte elementen
in deze mengvorm zijn: het 'Selbstorganschaft', het verbod voor de
Gesellschafter te concurreren met de vennootschap, de hoofdelijke
aansprakelijkheid van de Gesellschafter voor de stortingsplicht van het
kapitaal (een aandeelhouder is ook dan aansprakelijk als hij zelf weI zijn
deel heeft betaald) en de mogelijkheid om ontbinding van de vennootschap
te verlangen op persoonlijke gronden.
De meer kapitaalgerichte elementen zijn het vastgestelde kapitaal dat in
een bepaald aantal aandelen is verdeeld, de rechten en plichten van de
Gesellschafter naar rato van de kapitaalinbreng en de overdraagbaarheid
daarvan (zodat overlijden van een aandeelhouder niet een grond tot
ontbinding van de vennootschap is).252

De GmbH heeft in vergelijking met de personalistische AG de volgende
nadelen:

de wettelijke maximum-grens van het aande!enkapitaal (in artikel 773
OR gesteld op SF 2 miljoen), hetgeen expansie kan belemmeren;
registratie in het handelsregister van de Gesellschafter (artikel780 OR);
een zeer moeilijke overdracht van de aandelen;
eerder genoemde hoofdelijke aansprakelijkheid van de aandeelhouders
voor het niet gestorte deel van het aande\enkapitaal (artike! 802 OR);
de mogelijkheid van een statutaire 'Nachschusspflicht' (artikel 803
OR).253

De GmbH wordt dan ook wei gekarakteriseerd als een kunstmatige
schepping van de wetgever die in de praktijk zeer weinig wordt ge-

251 Forstmoser, a.w. p. 180.
252 Zie Forstmoser, a.w. p. 344 e.v.
253 Zie Burgi, a.w. p. 41.
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bruikt.P" Daarbij speelt een rol het negatieve imago dat aan de GmbH
kleeft: de GmbH wordt gezien als 'die AG des kleines Mannes' en roept
daarbij twijfel over de kredietwaardigheid Op.255

9.3.2 Toepasselijkheid van Treuepflicht op aandeelhouder in AG betwist

Is op de aandeelhouders in de AG de Treuepflicht'" van toepassing?
Voorwaarde voor toepasselijkheid van de Treuepflicht is een persoonlijke
vertrouwensrelatie. Zo'n vertrouwensrelatie is niet typerend voor de AG.
Kenmerkend is de geringe persoonlijke betrokkenheid van de aandeelhou-
ders: de kapitaalvennootschap wordt in eerste instantie gezien als 'Sonder-
verrnogen mit beschrankter Haftung und nicht als Gesellschaft"."" Meier
Hayoz spreekt in dit verband van de anonimiteit van de aandeelhouder en
wijst erop dat die anonimiteit onder meer als gevaar heeft dat een concurrent
aandelen kan verwerven en de daaraan verbonden rechten ten eigen bate
en tot nadeel van de vennootschap uitoefent.f"
De toepasselijkheid van de Treuepflicht op aandeelhouders in de AG wordt
dan ook betwist. In de doctrine wordt de toepasselijkheid van de Treueptlicht
enerzijds met een beroep op de 'gesellschaftliche Verbundenheit der
Aktioniire' door sommigen aangenomen, door anderen met een beroep op
de 'kapitalbezogene Struktur' van de AG ontkend.F" Door degenen die
de toepasselijkheid ontkennen, wordt ook een beroep gedaan op de bepaling
van artikel 680 OR, ingevolge welk de aandeelhouders 'auch durch die
Statuten nicht verpflichtet werden, mehr zu leisten als den fiir den Bezug
einer Aktie bei ihrer Ausgabe festgesetzten Betrag'v'"

Echter ook in deze benadering is de aandeelhouder in zijn handelen niet
onbeperkt vrij. Een wettelijke grens is gelegen in de voor ieder geldende
rechtsplicht van artikel 2 I ZGB om bij de uitoefening van de rechten en
de vervulling van plichten naar 'Treu und Glauben' te handelen; daarbij

254 Eind 1991 waren in Zwitserland in het handelsregister 2.769 GmbH's ingeschreven en
166.470 AG's, aid us Forstmoser, a.w. p. 453.

255 Aldus Forstrnoser, a.w. p. 359.
256 Zie over de Treuepflicht in het algemeen § 4 van hoofdstuk 3.
257 A. Meier-Hayoz, Personengesellschaftliche Elemente im Recht der Aktiengesellschaft, in:

Festschrift filr Walther Hug, Bern 1968, p. 377 e.v.
258 A.w. p. 392.
259 Zie Forstmoser, a.w. p. 64; zie ook W. von Steiger, Schweizerisches Privatrecht,

Handelsrecht I, Bazel 1976, p. 295.
260 Zie bijv, bet standpunt van P. Forstmoser, a.w. p. 282.
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dient rekening te worden gehouden met de belangen van de ander.?" Het
gebod te handelen naar Treu und Glauben vormt in de visie van Von Steiger
geen additionele 'Leistung' in de zin van artikel 680 OR, doch is het
algemeen hoogste rechtsprincipe dat op elk doen en laten betrekking heeft
en dus ook op het handelen van aandeelhouders.i" Ook Siegwart gaat
ervan uit dat artikel 680 OR niet in de weg staat aan het bestaan van een

'gewisse Ptlicht zur Unterlassung zweckstorenden Verhaltens. Inhalt und
Intensitat dieser Ptlicht konnen nur auf Grund aller Urnstande des Einzelfalles
genauer festgesetzt werden. In der Regel aber, wenn nicht ganz besondere
Verhaltnisse vorliegen, ist der Aktionar doch nur bei der Ausiibung seiner
Mitgliedschaftsrechte, nicht aber in auBergesellschaftlichen Angelegenheiten
beschrankt, '263

Deze norm leidt derhalve in beginsel niet tot een concurrentieverbod.
Hetzelfde geldt indien wel toepasselijkheid van de Treuepflicht wordt
aangenomen. Zo gaan Fromer en Gloor beiden uit van de toepassing van
de Treuepflicht voor aandeelhouders, doch beiden stellen dat hieruit geen
concurrentieverbod voortvloeit. 264

9.3.3 Rechtspraak: het Wijs-Fux-arrest

In de rechtspraak was de vraag naar toelaatbaarheid van concurrentie door
een aandeelhouder in de AG aan de orde in de beslissing van het Bundesge-
richt van 6 juni 1965.265 De casus was als voIgt. Wijs-Fux AG, een
vennootschap die een onderneming dreef in elektrotechnische artikelen,
telde vier aandeelhouders, waaronder Jean Fux. Fux was tot 1960 chef van
de radio-afdeling van het bedrijf, doch werd door de AG ontslagen tegen
de achtergrond van meningsverschillen met de andere aandeelhouders.
Vervolgens richtte Fux een concurrerende onderneming op, waarbij hij
een aantal werknemers van de AG overhaalde om bij zijn onderneming
in dienst te treden. Daarop werd in een aandeelhoudersvergadering van
de AG besloten (hetgeen lijkt op een k1eine wraakactie van de overige

261 Zie hierover in het algemeen § 4.1 van hoofdstuk 3.
262 Von Steiger, a.w. p. 297. Zie voorts D. Wursch, Der Aktionar als Konkurrent der

Gesellschaft, Zurich 1989, p. 44, die stelt dat algemeen wordt erkend dat 'der Aktionar
im Rahmen von Artikel 2 ZGB gegeniiber der Gesellschaft und seinen Mitaktionaren zu
einer "gewissen Treuhaltung" verpflichtet sei'.

263 A. Siegwart, Zurcher Kommentar, TeiJ V 5.a, Zurich 1945, art. 620 OR no. 32.
264 Zie Wiirsch, a.w. p. 16 en 17.
265 BGE 91 II 298 e.v.
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aandeelhouders, die de meerderheid vormden) het kapitaal van de AG te
verhogen, waarbij aan Fux geen voorkeursrecht toekwam; volgens de
statu ten kwam dit aIleen toe aan de aandeelhouders die in de onderneming
van de AG werkzaam waren. Het besluit werd door Fux aangevochten;
de kapitaaIverhoging zonder voorkeursrecht zou voor Fux een verhou-
dingsgewijze vermindering van zijn stemrechten betekenen, aIsmede een
financieel nadeel van SF 102.861,-- door verwatering van zijn aandeel.

Ten aanzien van het beroep van de overige aandeelhouders op de concurre-
rende activiteiten van Fux, ter rechtvaardiging van het genomen besluit,
oordeelt het Bundesgericht dat de AG vooreerst een kapitaalvennootschap
is, waarbij de aandeelhouder tot niet meer verplicht is dan tot volstorting
van zijn aandeel. Op de aandeelhouder rusten geen verplichtingen van
bijzondere aard. In het bijzonder is de aandeelhouder vrij in zijn activiteiten
buiten de vennootschap en behoeft hij daarbij de belangen van de vennoot-
schap en de overige aandeelhouders niet in acht te nemen. Derhalve is het
de aandeelhouder niet verboden om met de vennootschap in concurrentie
te treden.P"

Vergelijking met het Zwitserse recht leert dat dit in grote trekken overeen-
stemming vertoont met het Nederlandse recht wat betreft het uitgangspunt
dat de aandeelhouder in het algemeen zijn eigen belang mag nastreven,
doch dat deze vrijheid haar grenzen vindt in de plicht om te handelen naar
'Treu und Glauben' respectievelijk om te voldoen aan de eisen van
redelijkheid en billijkheid. Deze normen brengen in beginsel echter niet
mee dat de aandeelhouder zich van concurrentie met de vennootschap dient
te onthouden.

10 Aandeelhouder: in aanmerking komende rechtsgronden

10.1 Normen van redelijkheid en billijkheid en betamelijkheidsnorm:
qua inhoud overeenstemmende normen

De aandeelhouders vormen een categorie van personen die bij de organisatie

266 Wat betreft de toegang die een aandeelhouder die tevens concurrent is kan hebben tot
vertrouwelijke gegevens van de vennootschap, stelt het Bundesgericht dat het onaangenaam
kan zijn dat een aandeelhouder die tevens concurrent is inzage heeft in de jaarrekening en
hetjaarverslag van de vennootschap. Eehter, het wezen van de kapitaalvennootschap staat
eraan in de weg om een aandeelhouder vanwege zijn concurrentie in deze recbten te beperken.
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van de vennootschap zijn betrokken, voor wie in die hoedanigheid geen
regels met betrekking tot de corporate opportunity-problematiek rechtstreeks
voortvloeien uit specifieke bepalingen die de rechtsbetrekking van de
aandeelhouder met de vennootschap beheersen.
Te bezien is of artikel 2:8 als rechtsgrond kan dienen voor bepaalde
verplichtingen van aandeelhouders met betrekking tot de toeeigening van
corporate opportunities.P" Artikel 2:8 bevat een gedragsnorm voor de
rechtspersoon en degenen die bij de organisatie zijn betrokken: zij moeten
zich als zodanig jegens elkander gedragen naar hetgeen door redeIijkheid
en billijkheid wordt gevorderd.

Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat artikel 2:8 is bedoeld aIs bepaling inzake
de redelijkheid en billijkheid naast, respectievelijk in aanvulling op, de
basisbepaling in het algemeen vermogensrecht. De Memorie van Antwoord
II bij de oorspronkelijke bepaling stelt:

'Daarnaast blijft de bepaJing welke in de plaats zal komen voor het huidig artikel
1374 lid 3 BW, en welke haar plaats in boek 6 zal krijgen, toepasselijk, voor
zover a1thans de bepaalde rechtsbetrekkingen tussen de leden en de rechtspersoon
als verbintenissen zijn aan te merken. Vele verplichtingen echter, die tussen
de leden en organen van de vereniging over en weer onderling bestaan, kunnen
niet als verbintenissen worden aangemerkt. Toch is het gewenst dat ook deze
verhoudingen door de goede trouw zullen worden beheerst. De ondergetekende
stelt voor dit beginsel, dat niet aileen voor verenigingen maar voor aile
rechtspersonen zal behoren te gelden in een afzonderlijk artikel in titel I van
boek 2 neer te Jeggen. '268

Van der Ploeg wijst erop dat de bepaling daarnaast (dat wil zeggen naast
het beginsel dat verhoudingen die met als verbintenissen kunnen worden
aangemerkt ook door de goede trouw worden beheerst) is gaan dienen als
bepaling met betrekking tot verhoudingen die weI als verbintenisrechtelijk
zijn aan te merken, doordat Boek 2 is Iosgemaakt van het contractenrecht
en Boek 6 niet tegelijkertijd werd ingevoerd.P? Deze tweede functie was
in feite een tijdelijke, nameIijk tot invoering van Boek 6. Men krijgt evenwel
de indruk dat gaandeweg artikeI2:8 steeds meer wordt gezien als aIgemene

267 Eerder is betoogd dat de aard van het beginsel van redelijkheid en billijkheid meebrengt
dal het beginsel eersl aan de orde komt indien andere regels leiden lot de conclusie die naar
de norm van het beginsel niet aanvaardbaar zou zijn; zie hiervoor § 2.1.

268 ParI. Gesch. Boek 2, p. 262.
269 T.1. van der Ploeg, De verbintenis in het rechtspersonenrecht, in: Met recht verenigd (Dijk-

bundel), Arnhem 1986, p. 185 e.v.
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bepaling inzake de toepasselijkheid van het beginsel van redelijkheid en
billijkheid binnen het rechtspersonenrecht, zonder dat haar toepassing is
beperkt tot verplichtingen die niet als verbintenissen worden aange-
merkt."?
Het lijkt er derhalve op dat artikel 2:8 geldt voor aile gedragingen binnen
de rechtspersoon en niet beperkt is tot niet verbintenisrechtelijke verhoudin-
gen.?"

Artikel 2:8 kan in zoverre gezien worden als een lex special is van de
artikelen 6:2 en 6:248, dat de eerste bepaling wat betreft haar toepassing
is beperkt tot gedragingen in het kader van de rechtspersoon, terwijl de
artikelen 6:2 en 6:248 voor het gehele verbintenissen- respectievelijk
contractenrecht gelden.F?
Aldus bezien is er naar inhoud geen verschil tussen de normen van
redelijkheid en billijkheid van artikel 2:8, artikel 6:2 en artikel 6:248.273

Bestaat er een inhoudelijk verschil met de betamelijkheidsnorm van artikel
6: 162 lid 2? Voor beide normen geldt dat zij moeten worden ingevuld aan
de hand van de concrete omstandigheden van het geval. 274 Het komt mij
voor dat de toepassing van de norm van redelijkheid en billijkheid in een
concrete situatie tot hetzelfde resultaat leidt als toepassing van de betamelijk-
heidsnorm. Dat men in die situaties tot een zelfde conclusie zal komen ten

270 IIIustratiefis dat het Handboek van zodanige beperking niet rept. Evenmin maakt de Memorie
van Toelicbting Invoeringswet Boeken 3-6 ter zake van de aanvulling van de bepaling met
de beperkende werking van de goede trouw, het onderscheid tussen verplichtingen die weI
of niet als verbintenissen kunnen worden aangemerkt. De Memorie van Toelichting stelt
slechts dat de regel omtrent de beperkende werking van de goede trouw is 'toegespitst op
de verhoudingen binnen de rechtspersoon'; ParI. Gesch. Aanpassing BW (lnv. 3,5 en 6),
p. 157.

271 Yan Schilfgaarde schetst het als voIgt: 'Voor zover de verhouding tussen de bij een
rechtspersoon betrokken personen een verbintenisrechtelijke of contractuele is, zullen de
artikelen 2 en 248 Boek 6 een rol blijven spelen. Krachtens art. 8 Boek 2 geldt echter in
de interne verhoudingen van een recbtspersoon de redelijkheid en billijkbeid als een op aile
gedragingen toepasselijke, zelfstandige norm. '; Yan de BY, nr. 9.

272 Daarbij is de toepassing van het beginsel van redelijkheid en billijkheid niet beperkt tot het
verbintenissenrecht. Door de werking van de schakelbepaling van art. 6:216 wordt de
toepassing uitgebreid tot aile meerzijdige vermogensrechtelijke handelingen. Yoorts wordt
in de Iiteratuur verdedigd dat aile vermogensrechtelijke rechtsverhoudingen aan het beginsel
van redelijkheid en billijkheid zijn onderworpen; zie Asser-Hartkamp II, or. 304 en 305.

273 Op het verschil in functie of toepassingsgebied wordt nader ingegaan in § 10.3.
274 Zie voor de redelijkheid en billijkheid: Mon. Nieuw BW A-5 (Rijken), p. 46, en voor de

betamelijkbeidsnorm: Mon. Nieuw BW A-2 (Scholten), Deventer 1983, p. 70, alsmede
Onrechtmatige daad I (Jansen), art. 162, aant. 86.
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aanzien van de geoorloofdheid van het gedrag wordt gei1lustreerd door de
discussies over de juridische grondslag - onrechtmatige daad of wanpresta-
tie? - van verplichtingen in bijvoorbeeld de pre-contractuele fase, de post-
contractuele fase a1smede met betrekking tot derdenwerking van contractuele
bedingen.i" waarbij men veelal meent dat het niets uitmaakt welke
grondslag men kiest.

Deze zienswijze vindt steun in de rechtsliteratuur. In een pleidooi voor een
meer geintegreerd aansprakelijkheidsrecht bij wanprestatie en onrechtmatige
daad steIt Vranken dat de redelijkheid en billijkheid inwisselbaar is
geworden met de maatschappelijke zorgvuldigheid; toetsing aan het een
of aan het ander leidt niet tot een verschillend resultaat. 276

In de oudere rechtsliteratuur wordt dit al bepleit door Eggens waar hij in
1937 schrijft:

'De eisch der goede trouw aan den contractant gesteld, is in andere woorden
dezelfde eisch als die, wei ken art. 1401 BW (in andere woorden) stelt, dat men
zich in het maatschappelijk verkeer behoorlijk heeft re gedragen, een eisch,
waarvan de inhoud nader wordt bepaaJd door de (concretiseerende) omstandighe-
den van het te beoordelen geval, zooals de omstandigheid dat men zich bij eenen
bepaalde (en daarmede dien eisch nader bepalende) overeenkomst verbonden
heeft tot eenen bepaalde (en daarmede dien eisch nader bepalende) praesta-
tie.,m

In gelijke zin Hartkamp, die steIt dat de inhoud van de verplichtingen van
de ongeschreven normen van redelijkheid en billijkheid niet te onderscheiden
zijn van die voortvloeiend uit de ongeschreven normen waaraan artikel 1401
(oud)BW refereert.?"

275 Zie voor Iiteratuurverwijzingen:
voor de pre-contractuele fase: Asser-Hartkarnp U, nr. 164 e.v.;
voor de post-contractuele fase: Onrechtrnatige Daad (oud) Ill (O.E. van Maanen),
or. 7 sub 2;
voor derdenwerking van contractuele bedingen: Asser-Hartkamp II, nr. 381.

276 I.B.M. Vranken, Naar een meer geintegreerd aansprakelijkheidsrecht bij wanprestatie en
onrecbtmatige daad, in: Onderneming en Nieuw Burgerlijk Recht, Zwolle 1991, p. 323 e.v.
Zie voorts van dezelfde auteur, Maatwerk ofkonfektie in het verbintenissenrecht, in: CJHB
(Brunner-bundel), Deventer 1994, p. 417 e.v., p. 423 e.v.

277 J. Eggens, Verzamelde privaatrecbtelijke opstellen, Batavia 1938, p. 425
Zie hierover ook: I.M.C.M. Smarius, De leerling, zijn rneester en de denkzuiverheid, WPNR
82/5608, p. 316 e.v.

278 Asser-Hartkamp II, nr. 165.
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Belangwekkend in dit verband is het arrest Larnpe/Tonnerna,"? waarin
de Hoge Raad oordeelt dat er geen verschil in betekenis is tussen de rede-
lijkheid en billijkheid van artikel2:7 (oud) BW en de goede trouw in artikel
2: 11 lid 1 (oud) BW, aIsmede dat een ontkennend antwoord op de vraag
naar strijd met de redelijkheid en billijkheid van artikel 2: II geen ruimte
laat voor een bevestigend antwoord op de vraag of de aIgemene vergadering
van aandeelhouders in strijd met artikel 1401 (oud) BW heeft gehandeld.
Ik komt dan ook tot de conclusie dat de inhoud van de verplichtingen die
voortvloeien uit de normen van redelijkheid en billijkheid en de betamelijk-
heidsnorm in wezen dezelfde is.

10.2 Invloed van besloten verhoudingen op norm van redelijkheid en
billijkheid

Ingevolge artikel 3: 12280 moet bij de vaststelling van wat redelijkheid
en bilIijkheid eisen, rekening worden gehouden met onder andere aIgemeen
erkende rechtsbeginselen en met de maatschappelijke en persoonlijke
belangen die bij het gegeven gevaI zijn betrokken. De persoonlijke belangen
zullen mede omvatten de belangen van aandeelhouders, welke belangen
worden ingekleurd door hun samenwerking in de vennootschap. Voorts
moet, zoals gezegd, rekening worden gehouden met aIgemeen erkende
rechtsbeginselen. In hoofdstuk 3 is een algemeen beginsel van loyaliteit
geformuleerd. Daarbij is betoogd dat dit beginsel van loyaliteit van toepas-
sing is op besloten verhoudingen. De consequentie hiervan is dat voor de
invulling van de begrippen redelijkheid en billijkheid het bestaan van een
besloten verhouding in aanmerking zaI moeten worden genomen."!

De invloed van het bestaan van een besloten verhouding op de inhoud van
de begrippen redelijkheid en billijkheid, sluit enigszins aan bij de opvatting
van Van Schilfgaarde, die stelt dat artikel 2:8 meebrengt dat de bij een
rechtspersoon betrokken personen

'bij de uitoefening van hun rechten en bevoegdheden en in het algemeen bij
aI hun gedragingen in de sfeer van de rechtspersoon ( ... ) zich steeds mede moe-

279 HR 17 mei 1991, NJ 1991,645 (nt. Ma.).
280 Art. 3: 12 is via de schakelbepaling van art. 3: 15 ook van toepassing op de invulling van

de norm van art. 2:8.
281 Zie voor het hier aan de orde zijnde risico dat de zoekrocht naar het aan bepaalde normen

ten grondslag liggende rechtsbeginsel en de werking die men daar vervolgens aan toekent
op de concrete norrnen, uitmondt in een 'self-fulfilling prophecy' noot 13 van hoofdstuk 3.
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ten laten leiden door de gerechtvaardigde belangen van de overige bij die
rechtspersoon betrokken personen. '282

Deze gerechtvaardigde belangen van betrokken personen, althans van de
aandeelhouders in de vennootschap, zullen mede worden bepaald door de
besloten verhouding waarin zij tot elkander staan.
In dit verband wijs ik voorts op de opvatting van L6wensteyn die artikel
2:8 ziet als een soort doorbraak van de constructie dat door middel van
de rechtspersoon de onderlinge rechtsverhoudingen van de personen die
van de organisatie deel uitmaken, herleid worden tot bilaterale verhoudingen
tussen de rechtspersoon en ieder die van de organisatie deel uitmaakt
afzonderlijk. De doorbraakfunctie bestaat hierin dat de bepaling van artikel
2:8 die personen ook onderling verplicht tot redelijkheid voor zover het
interne verhoudingen betreft.f" Ook deze benadering veronderstelt dat
in de onderlinge verhoudingen wordt meegewogen hetgeen betrokkenen
met betrekking tot hun interne verhoudingen heeft voorgestaan. In gelijke
zin stelt Raaijmakers dat artikel 2:8 het mogelijk maakte de interne
corporatieve samenwerking uit te leggen in overeenstemming met de buiten-
corporatieve elernenten.P'

In enkele gerechtelijke uitspraken komt tot uiting dat rekening wordt
gehouden met de onderlinge verhouding tussen de aandeelhouders. Zo wordt
in de zaak Nevesbu'" beslist dat de aandeelhouders bij hun vennootschap-
pelijke besluitvorming rekening moeten houden met het karakter van de
BV van eenjoint venture, een samenwerkingsverband van aandeelhouders
dat wat betreft haar bedri jfsactiviteiten dienstbaar zou zijn aan de oprichten-
de vennootschappen, die haar aandeelhouders zijn. In het arrest Reyndersl
McKinney286 houdt het Haagse Hof rekening met de besloten verhouding,
in die zin dat wordt gesteld dat de goede trouw die de verhouding tussen
aandeelhouders beheerst, meebrengt dat indien een directeur/houder van
50% van de aandelen van een vennootschap op de aandeelhoudersvergade-
ring constateert dat zijn mede-directeur/houder van de overige 50% van
de aandelen ontbreekt, hij de vergadering voor wat betreft niet zeer
dringende agendapunten verdaagt indien twijfel bestaat of de oproep voor
de vergadering de betrokkene wel heeft bereikt.

282 Rechtspersonen, art. 7, aant. t.
283 Pitlo/LOwensteyn, Rechtspersonenrecht, p. 67.
284 Raaijmakers, Schoordijk-bundel, p. 213.
285 Rechtbank Den Haag, 90ktober 1987, KG 1987,454.
286 Hof Den Haag, 17 rnaart 1983, NJ 1984, 8t.

230



Betrokkenen

10.3 Functie en toepassingsgebied van artikel 2:8

10.3. I Functie van artikel 2:8: toegangspoort voor buuen-corporatieve
elementen?

Het antwoord op de vraag naar het toepassingsgebied van artikel2:8 wordt
mogelijk beinvloed door de functie die men aan de bepaling toekent. Ook
de relevantie van de vraagstelling zal daarmee samenhangen; ziet men artikel
2:8 als niet meer dan de rechtspersoonrechtelijke pendant van de redelijkheid
en billijkheid die in het verbintenissenrecht geldt, dan is het belang van
de vraagstelling beperkt. Immers voor gevallen buiten het toepassingsgebied
van artikel 2:8 kan men dan terugvallen op de verbintenisrechtelijke norm
of - zonodig - de betamelijkheidsnorm.

In de opvatting van Raaijmakers, met name in zijn pleidooi voor een
herorientatie op de samenwerking als grondslag voor de kapitaalvennoot-
schap,"? lijkt artikel 2:8 een van de kernbepalingen van het rechtsperso-
nenrecht te vormen. Aan artikel 2:8 wordt een centrale rol toegekend; de
bepaling biedt - in de woorden van Raaijmakers - de ruimte en het
aanknopingspunt om de in een besloten verhouding tussen de aandeelhouders
bestaande samenwerking in de interne betrekkingen van de BV te doen
doorwerken.i" Voorts is artikel2:8 in zijn visie nieteen kale rechtsplicht,
maareen 'fraternitas' -verplichting waaraan verbintenisscheppende werking
toekomt, zodat daarop een actie tot nakoming kan worden gestoeld.""
Het betoog dat ook in de interne sfeer van de vennootschap rekening moet
worden gehouden met buiten-corporatieve elementen overtuigt. Niet zozeer
qua intensiteit, maar wat betreft de wijze waarop de buiten-corporatieve
elementen doorwerken, kan naar mijn mening evenwel verder worden
gegaan dan wat Raaijmakers betoogt; de invloed van de buiten-corporatieve
elementen is niet beperkt tot artikel 2:8 maar geldt voor aile open
normen."? Een bevestiging van dit standpunt kan worden gelezen in het

287 Zie M.l.G.C. Raaijmakers, Rechtspersonen tussen contract en instituut, Deventer 1987,
alsmede zijn bijdrage in de Schoordijk-bundel. Zie voorts Raaijrnakers, Preadvies, alsrnede
van dezelfde hand de bespreking van de twaalfde druk van hel Handboek, RM-Themis-8
(1993), p. 421 e.v.

288 Zie Raaijmakers, Schoordijk-bundel, p. 213, alsmede Preadvies, p. 56, waar art. 2:8 de
basis word! genoemd om nakoming tussen de aandeelhouders in besloten verhoudingen
bestaande afspraken 'Bv-rechtelijk' af te dwingen.

289 Zie zijn bespreking van het Handboek, p. 425.
290 In gelijke zin L. Timmerman in zijn bespreking van de twaalfde druk van het Handboek

(NY 72 (1994) p. 247 e.v.), waar hij stelt(op p. 248): 'De kernnormen van het Nederlandse
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Bootl ieden-arrest, 291 waari n bij de invulling van het gel ijkheidsbegi nsel
met de buiten-corporatieve samenwerking tussen de aandeelhouders rekening
wordt gehouden."" Deze benadering past ook beter bij het karakter van
de norm van redelijkheid en billijkheid als sluitstuk van regels, dat eerst
aan de orde komt indien andere regels leiden tot een conc1usie die naar
de norm van het beginsel niet aanvaardbaar zou zijn.293

Het antwoord op de vraag of schending van de norm van redelijkheid en
billijkheid wordt beheerst door het regime van wanprestatie of dat van
onrechtmatige daad, is ervan afhankelijk of de norm een verbintenis is of
een kale rechtsplicht. Anders dan Raaijmakers meen ik dat de norm op
zich geen zelfstandige rechtsplicht vormt, maar eerst inhoud krijgt door
de concrete omstandigheden in het kader van een concrete rechtsbetrek-
king.?" De aldus verkregen inhoud van de norm leidt tot bijkomende
rechten en verplichtingen (hetzij inhoudelijk, hetzij wat betreft de uitvoering
van reeds bestaande verplichtingen), dan wei tot een beperking van (de
uitoefening van) rechten.i" Aldus gaat de norm deel uitmaken van, en
krijgt hetzelfde karakter als de rechtsbetrekking. Is de rechtsbetrekking
verbintenisrechtelijk van aard, dan leidt schending van de norm van
redelijkheid en billijkheid tot wanprestatie. In geval van een niet verbintenis-
rechtelijke rechtsbetrekking leidt schending tot onrechtmatige daad. De

rechtspersonenrecht zijn open normen (... ). De rechter zal bij de invullingvan deze normen
met allerlei bijzondere omstandigheden, zoals afspraken tussen aandeelhouders rekening
houden.'

291 HR 31 december 1993, NJ 1994,436 (nt. Ma.).
292 Raaijrnakers redeneert in zijn bespreking van het arrest in AA 43 (1994) 10, p. 663 e.v.,

dat het in feite om een toepassing van art. 2:8 gaat, door te stellen (op p. 668) dat art. 2:201
hier is te zien als een uitwerking van art. 2:8; zie voorts p. 669. Indien men evenwel
aanvaardt dat de onderlinge afspraken tussen aandeelhouders ook op andere open normen
van invloed kunnen zijn, heeft men de route van art. 2:8 niet nodig. Van belang hierbij is
het onderscheid tussen het algemene beginsel van redelijkheid en billijkheid en art. 2: 8 lid
I. Het hele recht is doortrokken van het beginsel van redelijkheid en billijkheid; het beginsel
speelt daarin een centrale rol. Voor een deel is het 'gestold' (aldus Maeijer in zijn noot bij
het Bootlieden-arrest) in het inde wet verankerde gelijkheidsbeginsel en andere open normen.
Juist daardoor heeft art. 2:8, dat de 'resterende' (zie wederom Maeijer) redelijkheid en
billijkheid omvat, een restfunctie.

293 Zie hiervoor § 2.1.
294 Ik wijs voorts op de ornschrijving van 'verbintenis' in de Parlementaire Geschiedenis als

zijnde een rechtsplicht waarmee een subjectief verrnogensrecht correspondeert van hem jegens
wie de rechtsplicht bestaat; ParI. Gesch. Boek 6, p. 38.

295 Zie de Parlementaire Geschiedenis waar wordt gesteld dat de redelijkheid en billijkheid een
rol kunnen spelen bij de vaststelling van de inhoud van de verbintenis; ParI. Gesch. Boek
6, p. 266.
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schending van de gedragsnorm van artikel 2:8 zal in het algemeen geen
tekortkoming, maar onrechtmatige daad opleveren.F"
Overigens zal dit niet zozeer van invloed zijn op de afdwingbaarheid van
verplichtingen. Waar Raaijmakers nakoming wil vorderen van het tussen
aandeelhouders geldende concurrentieverbod a1seen binnen de vennootschap
geldende verbintenis die voortvloeit uit artikel 2:8,297 zou ik de route
volgen van het vorderen van een verbod van de concurrerende activiteiten
op grond van de onrechtmatigheid die zij opleveren wegens strijd met de
kale rechtsplicht van artikel 2:8?98

Ziet men artikel 2:8 als het rechtspersoonrechtelijke equivalent van de in
het verbintenissenrecht geldende norm van redelijkheid en biUijkheid, zonder
dat artikel2:8 daarenboven een op zichzelf staande verbintenisscheppende
werking heeft, dan boet de vraag naar toepasselijkheid van artikel 2:8 aan
belang in. Waar het toepassingsgebied van artikel 2:8 ophoudt, loopt dit
- althans in verbintenisrechtelijke en vermogensrechtelijke rechtsverhoudin-
gen - over in de normen van redelijkheid en billijkheid van Boek 6.

10.3.2 Toepassingsgebied van artikel 2:8

Bij de vraag naar het toepassingsgebied van artikel2:8 lid 1 moet worden
onderscheiden tussen enerzijds de personen waarop de gedragsnorm van
toepassing is en anderzijds de gedragingen van die personen waarop de
bepaling zich richt.

Wat betreft personen spreekt het eerste lid van het artikel van de rechtsper-
soon en 'degenen die krachtens de wet en de statu ten bij zijn organisatie
zijn betrokken'. Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat de aangehaalde
omschrijving meer bedoelt te omvatten dan de organen van de rechtsper-
soon. Als voorbeeld wordt genoemd een gemeentebestuur dat statutair

296 Zie Scholten, a.w. p. 16. Wordt evenwel een beroep gedaan op art. 2:8 in samenhang met
een contractuele norm - men denke aan de verhouding tussen de rechtspersoon en zijn
bestuurders - dan zal de schending vrijwel altijd wanprestatie opleveren; aldus Van
Schilfgaarde, Rechtspersonen, art. 2:7 (oud), aant. 6.

297 Zie zijn bespreking van het Handboek, p. 425 en 426.
298 Zie in dit verband Timmerman in zijn commentaar bij het Tonnema-arrest, TVVS nr. 9117,

p. 190, die stelt dat een schade-actie niet uitsluitend op art. 2: 8 kan worden gegrond, doch
dat het instellen van een schade-actie uit wanprestatie of onrechtmatige daad wei nader
onderbouwd kan worden met de redelijkbeid en billijkbeid van art. 2:8.
Zie evenwel voor wat hetreft de toepassing van art. 2:8 in dit verband § 10.3.2.
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bevoegd is een deel van de bestuursleden van een stichting te benoemen;
ook zodanige benoeming wordt beheerst door de norm van artikel 2:8.299

Wat betreft de gedragingen van vorenbedoelde personen is het toepassingsge-
bied van de norm beperkt tot de gedragingen 'als zodanigjegens elkander'.
Daarmee wordt blijkens de wetsgeschiedenis tot uiting gebracht dat het gaat
om gedragingen van de bij de organisatie van de rechtspersoon betrokkenen
jegens elkaar.P" Daaromtrent is bij de Parlementaire behandeling van
art. 2: 15, in het bijzonder de verwijzing daarin naar artikel 2:8, gesteld:

'Daarin komt tot uitdrukking dat vernietigbaarheid van besluiten slechts in
aanmerking komt bij schending van de redelijkheid en billijkheid in de "interne"
verhoudingen binnen de rechtspersoon. Voor de "externe" verhoudingen geld en
artikelen als 6.1.1.2 lid 2 en 6.5.3.1 lid 2. Dit geldt zelfs indien een persoon
uit de kring van artikel 8 als wederpartij tegenover de rechtspersoon staat. Men
denke aan de bestuurder van een naamloze vennootschap voor zover uit diens
arbeidsovereenkomst een beroep op de artikelen 6.1.1.2 of 6.5.3.1 voort-
vloeit. ':-01

Timmerman spreekt in dit verband van 'gedragingen die zich in de sfeer
van de rechtspersoon afspelen'. 302

Wat het onderscheid tussen de interne en externe verhoudingen met name
moeilijk maakt, is dat gedragingen in de interne sfeer een extern effect
kunnen hebben. Gedragingen met betrekking tot de organisatie van de
rechtspersoon betreffen de interne verhouding. Extern is de handeling
waarmee de organisatie naar buiten toe optreedt, als persoon, als rechtssub-
ject in het rechtsverkeer.P"
De scheiding is vaak niet duidelijk, maar is wei aanwezig; de scheidslijn
is van belang voor de vraag of de gedragsnorm van artikel 2:8 van
toepassing is. Zo valt bij het ontslag van een bestuurder te onderscheiden
tussen de interne besluitvorming daartoe en de eventuele mogelijkheden
het besluit aan te tasten enerzijds, en anderzijds het aanvechten van het
ontslag langs arbeidsrechtelijke weg, dat zich in de externe sfeer afspeelt.

299 ParI. Gesch. Aanpassing BW (Inv. 3, 5 en 6) p. 158.
300 ParI. Gesch. Aanpassing BW (InY. 3, 5 en 6) p. 157 e.Y.
301 ParI. Gesch. Aanpassing BW (lOY.3, 5 en 6) p. 169.
302 C.W. de Monchy en L. Timmerman, De nieuwe algemene bepalingen van Boek 2 BW,

Preadvies van de Vereeniging 'Handelsrecht", Zwolle 1991, p. 49.
303 Handboek, nr. 224.1.

234



Betrokkenen

Ook in de Nevesbu-zaak'?' wordt onderscheiden tussen de weigering van
de vennootschap om orders van een aandeelhouder uit te voeren (externe
handeling) en de daaraan voorafgaande besluitvorming van aandeelhouders
(intern). Op de interne gedraging is de norm van artikel2:8 van toepassing,
waarbij volgens de president in kort geding rekening moet worden gehouden
met de onderlinge betrekkingen tussen de aandeelhouders.

Het aandoen van concurrentie door een aandeelhouder aan de vennootschap
is - afgezien van de vraag of dit al dan niet toelaatbaar is in het a1gemeen
en in besloten verhoudingen - geen gedraging in de interne sfeer van de
rechtspersoon. Het betreft het optreden van de aandeelhouder als zelfstandig
rechtssubject in het economisch verkeer naast - of nog sterker: in rnededin-
ging met - de vennootschap.P" Ook het misbruik maken in het econo-
misch verkeer van vertrouwelijke informatie verkregen in de hoedanigheid
van aandeelhouder, is naar mijn mening geen gedraging in de sfeer van
de rechtspersoon; artikel 2:8 lid 1 is daarop niet van toepassing. Anders
is het indien misbruik wordt gemaakt van kennis of positie bij de besluitvor-
ming binnen de rechtspersoon.
Criterium voor de toepassing van de norm van artikel2:8 is of de gedraging
plaatsvindt in de sfeer van de rechtspersoon; niet of bij een gedraging
gebruik of misbruik wordt gemaakt van een positie, of informatie verkregen,
in de sfeer van de rechtspersoon.P" Om die reden meen ik dat artikel
2:8 geen rol kan spelen bij de toeeigening van corporate opportunities door
een aandeelhouder, omdat zodanige toeeigening geen gedraging is in de
sfeervan de rechtspersoon. In die situatie vindt artikel2:8 geen toepassing.

304 Rechtbank Den Haag, 9 oktober 1987, KG 1987,454; zie § 10.2.
305 Vgl. Timmerman, a.w. p. 52 met verwijzing naar de Uniwest-zaak.
306 Het toepassingsgebied van art. 2:8 is een lastige rnaterie. Twijfel bij het door mij voorgestane

criterium kan rijzen in de situatie dat een handeling weliswaar buiten de sfeer van de
rechtspersoon plaatsvindt maar schending van een 'interne' norm oplevert. Te denken is
aan het aan de pers bekend maken van gegevens door een aandeelhouder, ten aanzien van
welke gegevens in de aandeelhoudersvergadering strikte geheimhouding is afgesproken.
Eveneens is te denken aan het gebruik maken in het economisch verkeer van voorwetenschap
die men op vertrouwelijke basis in de sfeer van de vennootschap heeft verkregen. Wanneer
men evenwel voor die gevallen aanvaardt dat zij binnen het toepassingsgebied van de norm
van art. 2:8 vallen omdat een interne regel wordt geschonden (ook al vindt de schending
buiten de sfeer van de rechtspersoon plaats), dan ontbeert dit criterium onderscheidend
vermogen wat betreft het toepassingsgebied van art. 2:8. dat immers zelf een interne regel
inhoudt. Deze benadering komt dan neer op een cirkelredering.
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Men komt dan niet toe aan de vraag of een dergelijke gedraging onder
omstandigheden in strijd zou zijn met de gedragsnorm van artikel 2:8.307

In dit verband verwijs ik met instemming naar het standpunt van
Timmerman, die stelt dat een behoefte om de reikwijdte van artikel 2:8
op te rekken en zeer ruim uit te leggen niet groot is, omdat de redelijkheid
en billijkheid in allerlei andere verhoudingen, die niet primair het
rechtspersonenrecht betreffen, ook een rol spelen.P" Vanwege de overeen-
stemming wat betreft de inhoud van de norm, maakt het voor het resultaat
weinig verschil of toeeigening van een niet vrijgegeven corporate opportunity
strijdig is met de norm van artikel 2:8, of met die van artikel 6:2 of met
de betamelijkheidsnorm.

11 Aandeelhouders: verplichtingen met betrekking tot corporate
opportunities

11.1 Misbruik positie

In § 9.2 is gesteld dat een aandeelhouder in beginsel de vrijheid heeft om
zich een corporate opportunity toe te eigenen; de omstandigheden van het
geval kunnen dit anders doen zijn. Daarbij is in het bijzonder te denken
aan het geval van misbruik van positie of aan de situatie van besloten
verhoudingen. Op deze situaties zal in de volgende paragrafen worden
mgegaan.

Misbruik van positie kan worden onderscheiden in misbruik van informatie
in de hoedanigheid van aandeelhouder verkregen, en misbruik van
bevoegdheid.
Van misbruik van informatie door een aandeelhouder kan sprake zijn bij
gebruik van informatie die aan hem door een derde is meegedeeld met het

307 Anders M. Koelerneijer, Redelijkheid en billijkheid in het vennootschapsrecht, WPNR
94/6154, p. 714 e.v., waar zij (op p. 715) betoogtdat in het Nederlandse recht de corporate
opportunity-problematiek, bij gebrek aan een wettelijke regeling, wordt beheerst door de
norm van redelijkheid en billijkheid van art. 2:8. De vraag of toeeigening van een corporate
opportunity binnen de reikwijdte van deze bepaling vall, stelt zij niet aan de orde.

308 Zie Verslag van de vergadering van de Vereeniging 'Handelsrecht' 26 april 1991 over De
nieuwe algemene bepalingen van Boek 2 BW, Zwolle 1992, p. 51. Zie ook het standpunt
van Vander Ploeg zoals weergegeven in het verslag van de discussie over het Preadvies
van Raaijmakers, als opgenomen in A.T. Bolt, J.A.W. Lensing, Privaatrechtelijke boete,
Preadvies Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking, Deventer 1993.
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oogmerk dat de informatie via hem de vennootschap bereikt, aIsmede bij
gebruik van informatie die aan de aandeelhouder door de vennootschap
zelf is meegedeeld.
In het eerste gevaI, waarin de aandeelhouder geidentificeerd wordt met de
vennootschap, zal er doorgaans sprake zijn van besloten verhoudingen,
tenzij er tussen de aandeelhouder en de vennootschap een rechtsbetrekking
bestaat ingevolge welk de derde de aandeelhouder als vertegenwoordiger
van de vennootschap ziet. In gevaI van zodanige rechtsbetrekking zal het
misbruik van de informatie door de aandeelhouder moeten worden
beoordeeld aan de hand van de regels die de rechtsbetrekking beheersen. 309

In de situatie dat door de vennootschap aan de aandeelhouders vertrouwelijke
informatie wordt meegedeeld, zal er veelal sprake zijn van een besloten
verhouding. Strikt genomen behoeft dit echter niet altijd het geval te zijn,
Te denken valt aan de mededeling - met het oog op de statutair vereiste
goedkeuring van de aandeelhoudersvergadering voor de beoogde transac-
tie - aan de aandeelhouders van een familiebedrijf"? dat een aanzienlijke

309 Zie § 1.2.
Voorts is denkbaar de situatie dat de informatie door een derde aan een groot-aandeelhouder
word! meegedeeld met als bestemming de vennootschap, orndat de groot-aandeelhouder met
de vennootschap wordt geldentificeerd. Daarbij behoeft niet sprake te zijn van een besloten
verhouding tussen de groot-aandeelhouderen de overige aandeelhouders. Te denken is bijv.
aan het aan de beurs genoteerde fonds Ceteco waarvan de meerderheid van de aandelen
wordt gehouden door Borsumij Wehry; een ander voorbeeld is de mededeling die aan de
heer F. Heineken wordt gedaan met als bestemming het beursfonds Heineken. Verdedigbaar
is dat toeeigening door de groot-aandeelhouder alsdan onrechtrnatig is indien deze
aandeelhouder gezien de omstandigheden redelijkerwijs met de vennootschap mocht worden
geidentificeerd. Vgl. de regeling in § 5.12 van de ALI Principles of Corporate Governance
die als voIgt wordt toegelicht: 'if the controlling shareholder is not engaged in the particular
activity, and the corporation is actively engaged in the activity, then tbe controlling
shareholder will normally be expected to offer to the corporation any opportunity that the
controlling shareholder receives that is related to the activity, because absent other facts
it may be fairly inferred that under the circumstances the controlling shareholder would
not have received the opportunity but for the existing business of the corporation. '; a.w.
p. 351. Overigens zal er in die situatie in de praktijk meestal tevens sprake zijn van een
rechtsbetrekking tussen de groot-aandeelhouderen de vennootschap, ingevolgewelk de groot-
aandeelhouder als vertegenwoordiger van de vennootschap mag worden gezien en waaruit
op zich een verbod van toeeigening van een corporate opportunity voortvloeit. Zie voor
een soortgelijk verband met een functie binnen de vennootschap in het Amerikaanse recht
§ 1.3 van hoofdstuk 2. Ook is denkbaar dat de identificatieeen nawerking is van een zodanige
rechtsbetrekking in her verleden, waaruit mogelijk een post-constractueel verbod tot
toeeigening van de opportunity voortvloeit. Op post-contractuele verplichtingen wordt in
deze studie niet ingegaan.

310 Indien de aandeelhouders in het familiebedrijf slechts het gezamenlijk beheer nastreven van
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uitbreiding van de produktie-activiteiten is gepland met het oog waarop
de vennootschap onderhandelingen wenst te starten over de aankoop van
een aangrenzend perceel land. Wanneer een aandeelhouder met deze
wetenschap direct overgaat tot aankoop van het desbetreffende perceelland
en dit vervolgens - met de wetenschap van de bijzondere waarde die het
heeft voor de vennootschap - aan de vennootschap aanbiedt, gebruikt hij
de vertrouwelijke aan hem verstrekte informatie tegen de vennootschap.
Zulk gedrag is strijdig met de betamelijkheidsnorm."!
Men vergelijke in dit verband Wursch, die voor het Zwitserse recht stelt
dat het misbruik maken door een aandeelhouder van informatie die hij in
die hoedanigheid heeft verkregen strijdig zal zijn met de norm van Treu
und Glauben, nu het vertrouwen zaI hebben bestaan dat de aandeelhouder
deze informatie niet misbruikt:

'In diesem Fall ware die Gesellschaft berechtigt, von ihm zu erwarten, dass
er die erhaltenen Informationen nicht zum Schaden der AG verwendet. '312

Bij misbruik van de bevoegdheid die aan een aandeelhouder als zodanig
toekomt, vaIt met name te denken aan misbruik van zeggenschapsrechten.
In § 9.2 is ingegaan op de vrijheid die de aandeelhouder daarbij in beginsel
toekomt en welke grenzen daaraan worden gesteld. Deze grenzen zullen
in het geding zijn in de volgende situatie. Stel dat de statuten van een BY
goedkeuring met tweederde meerderheid van de aandeelhoudersvergadering
voorschrijven voor de verwerving door de BY van aandelen in een andere
vennootschap. Stel voorts dat X 35 % van de aandelen in de BY heeft en
tegen het voorstel tot overname van de andere onderneming stemt enkel
en aileen omdat hij zelf - via BY Y waarin hij 100% van de aandelen
houdt - in verkrijging van de zeggenschap in de desbetreffende onderne-
ming is geinteresseerd. Dit stemgedrag zal naar mijn mening in strijd zijn
met de redelijkheid en billijkheid van artikel 2:8. X mag zijn invloed in
de vennootschap niet aanwenden om de vennootschap te blokkeren in haar

het bijv. door vererving verworveo bedrijf zonder dat er tussen hen een samenwer-
kingsgedaehte met hetrekking tot het bedrijfbestaat, aeht ik het begrip besloteo verhoudingen
hierop niet van toepassing; zie § 3.4.1 van hoofdstuk 3. In die situatie is denkbaar dat
belangrijke bestuursbesluiten aan de goedkeuring van de kleine kriog van aandeelhouders
zijn onderworpen.

311 Art. 2: 8 is hier naar mijn mening niet van toepassing; zie hiervoor § 10.3.2.
312 Hij voegt daaraan toe: 'Praktisch ist es aber nicht denkbar, dass ein Aktionar zu solcheo

Informationen gelangen konnte, ausser es handele sieh urn einen Aktionar den ohnehin auf
Grund eines hesonderen Rechtsverhaltnisses eine Treuepflieht und daraus abgeleitet aueh
eine Konkurrenzenthaltungspflieht trifft."; Wiirsch, a.w. p. 48.
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pogingen om - in mededinging met de vennootschap Y - de andere
onderneming te verwerven. Het stemgedrag zaJ niet de toets kunnen
doorstaan of hij in redelijkheid tot deze uitoefening van zijn zeggenschap
kon komen. 313

Bij toeeigening van een corporate opportunity zal er in het algemeen niet
sprake zijn van enige uitoefening van zeggenschapsrechten door de
aandeelhouders; de vennootschap komt er dan immers in het geheel niet
aan te pas.
Denkbaar is evenwel dat een besluit tot vrijgave van een corporate
opportunity aan de bestuurder/groot-aandeelhouder, vanwege tegenstrijdig
belang wordt voorgelegd aan de aandeelhoudersvergadering. Indien de groot-
aandeelhouder stemt voor vrijgave van de opportunity door de vennootschap
aan hemzelf, anders dan op zakelijke gronden die voor de vennootschap
gelden en alleen omdat hij de opportunity zelf wenst te benutten, zal dit
stemgedrag evenzeer strijdig zijn met de norm van artikel 2:8.

In deze paragraaf is verschiUende malen gerefereerd aan besloten verhoudin-
gen. Op de toelaatbaarheid van toeeigening van een corporate opportunity
ingeval van besloten verhoudingen wordt in de volgende paragrafen separaat
ingegaan.

11.2 Besloten verhoudingen

11.2.1 Samenwerking tussen aandeelhouders: maatschap?

Bij besloten verhoudingen, in het bijzonder bij een joint venture''" die
is vormgegeven in een door de samenwerkende partijen opgerichte BY,
zal er veelal sprake zijn van een aandeelhoudersovereenkomst of een joint

313 Of, om bet in de benaderingswijze van Lowensteyn (zie noot 241) uit te drukken: dit
stemgedrag dient niet het vennootschappelijk belang van X als aandeelhouder in de BV.
Vgl. § 5.11 van de ALI Principles of Corporate Governance inzake het gebruik door een
controlling shareholder van zijn positie ingevolge welk 'a controlling shareholder who
exercises a controlling position to preclude competition by the corporation in such manner
as to be harmful to the corporation will violate § 5.11 (a)'; a.w. p. 342.

314 Ik beschouw hierbij de joint venture als een species van de besloten verhouding. De joint
venture zal irnmers in het algerneen aan de kenrnerken van een besloten verhouding voldoen.
Orngekeerd kan een besloten verhouding ook bestaan uit een samenwerking van anderen
dan ten opzichte van elkaar juridisch en economisch zelfstandig blijvende ondernemingen.
Dit laatste is kenmerkend voor de joint venture in de omschrijving van Raaijmakers,
Dissertatie, p. 58.
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venture contract. Bij het bestaan van een dergelijke overeenkomst, bestaat
ereen verbintenisrechtelijke verhouding tussende aandeelhouders die mede
beheerst wordt door de redelijkheid en billijkheid van Boek 6.
Kan bij afwezigheid van een uitdrukkelijke overeenkomst toch het bestaan
van een verbintenisrechtelijke verhouding worden aangenomen en door
welke regels wordt die beheerst?
Raaijmakers ziet de samenwerking tussen partners in een joint venture als
een maatschap 'waarin met het oog op de overeengekomen samenwerking
tenminste zeggenschap is ingebracht op de aandelen die de partners in de
gezamenlijke BY nemen/houden'r'" Daarbij is het uiteraard mogelijk
dat de partners een meer uitgebreide regeling treffen, maar nodig is het
niet. Ret maatschapsverband is in deze visie gericht op:
a. de overeengekomen samenwerking als zodanig,
b. de oprichting van een gezamenlijke BY, en
c. de uitoefening van de gezamenlijke leiding over die BY.
Aileen onderdeel b. is uitgewerkt zodra de oprichting van de gezamenlijke
BY is gerealiseerd; onderdelen a. en c. blijven voortduren tijdens de
samenwerking in de joint venture. Wat betreft dit laatste doel van de
samenwerking wordt, in de visie van Raaijmakers, deze benadering
ondersteund door het wettelijke begrip onderlinge regeling tot samenwerking
in de Structuurregeling van Boek 2.316 Ook meer in het algemeen, en
derhalve niet beperkt tot joint ventures, kan men zich afvragen of de
verhouding tussen aandeelhouders in een besloten verhouding is te
kwalificeren als een maatschap. Daarbij is niet zozeer te denken aan een
maatschap die geheel samenvalt met de door de samenwerkende aandeelhou-
ders gezamenlijk gehouden kapitaalvennootschap, maar aan:
a. hetzij een maatschap die het geheel van de samenwerking omvat, met

dien verstande dat de gezamenJijke BY, met inbegrip van de handelingen
van de aandeelhouders in de sfeer van de BY, wordt beheerst door het
rechtspersonenrecht, waarbij het maatschapsrecht, gelijk een aandeelhou-

315 Raaijmakers, Preadvies, p. 55.
316 Raaijmakers, a.w. p. 54 e.v. Hij gaat daarbij uit van een geintegreerde benadering van de

joint venture waarin de inwendige structuur van de joint venture wordt beheerst door de
regels van de maatschap, met een exteme structuur die wordt beheerst door de regels die
van toepassing zijn op exteme betrekkingen van kapitaalvennootschappen; zie Raaijmakers,
Preadvies p. 47 en meer uitgebreid zijn dissertatie, p. 178 e.v. De geintegreerde benadering
is essentieel in zijn betoog als het gaat om de vraag of de gezamenlijke vennootschap kan
en mag worden onderworpen aan een door partners vast te stellen concemleiding. Deze
benadering is evenwel niet noodzakelijk voor de vraag of de verhouding tussen de aandeelhou-
ders in besloten verhoudingen zich verzet tegen concurrentie door een van de partners met
het samenwerkingsverband, of tegen toeeigening door hen van een corporate opportunity.
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dersovereenkomst, aanvullende regels kan bevatten voor de aandeelhou-
ders;

b. hetzij een maatschap die slechts de onderlinge relaties tussen de
aandeelhouders beheerst, waarbij dat deel van de uitoefening van de
samenwerking in het economisch verkeer dat is ondergebracht in de
BV excJusief wordt beheerst door de regels van het rechtspersonenrecht.

Praktisch gezien zaJ het verschil beperkt zijn wanneer het gaat om de relaties
tussen de aandeelhouders onderling.

De relevantie voor de corporate opportunity-problernatiek van de kwalificatie
van de samenwerking tussen aandeelhouders in een besloten verhouding,
is erin gelegen dat de kwalificatie als maatschap tot onmiddellijk gevolg
heeft dat er sprake is van een verbintenisrechtelijke rechtsbetrekking tussen
de aandeelhouders met een, zoals het wei genoemd wordt, versterkte
werking van de redelijkheid en billijkheid vanwege de binnen de maatschaps-
verhouding geldende fraternitas. Deze versterkte werking van de redelijkheid
en billijkheid brengt een concurrentieverbod voor de maten met zich."?
Bij gebreke van een verbintenisrechtelijke betrekking zal de verhouding
tussen aandeelhouders bij afwezigheid van een aandeelhoudersovereenkomst
exclusief worden beheerst door de regels van het rechtspersonenrecht; wat
betreft de redelijkheid en billijkheid is dan de norm van artikel 2:8 van
toepassing met uitsluiting van de brede toepasbare norm van redelijkheid
en billijkheid in Boek 6. Dit leidt ertoe dat indien artikel 2:8 niet voor
toepassing in aanmerking komt, omdat de betrokken gedragingen van de
aandeelhouders zich niet in de sfeer van de rechtspersoon afspelen (zoals
geldt voor concurrentie door een aandeelhouder'"), men zijn toevlucht
tot de betamelijkheidsnorm van artikel 6: 162 zal moeten nemen.

317 Zie laatstelijk HR 19 oktober 1990, NJ 1991,21 (Koghee/Akkoca). Raaijrnakers stelt in
zijn annotatie in AA 40 (1991) 5, p. 425 e.v., op p. 429 dat de regel ook toepassing zal
kunnen vinden op de partners in een joint venture; zie hierna § 11.2.3. Vgl. voor bet
Amerikaanse recht Leff v. Gunter (zie § 2.2 en noot 53 daarbij van hoofdstuk 2) waar het
Supreme Court van California - toegespitst op de corporate opportunity-problernatiek-
spreekt van: 'a partner's duty not to compete with his partnership with respect toa partnership
opportunity which is actively being pursued by the partnership'. Het New York Court of
Appeals oordeelt in Meinhard v. Salmon (zie § 2.6 en noot 79 daarbij van hoofdstuk 2)
met betrekking tot een in een partnership vorrngegeven samenwerkingsverband: 'Joint
adventurers, like copartners, owe to another, while the enterprise continues, the duty of
finest loyalty.'

318 Zie hiervoor § 10.3.2.
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Bij een vergelijking van de samenwerking tussen aandeelhouders in een
besloten verhouding met de maatschap, komt het aan op het kenmerk van
de maatschap: de samenwerking toegespitst op het gemeenschappelijk
doel. 319 Als zodanig zou bij de samenwerking tussen aandeelhouders
kunnen worden gezien de gezamenlijke leiding over de BY en haar
activiteiten.F" De zeggenschap op de aandelen vormt daarbij de in-
breng.?"
De kwalificatie van de samenwerking als maatschap is echter niet
onbetwistbaar. Zo kan men de vraag stellen of het gaat om een gewone
maatschap of om een vennootschap onder firma als gekwalificeerde
maatschap. Ziet men de gehele samenwerking, als hierboven bedoeld
onder a., als maatschap, dan is er spoedig sprake van een vennootschap
onder firma volgens de definitie van artikel 16 K, waarbij centraal staat
dat de maatschap tot de uitoefening van een bedrijf onder een gemeenschap-
pelijke naam is aangegaan. Alsdan doet zich de complicatie voor dat voor
een vennoot die het bewijs van het bestaan van de v .0.f. wil leveren, het
bewijsvoorschrift van artikel 22 K geldt. Dit is niet het geval wanneer het
alleen gaat om de samenwerking 'bovenlangs' als hierboven genoemd onder
b. Bij zo'n maatschap is echter het doel daarvan ook beperkt met mogelijke
gevolgen van dien voor het in beginsel voor de vennoten geldende verbod
om de maatschap concurrentie aan te doen. Immers, betwist zou kunnen
worden dat handelingen van de vennoot die concurrerend zijn voor de
gezamenlijke BY, eveneens als concurrerend met de activiteiten van de
maatschap zijn aan te merken.F' Yoorts rijst de vraag hoe het voorschrift
van artikel 7A: 1676 lid 1 sub 1 uitwerkt voor de samenwerking als
maatschap. Deze bepal ing stelt dat bij gebreke van andersl uidende bedi ngen
ieder van de vennoten tot beheershandelingen bevoegd is. Dit zou met
betrekking tot de maatschap tot uitoefening van de zeggenschap in de
gezamenlijke BY betekenen dat ieder der vennoten tot uitoefening van het
stemrecht van allen bevoegd is. Dit is in strijd met de realiteit.F'

319 Aldus J. Jolles, De kenmerken van de overeenkomst van rnaatschap, Purmerend 1932,
p. I e.v., alsmede Asser-Maeijer I, or. 6.

320 Raaijmakers, Preadvies, p. 56.
321 Raaijmakers, Preadvies, p. 55.
322 Vgl. in dit verband Wiirsch, a.w. p. 174; zie ook hiema § 11.2.2. Ik meen evenwel dat

deactiviteiten van de gezamenlijke BV een onderdeel zijn van, zo niet vereenzelvigd kunnen
worden met het doel van de rnaatschap, zodat concurrentie met de BV ook concurrentie
met de maatschap oplevert.

323 Men zou kunnen redeneren dat uit de aard van de rechtsbetrekking van de samenwerkende
aandeelhouders voortvloeit dat Diet ieder zelfstandig tot beheershandelingen bevoegd is, en
derhalve een van art. 7a: 1676 afwijkend beding geacht moet worden te zijn gemaakt. Feit
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Deze kanttekeningen pleiten tegen een kwalificatie van de samenwerking
tussen aandeelhouders in besloten verhoudingen als maatschap. Het pleidooi
voor de aanwezigheid van een maatschap kan echter ook worden opgevat
als een betoog om in de relatie tussen aandeelhouders in besloten verhoudin-
gen de loyaliteitseisen van toepassing te laten zijn als ware het een
maatschap.P'

J J. 2. 2 Samenwerking tussen aandeelhouders bezien naar Zwitsers recht

In de Zwitserse rechtsliteratuur wordt eveneens de vergelijking van de
samenwerking tussen aandeelhouders met de maatschap aan de orde gesteld.
Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de joint venture enerzijds
en anderzijds meer in het algemeen de personalistische AG.325 Met joint
venture wordt gedoeld op een samenwerkingsverband dat gelijkenis vertoont
met wat in dit boek onder besloten verhoudingen wordt begrepen; bij beide
begrippen gaat het om een streefgemeenschap, een animus societatis. Dit
hoeft voor de personalistische AG niet altijd te gelden.F"

Over de toepasselijkheid van de Treuepflicht op de aandeelhouders in een
personalistische AG bestaatgeen eenstemmigheid. Voor Wohlmann is het
bestaan van een vertrouwensrelatie cruciaal; de juridische vorm waarin
het samenwerkingsverband gestalte heeft gekregen is in zijn visie niet
relevant:

'Bei Zusamrnenschlusse von Person en mit dem Ziel einer gemeinsamen
Zweckforderung, kommt es darauf an, ob die einzelnen Mitglieder den Zweck
vornehmlich durch einen personlichen Einsatz (von Arbeit oder besonderen
Kenntnissen etc.) oder durch Sachleistungen (z. B. Kapital) ford ern. Massgebend
ist also nicht die Rechtsform oder formaljuristische Abgrenzungen (Rechtsge-

blijft evenwel dat het uitgangspunt van voornoemd art. voor de maatschap tegengesteld is
aan het uitgangspunt dat voor besloten verhoudingen geldt. Dit verschil in uitgangspunt pleit
er niet voor om de samenwerking als rnaatschap de kwalificeren.

324 Vgl. in dit verband Hof Amsterdam (Ondernemingskarner) 22 oktober 1992, NJ 1993,226,
waarin de Ondernerningskamer desamenwerking tussen een Nederlandse en een Indonesische
vennootschap, welke samenwerking was gericht op een kapitaaldeelneming of een joint
venture, vergelijkt met een maatschap en een vennootschap onder firma, om 1.0 te komen
tot een kwalificatie van de relatie als deelnerning (in de zin van art. 2:24c lid 2 sub b) van
de Nederlandse vennootschap.

325 Zie voor een omschrijving hiervan § 9.3.1.
326 Het onderscheid vertoont gelijkenis met het in § 3.4.1 van hoofdstuk 3 aangegeven verschil

tussen besloten verhoudingen en het door Schwarz gehanteerde begrip interne beslotenheid.
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meinschaft - Korperschaft), sondem einzig die konkrete Stellung der Einzelnen
Mitglieder zum Verband"?"

Meer terughoudend dan Wohlmann met betrekking tot de toepasselijkheid
van de Treuepflicht op aandeelhouders in een personalistische AG, is
Wiirsch, voor wie het bestaan van de aandeelhoudersovereenkomst wezenlijk
is en daaraan de toepasselijkheid van de norm van Treu und Glauben (in
plaats van de Treuepflicht) verbindt:

'Die zwischen Gesellschaft und Aktionar bzw. unter den Aktionaren bestehenden
Vertragsverhaltnisse, und nichtd iedadurch bewirktepersonal istischeAusgestal-
tung der AG als solche, schaffen die rechtserheblichen Beziehungen des
Aktionars zur Gesellschaft und zu den Mitaktionaren, die ihn nach Treu und
Glauben verpfl ichten, die AG oder seine Mitaktionaren nichtdurch eine Konkur-
renzierung der Gesellschaft zu schadigen. Wiederum besteht i.d.R. aufgrund
solcher Sonderbeziehungen entweder eine im Gesetz ausdriicklich verankerte
Konkurrentzenthaltungspflicht oder eine Treueptlicht, aus der eine Kon-
kurrenzenthaltungspflichtabgeleitet werden kann. Fur eine aus dem Gebot von
Treu und Glauben fliessende Konkurrenzenthaltungsptlicht besteht indessen
im aktienrechtlichten Mitgliedschaftsverhaltnis keine Notwendigkeit. >328.

Voorts onderzoekt hij of er in die situatie anderszins een concurrentieverbod
kan worden aangenomen. Indien er een aandeelhoudersovereenkomst bestaat,
kan het samenwerkingsverband veelal als een 'einfache Gesellschaft' worden
gekwalificeerd, waarop - zo stelt Wursclr'" - ingevolge artikel 536
OR een concurrentieverbod van toepassing is. Dit concurrentieverbod is
evenwel beperkt tot het doel van de tussen de als maten samenwerkende
aandeelhouders bestaande Gesellschaft. 330 In de fase van het Griinderver-
trag zal het doel van de tussen de partijen bestaande personenvennootschap
zijn de oprichting van de kapitaalvennootschap. Hetzelfde geldt voor de
fase van de Vorgesellschaft (de fase na ondertekening van de Griindungsakt

327 Aldus de weergave van de visie van Wohlmann door Wiirsch, a.w. p. 18.
328 Wiirscb, a.w. p. 48.
329 A.w. p. 139 e.v.
330 Algemeen wordt aanvaard dat de Treuepflicht van toepassing is op de Gesellscbafter van

de personenvennootschap, Zie daaromtrent Wiirsch, a.w. p. 6, alsmede Von Steiger, a.w.
p. 295. De toepasselijkheid van de Treuepflicbt op de Gesellschafter in de personenvennoot-
schap komt tot uitdrukking in een reeks van bepalingen, waaronder bet voor de 'einfache
Gesellscbaft' geldende verbod van art. 536 OR: 'Kein Gesellschafter darf zu seinem
besonderen Vorteile Geschlifte betreiben, durch die der Zweck der Gesellschaft vereitelt
oder heeintrlichtigt wiirde. ' Het gaat hier om wat men weI noemt een 'Zweckschutzartikel':
als maatstaf voor de vraag of er sprake is van concurrentie geldt slechts het doel van de
vennootscbap.
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en voor inschrijving in het handelsregister). Het verbod van artikel 536
OR behelst dan geen verbod tot concurrentie met de door de kapitaalven-
nootschap te ondernemen activiteiten. Ook het doel van een tussen de
aandeelhouders van een opgerichte kapitaalvennootschap aan te nemen
personenvennootschap behoeft niet gelijk te zijn aan dat van de kapi-
taalvennootschap; met name niet indien de aandeelhoudersovereenkomst
slechts stemverbintenissen en/of overdrachtsbepalingen behelst. Slechts voor
het geval onder de aandeelhoudersovereenkomst voor partijen de plicht
bestaat ten behoeve van de kapitaalvennootschap een positieve of negatieve
prestatie te verrichten, met welke 'Mitwirkungspflicht' veelal de bevordering
van het doel van de kapitaalvennootschap wordt beoogd, zou uit artikel
536 OR de plicht kunnen voortvloeien zich van concurrentie met de
kapitaalvennootschap te onthouden. Alsdan valt het doel van de personenven-
nootschap mogelijk samen met dat van de kapitaalvennootschap.?"

Zoals gezegd vormt de joint venture een aparte categorie. De joint venture
wordt daarbij als voIgt omschreven:

'Es geht urn Gebilde, die sich durch die wirtschaftliche Eigenart auszeichnen,
dass zwei oder mehrere selbstandige Unternehmenstrager sich in ihnen
gesellschaftsrechtlich, aber in materieller Verkniipfung mit ihrer angestammten
U nternehmerfunktion zusammenfinden.
Entscheidend ist mithin: Gemeinschaftsunternehmen sind Gesellschaften oder
Korporationen ( ... ); die Gesellschafter oder Mitglieder wirken ausserhalb der
Gemeinschaftsveranstaltung als Trager von Unternehmungen; das gemeinsam
getragene Gebilde wird irgendwie mit der Fiihrung der Stammunternehmung
verkniipft. '332

In joint venture-verhoudingen is in de visie van Wiirsch het doel van de
tussen de partners bestaande personenvennootschap te vereenzelvigen met
het doel van de gemeenschappelijke kapitaalvennootschap:

'Aus der wirtschaftlichen Idee, die hinter dem Joint Venture steht, folgt, dass
zwischen den Partnern wahrend der ganzen Dauer des Joint Ventures eine einfa-
che Gesellschaft besteht, deren Zweck die Durchfiihrung des Joint Ventures
als Ganzes ist, denn die Partner haben sich zu einem Gemeinschaftsunternehmen
zusammengetan, ihre Absprachen sind auf dasselbe Ziel, das Gelingen dieses
Unternehmens ausgerichtet. Errichtung und Betreiben der AG sind ebenso Zweck

331 Wiirsch, a.w. p. 166.
332 Walther R. Schluep, Privatrechtliche Probleme der Untemehmenskonzentration und

-kooperation, ZSR 92 II, p. 481, waarnaar Wursch verwijst (a.w. p. 169).
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der Joint Venture-Gesellschaft wie der Abschluss aller dazu notwendigen
Rechtsgeschafte. Urn dies zu erreichen, haben sich die Partner zum gemeinsamen
Mitteleinsatz verpflichtet. Mithin sind aile Elemente vorhanden, die auf das
Vorhandensein eines animus societatis bei den an einem Joint Venture beteil igten
Partnem schliessen lassen. ')33

Daardoor verzet het verbod van artikel 536 OR zich - indirect - ook
tegen concurrentie met de kapitaalvennootschap.

In gelijke zin oordeelt Oertle. Hij geeft een analyse van de joint venture
overeenkomst.l" waarin zijns inziens de 'gesellschaftsrechtliche Elemente'
overwegen ten opzichte van de 'obligatorische Leistungspflichten', die
daarbij het karakter hebben van 'mitgliedschaftlichen Beitragspflichten und
nicht von Austauschvertragen'P" Op grond daarvan komt hij tot de
conclusie dat de joint venture overeenkomst als een Gesellschaftsvertrag
kan worden gekwalificeerd, en weI als het Grundvertrag van de 'einfache
Gesellschaft' .336 Dientengevolge is het uit de Treuepflicht voortvloeiende
concurrentieverbod van artikel 536 OR van toepassing.

De problematiek van corporate opportunities komt, voor zover ik heb
kunnen nagaan, niet als eigen vraagstuk aan de orde in de Zwitserse
rechtsliteratuur en rechtspraak. Met betrekking tot het begrip concurrentie
worden daarin evenwel voorbeelden en casusposities genoemd, die in deze
studie onder toeeigening van een corporate opportunity worden begre-
pen.337

11.2.3 Verbod van concurrentie in geval van besloten verhoudingen

Het voorgaande brengt mij tot de volgende opvatting. Waar de aanwezigheid
van een besloten verhouding wordt gekenmerkt door een tussen aandeelhou-
ders bestaande wil tot vennootschappelijke samenwerking, en waar partijen

333 Wiirsch, a.w. p. 173.
334 M. Oertle, Das Gemeinschaftsuntemehrnen (Joint Venture) irn schweizerischen Recht, Zurich

1990, p. IOJ e.v.
335 Oertle, a.w. p. 109.
336 Zowel Wiirsch als Oertle veronderstellen in hun redenering het bestaan van een aandeelhou-

dersovereenkomst. Dit is in hun betoog wellicht een voorwaarde om te komen tot de
kwalificatie van Gesellschaft, gelet op art. 530 OR: 'Gesellschaft ist die vertragsmassige
Verbindung ( ... ).'

337 Zie § 5.4.1.
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beoogden 'tussen hen een verhouding als van vennoten te doen ont-
staan'F", moet in strijd met de betamelijkheidsnorm worden geacht dat
een vennoot in concurrentie treedt met het samenwerkingsverband. De
bijzondere relatie die tussen de aandeelhouders bestaat is van invloed op
de invulling van de betamelijkheidsnorm.
Deze opvatting vloeit ook voort uit het loyaliteitsbeginsel. De vereniging
van belangen van de aandeelhouders in de besloten verhouding gericht op
het gemeenschappelijk doel, wettigt de verwachting dat ieder van hen in
het gemeenschappelijk belang zal handel en in plaats van zijn eigen
individuele belang ten koste van het samenwerkingsverband na te stre-
ven.339 De toepassing van het loyaliteitsbeginsel leidt ertoe dat voor wat
betreft concurrentie de eigen belangen daadwerkelijk bij het gemeenschappe-
lijk belang worden achtergesteld.

In dit verband wordt voorts verwezen naar het betoog in zowel het
Nederlandse als het Zwitserse recht om in geval van besloten verhoudin-
gerr'" de betrekkingen tussen de aandeelhouders te kwalificeren als een
maatschap. Ook met inachtneming van de kanttekeningen die bij zo'n
kwalificatie zijn te plaatsen?", kan het pleidooi voor de aanwezigheid
van een maatschap bij besloten verhoudingen worden opgevat als een betoog
om in de relatie tussen de aandeelhouders in besloten verhoudingen de
loyaliteitseisen van toepassing te laten zijn als ware het een maatschap.
Voor de maatschap, in het bijzonder de vennootschap onder firma, is door
de Hoge Raad in het Koghee/ Akkoca-arresr'? als vuistregel gesteld dat
- tenzij uit de omstandigheden anders blijkt - een vennoot de vennoot-
schap geen concurrentie mag aandoen omdat zulks strijdig is met de
verplichting van een vennoot om zich in te zetten voor de verwezenlijking
van het doel van de vennootschap en met de redelijkheid en billijkheid

338 Zie § 3.4.1 van hoofdstuk 3.
339 Zie § 3.4.2 van hoofdstuk 3.
340 Strikt genomen hebben zowel het in § 11.2.1 genoemde betoog van Raaijrnakers als de in

§ 11.2.2 aangehaalde opvattingen van Wiirsch en Oertle voor het Zwitserse recht betrekking
op de joint venture, die als een bijzondere vonn van de besloten verhouding kan worden
gezien. Waar de bijzonderheid evenwel bestaat uit het feit dat de partners in de joint venture
buiten het samenwerkingsverband zelfstandig blijven opereren, en de bijzonderheid niet
betrekking heeft op de samenwerking zelf, kan het pleidooi om de samenwerking als een
maatschap te zien ook van toepassing worden geacht op het in deze studie gehanteerde begrip
besloten verhoudingen.

341 Ziehiervoor § 11.2.1. Zie vooreen kanttekeningbij her Zwitserse rechtnoot336: bij gebreke
van een aandeelhoudersovereenkornst lijkt in de redenering van Oertle en Wiirsch de
Treuepflicht niet van toepassing te zijn.

342 HR 19 oktober 1990, NJ 1991,21 (nt. Ma.); zie ook noot 317.
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daarbij jegens de overige vennoten in acht te nemen. Raaijmakers stelt in
zijn bespreking van het arrest dat de Koghee-regel ook in BV-verband zal
gelden, indien 'de betrekkingen tussen de aandeelhouders onderling in het
vennootschappelijk verband binnen en tot de gezamenlijke BV zo sterk
(mede) a1s'vennootschappelijke samenwerking' kunnen worden aangemerkt,
dat uit (het voormalige, A.V.) artikel 2:7 BW de rechtsplicht voortvloeit
de vennootschap geen concurrentie aan te doen. ,343Dit is naar mijn
mening bij besloten verhoudingen het geval.P'" Men vergelijke in dit
verband de ontwikkeling in het Amerikaanse recht, waarbij sommige
rechters de duty of loyalty van toepassing verklaren op aandeelhouders in
close corporations.P" Zo oordeelt het Massachusetts Supreme Judicial
Court in Donahue v. Rodd Electrotype CO.346dat op aandeelhouders in
close corporations'?" de duty of loyalty van toepassing is als ware zij
partners, onder meer vanwege de gelijkenis van een close corporation met
een partnership. 348

In § 6 is met betrekking tot werknemers met een lagere functie het verbod
van concurrentie opgevat als het verbod om afbreuk te doen aan de
inspanningen en prestaties van de werkgever. Het voor de aandeelhouders
in besloten verhoudingen geldende verbod van concurrentie heeft een
enigzins andere lading: het omvat het verbod van een handeling die - in
de woorden van het Koghee/ Akkoca-arrest - in strijd is met de plicht om
zich in te zetten voor het gemeenschappelijke doel. Enerzijds is het laatste
verbod ruimer: de omstandigheid dat de vennootschap geen actieve
belangstelling aan de dag legt voor de betrokken of een soortgelijke
opportunity doet niet af aan de toepasselijkheid voor het verbod. Anderzijds
is het verbod beperkter: het wordt begrensd door het doe1 van het
samenwerkingsverband. Toeeigening van de opportunity is niet onrechtmatig
indien de handeling niet strijdig is met de verplichting om zich in te zetten

343 AA 40 (1991) 5, p. 425 e.v., p. 429.
344 Waarbij ik evenwel van mening ben dat art. 2:8 hier toepassing mist en het verbod gegrond

moet worden op art. 6: 162; zie § 10.3.2 en § 11.2.1.
345 Zie Clark, a.w. p. 798 en 799. Zie ook M.C.I. Pallandt, Constructive trust, p. 37 en 38.
346 328 N.E. 2d 505 (Mass. 1975).
347 Getypeerd door de volgende kenmerken (\) few shareholders, (2) no ready market for the

stock, and (3) substantial majority-shareholder participation in management'; aldus Clark,
a.w. p. 799. Zie over close corporations in het Amerikaanse recht, Raaijrnakers, Preadvies,
p. 49 e.v.

348 Aldus Clark, a.w. p. 799, die voorts wijst op de zaak Wilkes v. Springside Nursing Home,
Inc., 353 N.E. 2d 657 (Mass. 1976) waarin de toepassing van de fiduciary duty in close
corporations om dezelfde reden word! aangenomen.
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voor de verwezenlijking van het doel van het samenwerkingsverband,
doordat de (aanwending van de) opportunity buiten het doel van het
samenwerkingsverband valt. Het komt hierbij aan op het doel of de scope
van het samenwerkingsverband, dat immers in geval van eenjoint venture
op een deelterrein betrekking zal hebben, waarbuiten de in de joint venture
samenwerkende bedrijven zelfstandig actief blijven. 349

Toeeigening van een niet vrijgegeven corporate opportunity door een
aandeelhouder in besloten verhoudingen is derhalve slechts onrechtmatig
indien de toeeigening, gezien de aard van de opportunity, haaks staat op
het gemeenschappelijk streven van de aandeelhouders gericht op het doel
van het samenwerkingsverband.

11.2.4 Onrechtmatigjegens wie?

Behandeling verdient de vraag jegens wie de betamelijkheidsnorm wordt
geschonden. Jegens de partners in het samenwerkingsverband of jegens
de vennootschap zelf, waarin de samenwerking gestalte heeft gekregen?
Ten aanzien van concurrentie of toeeigening van een corporate opportunity
in geval van besloten verhoudingen, worden naar mijn mening in ieder geval
de belangen van de vennootschap door de betame\ijkheidsnorm beschermd.
Het is primair het belang van de vennootschap, dat - ook in besloten
verhoudingen - meer omvat dan het belang van de aandeelhouders, dat
wordt geschaad door de concurrentie of de toeeigening van een corporate
opportunity. Daarbij speelt dat de vennootschap de belichaming is van de
tussen de aandeelhouders bestaande wil tot samenwerking; de wil tot
vennootschappelijke samenwerking vormt de basis van de vennootschap
en is daarin 'ingebracht'.

349 Zie Raaijmakers' voomoemde bespreking van het Koghee/Akkoca-arrest, p. 429, alsmede
zijn dissertatie, p. 68 en Preadvies p. 61.
Zie indit verband voorts M.C.J. Pallandt, Constructive trust, p. 38, die voor het Amerikaanse
recht - met verwijzing naar rechtspraak - stelt dat door in de joint venture overeenkomst
geografische en/of chronologische beperkingen op te nemen, de scope van de partnership
wordt afgebakend en daarmee de daaruit voortvloeiende fiduciary obligations over en weer
tot die omvang worden beperkt.
Men bedenke bij dit alles dat het doel van de vennootschap ook een rol speelt bij de
kwalificatie van de opportunity als corporate opportunity; zie § 1.3 van hoofdstuk 4. Dit
brengt evenwel niet mee dat een corporate opportunity steeds binnen het doel van het
samenwerkingsverband zal vallen; te denken is aan genoemde aanverwante activiteiten. Deze
benadering leidt ertoe dat ten aanzien van een corporate opportunity die niet binnen het doel
van het samenwerkingsverband valt, een verbod tot toeeigening in beginsel wei geldt voor
de bestuurder van de joint venture-vennootschap, doch niet voor haar aandeelhouders.
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Dit laat onverlet dat de betrokken handelingen onder omstandigheden tevens
onrechtmatig zijn jegens de partners in het samenwerkingsverband. Dit
is verdedigbaar in gevaI van besloten verhoudingen, vanwege het betoog
om in besloten verhoudingen de loyaIiteitseisen van toepassing te laten zijn
aIs ware de verhouding te kwalificeren als een maatschap. Daarbij zij
gewezen op het oordeel in het Koghee/ Akkoca-arrest, dat de concurrentie
tevens ontoelaatbaar is jegens de andere vennoten.P"

Een aparte vraag is of ingeval van onrechtmatige toeeigening van een
corporate opportunity door een aandeelhouder, een schade-actie behaIve
aan de vennootschap ook toekomt aan de andere aandee1houders. Dit hoeft
met automatisch voort te vloeien uit het standpunt dat de toeeigening ook
jegens hen onrechtmatig is. In het ABP/Poot-arrest oordeelt de Hoge Raad
dat indien door een derde door het plegen van een onrechtmatige daad of
wanprestatie vermogensschade aan de vennootschap wordt berokkend, aIleen
de vennootschap recht heeft op schadevergoeding. De Hoge Raad overweegt:

'Die vermogensschade van de vennootschap zal, zolang zij niet is vergoed, een
vermindering van de waarde van de aandelen in de vennootschap meebrengen.
In beginsel kunnen de aandeelhouders echter op grond van dit (aanvankelijk)
voor hen ontstane nadeel niet een eigen vordering tot schadevergoeding tegen
de bedoelde derde geldend maken. '351

Voorts stelt de Hoge Raad in hetzelfde arrest dat het toebrengen van schade
aan de vennootschap, mede in het licht van de geciteerde overweging, niet
tevens kan worden gezien als een inbreuk op het door de aandee1houder
jegens de vennootschap uit te oefenen vermogensrecht, bestaande uit zijn
aandeel in de vennootschap.P"

De Hoge Raad legt aldus een verband tussen de omstandigheid dat het
toebrengen van schade aan de vennootschap op zich geen inbreuk op een
vermogensrecht van de aandeelhouder oplevert en de exclusieve actiebe-

350 Vgl. het stand punt van Schoordijk die - voor het geval van concurrentie door een van de
partners met de joint venture - stelt dat de wanprestatie jegens de vennootschap een
onrechtrnatige daad is ten opzichte van de overige aandeelhouders in de vennootschap vanwege
de reflex werking van het contract; zie het verslag van de discussie over bet Preadvies van
Raaijrnakers, als opgenomen in A. T. Bolt, J. A. W. Lensing, Privaatrechtelijke boete,
Preadvies Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking, Deventer 1993.

351 HR 2 december 1994, RvdW 1994, 265 (ABP/Poot), r.o. 3.4.1. Zie voorts de noot van
Raaijrnakers in AA 44 (1995) 6, p. 491 e. v. Zie ook § 1.1 van hoofdstuk 6.

352 R.o. 3.4.3.
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voegdheid van de vennootschap. Daarmee rijst de vraag of aan de
aandeelhouder ook dan geen eigen schade-actie toekomt indien het gedrag
van de derde zowel jegens de vennootschap als jegens de aandeelhouder
onrechtmatig is of wanprestatie oplevert. Hiervan is mogelijk sprake in
geval van toeeigening van een niet vrijgegeven corporate opportunity door
een aandeelhouder in besloten verhoudingen; duidelijker is de situatie van
concurrentie door een aandeelhouder met de vennootschap indien hij zich
zowel jegens de vennootschap als jegens de andere aandeelhouders
contractueel verbonden heeft om zich daarvan te onthouden. Voor zover
de totale schade van de individuele aandeelhouders samenvalt met de schade
van de vennootschap, meen ik dat de regel van voornoemd arrest toepassing
vindt, waardoor aan de aandeelhouders in beginsel geen zelfstandige schade-
actie toekomt. Aanvaarding van een eigen schade-actie zou vragen doen
rijzen naar wat zou gelden in geval van samenloop van acties van de
vennootschap en van aandeelhouders, alsmede in geval van faiIlissement
van de vennootschap.F"

11.3 Sancties: geschillenregeling en aansprakelijkheid

De sancties die gelden bij onrechtmatige toeeigening door een aandeelhouder

353 Zie Van der Grinten die met betrekking tot de aansprakelijkheid van een bestuurder stelt
dat ook indien men aanneemt dat de bestuurder ingeval van wanprestatie in strijd handelt
met zijn rechtsplicht tegenover aandeelhouders, dit geen verplichting tot schadevergoeding
tegenover hen meebrengt. Hij baseert dit op het argument dat de schade van de aandeelhouders
samenvalt met en afgeleid is van de schade die de vennootschap lijdt. Hij verwijst daarbij
naar de opmerkingen gemaakt door de Minister in de Memorie van Antwoord bij de
totstandkoming van de wet van 1928: 'Deze - de individuele aandeelhouder - heeft derbalve
geen zelfstandige actie tot verhaal van die schade dat hij middelijk lijdt, d.w.z. de schade
clat hij als aandeelhouder lijdt doordien de vennootschap de schade Iijdt. De gezamenlijke
schade van aandeelhouders is dan immers identiek aan de schade van de vennootschap. Over
het verhaal daarvan beslist de vennootschap. Hieruit voIgt, dat de individuele aandeelhouder
voor zich niet kan opkomen voor de schade, voortvloeiendeuit zuivere beleidsfouten. J mmers
deze schade is afgeleide schade"; W.C.L. van der Grinten, Decharge en kwijting in het
vennootschapsrecht, NV 65 (1987) p. 99 e.v., p. 102. Zie ook § 1.1 van hoofdstuk 6. Ik
sluit evenwel niet uit dat in uitzonderlijke gevallen en vooropgezet dat benadeling van
crediteuren van de vennootschap niet aan de orde is, aanvaarding van een schade-actie van
de aandeelhouders gewenst kan zijn. Vgl. in dit verhand Hof Den Bosch 20 januari 1993
(zie §2.4 van hoofdstuk 6 en noot 64 daarbij) waar de ene aandeelhouder vanwege misbruik
van zijn positie, clat tot henadeling van de vennootschap leidde, bij wijze van schadevergoe-
ding in natura op vordering van de andere aandeelhouder wordt veroordeeld de aandelen
van de andere aandeelhouder over te nemen. De Hoge Raad lijkt in voomoemd arrest de
deur naar een eigen schade-actie van aandeelhouders op een kier te houden door de woorden
'in beginsel ' in r.o. 3.4.1.
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van een niet vrijgegeven corporate opportunity dienen te worden onderschei-
den in sancties die zien op een vergoeding van de geleden schade enerzijds
en anderzijds sancties die beogen dat van diegene die de opportunity
onrechtmatig heeft toegeeigend 'afscheid' wordt genomen, in die zin dat
de betrokken aandeelhouder niet langer in die hoedanigheid bij de
vennootschap blijft betrokken.
Voor wat betreft dit laatste rijst de vraag of de geschillenregeling van titel
8 afdeling I van Boek 2 kan worden toegepast bij de corporate opportunity-
problematiek, welke toepassing er toe zou strekken dat hetzij de aandeelhou-
der die onrechtmatig een opportunity heeft aangewend zijn aandelen in de
vennootschap op vordering van de andere aandeelhouder(s) overdraagt
(uitstoting), hetzij die aandeelhouder de aandelen van de benadeelde
aandeelhouder(s) overneemt (uittreding).

In de literatuur wordt verschillend geoordeeld over de - enigszins
andere - vraag of de geschillenregeling van toepassing is in geval van
een aandeelhouder die de vennootschap oneerlijke concurrentie aandoet.
Slagter meent van weP5\ Westbroek daarentegen stelt dat uit de Memorie
van Toelichting bij de wettelijke regeling blijkt dat het moet gaan om gedrag
van de aandeelhouder in die hoedanigheid. 355Het argument van Westbroek
spreekt op het eerste gezicht aan. De geschillenregeling is naar mijn meni ng
niet van toepassing op de aandeelhouder die bijvoorbeeld inbreuk maakt
op industriele eigendomsrechten van de vennootschap. Slagter lijkt in zijn
betoog de relatie met het aandeelhouderschap te leggen door te stellen dat
de aandeelhouder die in concurrentie treedt daardoor reeds misbruik zal
maken van verworven voorwetenschap ('Een aandeelhouder, die misbruik
maakt van de als zodanig verworven wetenschap door vervolgens met de
vennootschap in concurrentie te treden ( ... ),356); een redenering die
Westbroek te gekunsteld acht om op te laten wegen tegen de duidelijke
tendens van de Memorie van Toelichting.P"

354 W.l. Slagter, Compendium van het ondememingsrecht, Deventer 1993, § 126, alsmede
in: Invoering van een geschillenregeling in besloten vennootschappen en bepaalde naarnloze
vennootschappen, TVVS, nr. 8515, p. 126 e.v., p. 127.

355 W. Westbroek, Uitkoopregelingen geschillenregeling, WPNR 87/5759, p. 709 e.v., p. 714,
alsmede: De geschillenregeling, in: Uitkoop en geschillenregeling, Arnhern 1991, p. 15
e.v., p. 20.

356 Compendium, t.a.p.
357 De gescbillenregeling, t.a.p.
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Inmiddels is door de Ondernemingskamer een antwoord gegeven voor wat
betreft de regeling van de gedwongen overname (uittreding) van artikel
2:343. Ten aanzien daarvan heeft de Ondernemingskamer geoordeeld dat
- anders dan voor de regeling voor de gedwongen overdracht (uitstoting)
van artikel 2:336 - niet de eis geldt dat het moet gaan om gedragingen
in de hoedanigheid van aandeelhouder, maar dat op aile gedragingen van
de aandeelhouder moet worden gelet.l" Dit betekent dat de regeling van
artikel 2:343 van toepassing kan zijn in geval van onrechtmatige aanwending
door een aandeelhouder van een corporate opportunity.

Dit laat evenwel onverlet de vraag naar toepasselijkheid van de regeling
van uitstoting van artikel 2:336. De hiervoor genoemde vraagstelling van
toepasselijkheid van de regeling in geval van oneerlijke concurrentie door
een aandeelhouder verschilt enigszins van de situatie van onrechtmatige
aanwending van een corporate opportunity. Deze situatie ligt naar mijn
mening meer in het grensgebied dan het geval waarin de aandeelhouder
- geheellos van zijn aandeelhouderschap - in onrechtmatige concurrentie
treedt met de vennootschap.

Bij de Parlementaire behandeling van de geschillenregeling zijn een tweetal
vergelijkbare situaties aan de orde gesteld. Ten eerste is besproken de wens
van het Nederlands Genootschap van Bedrijfsjuristen om de geschillenrege-

358 Hof Amsterdam (Ondememingskamer) 22 oktober 1992, NJ 1993, 411, TVVS, nr. 93/3
p. 79 met commentaar van Slagter. De Ondememingskamer beroept zich wat betreft het
door haar aldus aangebrachte onderscheid binnen de geschillenregeling van het toepassingsge-
hied van de uitstoting enerzijds en de uittreding anderzijds, met name op het belang van
de vennootschap dat op generlei wijze in het geding is bij art. 2:343. De Ondememingskamer
stell daarbij dat het bij art. 2:336 gaat om een afweging van het belang van de vennootschap
tegen 'gedragingen' van de 'uit te stoten' aandeelhouder, waardoor schade wordt toegebracht
aan het vennootschapsbelang, terwijl krachtens art. 2:343 de rechten en belangen van een
aandeelhouder moeten worden afgewogen tegen de daaraan schade veroorzakende
'gedragingen' van mede-aandeelhouders. Toegegeven moet worden dat vol gens de Memorie
van Toelichting bij art. 2: 343 het belang van de afwnderlijkeaandeelhouders op de voorgrond
staat, maar daar voigt dan direet op: 'uiteindelijk beoogt zij toch een onhoudbare toestand
in de vennootschap zelf te saneren' (zie Maeijer, Wetsgeschiedenis, p. IVij-art. 343-2).
Daarbij komt het mij voor dat het ontbreken van een verwijzing naar het vennootschappelijk
belang in art. 2:343 niet noodzakelijkerwijs meebrengt dat hier- anders dan bij art. 2:336,
waar dieeis ook in de visie van de Ondememingskamer wei geldt -niet de eis wordt gesteld
dat de betrokken gedragingen van de aandeelhouder verband houden met zijn aandeel-
houderschap. Men kan zich dan ook afvragen of de wens van een bredere toepassing van
degeschillenregeling- zoals ook geuit door Westbroek (De geschillenregeling, t.a.p.)- in
deze uitspraak niet de vaderlijke rol heeft gespeeld ten aanzien van de gedachte van het onder-
scheid in toepassing van de beide onderdelen van de geschillenregeling.
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ling ook van toepassing te laten zijn indien het belang van de vennootschap
zelf niet op het spel staat. Daarbij wordt als voorbeeld gegeven het ontstaan
van een concurrentieverhouding tussen aandeelhouders buiten de vennoot-
schap om. De Minister stelt ten aanzien daarvan dat loskoppeling van het
gedrag van de aandeelhouder en het belang van de vennootschap het toepas-
singsgebied van de geschillenregeling te ver uitbreidt. 359 Echter bij
toeeigening van een corporate opportunity door een aandeelhouder is het
belang van de vennootschap wei betrokken; slechts de koppeling met het
gedrag aIs aandeelhouder ontbreekt mogelijk.

De tweede situatie die in de Memorie van Toelichting wordt genoemd,
betreft de verwijzing naar de in de wet voor de maatschap en de vennoot-
schap opgenomen regeling voor het geval een van de vennoten zijn verplich-
tingen niet nakomt; op grond van artikeI 7A: 1684 kan de firma of maatschap
dan door de rechter worden ontbonden. Daarbij wordt in de Memorie van
Toelichting opgemerkt dat ook 'Iangdurige ziekte van een van de vennoten
tot ontbinding (kan) leiden. De in dit wetsontwerp voorgestelde regeling
voor vennootschappen gaat dus minder ver dan de regeling van artikel
7A: 1684. Het criterium is enger en de ingestelde vordering leidt niet tot
ontbinding van de vennootschap, maar tot uittreding van de aandeelhou-
der' .360 In welke zin is de regeling enger: doordat bijvoorbeeld de ziekte
van de vennoot niet voldoende is?

In het licht van het voorgaande lijkt de situatie van onrechtmatige
toeeigening van een corporate opportunity door de aandeelhouder op het
grensvlak van de toepasselijkheid van de uitstotingsregeling te Iiggen. De
vraag rijst of gesteld kan worden dat in de corporate opportunity-problema-
tiek omstandigheden aanwezig zijn die de relatie tussen de handeling en
het aandeelhouderschap verstevigen en daardoor de aanwending van de
opportunity in de sfeer van het aandeelhouderschap trekken.

Allereerst is hierbij van belang dat de onrechtmatigheid'"! van de aanwen-
ding van een corporate opportunity door de aandeelhouder in besloten
verhoudingen is gelegen in zijn aandeelhouderschap; de onrechtmatigheid
is gebaseerd op de onverenigbaarheid van het concurrerende karakter van

359 Zie Maeijer, Wetsgeschiedenis, p. IVij - art. 336 - 2.
360 Zie Maeijer, Wetsgeschiedenis, p. IVij - art. 343 - 2.
361 In geval de toeeigening - gezien de aard van de opportunity - een vorrn van concurrentie

is met het samenwerkingsverband; zie § 11.2.3.
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de aanwending van de opportunity met het aandeelhouderschap in besloten
verhoudingen.P?

Voorts is het volgende van belang. Bij het enquete-recht kunnen - zo is
door de Hoge Raad in het Sluis-arrest geoordeeld - bij de vraag of er
sprake is van wanbeleid, tussen aandeelhouders bestaande afspraken worden
betrokken.P" Indien bij het enquete-recht naar - al dan niet stilzwij-
gende - afspraken tussen aandeelhouders wordt gekeken, waarbij het
enquete-recht meer dan de geschillenregeling het karakter van ondernemings-
recht draagt.P" geldt dit naar mijn mening zeker voor de geschillenrege-
ling die 'slechts een oplossing (geeft) voor conflicten waarbij aandeelhouders
betrokken zijn'. 365 Anders gezegd: de strikt genomen buiten de vennoot-
schap staande regel dat een aandeelhouder in besloten verhoudingen onder
omstandigheden onrechtmatig jegens de andere aandeelhouders=" handelt
door aanwending van een niet vrijgegeven corporate opportunity, wordt
voor wat betreft de geschillenregeling in de sfeer van het aandeelhouder-
schap of in de sfeer van de vennootschap getrokken.P"
Deze handelwijze betekent een breuk in de vertrouwensbasis die in geval
van besloten verhoudingen tussen de aandeelhouders als zodanig bestaat
en betrekking heeft op (de reikwijdte van) hun samenwerking als aandeel-
houder in de vennootschap.P"

362 Tntennen van het Zwitserse recht kan het betrokken gedrag van de aandeelhouder wellicht
worden gezien als strijdig met de 'gewisse Pflicht zur Unterlassung zweckstorenden
Verhaltens. Inhalt und Intensitiit dieser Pflicht konnen nur auf Grund aller Urnstande des
Einzelfalles genauer festgesetzt werden"; Siegwart, a.w. art. 620 OR no. 32. Deze plicht
moet worden gezien in het licht van de bij besloten verhoudingen 'zwischen den Partnem
wahrend der ganzen Dauer des Joint Ventures (bestehende) (... ) einfache Gesellschaft (... ),
deren Zweck die Durchfiihrung des Joint Ventures als Ganzes ist, denn die Partner haben
sich zu einem Gemeinschaftsunternehmen zusarnmengetan, ihre Absprachen sind aufdasselbe
Ziel, das Gelingen dieses Unternehmens ausgerichtet'; Wiirsch, a.w. p. 173.

363 HR 9 juli 1990, NJ 1991,51. Zie ook Raaijmakers, Preadvies, p. 59.
364 Zie Maeijer, Wetsgeschiedenis, p. IVij - 9.
365 Maeijer, Wetsgeschiedenis, t.a.p.
366 Alsmede de vennootschap; zie § 11.2.4.
367 Dit argument is gebaseerd op het eigen karakter van de geschillenregeling en vonnt een

uitzondering op het uitgangspunt dat in beginsel de toeeigening van een opportunity zich
buiten de sfeer van de vennootschap afspeelt, zoals gesteld in § 10.3.2 met betrekking tot
art. 2:8 BW.

368 In § 11.1 is betoogd dar aanwending door de aandeelhouder van een corporate opportunity
ook onrechtrnatig is indien de aandeelhouder daarbij misbruik maakt van vertrouwelijke
informatie die hij als aandeelhouder heeft verkregen; daarbij hoeft niet per se sprake te zijn
van besloten verhoudingen. Ook in die situatie is verdedigbaar dat dit handelen voor wat
betreft de geschillenregeling inde sfeer van het aandeelhouderschap geacht kan worden plaats
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Dit pleit ervoor om ook de regeling van de gedwongen overdracht van
artikel 2:336 van toepassing te laten zijn in gevaI van een onrechtmatige
aanwending door een aandeelhouder van een corporate opportunity.

Wat betreft de sancties die zien op vergoeding van de geleden schade
geldt dat de aandeelhouder bij onrechtmatige toeeigening van een met
vrijgegeven corporate opportunity op gewone wijze aansprakelijk is.
In hoofdstuk 6 wordt ingegaan op vragen die ter zake van het schadever-
goedingsrecht rijzen in verband met de eigen aard van de problematiek van
corporate opportunities.

te vinden. Het leidt tot een breuk in het vertrouwen ten aanzien van een zorgvuldige omgang
door de aandeelhouder met confidentiele infonnatie die hem in die hoedanigheid wordt
verstrekt.
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Scbadevergoeding

1 Inleiding

1.1 Algemeen; procedurele aspecten van verantwoording en
besluitvorming

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de sancties die zien op vergoeding van
de door de vennootschap geleden schade vanwege toeeigening door een
functionaris van een niet vrijgegeven corporate opportunity. Daarbij wordt
ervan uitgegaan dat de toeeigening door de functionaris reeds heeft
plaatsgevonden, alsmede dat de functionaris deswege - onder de
omstandigheden en op de gronden als uiteen gezet in hoofdstuk 5 -
schadeplichtig is. I Het is met name wat betreft het schadevergoedingsrecht
dat een aantal vragen rijzen die samenhangen met de eigen aard van de
problematiek van corporate opportunities.
Daartoe zal in § 1.3 worden ingegaan op de aard van het nadeel dat de
vennootschap lijdt bij aanwending door een functionaris van een corporate
opportunity. Vervolgens wordt aandacht besteed aan de in het Amerikaanse
respectievelijk Duitse recht bij de corporate opportunity-problematiek
geeigende wegen om vergoeding van het door de vennootschap geleden
nadeel te bereiken. In § 2 wordt bezien in hoeverre overdracht van de
opportunity als vorm van schadevergoedi ng naar Nederlands recht mogelijk
is. Vervolgens wordt ingegaan op de afdracht van winst als wijze van
schadevergoeding. Tenslotte wordt in § 4 ingegaan op de vraag welke rol
het verweer speeJt, dat de vennootschap in het gehee\ geen schade heeft
ge1eden aangezien zij in de onmogelijkheid verkeerde de opportunity zelf
aan te wenden.

Aileen op de schadevergoeding ter zake van de toeeigening van de corporate opportunity
door de functionaris wordt ingegaan en derhalve niet op een schadevergoeding die de
functionaris mogelijk verschuldigd is indien de aan de exploitatie van de opportunity
verbonden activiteiten niet verenigbaar zijn met zijn functie hij de vennootschap; vgl. § 4.3
e.v. van hoofdstuk 4.
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Vooraf zij erop gewezen dat de weg om te komen tot een schade-actie reeds
gecompliceerd kan zijn, met name ingeval de toeeigening van de corporate
opportunity door een bestuurder van de vennootschap heeft plaatsgevonden,
vanwege de aanwezige verstrengeling van belangen. Daarop zal ik slechts
kort ingaan.
Allereerst zal de vennootschap, die het vermoeden heeft dat haar bestuurder
zich een niet vrijgegeven corporate opportunity heeft toegeeigend, daarover
nadere informatie dienen te krijgen. In § 1.3 van hoofdstuk 5 is gewezen
op de verantwoordingsplichten die de bestuurder jegens de aandeelhouders-
vergadering en de raad van commissarissen inzake de nakoming van zijn
verplichtingen heeft. Verantwoording kan worden verlangd ter zake van
de vervulling van de plichten van de bestuurder die voortvloeien uit zijn
functie met betrekking tot de opportunity. Hetzelfde geldt ten aanzien van
zijn verplichting om een tegenstrijdig belang te melden; het tegenstrijdig
belang kan hebben bestaan ten aanzien van de kwalificatie van de
opportunity indien daaromtrent twijfel mogelijk is, alsook met betrekking
tot de vraag of de vennootschap de eenmaal als corporate opportunity
gekwalificeerde opportunity wil benutten. Ook bij de eventueel daaruit
voortvloeiende vrijgave in het verleden van de opportunity kan de rol van
de betrokken bestuurder in het geding zijn.?
Zonodig zou door middel van een enquete-procedure inzicht kunnen worden
verkregen in de gang van zaken in het verleden; hierop wordt ingegaan
in § 1.2.

Tenslotte kan er sprake zijn van tegenstrijdig belang bij de besluitvorming
en vertegenwoordiging van de vennootschap met betrekking tot een actie
tegen de betrokken bestuurder vanwege de toeeigening van de opportunity.
Wat betreftde besluitvorming verwijs ik naar §6.5 van hoofdstuk3, alwaar
is betoogd dat besluitvorming in geval van tegenstrijdig belang dient plaats
te vinden met uitsluiting van de betrokken bestuurder en onder goedkeuring
van de raad van commissarissen of een andere door de aandeelhoudersverga-
dering aan te wijzen persoon. Ter zake van de vertegenwoordiging van
de vennootschap geldt het bepaalde in artikel 2: 146/256, hetgeen leidt tot
vertegenwoordiging door de raad van commissarissen of een andere door
de aandeelhoudersvergadering aan te wijzen persoon.'

2 Zie § 6.2 e.v. van hoofdstuk 4.
3 Vgl. voor wat betreft de beperkingen en de exteme gebondenheid van de vennootschap bij

procedures tegen een bestuurder indien de vennootschap daarbij wordt vertegenwoordigd
door de betrokken bestuurder, P. Van Schilfgaarde, Tegenstrijdig belang in het vennootscbaps-
procesrecbt, in: L. Tinunennan, e.a., De dubbelrol in het vennootscbapsrecbt, Deventer
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Een en ander neemt niet weg dat - zoals Van der Grinten stelt - de
individuele aandeelhouder een zwakke positie heeft indien de bestuurder
wanprestatie pleegt. De aandeelhouder kan zelf geen vordering instellen
en is in zekere mate afhankelijk van hetgeen de vennootschap - bestuur
en commissarissen - doet. 4 Dat de aandeelhouder zelf geen vordering
kan instellen is recentelijk bevestigd door het ABP/Poot-arrest. Wat betreft
vorenbedoelde atbankelijkheid van de aandeelhouder van de actiebereidheid
van de vennootschap, wijst de Hoge Raad erop dat indien de vennootschap
het vorderen van schadevergoeding zou nalaten, de belanghebbenden daarin
niet behoeven te berusten:

'het Nederlandse rechtsstelsel biedt dan voldoende mogelijlcheden om het bestuur
van de vennootschap tot het alsnog instellen van de vordering te nopen. ,5

Van der Grinten wijst erop dat bij de totstandkoming van de wet van 1928
welbewust voor de - inmiddels relatief - zwakke positie van de
individuele aandeelhouder is gekozen, waarbij de in het wetsvoorstel van
1910 vervatte action sociale van de individuele aandeelhouder is geschrapt
met de motivering dat een zodanige actie de Minister niet voldoende
gemotiveerd voorkomt. 6

Inmiddels lijkt het tij voor de action sociale te keren nu het ontwerp voor
een vijfde EG-richtlijn de action sociale ook voor Nederland het licht zou
doen zien.?

1993, p. 23 e.v. Van Schilfgaarde betoogt (op p. 27 en 28) dat waar de vennootschap tegen
de bestuurder procedeert 'bij de bepaling van de vertegenwoordigingsbevoegdheid minder
ver moet worden geabstraheerd van de interne verhoudingen dan over het algemeen bij de
toepassing van de vertegenwoordigingsregeling van Boek 2 geoorloofd is'. Hij pleit voor
een ruimere toepassing van de door de Hoge Raad in de Sluis-zaak (HR 9 juli 1990, NJ
1991,51) gegeven misbruik regel en steltdaarbij als hoofdregel 'dateen bestuurder misbruik
maakt van zijn bevoegdheid indien hij (de vennootschap in reehte) een standpuntdoet innemen
dat op essentiele punten afwijkt van het bestuursstandpunt of een bepaald hem goeddunkend
standpunt naar voren doet brengen terwijl hij weet dat het bestuur, gelet op de onderlinge
verschillen van mening, geen eenduidig stand punt kan innemen'.

4 W.C.L. van der Grinten, Decharge en kwijting in het vennootschapsrecht, NV 65 (1987)
p. 99 e.v., p. 103.

5 HR 2 december 1994, RvdW 1994, 265 (ABP/Poo!), r.o. 3.4.1. Zie ook § 11.2.4 van
hoofdstuk 5.

6 Van der Grinten, t.a.p.
7 Art. 16 gewijzigd on twerp 5e Richtlijn. De grondgedachte van de voorgestelde regeling

wordt door de Commissie Vennootschapsrecht aanvaardbaar geacht; daarbij wordt evenwel
bepleit grote aandacht te geven aan wij zigingen van de regel ing ter voorkoming van rnisbruik.
Zie he! Rapport van de Commissie Vennootschapsreeht inzake het voorstel voor een 5e
Richtlijn voor de Raad van de Europese Gemeenschappen inzake de structuur van de naamloze
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1.2 Rol enqueterecht als onderzoeksinstrument

De enquete-procedure kan baat bieden in het krijgen van inzicht in de gang
van zaken in het verleden binnen de rechtspersoon. In de Ogem-zaak" heeft
de Hoge Raad uitdrukkelijk geoordeeld dat het geven van opening van zaken
tot de doeleinden van de enquete-procedure behoort. Van belang hierbij
zijn de vergaande bevoegdheden die ingevolge artikel 2:351 aan de
onderzoekers toekomen, zoals het horen van bestuurders, commissarissen
en personeel van de rechtspersoon.

In dit verband rijst de vraag wat de betekenis is van de bevindingen in de
enquete-procedure voor andere procedures, bijvoorbeeld voor procedures
waarin schadevergoeding wordt geeist. Deze vraag is tweeledig: hoezeer
is men gebonden aan het feitencomplex zoals dat in de enquete-procedure
wordt vastgesteld en wat is de bindendheid van het oordeel van wanbeleid?
De Hoge Raad stelt in het Ogem-arrest dat niet strijdig is met het recht
de opvatting van de Ondernemingskamer dat de vaststelling dat er sprake
is van wanbeleid voor partijen bindend is, behoudens cassatie, ook in andere
procedures. Hij voegt daaraan toe dat daarmee niet tevens is vastgesteld
of en in hoeverre dit wanbeleid aan iedere individuele verweerder kan
worden verweten en deze daarvoor aansprakelijk kan worden gesteld. Deze
bindendheid geldt voor degenen die in de enquete-procedure zijn verschenen
en Of wei tot toewijzing van het verzochte/gevorderde hebben geconc1udeerd
Of wei daartegen verweer hebben gevoerd. 9

In § 3.2.1 van hoofdstuk 5 is erop gewezen dat het bij de kwalificatie van
wanbeleid in de enquete-procedure niet gaat om de (persoonlijke) verwijt-
baarheid van bestuurder en commissarissen. De vraag naar aansprakelijkheid
van de rechtspersoonlijke organen en de daarvan deel uitmakende individuen
moet worden beoordeeld aan de hand van de daarvoor geldende normen.

vennootschap, opgenomen in J.M.M. Maeijer, NaamJoz.een Besloten Vennootschap, Deventer
1994, VIe p. 52 e.v., p. 66.

8 HR IOjanuari 1990, NJ 1990,466 (nt. Ma.).
9 Verschillende auteurs hebben de vraag gesteld wat de strekking van dit oordeel over de

bindendheid is en in hoeverre dit zich verdraagt met het feit dat bij een enquete-procedure
sprake is van een request-procedure van specifieke aard, waarop de bewijsregels niet van
toepassing, waarbij er slechts een feitelijke instantie is en waarin hedoelde verweerder geen
procespartij is doch slechts als belanghebbende is verschenen. Voorts wordt de vraag gesteld
of deze opvatting zich verdraagt me! de regels van 'equality of arms' en 'fair hearing' vervat
in het Europees Verdrag inzake Rechten van de Mens; vgl. de noot van Maeijer onder het
arrest in NJ 1990, 466.
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Daarbij is van belang of het in de enquete-procedure vastgestelde feitencom-
plex bindend is in andere procedures voor degenen die in de enquete-
procedure zijn verschenen en hetzij het verzoek hebben gedaan hetzij
daartegen verweer hebben gevoerd. In bevestigende zin ten aanzien van
deze vraag stelt Raaijmakers dat

'in een procedure op tegenspraak gebaseerd op artikel 2:8 (thans 2:9 A.V.)
of artikel 138 BW de vastgestelde feiten en omstandigheden die de basis vormden
voor de kwalificatie "wanbeleid" niet meer voor bestrijding vatbaar zijn C ... )' .10

Anders oordeelt Van Schilfgaarde waar hij stelt dat het vastgestelde
feitencomplex aangevochten kan worden in een andere procedure. II

In de Bredero-beschikking, gewezen na haar Ogern-beschikking doch v66r
het Ogem-arrest van de Hoge Raad, stelt de Ondernemingskamer dat de
ter vaststelling van aansprakelijkheid geadieerde rechter zelfstandig zal
hebben te oordelen in hoeverre het door de Ondernemingskamer uitgespro-
ken oordeel omtrent wanbeleid van de vennootschap van betekenis is voor
de aansprakelijkheid. De Ondernemingskamer vervolgt:

'Het verslag van de onderzoekers dat de basis vormt voor dit geding, is
onmiskenbaar niet opgesteld met het oog op de vaststelling van de individuele
aansprakelijkheid van de betrokkenen en is daartoe dan ook - zonder verder
processueel debat waartoe dit geding niet is ingericht - niet in voldoende mate
bruikbaar'."

Doelt de Ondernemingskamer hier slechts op de conclusies van het verslag
of mag, gezien de eerdere verwijzing naar het oordeel van de Onderne-
mingskamer omtrent wanbeleid, ervan worden uitgegaan dat de Onderne-
mingskamer met de verwijzing naar het verslag oog heeft op het daarin
vastgelegde feitencomplex, dat de basis vormt voor het oordeel, en stelt
zij daarmee dat die vaststelling van het feitencomplex in een aansprakelijk-
heidsprocedure onderworpen dient te zijn aan een verder processueel debat?

Ik zou in dit verband betekenis willen toekennen aan de overwegingen van
de Hoge Raad in het Ogem-arrest over de doeleinden van de enquete-
procedure. Daar wordt gesteld dat als zodanig dienen te worden beschouwd

10 M.l.G.C. Raaijrnakers, Ogem-enquete (I) en (II), AA 39 (1990), p. 858 e.v., p. 863.
II P. van Schilfgaarde, Van de BV, nr. 121.
12 Zie Nl 1990, 242, r.o. 4.13.5.
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'de opening van zaken en de vaststelling bij wie de verantwoordelijkheid berust
voormogelijk blijkend wanbeleid (... ). Ditbrengtmeedathetde Ondernernings-
kamer vrij staat om in voorkomende gevallen te volstaan met de uitspraak dat
gebleken is van wanbeleid bij de betrokken rechtspersoon, zonder tevens een
of meer van de in artikel 2:356 BW genoemde voorzieningen te treffen .' 13

Wat heeft de vaststelling van het feitencomplex en van wie verantwoordelijk
is voor het wanbeleid (zonder dat overigens voorzieningen worden getroffen)
voor zin als deze vaststellingen van het feitencomplex alsmede bij wie de
verantwoordelijkheid daarvoor berust niet bindend is in andere procedures?
Ik neig dan ook naar de mening dat, althans in de gedachtengang van de
Hoge Raad, de in de enquete-procedure aangenomen feiten in een andere
procedure niet meer kunnen worden weersproken, waarbij ik op zich de
hiertegen in de literatuur geuite kritiek dee\. Maar deze gedachtengang
behoeft zich er niet tegen te verzetten dat aanvullende feiten kunnen worden
gesteld, die het totaalbee1d, dat vervolgens aan de voor aansprake1ijkheid
geldende norm wordt getoetst, mogelijk anders kleuren. Bovendien kunnen
de procespartijen uiteraard de feiten ook voor zover 'vaststaand' anders
belichten, de relevantie ervan onderstrepen of juist relativeren. Voorts zal
ook de rechter in het licht van de gevoerde rechtsstrijd betrekkelijk vrij
zijn het belang van de feiten te wegen.

1.3 Aard van nadeel van vennootschap

Alvorens na te gaan welke wijze van schadevergoeding het meest geeigend
is bij de corporate opportunity-problernatiek, is het zinnig te bezien welk
nadee1 wordt geleden door de vennootschap indien haar een corporate
opportunity wordt 'ontnomen'.

Indien de opportunity produktierechten, exploitatierechten, verkooprechten
of rechten van intellectuele eigendom betreft, is bij aanwending van die
opportunity door een functionaris het nadeel van de vennootschap gelegen
in het mislopen van de moge1ijkheid de door die rechten bestreken
activiteiten (op een bepaalde wijze of volgens een bepaalde techniek) uit
te oefenen. Dit betekent dat de vennootschap de daaraan verbonden
inkomsten of besparingen misloopt. Het nadeel is in beginsel niet in tijd
beperkt en kan derhalve lange tijd voortduren.

13 Zie NJ 1990, 466, r.o. 4.1.
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Betreft de opportunity orders van klanten, dan is het nadeel van de
vennootschap eenvoudiger te bepa!en en zal met name de gederfde winst,
en bijdragen ter dekking van kosten belopen."
Gaat het om het gebruik van onroerend goed, met name indien dat strekt
tot vestiging van eigen activiteiten, dan kan het nadee! in het bijzonder
daarin gelegen zijn dat aldus de mogelijkheid veri oren gaat voor de
vennootschap om zich - eventueel voor een dee! - op een bepaalde lokatie
te vestigen. De !okatie kan van be!ang zijn uit oogpunt van marketing
(bijvoorbeeld de vestiging van een verkooppunt in een bepaalde winke!straat)
ofvanwege de nabijheid van andere vestigingen van deze!fde onderneming
(bijvoorbee!d met het oog op een uitbreiding van de produktie!okatie op
een aangrenzend terrein of van een verkooppunt in een aangrenzend
pand)." Ook hier geldt dat de schade niet 'eenma!ig' is, maar in tijd kan
voortduren.
Wanneer de opportunity bestaat uit het starten van een onderneming die
concurrerende of aanverwante activiteiten uitoefent, ofhet nemen van een
participatie in zo een onderneming, dan kan het nadee! van de vennootschap
ge!egen zijn in het mis!open van de moge!ijkheid concurrerende activiteiten
'in te lijven' met de eventueel daaraan verbonden synergie-effecten. 16 Dit
kan een derving van omzet of besparing van kosten (in geva! van produkten
of diensten die de vennootschap zelf behoeft) betekenen. Dit nadeel is in
beginsel evenmin beperkt in tijd.

In dat opzicht verschi!t de corporate opportunity-prob!ematiek van inbreuk
op intellectuele eigendomsrechten. Indien eenmaa! de aanwending van de
corporate opportunity door een ander dan de vennootschap heeft plaatsgevon-
den, biedt een verbodsactie meestal geen baat meer. Het inbreuk makende
feit, dat bestaat uit het niet respecteren door de functionaris van het voor-
rangsrecht van de vennootschap met betrekking tot de exploitatie van de

14 Te denken is aan de concurrentie die een directeur van een filiaal van een architectenbureau
aan zijn werkgever aandeed door in zijn vrije tijd voor eigen rekening omvangrijke
ingenieurswerkzaamheden te verrichten, als aan deorde was in de uitspraak van het Zwitserse
Kassationshof genoemd in §5.4.1 van hoofdstuk 5 en noot 133daarbij. Een ander voorbeeld
is het uitvoeren voor eigen rekening door officers en directors van een vennootschap van
opdrachten die tot de activiteiten van de vennootschap behoorden; zie Albert A. Yolk
Company, Inc. v. Fleschner Bros., Inc.; zie § 2.2. van hoofdstuk 2 en noot 31 daarbij.

15 Ygl. Lincoln Stores v. Grant; zie § 2.2 van hoofdstuk 2 en noot44 daarbij. Zie voorts Twinn
Falls Farm & City Distrib., Inc. v. D & B Supply Co., Inc.; zie § 2.6 van hoofdstuk 2
en noot 78 daarbij.

16 Ygl. Borden v. Sinskey; zie § 2.2 van hoofdstuk 2 en noot 30 daarbij.

263



Hoofdstuk 6

opportunity, 17 is eenmalig; de daaruit voortvloeiende schade kan voortdu-
ren.

Het voortdurende karakter van de schade is van invloed op de wijze van
schadevergoeding. Zo ziet bijvoorbeeld de vordering tot de afdracht van
winst uit haar aard aileen op het verleden." Dit betekent dat daarnaast
behoefte aan een op de toekomst ziende schadevergoedingsmaatregel kan
bestaan. Van belang daarbij is dat te vermijden ware dat de schadevergoe-
dingsmaatregel de schadeplichtige elke economische prikkel ontneemt om
een zo vruchtbaar mogelijke exploitatie van de opportunity na te streven.
Dit geldt uiteraard niet indien de maatregel een 'overgang' van de
opportunity naar de vennootschap bewerkstelligt, welke maatregel
- voorzover mogelijk - de meest aangewezen wijze tot vergoeding van
schade zou zijn.

Alvorens in te gaan op de mogelijkheden naar Nederlands recht om een
overdracht van de corporate opportunity te bewerkstelligen, wordt bezien
welke vormen van schadevergoeding naar Amerikaans en Duits recht voor
de corporate opportunity-probJematiek worden gehanteerd.

1.4 Schadevergoeding naar Amerikaans en Duits recht

1.4.1 Constructive trust

Naar Amerikaans recht geldt voor de corporate opportunity-problematiek
als hoofdregel met betrekking tot de sanctie die een vergoeding van schade
bewerkstelligt," de constructive trust:

17 Zie § 4.1 van hoofdstuk 4. Een verbodsactie ter zake van de exploitatie van een reeds door
de functionaris toegeeigende corporate opportunity - nog afgezien van de vraag of zo'n
verbodsactie mogelijk is gezien de aard van het recht met betrekking tot de corporate
opportunity - zal in vele gevallen onvoldoende baat bieden. Immers het exploitatieverbod
geeft de vennootschap nog niet het recht de opportunity zelf te exploiteren; te denken is
bijv. aan een opportunity die betrekking heeft op het gebruik van onroerend goed of op
produktierechten.

18 Hieraan doet niet af dat de vordering na enige tijd wederom kan worden ingesteld voor de
tussentijds verIopen periode.

19 Hier wordt gesproken van schadevergoeding alhoewel verdedigbaar is dat de constructive
trust strikt genomen een andere sanctie dan schadevergoeding vormt.
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'The traditional remedy in cases of this sort is a constructive trust imposed for
the benefit of the corporation'."

De constructive trust is 'a remedy which simply transfers to the corporation
the opportunity which rightfully belongs to it plus whatever profit has in
fact been realized'; daarmee wordt niet toegekomen aan 'the calculation
of damages (which) seem virtuaUy impossible' .21

Wat betreft de omschrijving van het begrip constructive trust verwijs ik
naar Uniken Venema die stelt:

'Van een constructive trust is sprake, indien iemand van rechtswege wordt
aangemerkt als een trustee van bepaalde hem toebehorende goederen, zulks
omdat hij de betrokken goederen - hoewel zij hem toebehoren in legal
ownersh ip - naar de maatstaf van het Equity-recht (" in geweten" !) niet te eigen
bate beh66rt te kunnen behouden. Krachtens het Equity-recht wordt de betrok-
kene dan beschouwd als een trustee, die met behulp van de dwangmiddelen
van het Equity-recht C .. ) zal worden gedwongen de hetrokken goederen af te
geven of anderszins te doen strekken ten bate van een of meer anderen - die
dan van rechtswege worden beschouwd als de beneficiaries van de constructive
trust aan wie, een equitable interest toekomt -. Globaal gezegd is de figuur
van de constructive trust te beschouwen als een middel tot correctie van - in
ruime zin - ongerechtvaardigde verrijking.?"

Voorde corporate opportunity-problernatiek betekent dit dat de functionaris
die een niet vrijgegeven corporate opportunity heeft aangewend, van

20 Aldus het Supreme Court of Alabama in Morad v. Coupounas, zie § 2.2 van hoofdstuk 2
en noot 43 daarbij. Voorts wordt de fiduciary wei tot afdracht van winst veroordeeld; Zie
R.C. Clark, Corporate law, p. 224.

21 Aldus Comment, 74 Harvard Law Review 765, 768.
22 C.AE. Uniken Venema, Lawen Equity, p. 170.

Zie ook het door hem genoemde onderscheid tussen de volgende trust-categorieen:
'a. Van een express-trust is sprake, indien een trust - globaal gezegd - wordt gecreeerd

door een daartoe strekkende rechtshandeling van een grantor.
b. Van een constructive trust wordt gesproken, indien een trust - zeer globaal

uitgedrukt - van rechtswege ontstaat op grond van ongerechtvaardigde verrijking.
c. Van een statutory trust wordt tenslotte gesproken ter aanduiding van een trust die

- evenals de constructive trust - van rechtswege ontstaat, maar dan niet zoals de
constructive trust krachtens jurisprudentieel recht, doch krachtens de wet' (a.w. p.
138).

Zie voor een andere indeling in trust-categorieen M.C.I. Pallandt, Constructive trust, p.
8 e.v.
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rechtswege wordt aangemerkt als een constructive trustee van de goederen
die hij ten eigen bate heeft willen verwerven.P
Schoordijk steIt in zijn Amsterdams afscheidscollege dat de constructive
trust er voor dient ongegronde verrijking te voorkomen en wei door
zaaksvervanging te aanvaarden. Daarbij spreekt hij van een 'constructive
trust, die een persoonlijke vordering, een verrijkingsvordering verzake-
lijkt' .24 Hij staat evenwel terughoudend tegenover deze figuur die - zoals
hij zegt - 'schuldeisers uit onrechtmatige daad of ongegronde verrijking
over de band van de constructive trust een feitelijke preferentie (geeft) boven
andere schuldeisers'. 25

1.4.2 Einirittsrecht

In het Duitse recht wordt in geval van aanwending door een functionaris
van een niet vrijgegeven corporate opportunity toevlucht genomen tot het
Eintrittsrecht." Ret Eintrittsrecht is ondermeer neergelegd in artikel 88
II AktG.:

'Verstoszt ein Vorstandsmitgl ied gegen d ieses Verbot, so kann die Gesellschaft
Schadenersatz fordern. Sie kann statt dessen von dem Mitglied verlangen, dasz
es die fiir eigene Rechnung gemachten Geschafte als filr Rechnung der
Gesellschaft eingegangen gel ten laszt und die aus Geschaften fur fremde
Rechnung bezogene Vergiitung herausgibt oder seinen Anspruch auf die
Vergiitung abtritt.'

Ret betreft hier een sanctie voor overtreding door de bestuurder van het
voor hem geldende concurrentieverbod. Ret Eintrittsrecht is voorts op
ongeschreven, uit de Treuepflicht voortvloeiende, concurrentieverboden
van toepassing. Vanwege verwantschap van de corporate opportunity-pro-
blematiek met het concurrentieverbod, wordt analoge toepassing van het
Eintrittsrecht voorgestaan."

23 Zie Uniken Venema, a.w. p. 174 en 175.
24 H.C.F. Schoordijk, Tracing, constructive trust, ongegronde verrijking, zaaksvervanging,

Deventer 1991, p. 6 resp. 7 en 8.
25 Schoordijk , a.w. p. II.
26 Zie Weisser, p. 234 e.v., alsmede M. Schiessl, Die Wahmehmung von Geschiiftschancen

der GmbH durch Ihren Geschiiftsfiihrer, GmhHR 2/1988 p. 53 e.v., p. 56.
27 Zie Weisser, p. 235.
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Voor deze sanctie is niet maatgevend de ontstane schade, maar de winst
van de schadeplichtige. De sanctie is ook van toepassing indien in het geheel
geen schade is geleden."
Het Eintrittsrecht geeft aileen aanspraak tegenover de schadeplichtige; het
heeft geen externe werking:

'Eine derartige Auszenwirkung ware unhaltbar, da dies einen schwerwiegenden
Eingriff in die Privatautonomie bedeuten wurde'."

Daarin ligt ook het wezenlijke verschil met de constructive trust. 30

Bij toepassing in geval van aanwending van niet vrijgegeven corporate
opportunities heeft het Eintrittsrecht niet aileen betrekking op winst, maar
ook op zaken en rechten. Heeft de corporate opportunity betrekking op
het gebruik van onroerend goed, dan kan niet aileen afdracht van huurpen-
ningen, maar ook afdracht van het onroerend goed zelfworden verlangd".
Betreft de opportunity gebruiksrechten, dan kan het Eintrittsrecht tot over-
dracht van dat gebruiksrecht strekken. Dat geldt niet indien

'eine Abtretung C ... ) von Seiten des Lizenzgebers ausgeschlossen worden oder
aufgrund gesetzlicner Vorschriften unmoglich (ist). '32

Heeft de opportunity betrekking op een participatie in een andere vennoot-
schap, dan kan het Eintrittsrecht niet tot overdracht daarvan leiden aangezien
dat 'Auszenwirkung' zou impliceren."

1.4.3 Unechte Geschaftsfuhrung ohne Auftrag

Naast het Eintrittsrecht komt in het Duitse recht de vennootschap ook toe
een qua inhoud min of meer gelijke aanspraak op afdracht van het

28 Weisser, p. 235 en 236. Hierin ligt een verschil met de vordering tot afdracht van winst
naar Nederlands recht, welke vordering niet kan worden toegewezen indien in het geheel
geen schade is geleden; zie hierna § 3.1.

29 Weisser, p. 236.
30 De goederenrechtelijke werking van de constructive trust heeft niet aileen feitelijkepreferentie

ten gevolge, maar ookderdenwerking. Vgl. in dit verhand de beperkingen die zijn verbonden
aan bet overnemingsrecbt van de principaal bij middellijke vertegenwoordiging; zie hierna
§ 2.2.

31 Zie Weisser, p. 238.
32 Weisser, p. 239.
33 Zie Weisser, t.a.p.
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'Erlangten' op grond van de wettelijke bepaling inzake 'unechte
Geschaftsfiihrung", aangezien aanwending van een corporate opportunity
als 'ein frerndes Geschiift' in de zin van artikel 687 BGB te beschouwen
is. Voorwaarde voor het toepassen van deze bepaling is het bewijs van het
'Frerndgeschaftsfiihrungsbewusztseins, d.h. des Wissens urn die objective
Frerndheit der Chance. ,34

In de regel zal dit inherent zijn aan de toeeigening van de niet vrijgegeven
corporate opportunity. 35 Artikel 687 BGB leidt tot toepassi ng van artikel
667 BGB dat de 'Herausgabepflicht des Beauftragten' inhoudt:

'Der Beauftragte ist verplichtet, dem Auftraggeber alles, was er zur Ausfiihrug
des Auftrags erhalt und was er aus der Geschaftsbesorgung erlangt, herauszuge-
ben . .36

2 Overdracht van opportunity

2. J lnleiding

In paragraaf 1.3 is gesteld dat voor de corporate opportunity-problematiek
het rneest effectief zou zijn een sanctie die bewerkstelligt dat de vennoot-
schap alsnog in de gelegenheid wordt gesteld de opportunity aan te wenden,
hetgeen neer kornt op een overdracht van de opportunity voor zover dat
rnogelijkis. Basis voordeze vorrn van schadevergoeding biedtartikel6: 103
dat bepaalt dat de reehter op vordering van de benadeelde kan afwijken
van de hoofdregel dat schadevergoeding wordt voldaan in geld," en
schadevergoeding in andere vorm dan geld kan toekennen. De schadevergoe-
ding anders dan in geld kan ook op een deel van de schade betrekking
hebben."

34 Zie Weisser, p. 246.
35 Weisser, t.a.p.
36 Aan het concept van de 'unechte Geschiiftsfiihrung' bestaat volgens Schoordijk in het

Nederlandse recht geen behoefte. Hij stelt: 'De figuur van de onechte zaakwaameming is
geboren uit een onvolwassen kijk op het schadevergoedingsrecht. Naar Nieuw BW is een
dergelijke omweg - die van onechte zaakwaameming - niet nodig. De rechter kan krachtens
art. 6.1.9.9a (thans art. 6: 104, A. V.), wanneer een onrechtrnatige daad (aIsmedewanprestatie,
A.v.) zich aandient, de schade bepalen op de verworven winst.'; H.C.F. Schoordijk,
Zaakwaameming, een onderbe1ichte bron van verbintenis, Deventer 1988, p. 26.

37 De Parlementaire Geschiedenis (Parl. Gesch. Boek 6, p. 362) leert dat aileen om bijzondere
redenen van de hoofdregel kan worden afgeweken. Spier, Monografie, nr. 21, noemt dit
te stellig en relativeert deze eis.

38 Vgl. ParI. Gesch. Boek 6, p. 364, alsmede Spier, Monografie, nr. 23.
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Alvorens in te gaan op deze bepaling, zal worden bezien of niet kan worden
betoogd dat een overdracht reeds bereikt kan worden door het overnemings-
recht van de principaal bij middellijke vertegenwoordiging als vervat in
artike17:420 jo. 7:424, dan weI reeds van rechtswege wordt bewerkstelligd
door (een analoge toepassing van) de goederenrechtelijke bepaling van
artikel 3: 110 inzake verkrijging voor een ander.

2.2 Artikel 7:420: overnemingsrecht van principaal bij middellijke
vertegenwoordiging

Artikel 7:420 lid 1 stelt dat in geval van wanprestatie of faillissement van
een lasthebber die in eigen naam een overeenkomst met een derde heeft
gesloten, de lastgever de voor overgang vatbare rechten van de lasthebber
jegens de derde in beginsel door een schriftelijke verklaring op zich kan
doen overgaan. De schakelbepaling van artikel 7:424 verklaart deze bepaling
van toepassing op alle gevallen waarin iemand op eigen naam, doch ten
behoeve van een ander een overeenkomst sluit: met andere woorden op
alIe gevallen van contractsluiting door een middellijke vertegenwoordiger."

Is de bepaling van artikel 7:420 van betekenis voor de corporate opportunity-
problematiek? De K1uiver betoogt dat men zou kunnen redeneren dat de
handelwijze van de bestuurder die zich een niet vrijgegeven corporate
opportunity toeeigent, in de context van zijn bevoegdheid moet worden
gezien als een rechtshandeling die, hoewel aangegaan op naam van de
bestuurder, voor rekening van de rechtspersoon kan worden gebracht. Een
eerste beletsel voor de geldigheid van deze redenering kan naar mening
van De K1uiver zijn dat de schakelbepaling van artikel 7:424 beperkt is
tot het geval dat de bevoegdheid van een persoon om voor rekening van
een ander te handelen krachtens overeenkomst is. tenzij men naast de
vennootschapsrechtelijke bevoegdheid van de bestuurder tot vertegenwoordi-

39 Zie over deze bepaling C.AE. Uniken Venema, Eigendom ten titel van beheer naar komend
recht, preadvies van de Vereeniging 'Handelsrecht", Zwolle 1990, p. 195. Hij stelt dat door
dit 'overnemingsrecht' de principaal bij middellijkevertegenwoordiging in feiteeen separatist
wordt bij faillissement van de middellijke vertegenwoordiger, en aldus wordt beschermd
tegen bet faillissernentsrisico. De vordering behoort toe aan de middellijke vertegenwoordiger,
maar zij valt desondanks niet in zijn vermogen, in die zin dat prive-crediteuren van de
middellijke vertegenwoordiger in diens faillissement verhaal zouden kunnen zoeken op de
ten bate van de principaal verworven vordering; C.AE. Uniken Venema, Trustrecht en
bewind, AA 34 (1985) 12, p. 764 e.v., p. 768. Daardoor heeft de bepaling tevens een
goederenrechtelijk aspect, voor zover dat niet reeds door art. 3: 110wordt bereikt. In gelijke
zin M.C.]. Pallandt, Constructive trust, p. 87 en 88.
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ging van de vennootschap een overeenkomst construeert, bijvoorbeeld de
opdracht om bepaalde zaken namens de rechtspersoon te behartigen."
Ik heb niet zo'n moeite om uit de contractuele rechtsbetrekking tussen de
vennootschap en haar bestuurder de opdracht voor deze laatste af te leiden
om bepaalde zaken voor de vennootschap te behartigen."

De vraag is evenwel of artikel 7:420 ook van toepassing is als de
wanprestatie van de lasthebber be staat uit het feit dat hij niet voor rekening
van de lastgever, maar voor eigen rekening heeft gehandeld, althans beoogde
te handelen. De wetgever is er bij deze bepaling van uitgegaan dat de desbe-
treffende overeenkomst wei voor rekening van de lastgever werd aangegaan.
Immers bij de Parlementaire behandeling is aangevoerd:

'de voorziening van het ontwerp is redelijk, juist omdat de commissionair?
voor rekening van de committent handelt".?

Het eigene van de bepaling van artikel 7:420 is dat de vordering van de
lasthebber zonder diens medewerking - voor zover overdraagbaar - kan
worden overgedragen aan de lastgever. Het betreft in feite een gelijkstelling
van de juridische positie (waarin de lastnemer de vordering heeft op de
derde) met de economische positie (waarin de vordering op de derde voor
rekening is van de lastgever); of - in termen van vertegenwoordiging -:
een overgang van middellijke vertegenwoordiging naar directe vertegenwoor-
diging. Voorwaarde voor toepassing van artikel7:420 is mijns inziens dan
ook dat de overeenkomst daadwerkelijk voor rekening van de lastgever
is aangegaan, en niet slechts dat de verplichting daartoe op de lasthebber
rustte. Voor een uitbreiding tot, of analoge toepassing op, die gevallen
waarin in het geheel geen sprake is van vertegenwoordiging zie ik
onvoldoende basis. Het gaat te ver om een bepaling die - voor de situatie
dat gegeven is dat de rechtshandeling voor rekening van de principaal is
aangegaan - slechts ziet op een gelijkstelling van de juridische positie met
de economische positie, te hanteren om te bewerkstelligen dat de rechtshan-
de1ingalsnog voor rekening van de principaal wordt gebracht, in een situatie

40 H.I. de Kluiver, De betekenis van her nieuwe BW voor vennootschappen en rechtsperso-
nen(recht), in: T.1. van der Ploeg (red.), Nieuw vennootschaps- en rechtspersonenrecht,
Zwolle 1992, p. 30.

41 Zie § 4.1 van hoofdstuk 5.
42 De ontwerp-bepaling is pas in een later stadium overgebracht van afdeling 3 (bemiddelings-

overeenkomst) naar de afdeling inzake lastgeving en krachtens de schakelbepaling qua werking
uitgebreid tot andere situaties van middellijke vertegenwoordiging.

43 ParI. Gesch. Boek 7 (lnv. 3, 5 en 6), p. 353.
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dat deze wellicht voor diens rekening zou beh6ren te zijn, maar nu eenmaal
niet is.

2.3 Artikel 3:110: verkrijging voor een ander

2.3.1 VVerkingss}"eer

Artikel 3: 110 bepaalt dat indien tussen twee personen een rechtsverhouding
bestaat die de strekking heeft dat hetgeen de ene op bepaaJde wijze zal
verkrijgen door hem voor de ander zal worden gehouden, dit tengevolge
heeft dat de ene het ter uitvoering van die rechtsverhouding door hem
verkregene voor de ander houdt. Kan deze bepaling er in de corporate
opportunity-problematiek toe leiden dat een functionaris die een niet
vrijgegeven corporate opportunity aanwendt, geacht moet worden deze te
houden voor de geinteresseerde vennootschap?

Daartoe dient allereerst de werkingssfeer van de bepaling te worden bezien.
De bepaling richt zich aileen op situaties van midde\lijke vertegenwoordiging
en maakt een keuze in de onder het oude recht bestaande controverse tussen
de directe leer en de doorleveringsleer." Van Mierlo wijst erop dat de
directe leer niet nodig is in situaties van onmiddellijke vertegenwoordiging:
het contractspartij zijn loopt dan parallel met het partij zijn bij de zakelijke
overeenkomst. 45 Dit betekent dat artikel 3: 110 niet rechtstreeks van
toepassing kan zijn bij de corporate opportunity-problematiek, waar het
immers primair gaat om situaties van (een plicht tot) directe vertegenwoordi-
ging; situaties waarin functionarissen van de vennootschap als middellijk
vertegenwoordiger behoren op te treden, waarbij in eigen naam doch voor
rekening van de vennootschap een rechtshandeling wordt verricht, zijn
ongebruikelijk.

Van Mierlo voegt er evenwel aan toe dat het hem weI verdedigbaar lijkt
te stellen dat er bij onmiddellijke vertegenwoordiging sprake is van een
zakelijk gebonden wit van de vertegenwoordiger." Dit lijkt me juist: waar
artikel 3: 110 teidt tot een zakeIijk gebonden wil van de middellijke
vertegenwoordiger, za1 dit in tenminste dezelfde mate geacht kunnen worden
te getden voor de directe vertegenwoordiger. Artikel 3: 110 kan dus richting

44 Zie A.J.M. van Mierlo, Art. 3.5.4 NBW. Een knoop doorgehakt? Een reactie. WPNR
84/5704, p. 417 e.v.

45 Zie Van Mierlo, a.w. p. 417.
46 Van Mierlo, t.a.p.
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geven bij vragen naar de reikwijdte van de zakelijk gebonden wil van de
directe vertegenwoordiger.

Wat betreft de aard van de betrokken goederen is de reikwijdte van artikel
3: 110 - zo wordt in de literatuur en rechtspraak gesteld - beperkt tot
goederen waarbij de levering door bezitsverschaffing plaatsvindt. Van der
Grinten acht de bepaling slechts van toepassing 'indien het betreft roerende
(lichamende) zaken. ,47

Er is reden om deze beperking tot bepaalde goederen in het toepassingsge-
bied van artikel 3: 110 eveneens van toepassing te achten in het betoog om
eenzelfde zakelijk gebonden wil van de directe vertegenwoordiger aan te
nemen. Ook hier kan men niet om de leveringsformaliteiten heen die de
wet voor bepaaJde goederen stelt.

Reeds uit dien hoofde is de toepassing van de leer van de zakelijk gebonden
wil van de vertegenwoordiger bij de corporate opportunity-problernatiek
zeer beperkt. Immers, het zal daar niet vaak gaan om een goed waarvan
de levering door bezitsverschaffing plaatsvindt. Het betreft veelal een
contractspositie, ingevolge welk een produktie- of exploitatierecht, een
gebruiksrecht met betrekking tot een onroerend goed of een order van een
klant wordt verkregen. Voorts kan de opportunity bestaan uit het starten
van een concurrerende onderneming of het aanvangen van bepaalde
dienstverlening." Bij deze goederen of contrasposities kan de leer van
de zakelijk gebonden wil van de vertegenwoordiger geen rol speJen.

47 Asset-Van der Grinten I (De vertegenwoordiging), nr. 124; zie ook nr. 123. Naar mijn
mening is toepassing van deze bepaling ook mogelijk voor vorderingen aan toonder en
toonderaandelen. Voorts geldt als eis voor toepassing de individualiseerbaarheid van de
geleverde goederen; zie Asser-Mijnssen-De Haan, nr. 220 e.v., alsmede Vermogensrecht
(J.D.A. den Tonkelaar), art. 110 aant. 12. Vriesendorp brengt de nuancering aan dat de
bepaling primair een bezitskwestie poogt op te lossen en daarmee op aile goederen betrekking
heeft; waar de bepaling zich tevens uitstrekt tot een rechtsvraag (van eigendom) heeft zij
betrekking op roerende zaken niet zijnde registergoederen; R.D. Vriesendorp, Art. 3.5.4.
NBW en de levering bij voorbaat, WPNR 84/5704, p. 418 en 419.
De Hoge Raad oordeelt in een recent arrest dat art. 3: 110 slechts kan worden toegepast
op goederen waarvan de levering plaatsvindt door bezitsverschaffing; HR 23 september 1994,
RvdW 1994, 182 (Kas-Associatie/Drying Corp.).

48 Zie uitvoeriger § 1.3. In dit verband zij erop gewezen dat de corporate opportunity zelf,
in de Anglo-Amerikaanse literatuur ook wei aangeduid als een 'corporate asset', geen goed
in goederenrechtelijke zin is; zie §2 van hoofdstuk I. Het gaat bij de verkrijging, als bedoeld
in deze paragraaf, om het recht of - in bet merendeel der gevallen - de contractspositie
waarop de opportunity betrekking heeft; zie voorts over de aard van de opportunity § 4.l
van hoofdstuk 4.
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2.3.2 Voorwaarde van verband tussen verkrijging en rechtsverhouding

De strekking van de bepaling van artikel 3: 110 is dat niet de subjectieve
wil van de vertegenwoordiger op het moment van verkrijging beslissend
is, maar de rechtsverhouding tussen de vertegenwoordiger en de principaal.
In de woorden van de Toelichting Meijers:

'In dit artikel wordt bepaald, dat indien twee personen in rechtsverhoudingstaan,
die de strekking heeft, dat hetgeen de een zal verkrijgen, door deze voor de
anderzal gehoudenworden, hetdienovereenkornstigverkregenenoodzakelijker-
wijs door hem voor die ander gehouden wordt; m.a. w. niet een subjectieve
wil van de houder op het ogenblik der verkrijging is beslissend of de verkrijger
houder voor een ander of bezitter wordt, maar de tussen de partijen bestaande
rechtsverhouding. ,49

Ter verduidelijking van de voorwaarde dat de verkrijging door de
vertegenwoordiger moet voortvloeien uit de rechtsverhouding, is in de
bepaling uitdrukkelijk toegevoegd dat het verkregene 'ter uitvoering van
die rechtsverhouding' door hem moet zijn verkregen. Daarbij is bij de
Parlementaire behandeling opgemerkt:

'Over de vraag wanneer moet worden aangenomen dat een bepaald goed ter
uitvoering van der partijen rechtsverhouding is verkregen, laat het artikel zich
niet uit. De waardering van het gebleken feitelijk gebeuren zaJ tegen de
achtergrond van de tussen partijen bestaande rechtsverhouding van geval tot
geval moeten geschieden, waarbij de bewijslast dat de gedaagde bv. een bepaald
effect voor de eiser verkreeg, op deze laatstezal rusten (... ). Denkbaar is echter
(... ) dat uit de soortgelijkheid van het in de opdracht aangegeven effect en dat
van de koop die vervolgens door de tussenpersoon werd gesloten, een feitelijk
vermoeden zou worden afgeleid dat de koop ter uitvoering van de opdracht
tot stand is gebracht'. 50

De voorwaarde dat de verkrijging door de vertegenwoordiger moet
voortvloeien uit de rechtsverhouding met de principaal, zal op dezelfde
wijze gelden om ook voor de directe vertegenwoordiger - naar analogie
van artikel 3: 110 - een zakelijk gebonden wil aan te nemen.
Met betrekking tot deze voorwaarde geldt het volgende.

49 ParI. Gesch. Boek 3, p. 429 en 430.
50 ParI. Gesch. Boek 3, p. 431.
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Het verband tussen de verkrijging en de rechtsverhouding zal eerder
vaststaan wanneer het een individuele zaak betreft, dan in geval van soort-
zaken."
Een andere factor die naar mijn mening voor het verband tussen de
verkrijging en de rechtsverhouding van belang is, is de vraag in hoeverre
de vertegenwoordiger exclusief voor de principaal werkzaam is of tevens
voor derden. Bij een commissionair in effecten ligt het verband tussen de
verkrijging en de rechtsverhouding minder snel voor de hand dan in geval
van een werknemer die in het algemeen exclusiefter beschikking staat van
de werkgever. 52 Dit leidt ertoe dat in geval van toeeigening van een
corporate opportunity door een bestuurder, wiens taak het is om het centrale
punt te zijn in de vennootschap en daarmee ook ter zake van (de verwerving
van) corporate opportunities.P het verband met de rechtsverhouding
spoedig aannemelijk zal zijn.

Kan men daartegen inbrengen dat enig verband met de rechtsverhouding
niet aanwezig is indien de vennootschap niet op de hoogte is van de
corporate opportunity? Oit laatste zal veelal het geval zijn omdat de
bestuurder die zich de corporate opportunity toeeigent, de kennis ter zake
voor zich zal houden. Hier is van belang de mogelijke samenval van
bestuurder en vennootschap wat betreft de vraag of de informatie aangaande
de opportunity de vennootschap bereikt. 54 Naar mijn mening kan de
informatie van de bestuurder ter zake van de corporate opportunity wat
dit betreft aan de vennootschap worden toegerekend. Het kan niet zo zijn
dat de bestuurder reeds met een beroep op de onbekendheid van de
vennootschap met de opportunity, welke onbekendheid te wijten is aan het
feit dat hijzelf zijn informatieplichten voortvloeiend uit zijn vertegenwoordi-
gingsfunctie niet is nagekomen;" de toepassing van de leer van de zakelijk
gebonden wil zou kunnen verhinderen.

Voor de corporate opportunity-problematiek blijft intussen het aspect van
het specifieke karakter van het verkregen goed van belang voor het verband
tussen de verkri jgi ng en de rechtsverhoudi ng. Di t geldt niet zozeer vanwege
de vraag of de verwerving plaatsvond uit hoofde van deze rechtsverhouding
of vanwege een rechtsbetrekking met een ander, maar voor de vraag of

51 VgJ. Asser-Van der Grinten I (De vertegenwoordiging), or. 124.
52 Zie § 5.2.1 van hoofdstuk 5.
53 Zie § I. 1 van hoofdstuk 5.
54 Zie § 1.3 van hoofdstuk 5.
55 Zie § 1.3 van hoofdstuk 5.
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de verkrijging van het goed weI wordt gewenst door de principaal. Immers,
de vennootschap behoeft niet de verwerving van elke corporate opportunity
na te streven; zij kan om haar moverende redenen besluiten van aanwending
van een opportunity af te zien. Een al te brede werking van de leer van
de zakelijk gebonden wil van de vertegenwoordiger zou er voor de corporate
opportunity-problematiek toe kunnen leiden dat de vennootschap zich
geconfronteerd ziet met de verkrijging van opportunities, waarvan zij de
verwerving in het geheel niet wenst.
Naarmate de corporate opportunity meer een specifiek karakter heeft dat
overeenstemt met de aard van opportunities waarvan de verwerving
daadwerkelijk door de vennootschap wordt nagestreefd, zal het verband
tussen de verkrijging door de bestuurder en zijn rechtsverhouding met de
vennootschap eerder aanwezig zijn.

De daadwerkelijke belangstelling van de vennootschap voor de corporate
opportunity kan op diverse manieren blijken, bijvoorbeeld doordat de
opportunity een noodzakelijk onderdeel is van het geformuleerde beleid.
Te denken is aan het gevaI dat waar een meerderheidsaandeelhouder uitkoop
van de minderheidsaandeelhouders nastreeft, een functionaris van de
meerderheidsaandee!houder zelf de door een minderheidsaandeelhouder
aangeboden aandelen verwerft in plaats van deze voor de meerderheidsaan-
deelhouder te verkrijgen."
Dat verwerving van de specifieke opportunity door de vennootschap wordt
nagestreefd, zaI ook aannemelijk zijn in gevallen dat die opportunity wordt
verworven door de functionaris die namens de vennootschap op zoek was
naar eenzelfde opportunity" of zelfs namens de vennootschap bij de
onderhandelingen inzake de verwerving van de opportunity voor de
vennootschap was betrokken. 58

Daarentegen zal het verband tussen verkrijging door de bestuurder en zijn
rechtsverhouding met de vennootschap minder voor de hand Iiggen, indien
de opportunity betrekking heeft op activiteiten die verwant zijn aan de

56 Zie Kaplan v. Fenton; zie § 2.2 van hoofdstuk 2 en noot 46 daarbij. Een ander voorbeeld
van een corporate opportunitywaarvan deaanwending noodzakelijk is voor de vennootschap,
is de verwerving van reo aangrenzend perceel land dat de vennootschap nodig heeft in verband
met de door haar nagestreefde uitbreiding. Zie Farber v. Servan Land Co., Inc.; zie § 2.6
van hoofdstuk 2 en noot 81 daarbij.

57 Zie De Bardeleben v. Bessemer, zie § 2.4 van hoofdstuk 2 en noot 70 daarbij, waar de
functionaris namens de vennootschap als taak had op zoek te gaan naar nieuwe kolenvelden
voor exploitatie door de vennootschap.

58 Zie Klinicki v. Lundgren, zie § 2.2 van hoofdstuk 2 en noot 47 daarbij, alsmede Trayer
v. Bristol, zie § 2.2 van hoofdstuk 2 en noot 48 daarbij.
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activiteiten van de vennootschap en ten aanzien van welker exploitatie geen
duidelijke beleidslijn was ontwikkeld. Te denken is aan het voorbeeld van
de bemiddeling verleend bij de verkoop van een onderneming door de
bestuurder van een vennootschap die als tussenpersoon berniddelde tussen
grossiers in levensmiddelen en hun toeleveranciers."

2.3.3 Yerkrijging buiten hoedanigheid van vertegenwoordiger

Hiervoor is gesproken over het excIusieve karakter van de werkzaamheden
die de bestuurder voor de vennootschap verricht, als factor van belang voor
het verband tussen de verkrijging van het goed en de rechtsverhouding.
Deze excIusieve toewijding aan de vennootschap staat er niet aan in de weg
dat de bestuurder mogelijk het goed voor zichzelf wil verkrijgen in plaats
van voor de vennootschap. De regeling van artikel 3: 110 behelst weliswaar
een wilsgebondenheid van de middel\ijke vertegenwoordiger, welke regeling
van analoge toepassing kan worden geacht op de directe vertegenwoordiger,
doch dat betekent niet dat de vertegenwoordiger steeds voor de principaal
verkrijgt. De vertegenwoordiger kan hieraan ontkomen door - zoals Van
Mierlo het zegt - 'niet ter uitvoering van de rechtsverhouding met zijn
opdrachtgever, derhalve niet in de kwaliteit van tussenpersoon, te
verkrijgen' .60

De scheidslijn tussen het uitgangspunt van artikel 3: 110, dat de subjectieve
wil van de vertegenwoordiger op het moment van verkrijging niet relevant
is, en de voorwaarde voor toepasselijkheid van de daarin vervatte regel
van de zakelijk gebonden wil, waarbij het aankomt op de hoedanigheid
waarin de vertegenwoordiger alsdan handelt, is niet duidelijk. Indien de
hoedanigheid van de vertegenwoordiger alleen door zijn wil wordt bepaald,
wordt de werking van voornoemde regel uitgehold. Alsdan is de wil van
de vertegenwoordiger bij verkrijging toch weer van belang. Nodig zal zijn
dat voor de verkrijging door de vertegenwoordiger aan de opdrachtgever
wordt meegedeeld dat hij niet in hoedanigheid van vertegenwoordiger voor

59 Zie Weismann v. Snyder, zie § 2.3 van boofdstuk2 en noot63 daarbij. Eveneens is tedenken
aan bet afsluiten van verzekeringen met betrekking tot te verhypothekeren onroerend goed,
als opportunity voor de vennootscbap die te bypothecaire leningen verstrekt en daarbij als
voorwaarde bet afsluiten van een verzekering stelt: zie Goodman v. Perpetual Building Assoc.;
zie § 2.3 van boofdstuk 2 en noot 59 daarbij,

60 Van Mierlo, t.a.p. Zie ook Asser-Mijnssen-De Haan, nr. 224: 'Wanneer iemand deopdracht
heeft verkregen een zaak voor een ander te kopen en vervolgens die zaak voor zichzelfkoopt
en dat ook kan bewijzen, is de bepaling niet van toepassing. De opdracbtnemer beeft in
dit geval weUicbt wanprestatie gepleegd maar bij wordt zelf bezitter.'

276



Schadevergoeding

de opdrachtgever zal verkrijgen. Door deze mededeling wordt de verwach-
ting of het vermoeden van de opdrachtgever met betrekking tot zodanige
verkrijging beeindigd. Men vergelijke Van der Grinten die stelt:

'Indien opdracht is gegeven totde koop van een individuelezaak - bijvoorbeeld
een bepaald schilderij op een veiling -, dan mag worden aangenomen dat de
tussenpersoon ter uitvoering van de rechtsverhouding koopt, tenzij hij
voorafgaand aan de koop meedeelt aan de opdrachtgever dat hij voor zichzelf
wil kopen' .61

Toegespitst op de corporate opportunity-problematiek betekent dit dat de
bestuurder die zich een corporate opportunity heeft toegeeigend, de
toepasselijkheid van de leer van de zakelijk gebonden wiI niet kan
verhinderen door te stellen dat hij bij verkrijging van de opportunity niet
als bestuurder, maar in prive-hoedanigheid handelde.F

2.3.4 Conclusie

In de voorgaande paragrafen is ingegaan op de bepaling van artikel 3: 110
die de regeJ van de zakelijk gebonden wil inhoudt voor de middellijke
vertegenwoordiger; gesteld is dat de regel ook van toepassing zal zijn op
de directe vertegenwoordiger. De regel zal slechts in een beperkt aantal
gevallen voor de corporate opportunity-problematiek van belang kunnen
zijn. Allereerst omdat de toepassing van de regel is beperkt tot goederen
waarvan de levering door bezitsverschaffing plaatsvindt; bij de corporate
opportunity-problematiek zaI de opportunity veelal op een recht of een
contractspositie betrekking hebben. Voorts zal het in het concrete geval

61 Asser-Van der Grinten I (De vertegenwoordiging), nr. 124. Voorts zij verwezen naar
Gerbrandy die - voor het oude recht - spreekt van 'de vraag of, gegeven een rechtsverhou-
ding tussen verkrijger en tussenpersoon krachtens welke de tussenpersoon bevoegd en verplicht
is, enig goed voor de verkrijger te verwerven, zich iets kan "tussenschuiven" waardoor die
verkrijging wordt verhinderd. Met name: kan de tussenpersoon door een (wellicht met zijn
contract strijdige) daad of wilsuiting het rechtsgevoel teweeghrengen dat slechts hijzelf en
niet zijn opdrachtgever het goed verwerft?'; S. Gerbrandy, De contractswil en de bezitswil
van tussenpersonen (I), WPNR 6114679, p. 245 e. v., p. 245. Ais ik het goed zie komt het
er bij hem op aan of de vertegenwoordiger v66r het moment van verkrijging de feitelijke
mogelijkheid heeft (en daarvan gebruik maakt) om het vermoeden dat hij voor de
opdrachtgever zou verkrijgen, te ontzenuwen bij de opdrachtgever; zie Gerbrandy, De
contractswiJ en de bezitswil van tussenpersonen (/I, slot), WPNR 6114680, p. 258.

62 Tenzij hij dit voorafgaand aan de verkrijging aan de vennootschap heeft meegedeeld. Waar
toeeigening van een corporate opportunity meestal heimelijk plaatsvindt, zal van zo'n
mededeling geen sprake zijn.
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van de betrokken corporate opportunity afhangen of gesteld kan worden
dat de toeeigening daarvan door de functionaris geacht kan worden verband
te houden met zijn rechtsverhouding met de vennootschap. Van belang is
daarbij in hoeverre de verwerving van de corporate opportunity aan de orde
is geweest binnen de vennootschap. Naarmate dit sterker het geval is, zal
eerder het verband met de rechtsverhouding aanwezig kunnen worden
geacht. Alsdan zal de regel van de zakelijk gebonden wil van de vertegen-
woordiger toepassing vinden. Dit leidt ertoe dat - ingeval het gaat om
een goed waarvan levering door bezitsverschaffing plaatsvindt - de
functionaris geacht moet worden het toegeeigende goed voor de vennoot-
schap te houden.

2.4 Artikel 6:103: schadevergoeding anders dan in geld

Artikel6: 103 schept de mogelijkheid tot schadevergoeding in andere vorm
dan in geld." Bij de corporate opportunity-problematiek valt hierbij te
denken aan een overdracht - voor zover mogelijk - van de opportunity,
in combinatie met een afdracht van winst als vergoeding van de schade
geleden door het derven van de exploitatie van de opportunity in het reeds
verstreken tijdsbestek.
In de rechtspraak zijn uitspraken voorhanden waarin bij het niet respecteren
van een voorkeursrecht of een koopoptie, de koper - ten aanzien van wie
geoordeeld wordt dat hij door gebruik te maken van de wanprestatie van
een ander onder de omstandigheden van het geval onrechtmatig handelde
jegens degene aan wie het voorkeursrecht respectievelijk de koopoptie
toekwam - veroordeeld wordt om het gekochte goed over te dragen aan
de benadeelde.r' Voorts zij in dit verband gewezen op het arrest van het
Hof 's-Hertogenbosch van 20 januari 1993,65 waarin de ene aandeelhouder
bij wijze van schadevergoeding in natura wordt veroordeeld de aandelen
van de andere aandeelhouder over te nemen. Het betreft een sanctie op
het misbruik maken van de positie als enig bestuurder en meerderheidsaan-
deelhouder, welk misbruik bestond uit het op een voor de BV negatieve

63 Zie hiervoor § 2. I.
64 Zie HR 17 november 1967, NJ 1968, 42 met betrekking tot de schenking van onroerend

goed aan Pos in strijd met een koopoptie van Van den Bosch, alsmede HR 18 juni 1971,
NJ 1971, 408 met betrekking tot de verkoop van onroerend goed aan een van de gedaagden
in strijd met het voorkeursrecht van eiser.

65 TVVS, or. 93/6 p. 160, met noot Timmerman.
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wijze overhevelen van haar actief naar andere vennootschappen waarin de
schadeplichtige grote prive-belangen had."

Het antwoord op de vraag of een corporate opportunity overdraagbaar is,
hangt er in eerste instantie van af of de opportunity een zaak is, een recht
of een contractspositie." Voorts is van belang in hoeverre rechten van
derden daarbij een rol spelen. Allereerst is te denken aan degene die de
wederpartij is bij de opportunity zelf, bijvoorbeeld de licentiegever indien
de opportunity bestaat uit de verwerving van een bepaalde licentie.
In beginsel zijn de rechten onder een overeenkomst overdraagbaar, tenzij
de overdraagbaarheid in de overeenkomst zelf is uitgesloten. Voor wat
betreft de overdracht van contractsposities geldt dat hiervoor de medewer-
king van de contractuele wederpartij is vereist. Aan de rechten van de derde
die - behoudens bij crediteurenwisseling ingevolge cessie - niet tegen
zijn wil met een andere wederpartij behoeft te worden geconfronteerd, kan
niet worden voorbijgegaan." Ter zijde zij opgemerkt dat ook bij de voor
de situaties van middellijke vertegenwoordiging geldende regelingen van
artikel 7:419 tot en met 7:421, de positie van de derde steeds nauwlettend
in het oog is gehouden." Hetzelfde geldt voor de bepaIing van artikel

66 Overigens wordt met betrekking tot de inmiddels in werking getreden geschillenregeling
van art. 2:343 door Timmerman gesteld dat deze bepaling het gemene recht aanvult en niet
ter zijde stelt, en de veroordeling tot schadevergoeding door overdracht op grond van art.
6:103 derhalve niet uitsluit; Timmerman, t.a.p. Bij dit standpunt zal mede een rol hebben
gespeeld het verschil in aard van beide acties: waar de geschillenregeling primair deoplossing
van geschillen tussen aandeelhouders beoogt, biedt art. 6: 103 een actie tot vergoeding van
schade.

67 Daarbij is eveneens te denken aan een zaak, recht of contractspositie dar/die niet identiek
is aan de opportunity maar waarin de opportunity door exploitatie vorm beeft gekregen.
Ik noem als voorbeeld een opportunity die bestaat uit de mogelijkheid om in een bepaald
gebied een ondememing met soortgelijke activiteiten te starten; vgl. Barr v. Pittsburgh Plate
Glass Co. alsmede Morad v. Coupounas, zie § 2.2 van hoofdstuk 2 en noot 41 resp. 43
daarbij. De opportunitykan dan gestalte hebben gekregen in de nieuw opgerichte kapitaalven-
nootschap waarin de concurrerende activiteiten worden uitgeoefend.

68 Vgl. de afwezigheid van derdenwerking van het Duitse Eintrittsrecht, door Weisser als voigt
verklaard: 'Eine derartige Auszenwirkung ware unhaltbar, da dies einen schwerwiegenden
Eingriff in die Privatautonomie bedeuten wilrde'; zie § 1.4.2 en noot 29 daarbij.

69 Achtergrond van de bepalingen van art. 7:419 tim 7:421 isdat in de daar genoemde gevallen
de afwikkeling van de rechtsverhouding veel eenvoudiger is, indien de werkelijk belangheb-
benden direct met elkander te maken hebben. Zie uitdrukkelijk voor art. 7:421, Parl. Gesch.
Boek 7, p. 358. Daarbij is de positie van de derde steeds nauwlettend in het oog gehouden;
die kan door de werking van art. 7:420 en 7:421 niet worden benadeeld. De positie van
de derde wordtook niet onredelijk verslechterd door art. 7 :419 dat bepaalt dat bij wanprestatie
van de derde, bij jegens de lasthebber mede gehouden is tot vergoeding van de schade die
de lastgever door de tekortkoming beeft gel eden , juist vanwege de beperking vervat in de

279



Hoofdstuk 6

3: 110 die qua toepassing beperkt is tot goederen waarbij de levering door
bezitsverschaffing plaatsvindt. 70

Meer concreet betekent dit het volgende. Indien een opportunity bestaat
uit produktierechten, exploitatierechten, verkooprechten, rechten van
intellectuele eigendom of bepaaIde gebruiksrechten, zuIlen deze rechten
in beginsel overdraagbaar zijn. Gebruikelijk bij de desbetreffende
overeenkomsten is evenwel datde overdraagbaarheid zonder medewerking
van de wederpartij is uitgesloten.
Betreft de opportunity orders van bepaalde klanten, dan bestaat de
opportunity niet aIleen uit het recht op betaIing indien de order is uitgevoerd,
maar betreft het in feite de contractspositie onder deze overeenkomsten.
Voor overdracht hiervan is medewerking van de wederpartij vereist.
Bestaat de opportunity uit de verwerving van onroerend goed of andere
zaken, dan zal in beginsel de eigendom van deze zaken overdraagbaar zijn.
Gaat het om het opzetten van een concurrerende onderneming, dan is van
belang op welke wijze daaraan vorm is gegeven. Is deze geincorporeerd
in een kapitaalvennootschap, dan zullen de door de functionaris gehouden
aandelen daarin in beginsel overdraagbaar zijn. Betreft het een eenmanszaak,
dan is overdracht - met name waar het betreft de orderportefeuille -
gecornpliceerder, maar eveneens mogelijk.

Voorts kunnen anderszins rechten van derden in het geding zijn. Te denken
is aan de opportunity die bestaat uit het nemen van een participatie in een
kapitaalvennootschap die ook andere aandeelhouders kent en waarvoor geldt
dat bij overdracht van aandelen aan de aandeelhouders een voorkeursrecht
toekomt.

In al deze gevallen waarin overdracht van een goed niet mogelijk is zonder
medewerking van derden, zal schadevergoeding in de vorm van overdracht
van het desbetreffende goed met zonder meer tot de mogelijkheden behoren.
Denkbaar is dat de veroordeling tot overdracht van het goed geschiedt onder

zinsnede 'binnen de grenzen van hetgeen omtrent zijn verplichting tot schadevergoeding
overigens uit de wet voortvloeit'. Deze beperking hrengt mee dat de voorzienbaarheid van
de schade van belang zal blijven. Daarbij kan relevant zijn of de derde van de lastgeving
op de hoogte was. Vgl. T&C (Castermans), aant. 2 bij art. 7:419, Mon. Nieuw BW B-81
(Van der Grinten) nr. 30 alsmede Asser-Hartkamp I nr. 423. Van der Grinten wijst evenwel
op het dogmatisch bezwaar dat de bepaling de positie van de lastgever tot op zekere hoogte
binnen de contractuele verhouding tussen de derde en de lastgever brengt; zie Asser-Van
der Grinten I (De vertegenwoordiging) nr. 109.

70 Zie§2.3.1.
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voorwaarde dat de derde met de overdracht instemt, waarbij aan de
schadeplichtige de verplichting wordt opgelegd al datgene te doen wat
redelijkerwijs mogelijk is om die derde tot medewerking te bewegen."
Zo'n veroordeling tot voorwaardelijke overdracht zal even wei aIleen zin
hebben indien het bewerkstelligen van de medewerking van de derde
haalbaar lijkt. 72

Te verwachten is dan ook dat schadevergoeding in de vorm van overdracht
van de opportunity slechts in een beperkt aantal gevallen tot de rnogelijkhe-
den zal behoren.

3 Afdracht van winst

3.1 Voorwaarde van aanwezigheid van schade; causaliteit en toedeling

Voor het gevaJ dat overdracht van de opportunity, gezien de aard van de
opportunity, niet een mogelijke vorm van schadevergoeding is, komt
afdracht van winst als wijze van schadevergoeding in aanmerking.
Artikel 6: 104 stelt dat bij een schadevergoedingsactie uit wanprestatie of
onrechtmatige daad, de rechter op vordering van de gelaedeerde de schade
kan begroten op het bed rag van de winst die de aansprakelijke persoon heeft
genoten op grond van de tekortkoming of de onrechtmatige daad, of op
een gedeelte van dat bedrag.
Bij de corporate opportunity-problematiek zal de schade van de vennootschap
aan wie de corporate opportunity is 'ontnomen' bestaan uit het derven van
de vruchten van de exploitatie van de opportunity. Deze schade is uit haar
aard zeer moeilijk te begroten. Om deze reden zal afdracht van de winst

71 In abstracto kan niet worden gesteld hoever die medewerking dient te gaan. Wat te denken
bijv. van de bij een verzoek tot rnedewerking aan contractsovememing niet ongebruikelijke
voorwaarde van de wederpartij, clat de oorspronkelijke contractspartij hoofdelijk aansprakelijk
wordt voor de nakoming van de verplichtingen door de nieuwe contractspartij? Van de
concrete omstandigheden zal afhangen of het redelijk is de schadeplichtige tot het voldoen
van deze voorwaarde te verplichten.

72 Indien de wederpartij bekend is met de wanprestatie van een werknemer jegens dewerkgever,
bestaande uit deaanwending van een niet vrijgegeven corporate opportunity, en het profiteren
daarvan doordewederpartij op grond van bijkomendeomstandighedenonrechtmatig isjegens
de vennootschap, is denkbaar dat de reehter op vordering van de vennootscbap in een geding
waarin de wederpartij is betrokken, de wederpartij gelast tot medewerking aan een overdracbt
van de rechten die bet onderwerp van de opportunity vormen. Vgl. Mon. Nieuw BW B-SI
(Vander Grinten) nr. 13, inzake 'ongedaanmaking' van een reehtshandeling van de lastgever
die in strijd met een aan de lastbebber verleende exclusiviteit, met de wederpartij contracteert.
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door de functionaris behaald met de exploitatie van de door hem aangewende
opportunity een voor de hand liggende schadevordering zijn.

Voor afdracht van winst is noodzakelijk dat degene die de afdracht vordert
ook daadwerkelijk schade heeft geleden; aIdus heeft de Hoge Raad
geoordeeld in het arrest Waeijen-Scheers/N aus. 73

De voorwaarde van aanwezigheid van schade is voor de corporate
opportunity-problematiek van belang met het oog op het verweer van de
schadeplichtige, dat de vennootschap in de onmogelijkheid verkeerde om
de opportunity zelf te benutten en derhalve geen schade heeft geleden door
de handelwijze van de functionaris. 74

Bij de vraag welke winst voor afdracht in aanmerking komt, is van belang
de causaliteit tussen de daad en de gemaakte winst. 75 Deurvorst onder-
scheidt daarbij twee fasen:

ten eerste de vraag of de winst is ontstaan als conditio sine qua non-
gevolg van de inbreuk of daad: pas indien aan deze causaIiteitseis is
voldaan (in de zin dat zonder de betrokken handeling de winst niet zou
zijn behaald) is de winst onderwerp van de plicht tot afdracht;
vervolgens dient de omvang van de af te dragen winst te worden bepaald
door toedeling van de winst aan de inbreuk. Immers de omvang van
de winst is meestal niet aileen toe te schrijven aan het inbreuk makende
aspect van de omzet, maar is het resultaat van een combinatie van
meerdere factoren."

Deze benadering heeft tot gevolg dat het de schadeplichtige vrij staat om
aan te tonen welk deel van de winst niet als een (onmiddellijk) gevolg van
de wanprestatie of onrechtmatige daad is behaald, bijvoorbeeld door factoren
die in de sfeer van de schadeplichtige liggen, zoals een beter verkoopappa-
raat en een betere inzet van de dader."

73 HR 24 december 1993, RvdW 1994, 17. Zie hierover 1. Spier, Opkomst en ondergang van
de vordering tot winstafdracht, NTBR 1994/4, p. 89 e.v .

74 Zie hierna § 4.
75 Zulks naar analogie van art. 6:98, aldus Spier, Monografie, nr. 38.
76 T.E. Deurvorst, Schadevergoeding, voldoening van een redelijke gebruiksvergoeding en

winstafdracht bij inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, Deventer 1994, nr. 66.
77 Aldus ook C.c. Van Dam, Zorgvuldigheidsnorrn en aansprakelijkheid, Deventer 1989, p. 186.
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3.2 Geen afwachtende houding; toekomstige schade

Wat betreft het tijdstip van het instellen van een vordering tot afdracht van
winst, stelt Spier dat de gerechtigde misbruik maakt van zijn vorderingsrecht
indien hij - wetend dat er sprake is van een aansprakelijkheid opleverende
gebeurtenis - nalaat een vordering in te stellen en de winst, die hij zelf
niet had kunnen maken, laat oplopen, om deze pas nadat deze tlink is
opgelopen door middel van winstafdracht te trachten te incasseren."
Hierbij zal met name gedacht zijn aan inbreuk makende handelingen (zoals
inbreuk op intellectuele eigendomsrechten) die door een verbodsactie een
halt kunnen worden toegeroepen, waardoor aan de schadeberokkening een
einde komt. Anders is de situatie in geval van aanwending door een
functionaris van een niet vrijgegeven corporate opportunity. De aansprake-
lijkheid ontstaat doordat de functionaris het voorrangsrecht van de
vennootschap met betrekking tot de opportunity niet respecteert; de schade
- zijnde de gederfde voordelen uit exploitatie van de opportunity - blijft
vervolgens oplopen. 79

Geldt ook in deze situatie van voortdurende schade dat de gerechtigde
misbruik maakt van zijn vorderingsrecht, als hij een afwachtende houding
aanneemt met het instellen van de vordering tot winstafdracht? Naar mijn
mening past hier een bevestigend antwoord. Het komt er op neer dat men
een ander niet voor zijn karretje mag spannen, door de exploitatie van de
opportunity te laten voortduren zonder wetenschap van degene die de op-
portunity heeft aangewend, dat de vennootschap voornemens is ter zake
schadevergoeding, in het bijzonder afdracht van winst, te vorderen. De
ontoelaatbaarheid van een dergelijke afwachtende houding is niet beperkt
tot het geval dat de schadevergoedingsgerechtigde de winst niet zelf had
kunnen verwerven. De houding van 'de kat uit de boom kijken' om te bezien
of de exploitatie weI winstgevend zaI bIijken of juist verIiesIatend, levert
misbruik op van het vorderingsrecht, omdat men daarmee de ander bewust
risico's, met name het ondernemingsrisico, Iaat Iopen met de intentie om
in geval van een positief verioop het goede resultaat op te eisen.

Dit standpunt kan intussen wei tot de situatie leiden, dat, indien de
vennootschap in een vroegtijdig stadium er van op de hoogte raakt dat een
functionaris een aan haar toekomende opportunity heeft aangewend, door
de vennootschap actie zal moeten worden genomen, terwijl een vordering

78 Monografie, nr. 34.
79 Zie hiervoor § 1.3.

283



Hoofdstuk 6

tot afdracht van winst - als wijze van schadebegroting - geen zin heeft,
aangezien er (nog) geen sprake is van winstgevende resultaten."
In die situatie zal men zijn toevlucht kunnen nemen tot artikel 6: 105, vol-
gens welke bepaling de rechter de begroting van nog niet ingetreden schade
geheel of gedeeltelijk kan uitstellen, ofbij voorbaat kan doen. In het laatste
geval kan de rechter de schadeplichtige veroordelen tot een betaling ineens
of tot betaling van een periodiek uit te keren bedrag. De rechter kan alsdan
derhalve handel en op de wijze als hem in het licht van de omstandigheden
het beste voorkomt. Voorts leent deze bepaling zich naar mijn mening voor
gecombineerde toepassing met artikel6: 104, in die zin dat in voornoemde
situatie de rechter de begroting van de schade uitstelt, om op een later
tijdstip de schade over het tot dan toe verstreken tijdsbestek te begroten
op (een deel van) de door de schadeplichtige gerealiseerde winst".

Bekendheid van de schadeplichtige met de dreiging dat hij de met exploitatie
van de opportunity behaalde winst geheel of gedeeltelijk als schadevergoe-
ding moet afdragen, zal hem evenwel mogelijk de stimulans ontnemen om
winst na te streven." Ook wat dit betreft doet de winstafdracht als wijze
van schadevergoeding onder voor de overdracht van de opportunity indien
dat mogelijk is.

4 Afwezigheid van schade vanwege onmogelijkheid van vennoot-
schap om corporate opportunity aan te wenden

4.1 Schade als voorwaarde voor schadevergoeding; ongerechtvaardigde
verrijking als alternatieve grondslag?

In paragraaf 3.1 van hoofdstuk 4 is reeds gesteld dat nagegaan dient te
worden welke rol in het kader van schadevergoedingsacties toekomt aan
het verweer dat de vennootschap geen schade heeft geleden, aangezien zij

80 Indien de vennootschap van begin af aan op de hoogte is van het handelen van de functionaris,
kan wellicht nog tijdig een verbodsactie worden ingesteld om te vermijden dat de functionaris
daadwerkelijk de opportunity aanwendt en om te bereiken dat de vennootschap in staat wordt
gesteld zelf de opportunity te exploiteren.

81 Daarbij kan de vordering tot winstafdracht in de toekomst opnieuw worden ingesteld ter
zake van de winst door de schadeplichtige behaald over de tussenliggende periode.

82 Vgl. Deurvorst (a.w. nr. 53) die stelt dat de sterkste ratio van de winstafdrachtregeling
gelegen is in het ontnemen van de economische prikkel tot het plegen van inbreuk, Dit heeft
geen zin indien de schadeplichtigheid reeds is ontstaan, doch de winst nog rnoet worden
behaald.
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in de onmogelijkheid verkeerde om de opportunity zelf aan te wenden. Te
denken is daarbij met name aan juridische of financiele obstakels die een
beletsel vormden voor de vennootschap, alsmede aan de omstandigheid
dat - indien voor aanwending van de opportunity de medewerking van
een wederpartij is vereist - de wederpartij nimmer bereid zou zijn geweest
met de vennootschap te handelen.
In hoofdstuk 4 is het standpunt ingenomen dat de (beweerde) onmogelijkheid
van de vennootschap om de corporate opportunity aan te wenden, niet tot
een bijstelling van de kwalificatie van de opportunity leidt. Een ander
standpunt zou ertoe leiden dat de betrokken functionaris in geval van
vorenbedoelde onmogelijkheid van de vennootschap niet de plicht heeft
om de opportunity te melden aan de vennootschap en dat het hem vrij staat
om de opportunity toe te eigenen aangezien het niet langer een corporate
opportunity vormt. Betoogd is dat de vennootschap steeds zelf de gelegen-
heid moet worden geboden om te beoordelen of zij werkelijk in de bedoelde
onmogelijkheid verkeert en om te onderzoeken of er wegen zijn om hiervoor
een oplossing te bewerkstelligen.f
Deze benadering leidt er echter toe dat een bestuurder die zich een niet
vrijgegeven corporate opportunity toeeigent, deswege onrechtmatig handelt
jegens de vennootschap, respectievelijk wanprestatie pleegt, ook ingeval
de vennootschap in de onmogelijkheid verkeerde zelf de opportunity te
benutten. Te bezien is op welke wijze de bedoelde onmogelijkheid van
invloed is op de schadeplichtigheid van de functionaris.

Ik ga er daarbij vanuit dat een dergelijke onrnogelijkheid'" om de opportu-
nity zelf te benutten, tot gevolg heeft dat de vennootschap ter zake van de
toeeigening van de opportunity door de functionaris geen schade lijdt; zij
loopt niet de mogelijkheid mis de opportunity te benutten, want die
mogelijkheid bestond niet voor haar. Voorts leidt de onmogelijkheid ertoe
dat - nu de vennootschap derhalve geen gebruik maakt van de opportuni-
ty - haar recht ter zake is uitgeput; voor vrijgave van de opportunity kan
ook geen vergoeding worden gevraagd."

Welke gevolgen heeft de afwezigheid van schade voor schadevergoeding?
Vooropgezet dient te worden dat men aan schadevergoeding in de zin van
titel I, afdeling 10 van Boek 686 niet toekomt als er in het geheel geen

83 Zie § 3.2 e.v. van hoofdstuk 4.
84 In § 4.2 wordt ingegaan op de bewijslast ter zake van het bestaan van de onmogelijkheid.
85 Zo is betoogd in § 4.4 van hoofdstuk 4.
86 Het betreft hier kort gezegd schadevergoeding uit onrechtmatige daad of wanprestatie.
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schade is; een van de vereisten voor toepassing van de bepalingen van de
afdeling is dat schade is geleden." De eis van aanwezigheid van schade
geldt ook voor afdracht van winst als bijzondere vorm van schadevergoe-
ding."

Bespreking behoeft de vraag of bij gebreke van enige schade van de
vennootschap doordat zij niet in staat was de opportunity zelf aan te wenden,
toch een recht op schadevergoeding kan worden aangenomen indien
daarvoor ongerechtvaardigde verrijking als juridische basis wordt genomen;
ongerechtvaardigde verrijking kent een eigen schadevergoedingsregeling.
Deurvorst hanteert ongerechtvaardigde verrijking als basis voor de door
de inbreukmaker op een intellectueel eigendomsrecht verschuldigde redelijke
gebruiksvergoeding. Haar benadering beoogt onschadelijk te maken het
verweer van de inbreukmaker dat de rechthebbende geen concrete schade
heeft geleden, waardoor men niet aan schadevergoeding zou toekomen,
omdat hij nimmer een licentie aan de inbreukmaker zou hebben verleend.
Daartoe stelt zij dat voor de actie uit ongerechtvaardigde verrijking niet
het bestaan van concrete schade is vereist, doch dat voldoende is een
verarming bestaande uit een vermogensverschuiving ten gunste van de
ongerechtvaardigd verrijkte partij. 89 Begrijp ik haar redenering goed, dan
is de verarming in het geval van inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht
gelegen in het feit dat aan de rechthebbende de mogelijkheid is ontnomen
om het recht exclusief uit te oefenen.?" Naar mijn mening wordt daarmee
de eis van verarming tekort gedaan. Aan de eis komt ook inhoudelijk een
eigen functie toe in het schadevergoedingsrecht. Ook het in de Parlementaire
behandeling veelvuldig gebruikte begrip 'vermogensverschuiving'?' duidt
erop - ook als men het begrip vermogen ruim opvat" - dat er sprake
is van 'iets' bij de verrijkte dat voorheen toebehoorde aan de verarmde
partij. Voorts verwijs ik naar het beginsel dat degene die ten koste van een
ander ongerechtvaardigd is verrijkt, die verrijking aan de verarmde moet
afstaan tot de hoogte van diens verarming en voor zover dat redelijk is.93

87 Zie Deurvorst, a.w. nr. 39.
88 Zie § 3.1.
89 Deurvorst, a.w. nr. 44 e.v.
90 Deurvorst, a.w. nr. 44.
91 Zie bijv. ParI. Gesch. Boek 6, p. 832 en 833.
92 Vgl. Asser-Hartkarnp III, nr. 354.
93 Zie Deurvorst, a.w. nr. 55.
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Hoe het ook zij, deze redenering kan naar mijn mening geen baat bieden
bij de problematiek van corporate opportunities als het gaat om het verweer
van de schadeplichtige dat de vennootschap geen schade heeft geleden
doordat zij niet in staat was de opportunity zelf aan te wenden. Onder die
omstandigheden kan - in termen van ongerechtvaardigde verrijking -
niet gesproken worden van het ontnemen van de mogelijkheid om de
opportunity aan te wenden, juist omdat het bestaan van die mogelijkheid
voor de vennootschap door de schadeplichtige wordt betwist. En bij gebreke
van de mogelijkheid van de vennootschap om zelf de opportunity te
benutten, had zij die opportunity desgevraagd aan de functionaris moeten
prijsgeven, zonder dat daarvoor enige vergoeding had kunnen worden
bedongen.P'

Het voorgaande leidt tot de conclusie dat indien komt vast te staan dat de
vennootschap nimmer de opportunity zelf had kunnen benutten en er
derhalve voor de vennootschap geen concrete schade is, aan haar geen recht
op schadevergoeding toekomt. Immers, zoals gezegd had in die situatie
de vennootschap desgevraagd de opportunity aan de geinteresseerde
functionaris moeten vrijgegeven. In de situatie dat deze onmogelijkheid
van de vennootschap vaststaat, komt de handeIwijze van de functionaris
die de corporate opportunity benut zonder dat het tot een vrijgave door
de vennootschap is gekomen, neer op een procedure-fout. Indien daardoor
geen schade is ontstaan bij de vennootschap, verge\eken met de situatie
dat wel de juiste procedure zou zijn gevolgd, is voor een schadevordering
geen plaats."

Tenslotte wijs ik erop dat de conclusie ter zake van schadevergoeding in
geval van de onrnogelijkheid van de vennootschap om de opportunity te
benutten, niet afwijkt van de uitkomst indien bedoelde onmogelijkheid van
de vennootschap ertoe zou leiden dat de opportunity om die reden niet langer
als corporate opportunity wordt gekwalificeerd: ook dan komt men - zij
het op andere juridische gronden - aan schadevergoeding niet toe.

94 Zie § 4.4 van hoofdstuk 4.
95 Volledigheidshalve zij erop gewezen dat met deze conclusie niet inconsistent is de in § 2.3

bepleite toepassing onder omstandigheden van de leer van de zakelijk gebondeo wil van
de vertegenwoordiger. Tmmers, in § 2.3.2 is gesteld dat de leer geen toepassing zal vinden
indien toeeigening van de corporate opportunity door de vennootschap niet wordt nagestreefd,
bijv. om reden dat zij in de onmogelijkheid verkeert om de opportunity aan te wenden.
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4.2 Bewijslast

De bewijslast ter zake van de onmogelijkheid van de vennootschap om de
corporate opportunity zelfte benutten rust op de schadeplichtige partij. Zo
dit niet reeds geldt ingevolge de hoofdregel van artikel 177 Rv dat de
bewijslast van de feiten berust op de partij die zich op de rechtsgevolgen
daarvan beroept, dan ware dit te baseren op de uitzondering van artikel
177 Rv die een andere verdeling van de bewijslast op grond van redelijkheid
en billijkheid mogelijk maakt. De redelijkheid van de bewijslastverdeling
is daarin gelegen dat de functionaris die zich na toeeigening van de
opportunity beroept op de onmogelijkheid van de vennootschap om de
opportunity aan te wenden, de vennootschap door zijn handelwijze de moge-
lijkheid heeft ontnomen om zich hierorntrent zelf uit te laten en om moge-
lijkheden om de beletselen weg te nemen te onderzoeken."
Nu de functionaris ervoor heeft gekozen om de vennootschap niet om vrij-
gave van de corporate opportunity te verzoeken, welke vrijgave in het licht
van de door hem aangevoerde argumenten eenvoudig had moeten zijn te
verkrijgen, dient hij zelf op de bewijsrechtelijke blaren te zitten."

96 Zie § 3.2 van hoofdstuk 4. Vgl. voorts Deurvorst, a.w. nr. 15, die stelt - met verwijzing
naar jurisprudentie - dat in de praktijk aan de benadeelde hij het bewijs van sommige
aansprakelijkbeidshestanddelen wordt tegemoetgekomen, onder meer doordat soms door
de reebter uit de aard van de schadetoehrengende gebeurtenis het hestaan van schade wordt
afgeleid.

97 Dit neemt niet weg dat indien de schadeplichtige aannemelijk maakt dat bijv. de vennootschap
financieel niet in staat was de opportunityzelfte exploiteren, correeties opdeze bewijslastver-
deling kunnen worden aangebracht iodien bepaalde gegevens meer in het bewijsdomein van
de vennootschap liggen.
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Samenvatting en conclusies

Een corporate opportunity is kort gezegd een mogelijkheid voor de
vennootschap om een transactie aan te gaan (een business opportunity) die
past in het kader van de huidige of in de toekomst te verwachten onderne-
mingsactiviteiten van de vennootschap, of die anderszins in verband staat
met de activiteiten van de vennootschap. Dergelijke opportunities dienen
ten goede te komen aan de vennootschap; het bestuur van de vennootschap
heeft tot taak corporate opportunities op te sporen en voor rekening van
de vennootschap te benutten.
De problematiek van corporate opportunities betreft vragen die rijzen met
betrekking tot de aanwending van een corporate opportunity door een
functionaris ten eigen bate, in plaats van de opportunity ten gunste van de
vennootschap te laten komen. Deze vragen kunnen worden onderverdeeld
in de volgende categorieen. Allereerst de vragen inzake de kwalificatie van
de business opportunity als een aan de vennootschap toebehorende corporate
opportunity, en die met betrekking tot de eisen die worden gesteld aan een
vrijgave door de vennootschap aan een functionaris van een eenmaal als
corporate gekwalificeerde opportunity. Een tweede categorie vormen de
vragen naar de ontoelaatbaarheid van de toeeigening door een functionaris
van een niet vrijgegeven corporate opportunity. De derde categorie betreft
de vragen naar de sancties, in het bijzonder het vorderen van schadever-
goeding, die de vennootschap kan treffen in geval van een ontoelaatbare
toeeigening van een opportunity door een functionaris.
In deze studie wordt onderzocht waartoe de toepassing van het geldend
Nederlands recht bij de beantwoording van genoemde vragen leidt, dan
wei behoort te leiden.'

Alvorens op voormelde vragen in te gaan, wordt in hoofdstuk 2 aandacht
besteed aan de corporate opportunity doctrine in het Amerikaanse recht.
Het in het Amerikaanse recht geldende verbod van toeeigening van een
corporate opportunity vloeit voort uit de 'undivided loyalty' die een

Enigszins afwijkend is de behandeling van de vraag naar kwalificatie van de opportunity,
zijnde de vraag naar het voorwerp van het eventuele 'recht' van de vennootschap; bij de
beantwoording daarvan gaat het niet om een toepassing van geldende rechtsregels.
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fiduciary, zoals een director of een officer, jegens de vennootschap is
verschuldigd. Alhoewel de hoofdregel van de corporate opportunity doctrine
duidelijk is, rijzen moeilijkheden bij de kwalificatie van de opportunity.
In de Amerikaanse rechtspraak worden drie elkaar deels overJappende tests
gehanteerd. De 'interest or expectancy test' stelt als criterium of de
vennootschap verwachtingen of belangen ten aanzien van de opportunity
kan doen gelden. De 'line of business test' hanteert als maatstaf of de
opportunity binnen de 'line of business' van de vennootschap valt. Bij de
'fairness test' vindt de kwalificatie plaats aan de hand van ethische
maatstaven van 'fairness'; het gaat om de vraag of toeeigening van de
opportunity door de functionaris 'unfair' moet worden geacht jegens de
vennootschap. De tests zijn evenwel weinig duidelijk en geven onvoldoende
houvast, zo wordt ook in de Amerikaanse rechtsliteratuur onderkend. Naar
mijn mening valt dit deels te verklaren uit het feit dat de corporate
opportunity doctrine is gebaseerd op het trustrecht dat in het equity-recht
is ontwikkeld, dat zich immers kenmerkt door tlexibele regels waarin veel
ruimte wordt gelaten voor het billijkheidsoordeel van de rechter. Voorts
zal een rol spelen de geringe scherpte van de gehanteerde terminologie.
Brudney en Clark zoeken de oorzaak van de onbevredigende resultaten van
de toepassing van de tests in het verschil tussen close corporations en public
corporations; in hun voorstellen voor een regeling staat dit onderscheid
centraal. Mijns inziens is te betwijfelen of hun voorstellen zoveel meer
duidelijkheid brengen; voorts zijn vraagtekens te plaatsen bij de redelijkheid
van het door hen voorgestane radicale verbod voor functionarissen van een
public corporation om enige opportunity toe te eigenen, ongeacht of deze
als een corporate opportunity kan worden gekwalificeerd.
De regels als voorgesteld door het American Law Institute (ALI) in de
Principles of Corporate Governance dragen bij tot meer duidelijkheid.
Allereerst wordt onderscheiden of de toeeigening plaatsvindt door een
outside director, een executive director of door de controlling shareholder.
Voorts worden gedetailleerde regels gegeven voor bepaalde gevallen van
vrijgave van de opportunity door de vennootschap; echter, in die gevallen
dat daarvoor de eis geldt dat de vrijgave 'fair' is ten opzichte van de
vennootschap bieden de regels weinig houvast. De criteria die in de ALI-
regeling worden gegeven voor kwalificatie van de opportunity lijken niet
veel duidelijker dan de in de rechtspraak gehanteerde maatstaven. In een
van de kritieken wordt gesteld dat de ALI-regeling nastreeft 'to put into
a strait-jacket concepts that simply are not susceptible to this sort of
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codification.? Ook hier komt naar voren dat de corporate opportunity
doctrine haar wortels heeft in het equity-recht: een van de kenmerken - en
tevens de sterke kant - van leerstukken die in het equity-recht zijn
ontwikkeld, is dat deze niet in precieze formuleringen zijn te vangen.

In hoofdstuk 3 wordt nagegaan of naar Nederlands recht als gemeenschappe-
lijke grondslag van schijnbaar uit elkaar liggende regelingen het bestaan
van een rechtsbeginsel kan worden aangenomen, waarvan de inhoud
correspondeert met de in het Amerikaanse recht voor fiduciaries geldende
duty of loyalty, waarop aldaar de corporate opportunity doctrine is
gegrondvest. Zo'n beginsel zou richting kunnen geven bij de zoektocht naar
rechtsgronden voor een verbod van toeeigening van een corporate
opportunity, in het bijzonder indien het gaat om de invuIling van open
normen. Voorts zou het beginsel hulp kunnen bieden bij de bepaling van
de kring van geadresseerden van het verbod, alsmede bij de vraag naar
de criteria die gelden bij kwalificatie van de opportunity. Ik kom tot de
formulering van een loyaliteitsbeginsel dat voor rechtsverhoudingen waarbij
de ene partij gerechtigd is te vertrouwen dat de andere partij zal handelen
in het belang van eerstgenoemde of in hun gezamenlijk belang, voorschrijft
dat de andere partij daadwerkelijk zijn eigen belangen achterstelt bij de
belangen waarvan de behartiging wordt verondersteld. Het beginsel leidt
ertoe dat de partij van wie de belangenbehartiging wordt verwacht de positie,
kennis ofbevoegdheid die voor hem uit de verhouding voortvloeit niet ten
bate van zichzelf of een derde mag aanwenden (misbruik van positie) en
voorts geen persoonlijk belang mag hebben met betrekking tot een
aangelegenheid in het kader van de desbetreffende verhouding en evenmin
een daarmee onverenigbare betrekking met een derde (' conflicts of interest
or duty'). Naast gelijkenis met de Amerikaanse duty of loyalty vertoont
het loyaliteitsbeginsel inhoudelijk ook overeenstemming met de in het
Zwitserse recht voor rechtsbetrekkingen met een vertrouwenskarakter
geldende Treuepflicht, die het gebod omvat om zich in het kader van de
rechtsbetrekking loyaal te gedragen. Het loyale gedrag leidt tot behartiging
van de belangen van de ander, onder omstandigheden met achterstelling
van de eigen belangen.

Bij de vraag ofhet loyaliteitsbeginsel op een bepaalde rechtsbetrekking van
toepassing is, komt het allereerst aan op de verhouding waarin partijen tot
elkaar staan en welke belangenbehartiging daarin wordt verondersteld. Een

2 Sommer, a.w. p. 737; zie § 4.2.3 van hoofdstuk 2.
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relevante factor is de positie van partijen; naarmate een partij uit hoofde
van haar functie over meer bevoegdheden beschikt en meer toegang heeft
tot vertrouwelijke informatie, zal het beginseI eerder van toepassing zijn.
Gelijk voor de Treuepflicht in het Zwitserse recht geldt dat de mate van
de Treuepflicht aI naar gelang de intensiteit van de rechtsverhouding
verschiIIend kan zijn, is ook voor het loyaliteitsbeginsel de intensiteit van
de rechtsbetrekking van belang. Zo is op de relatie tussen aandeelhouders
in een besloten verhouding, die wordt gekenmerkt en beheerst door de
vennootschappelijke wil tot samenwerking ('affectio societatis') het
loyaliteitsbeginsel van toepassing.
Uit het loyaliteitsbeginsel wordt een - in hoofdstuk 4 en volgende te
nuanceren en te staven - voorlopige regel voor de corporate opportunity-
problematiek afgeleid: is op een rechtsbetrekking tussen een functionaris
en de vennootschap het loyaliteitsbeginsel van toepassing, dan is het de
functionaris niet toegestaan zich een niet vrijgegeven corporate opportunity
toe te eigenen.

Wat betreft de kwalificatie van de opportunity kom ik in hoofdstuk 4 tegen
de achtergrond van het loyaliteitsbeginsel tot het volgende criterium: een
corporate opportunity is een business opportunity bij de verwerving,
exploitatie of benutting waarvan de vennootschap een redelijk belang heeft,
dat kenbaar is voor de betrokken functionaris. Het belang op zich van de
vennootschap is niet voldoende om te rechtvaardigen dat ter zake van de
exploitatie van de opportunity voorrang wordt gegeven aan de vennootschap
boven de functionaris, aan wie het immers in beginsel vrijstaat om naast
zijn werkzaamheden voor de vennootschap ook andere activiteiten te
ontplooien. Tevens is vereist dat het belang van de vennootschap bij de
opportunity redelijk is en kenbaar voor de functionaris.
Bij de bepaling van de redelijkheid van het belang is niet aIleen het
werkterrein van de vennootschap, maar een veelheid van factoren van
belang. De eis van kenbaarheid van het belang is persoonsgebonden. Voor
het overige geldt dat het criterium een gelijke maatstaf vormt voor
verschillende categorieen van betrokkenen; het open karakter van de norm
brengt flexibiliteit met zich. Het nadeel van een open norm is dat deze een
beperkt houvast biedt; dit nadeel kan echter voor een deel worden
weggenomen door in te gaan op een aantal factoren die bij de invulling
van het criterium van belang zijn. Als zulke factoren gelden de gelijkheid
ofverwantschap van activiteiten, de concrete verwachting van de vennoot-
schap met betrekking tot de opportunity, de inpasbaarheid van de opportuni-
ty in de vennootschap, aIsmede de hoedanigheid van de functionaris waarin
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hij informatie omtrent de opportunity verkreeg. Het argument van de
functionaris dat er niet sprake zou zijn van een corporate opportunity om
de enkele reden dat de vennootschap in de onmogelijkheid (bestaande uit
juridische of financiele omstandigheden, of vanwege de onwilligheid van
de wederpartij om ter zake van de opportunity met de vennootschap te
handel en) zou verkeren om de opportunity zelf te benutten dient niet te
worden gehonoreerd. De vennootschap dient steeds de mogelijkheid te
worden geboden zich hieromtrent met betrekking tot de opportunity expliciet
uit te laten. Aanvaarding van vorenbedoeld argument zou ertoe leiden dat
de vennootschap reeds op voorhand geacht wordt de opportunity niet zelf
te kunnen exploiteren, waardoor haar de mogelijkheid wordt onthouden
te onderzoeken of voor de beweerde obstakels een oplossing kan worden
gevonden. Ik baseer me bij dit standpunt mede op de kritiek die op
vorenbedoelde argumenten in de Amerikaanse en Duitse rechtsliteratuur
is geuit. Evenmin dient het argument te worden aanvaard dat reeds uit het
beleid van de vennootschap mocht worden afgeleid dat de vennootschap
niet in de opportunity zou zijn geinteresseerd; de vennootschap mag niet
de gelegenheid worden onthouden om voor wat betreft de specifieke
opportunity van de algemene be\eidslijn af te wijken.

Indien een functionaris zelf een corporate opportunity wil benutten, dient
hij de opportunity aan de vennootschap te melden met verschaffing van
alle relevante informatie, en haar om vrijgave daarvan te verzoeken. Waar
het 'recht' van de vennootschap met betrekking tot de corporate opportunity
bestaat uit een voorrangspositie die zij inneemt ten opzichte van de
functionaris met betrekking tot de aanwending van de opportunity, is de
vrijgave het besluiten de mededeling van de vennootschap aan de betrokken
functionaris dat van die voorrangspositie in het specifieke geval geen gebruik
wordt gemaakt. De vrijgave is te onderscheiden van de vraag of de
exploitatie van een eenmaal vrijgegeven opportunity door de functionaris
al dan niet verenigbaar is met zijn functie bij de vennootschap. De plicht
van de functionaris om het voorrangsrecht van de vennootschap met
betrekking tot een corporate opportunity te respecteren en de plicht om
zich te onthouden van activiteiten die onverenigbaar zijn met zijn functie,
zijn - in de woorden van de ALI Principles of Corporate Governance -
'independent duties'." Gezien de aard van de vrijgave kunnendaaraan geen
voorwaarden, zoals de betaling van een vergoeding, worden verbonden.
Door vrijgave geeft de vennootschap te kennen van de opportunity geen

3 A.w. p. 305; zie § 4.3 van hoofdstuk 2.

293



Hoofdstuk 7

gebruik te zullen maken. Daarmee is haar preferentiele recht uitgeput en
rest haar niet een recht ter zake van de opportunity dat zij tegen enige
vergoeding kan overdragen of dat haar in staat stelt zich te verzetten tegen
exploitatie van de opportunity door een ander.
De vennootschap zal bij een verzoek om vrijgave de opportunity niet
onbeperkt kunnen aanhouden, indien zij om bepaalde redenen in de
onmogelijkheid verkeert de opportunity te benutten, maar hoopt dat deze
beletsels in de toekomst zullen kunnen worden overwonnen; de periode
gedurende welk de opportunity wordt aangehouden zal in het licht van de
omstandigheden van het geval redelijk moeten zijn.

Bij een verzoek om vrijgave zal - zoals ook volgens de regeling van het
American Law Institute geldt - omtrent de opportunity aIle informatie
aan het besluitvormende orgaan moeten worden verstrekt die redelijkerwijs
nodig is om tot een verantwoord oordeel over het verzoek tot vrijgave te
kunnen komen. Tot het nemen van het besluit tot vrijgave is in beginsel
het bestuur bevoegd; de1egatie van die bevoegdheid is mogelijk. Aanvullende
eisen, zoals toestemming van de raad van commissarissen of van de
aandeelhoudersvergadering, kunnen gelden indien het een voor de
vennootschap qua omvang of anderszins zeer belangrijke opportunity betreft.
Voor het geval van tegenstrijdig belang van een bestuurder bij de vrijgave
wordt bepleit om bij het besluit - dat als een besluit met directe externe
werking zowel de fase van besluitvorming als die van vertegenwoordiging
van de vennootschap omvat - de bijzondere vertegenwoordiger bedoeld
in artikel 2: 146/256 betrokken te laten zijn. Deze betrokkenheid heeft een
tweeledig gevolg. Voldaan wordt aan het vereiste van artikel 2: 146/256
ter zake van de vertegenwoordiging van de vennootschap bij tegenstrijdig
belang; voorts zal deze betrokkenheid bijdragen aan een onafhankelijke
en zorgvuldige besluitvorming ten aanzien waarvan in de rechtspraak van
de Ondernemingskamer regels zijn gesteld.
In de literatuur wordt aangenomen dat in geval van tegenstrijdig belang
op het bestuur en eventueel de raad van commissarissen de plicht rust om
de aandeelhoudersvergadering tijdig te informeren opdat deze van haar
bevoegdheid tot aanwijzing van een bijzondere vertegenwoordiger gebruik
kan maken. Naar mijn mening geldt deze plicht niet in omstandigheden
dat aangenomen mag worden dat de aandeelhoudersvergadering van haar
aanwijsbevoegdheid geen gebruik zal maken. Hierbij kunnen een rol spelen
de mate van betrokkenheid van de aandeelhouders bij (het bestuur van)
de vennootschap, de relatie van commissarissen tot het bestuur en in het
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bijzonder het tegenstrijdig belang, alsmede de importantie van de rechtshan-
deling in kwestie.
De bestuurder met het tegenstrijdig belang dient te worden uitgesloten van
de besluitvorming en de daaraan voorafgaande beraadslaging. Uitsluiting
van beraadslaging staat aan het geven van een toelichting op verzoek van
de overige bestuurders of aan het verzoek van de betrokken bestuurder om
te worden gehoord, niet in de weg.
Wat betreft de eisen te stellen aan de inhoudelijke kant van het besluit tot
vrijgave zal het besluit conform het doel en het belang van de vennootschap
moeten zijn. Voorts dient het besluit niet in strijd te zijn met de door artikel
2:8 geeiste redelijkheid en billijkheid. Deze eisen zullen met name in het
geding zijn indien er geen zakelijke gronden zijn voor de vennootschap
om de corporate opportunity aan de functionaris vrij te geven in plaats van
deze zelf te exploiteren.

In hoofdstuk 5 wordt ingegaan op de vraag of toeeigening van een niet
vrijgegeven corporate opportunity door een functionaris ontoelaatbaar is,
en op welke gronden. Allereerst komt aan de orde de situatie dat een
persoon in verschillende hoedanigheden bij de vennootschap is betrokken
(bijvoorbeeld als bestuurder en aandeelhouder). In geval van dubbelrollen
dient de toetsing van het gedrag in eerste instantie plaats te vinden aan de
hand van de normen die van toepassing zijn op de positie waaruit de
uitgeoefende bevoegdheden voortvloeien. Het gedrag kan evenwel ook buiten
enige hoedanigheid plaatsvinden, bijvoorbeeld in geval van het doen van
negatieve uitIatingen over de vennootschap of het toeeigenen van een
opportunity. Dit staat er niet aan in de weg dat uit een of beide rollen die
de persoon bij de vennootschap bekleedt kan voortvloeien dat hij zich van
het betrokken gedrag dient te onthouden. Bij dubbelrollen zal eerder de
mogelijkheid van verstrengeling van belangen aan de orde zijn; dit leidt
ertoe dat een grotere openheid moet worden betracht. Overigens geldt de
plicht tot melding van een tegenstrijdig belang aan de raad van commissaris-
sen en (in beginsel ook aan de aandeelhoudersvergadering) niet alleen voor
de bestuurder die zelf een tegenstrijdig belang heeft, maar ook voor de
bestuurder die bij zijn colIega een tegenstrijdig belang ontwaart.

De toeeigening van een niet vrijgegeven corporate opportunity door een
bestuurder is strijdig metzijn informatieplichten, in het bijzonder zijn plicht
om als vertegenwoordiger bij uitstek van de vennootschap corporate
opportunities die hij waarneemt aan de vennootschap ten goede te laten
komen. Daarmee levert die gedraging schending op van de norm van artikel
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2:9, die de bestuurder verplicht tot een behoorlijke vervulling van de hem
opgedragen taak. Ook in het licht van het loyaliteitsbeginsel, dat van invloed
is op de invulling van de open norm van artikel 2:9, is de toeeigening in
strijd met de norm van behoorlijk bestuur. In dit verband wordt verwezen
naar het Zwitserse recht waar de toeeigening van een corporate opportunity
door een lid van de Verwaltungsrat van een AG als strijdig met de
Treuepflicht wordt beschouwd, vanwege het concurrerende karakter van
de handeling en de strijd met de belangen van de vennootschap. Tot
eenze1fde conc1usie komt men bij interpretatie van de norm van behoorlijk
bestuur in het licht van de invulling van de term wanbe1eid in het
enqueterecht: bij toeeigening van een niet vrijgegeven corporate opportunity
is er niet aileen een situatie van tegenstrijdig belang waarbij in het geheel
geen openheid van zaken wordt gegeven doordat de toeeigening heimelijk
zal plaatsvinden, tevens worden de prive-belangen van de bestuurder boven
het vennootschappelijk belang geplaatst.
Voor het geval de rechtsbetrekking tussen de vennootschap en de bestuurder
als een overeenkomst van opdracht is te kwalificeren, zal de toeeigening
strijdig zijn met de norm van artikel 7:401 om bij de werkzaamheden de
zorg van een goed opdrachtnemer in acht te nemen. De toeeigening is in
strijd met de informatieplichten die voor wat betreft de opportunity en het
tegenstrijdig belang ter zake op de bestuurder rusten. Voorts is de handeling
strijdig met de plicht om zich bij de taakuitoefening te richten naar het
belang van de vennootschap. De plicht tot achterstelling van de eigen
belangen bij die van de vennootschap vloeit ook voort uit het loyaliteitsbe-
ginsel dat als een rode draad door de wettelijke regeling van de lastgeving
als species van de opdracht loopt.

Voor wat betreft de verplichtingen die voortvloeien uit de arbeidsovereen-
komst, nemen de bestuurder en hoge functionarissen in dienst van de
vennootschap een soortgelijke positie in vanwege de vergelijkbaarheid in
onafhankelijkheid en vertrouwen die zij genieten; de hoge functionarissen
hebben van de bestuurstaak afgeleide taken. Een overeenkomstige
gelijkstelling van hoge functionarissen met bestuurders voor wat betreft
loyaliteitsverplichtingen ziet men in het Amerikaanse, Duitse en Zwitserse
recht. De toeeigening van een niet vrijgegeven corporate opportunity door
een bestuurder of door hoge functionarissen is, waar de toeeigening veelal
als een vorm van concurrentie met de vennootschap is te zien, reeds om
die reden strijdig met de verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst. Ook
in het Zwitserse recht worden gevallen van toeeigening van een corporate
opportunity als een vorm van concurrentie strijdig geoordeeld met de op
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de werknemer van toepassing zijnde Treuepflicht. Uit de Nederlandse
jurisprudentie blijkt eveneens dat toeeigening van de daar aan de orde zijnde
opportunities strijdig is met de verplichtingen uit het dienstverband. De
toeeigening is tevens in strijd met de verplichting van de werknemer om
waarnemingen gedaan in het kader van de dienstbetrekking, aan de
werkgever ten goede te laten komen; voor bestuurders en hoge functionaris-
sen geldt dat informatie met betrekking tot een corporate opportunity steeds
geacht moet worden door hen in het kader van hun dienstbetrekking te zijn
verkregen.

Wat betreft de overige werknemers levert toeeigening van de opportunity
wanprestatie onder de arbeidsovereenkomst op indien de toeeigening haaks
staat op de verplichtingen die voorde werknemer uit zijn functie voortvloei-
en, bijvoorbeeld omdat het - gezien het werkterrein, de leidinggevende
of de vertegenwoordigingsaspecten van de functie - tot de taak van de
werknemer behoort om de desbetreffende opportunity aan de werkgever
te meJden. Voorts is de toeeigening in strijd met de verplichtingen uit het
dienstverband indien door de toeeigening daadwerkelijk, en voor de
werknemer kenbaar, concurrentie wordt aangedaan aan de werkgever, in
die zin dat atbreuk wordt gedaan aan de inspanningen en prestaties (van
de andere werknemers) van de werkgever. Van een dergelijke concurrentie
behoeft niet steeds sprake te zijn, met name niet indien de werkgever geen
(voor de werknemer kenbare) actieve belangstelling aan de dag legt voor
de opportunity of voor soortgelijke opportunities. Is er geen strijd met de
verplichtingen voortvloeiend uit de functie en kan de handeling evenmin
als voor de werknemer kenbare concurrentie met de werkgever worden
aangemerkt, dan zal het een werknemer in een lagere functie zijn toegestaan
om een niet vrijgegeven corporate opportunity aan te wenden. Het verschil
met de regel voor bestuurders en hoge functionarissen ligt in feite daarin
dat bij hen de functie geacht wordt zulke ruime verplichtingen te omvatten,
dat de toeeigening daarmee steeds strijdig is.

Ben categorie apart vormt de commissaris van de vennootschap. De
adviserende en toezichthoudende taak brengt - afgezet tegen de taak van
het bestuur - een zekere afstandelijkheid ten opzichte van de gang van
zaken van de vennootschap met zich. Voorts is de commissaris, anders
dan in beginsel de bestuurder en (andere) werknemers van de vennootschap,
meestal niet exclusief voor de vennootschap werkzaam. Dit kan tot een
belangenverstrengeling leiden. Ook voor de commissaris geldt een
disclosure-plicht in geval van tegenstrijdig belang, als waarborg om de te
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onderscheiden belangen zo zorgvuldig mogelijk gescheiden te houden.
Toepassing op de corporate opportunity-problematiek van de voor de
commissaris geldende rechtsregeIs leidt tot de conclusie dat de commissaris
ontoelaatbaar handelt door toeeigening van een niet vrijgegeven corporate
opportunity, indien hij daarbij gebruik maakt van zijn positie als commissaris
of van informatie in die hoedanigheid verkregen (hetzij van de vennootschap
zelf, hetzij van een derde met als bestemming de vennootschap), of onder
omstandigheden dat op hem ingevolge zijn adviestaak de plicht rust de door
hemzelf verkregen informatie met betrekking tot de opportunity aan de
vennootschap mee te delen. Daarbij is van belang de mate van betrokkenheid
van de commissaris bij het bestuur van de vennootschap. Een sterkere
betrokkenheid kan zijn gelegen in de persoon van de commissaris, eventueel
in combinatie met een beslotenheid van de samenwerking tussen aandeelhou-
ders in de vennootschap. Een sterkere betrokkenheid kan ook aan de orde
zijn vanwege een ingreep in een falend bestuursbeleid. Tevens is te denken
aan de rol van de gedelegeerd commissaris of van de commissarissen van
een structuurvennootschap. Een sterkere betrokkenheid leidt enerzijds tot
een intensivering van de adviesplicht en anderzijds tot een verbreding van
het kader van de functie, waardoor de commissaris bij toeeigening van een
opportunity onder omstandigheden eerder geacht kan worden in die
hoedanigheid te handelen.
Voorts is de toeeigening ontoelaatbaar indien de vennootschap een actieve
belangstelling toont voor de opportunity of voor soortgelijke opportunities,
waardoor de toeeigening een vorm van concurrentie door de commissaris
met de vennootschap oplevert. Het is de commissaris niet toegestaan de
vennootschap concurrentie aan te doen; daarmee wordt immers afbreuk
gedaan aan de inspanningen van de (bestuurders en overige functionarissen
van de) vennootschap en wordt tevens het vertrouwen in de commissaris
aangetast. Tevens staat het haaks op de onafhankelijke positie die de
commissaris moet innemen. Omdat het aantal gevallen waarin voor de
commissaris niet een verbod van toeeigening zou gelden zeer beperkt is,
wordt uit oogpunt van praktische toepasbaarheid van de regel een algeheel
verbod van toeeigeni ng van een niet vrijgegeven corporate opportunity voor
de commissaris bepleit. Ook in het Duitse recht wordt - zij het deels op
andere gronden - een algeheeI verbod van toeeigening voor de commissaris
voorgestaan.
Voor de commissaris die tevens commissaris ofbestuurder bij een andere
vennootschap is, kan de situatie ontstaan dat hij een voor beide vennoot-
schappen aIs corporate geldende opportunity ontwaart, die hij aan beide
moet melden, bijvoorbeeld omdat de opportunity voor beide van essentiele
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betekenis is. Alsdan handelt hij het beste door de opportunity aan beide
te melden, zijn conflicterende verplichtingen daarbij kenbaar te maken
alsmedede melding van de opportunity aan beide vennootschappen, en zich
vervolgens van deelneming aan de beraadslaging hierover bij beide te
onthouden. Ontvangt hij de informatie over de opportunity evenwel in zijn
hoedanigheid als commissaris (ofbestuurder) bij de ene vennootschap dan
staat het hem niet vrij de informatie aan de andere vennootschap door te
geven; een conflict van verplichtingen is dan niet aan de orde.

Voor de aandeelhouder geldt in zowel het Nederlandse als het Zwitserse
recht als uitgangspunt dat hij in het algemeen zijn eigen belang mag
nastreven, doch deze vrijheid vindt haar grenzen in de plicht te handelen
naar de eisen van redelijkheid en biIlijkheid respectievelijk van 'Treu und
Glauben'. Naar Zwitsers recht brengt deze norm evenwel in beginsel niet
mee dat de aandeelhouder zich van concurrentie met de vennootschap dient
te onthouden. Ook voorde aandeelhouder in een Nederlandse vennootschap
geldt dat het hem in beginsel vrijstaat om in concurrentie te treden met
de vennootschap of om zich een niet vrijgegeven corporate opportunity
toe te eigenen, bijzondere omstandigheden voorbehouden. Als bijzondere
omstandigheid geldt het gebruik maken van informatie die in de hoedanig-
heid van aandeelhouder is verkregen. Daarbij zal het meestal gaan om een
situatie van besloten verhoudingen. In geval van besloten verhoudingen
is het - ook bij gebreke van een aandeelhoudersovereenkomst - in zijn
algemeenheid ontoelaatbaar dat de aandeelhouder concurrentie aandoet aan
de vennootschap. Dit geldt vanwege de - de besloten verhoudingen
kenmerkende - vennootschappelijke wil tot samenwerking en vloeit voort
uit het loyaliteitsbeginsel. Voorts wordt verwezen naar de zowel in het
Nederlandse als Zwitserse recht verdedigde opvatting dat in geval van
besloten verhoudingen de onderlinge betrekkingen tussen aandeelhouders
als een maatschap moeten worden gekwalificeerd. Ook met inachtneming
van de kanttekeningen die daarbij kunnen worden geplaatst, kan deze
opvatting worden verstaan als een pleidooi om op de relaties tussen de
aandeelhouders de loyaliteitseisen van toepassing te laten zijn als betrof
het een maatschap. Het in besloten verhoudingen geldende verbod van
concurrentie dient te worden opgevat als het verbod van een handeling die
in strijd is met de plicht zich in te zetten voor het gemeenschappelijk doel.
Toeeigening van een niet vrijgegeven corporate opportunity door een
aandeelhouder in besloten verhoudingen is aldus bezien slechts ontoelaatbaar
indien de toeeigening, gezien de aard van de opportunity, haaks staat op
het gemeenschappelijk streven van de aandeelhouders gericht op het doel
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van het samenwerkingsverband. Het komt daarbij aan op het doel en de
reikwijdte van het samenwerkingsverband; valt de opportunity daarbuiten
dan staat het de aandeelhouder vrij om de opportunity zelf aan te wenden.
Aangezien concurrentie alsmede toeeigening van een corporate opportunity,
niet een gedraging is in de sfeer van de rechtspersoon, is artikel 2: 8 daarop
niet van toepassing. De relevantie hiervan is beperkt, nu artikei2:8 gezien
kan worden als het rechtspersoonrechtelijke equivalent van de in het
verbintenissenrecht geldende norm van redelijkheid en billijkheid en gezien
de overeenstemming in inhoud tussen enerzijds de normen van redelijkheid
en bilIijkheid en anderzijds de betamelijkheidsnorm. Waar het toepassings-
gebied van artikel 2:8 ophoudt, loopt dit over in dat van de normen van
redelijkheid en billijkheid van Boek 6 of - buiten het verbintenissenrecht
en vermogensrecht - dat van de betamelijkheidsnorm. Bij gebreke van
een verbintenisrechtelijke of vermogensrechtelijke verhouding tussen
aandeelhouders (bij afwezigheid van een aandeelhoudersovereenkornst),
zal men indien de in het geding zijnde gedraging valt buiten het toepassings-
gebied van artikeI2:8, zijn toevlucht totde betamelijkheidsnorm van artikel
6:162 moeten nemen. In voornoemde gevallen vormt de toeeigening dan
ook een onrechtmatige daad.

Verdedigbaar is dat de toeeigening niet aileen onrechtmatig is jegens de
vennootschap maar onder omstandigheden ook jegens de partners in het
samenwerkingsverband; dit geldt vanwege het betoog om in besloten
verhoudingen de loyaliteitseisen die in een maatschap gelden van toepassing
te laten zijn en gelet op het oordeel in het Koghee/ Akkoca-arrest" dat de
concurrentie tevens ontoelaatbaar isjegens de andere vennoten. Echter voor
zover de totale schade van de individuele aandeelhouders samenvalt met
de schade van de vennootschap vindt de regel van het ABP/Poot-arres~
toepassing, waardoor aan de andere aandeelhouders - naast de vennoot-
schap - in beginsel geen zelfstandige schade-actie toekomt.
De geschillenregeling van titel 8 afdeling 1 van Boek 2 biedt de overige
aandeelhouders de mogelijkheid om het samenwerkingsverband met de
aandeelhouder die zich op onrechtmatige wijze de opportunity toeeigende,
te beeindigen. Gelet op de jurisprudentie van de Ondernemingskamer moet
de regeling van de uittreding hier van toepassing worden geacht. Wat betreft
de regeling van uitstoting, voor de toepassing waarvan de eis geldt dat het
moet gaan om gedragingen in de hoedanigheid van aandeelhouder, wordt

4 HR 19 oktober 1990, NJ 1991,21 (nt. Ma.); zie § 11.2.3 van hoofdstuk 5.
5 HR 2 december 1994, RvdW 1994, 265; zie § 11.2.4 van hoofdstuk 5.
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eveneens toepasselijkheid bepleit omdat de onrechtmatigheid van de
toeeigening is gebaseerd op de onverenigbaarheid van het concurrerende
karakter daarvan met het aandeelhouderschap in besloten verhoudingen.
Daarmee vindt de handeling wat betreft de geschillenregeling plaats in de
sfeer van het aandeelhouderschap.

In geval van ontoelaatbare toeeigening is de functionaris van een opportunity
aansprakelijk voor de deswege aan de vennootschap berokkende schade.
Voor het geval dat, gelet op de rechtsbetrekking, in beginsel geldt dat voor
aansprakelijkheid van de functionaris is vereist dat er sprake is van een
ernstig verwijt of van opzet of bewuste roekeloosheid, wordt betoogd dat
aan die voorwaarde is voldaan in het geval van de ontoelaatbare toeeigening,
dan wel dat er termen zijn om van de aJgemene regel af te wijken gelet
op het feit dat de vennootschap schade lijdt juist door het voordeel dat de
functionaris met de toeeigening behaaJt, althans beoogt te behalen.

Hoofdstuk 6 handelt vervolgens over vragen inzake de aan de vennootschap
verschuldigde schadevergoeding. In vele gevallen bestaat de schade uit het
mislopen door de vennootschap van de aan de exploitatie van de opportunity
verbonden inkomsten of besparingen. De schade is daarmee niet beperkt
in tijd maar kan voortduren. Indien eenmaal de aanwending van de
opportunity door een ander dan de vennootschap heeft plaatsgevonden, biedt
een verbodsactie meestal geen baat meer. Het meest effectief zou zijn een
wijze van schadevergoeding die bewerkstelligt dat de opportunity door de
functionaris aan de vennootschap wordt overgedragen, voor zover dat
mogelijk is. In het Amerikaanse recht wordt dat bereikt door de figuur van
de constructive trust, ingevolge welk de functionaris van rechtswege als
trustee ten behoeve van de vennootschap wordt aangemerkt van de goederen
die hij ten eigen bate heeft willen verwerven; aJdus wordt de functionaris
gedwongen de goederen af te geven of anderszins te doen strekken ten bate
van de vennootschap. In het Duitse recht wordt toepassing van het
Eintrittsrecht voorgestaan. Dit leidt ertoe dat de vennootschap van de
functionaris afdracht van de goederen waarop de opportunity betrekking
heeft kan vorderen. Anders dan de constructive trust heeft het Eintrittsrecht
even weI geen externe werking; daardoor kan bijvoorbeeld geen overdracht
van licentierechten worden gevorderd indien overdracht daarvan door de
licentiegever is uitgesloten.
Een basis voor overdracht van de opportunity wordt in het Nederlandse
recht geboden door artikel6: 103 inzake schadevergoeding in andere vorm
dan geld. Voor de vraag naar overdraagbaarheid van de opportunity is
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relevant of de opportunity een zaak, een recht of een contractspositie betreft;
voorts is van belang of anderszins voor overdracht de medewerking van
derden is vereist. Te verwachten is dat schadevergoeding in de vorm van
overdracht van de opportunity slechts in een beperkt aantal gevallen mogelijk
zal zijn.
Onder omstandigheden wordt het resultaat van overdracht reeds bereikt
door een analoge toepassing op de directe vertegenwoordiger van de in
artikel3: 110 voor de middellijke vertegenwoordiger neergelegde regel van
de zakelijk gebonden wil. Toepassing hiervan leidt ertoe dat de functionaris
geacht moet worden het toegeeigende goed voor de vennootschap te houden.
De toepassing is evenwel allereerst beperkt tot goederen waarvan de levering
door bezitsverschaffing plaatsvindt. Voorts is nodig dat de toeeigening van
de opportunity door de functionaris geacht kan worden verband te houden
met zijn rechtsverhouding met de vennootschap. Relevant hierbij is de (mate
van exclusiviteit van de) relatie tussen de functionaris en de vennootschap;
in geval van toeeigening door een bestuurder, tot wiens taak het behoort
om ook ter zake van corporate opportunities het centrale punt te zijn in
de vennootschap, zal het verband spoedig aannemelijk zijn. Het verband
tussen de verkrijging en de rechtsverhouding is niet aileen van belang voor
de vraag of de verwerving plaatsvindt uit hoofde van de rechtsverhouding
met de vennootschap of vanwege een rechtsbetrekki ng met een ander, maar
tevens voor de vraag ofverwerving van de opportunity wei wordt gewenst
door de vennootschap. Voor dit laatste is van belang het karakter van de
opportunity: naarmate dit meer overeenkomt met de aard van opportunities
waarvan verwerving door de vennootschap wordt nagestreefd, zal het
verband tussen de verkrijging door de functionaris en zijn rechtsverhouding
met de vennootschap eerder aanwezig zijn. De daadwerkelijke belangstelling
van de vennootschap voor de opportunity zal aannemelijk zijn indien deze
een noodzakelijk onderdeel is van het geformuleerde beleid, of in de situatie
dat de opportunity wordt verworven door een functionaris die namens de
vennootschap op zoek was naar eenzelfde opportunity of namens de
vennootschap bij onderhandelingen over de verwerving van de opportunity
van de vennootschap was betrokken. Toepassing van de leer van de zakelijk
gebonden wil kan door de functionaris niet worden verhinderd door
(achteraf) te stellen dat hij bij verkrijging van de opportunity niet in
hoedanigheid van zijn functie maar in prive handelde.

Voor het geval overdracht van de opportunity als vorm van schadevergoe-
ding niet mogelijk is, komt afdracht van winst in aanmerking. De vordering
dient tijdig te worden ingesteld; de vennootschap maakt misbruik van haar
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vorderingsrecht indien zij een afwachtende houding inneemt om te bezien
of de exploitatie van de opportunity door de functionaris winstgevend blijkt
en daarmee de functionaris bewust het ondernemingsrisico met betrekking
tot de exploitatie laat lopen, met de intentie om in gevaJ van een positief
verJoop het goede resultaat op te eisen. Indien de vennootschap in een
vroegtijdig stadium op de hoogte raakt van de toeeigening door de functiona-
ris, terwijl er (nog) niet sprake is van winstgevende exploitatie van de
opportunity, kan de vennootschap haar toevlucht nemen tot artikel 6: 105,
volgens welke regeling de rechter de begroting van nog niet ingetreden
schade geheel of gedeeltelijk kan uitstellen, eventueel om op een later tijdstip
de schade volgens artikel 6: 104 over het tot dan toe verstreken tijdsbestek
te begroten op (een deel van) de door de schadeplichtige gereaJiseerde winst.

Voor het vorderen van schadevergoeding geldt als voorwaarde dat de
vennootschap daadwerkelijk schade heeft geleden, gelijk in het aJgemeen
aanwezigheid van schade als voorwaarde voor het vorderen van schadever-
goeding geldt. Nagegaan wordt welke gevolgen deze voorwaarde heeft voor
het verweer van de functionaris dat de vennootschap geen enkele schade
heeft geleden, aangezien zij in de onmogelijkheid verkeerde om de
opportunity zelf aan te wenden. Hierbij biedt het geen baat om in plaats
van wanprestatie of onrechtmatige daad, ongerechtvaardigde verrijking aJs
juridische basis voor de schade-actie te nemen: in de hiervoor bedoelde
omstandigheden kan niet worden gesproken van het aan de vennootschap
ontnemen van de mogelijkheid om de opportunity aan te wenden, juist omdat
het bestaan van die mogelijkheid voor de vennootschap door de schadeplich-
tige wordt betwist. Indien komt vast te staan dat de vennootschap nimmer
de opportunity had kunnen benutten en er derhalve voor de vennootschap
geen concrete schade is, komt aan haar geen recht op schadevergoeding
toe. In die situatie komt de handelwijze van de functionaris die de corporate
opportunity heeft benut zonder dat het tot een vrijgave door de vennootschap
is gekomen, neer op een procedure-fout. Immers, in die situatie had de
vennootschap de opportunity desgevraagd aan de functionaris moeten
prijsgeven, zonder dat daarvoor enige vergoeding had kunnen worden
bedongen. Indien die procedure-fout niet heeft geresulteerd in enige schade
voor de vennootschap komt aan haar geen schade-actie toe.
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Summary

Corporate opportunities

The appropriation by company officers of business opportunities belonging
to the company.

Briefly, a corporate opportunity is a (business) opportunity for the company
to enter into a transaction which meshes with the company's current or
future business activities or is otherwise related to its operations. Such
opportunities should be beneficial to the company. It is the task of the
company's management to identify corporate opportunities and utilize them
for the account of the company.

The issue of corporate opportunities touches on questions arising in relation
to the utilization of a corporate opportunity by a company officer for his
own benefit rather than that of the company. These questions can be split
into a number of categories. The first relates to questions concerning the
qualification of the business opportunity as a corporate opportunity belonging
to the company and regarding the conditions on which the company releases
opportunities having been defined as corporate opportunities to a company
officer. The second category comprises questions regarding the inadmissibil-
ity of the appropriation by a company officer of a corporate opportunity
not having been released. The third category is that of questions regarding
possible sanctions, claims for compensation of damage in particular, which
the company may impose in the event of inadmissible appropriation by a
company officer of corporate opportunities.

This study examines the (possible) consequences under current Dutch
legislation when answering these questions. I

Before embarking on devising an answer to the actual questions, Chapter 2
discusses the corporate opportunity doctrine under US law. The ban on
appropriation of a corporate opportunity forming part of US law follows
from the notion of 'undivided loyalty' which a fiduciary, such as a director

The question of the qualification of the opportunity (i.e. that of the ohject of any 'entitlement'
which the company may have) is dealt with in a slightly different way since the answer does
not focus on application of prevailing legal stipulations.
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or officer, owes the company. Although the basic principle of the corporate
opportunity doctrine as such leaves no room for ambiguity, complications
arise when qualifying the opportunity itself. US case law uses three partly
overlapping tests: the 'interest or expectancy test', which hinges on the
criterion of whether the company is able to enforce expectations or interests
vis-a-vis the opportunity; the 'line of business test', which centers on the
criterion of whether the opportunity comes within the company's line of
business; and the 'fairness test', in which qualification is essentially effected
on the basis of ethical fairness standards and the question is raised as to
whether appropriation of the opportunity by the officer should be deemed
to be unfair vis-a-vis the company. However, these tests lack clarity and
substance, as is acknowledged in US legal literature. In my opinion, this
can be explained partly by the fact that the corporate opportunity doctrine
is based on trust law as it has evolved within equity law, which is
characterized by flexible rules which leave a great deal of room for the
court's ruling on what is and is not fair. It is likely that this is exacerbated
by the lack of preciseness of the terminology used. According to Brudney
and Clark, the explanation for the unsatisfactory results from the tests can
be found in the discrepancy between private and public corporations, a
distinction which is pivotal to their proposals for an improved set of rules.
I personally have my doubts as to whether their proposals would actually
have the envisaged clarifying effect, in addition to which I feel that questions
should be raised as to the reasonableness of the unmitigated ban they
propose on the appropriation by company officers working for public
corporations of any opportunity whatsoever, irrespective of whether such
opportunity could be qualified as a corporate opportunity.

The rules which the American Law Institute (ALI) proposes in its Principles
of Corporate Governance serve a more clarifying purpose. Most helpfully,
they distinguish between appropriation by an outside director, an executive
director or the controlling shareholder, and furthermore contain detailed
regulations for specific cases of release of opportunities by companies.
Disappointingly, however, they offer scant substance for those cases where
such release is required to be fair vis-a-vis the company. The criteria which
the ALI regulations provide for the qualification of the opportunity appear
to offer little more transparency than the norms adhered to in case law.
One of the criticisms offers the view that the ALI regulations seek 'to put
into a strait-jacket concepts that simply are not susceptible to this sort of
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codification.? This again shows that the corporate opportunity doctrine
has its roots in equity law: one of the characteristics - as well as the
forte - of doctrines developed in the context of equity law is that they
cannot be pinned down in precise formulations.

Chapter 3 ascertains whether the existence of a legal principle which
substantively corresponds with the 'duty ofloyalty' applying to fiduciaries
in US law and on which the corporate opportunity doctrine in that country
is based, can be assumed within Netherlands law to be a common basis
of what would at first glance appear to be different rules. Such a principle
could be helpful in trying to identify the legal grounds for a ban on
appropriation of a corporate opportunity, in particular in cases where it
concerned the substantiation of undefined standards. It could also be
conducive in defining the circle of parties to which such a ban should apply
as well as the criteria governing the qualification of the opportunity
concerned. This prompts me to formulate a principle of loyalty prescribing
for legal relations within which one party is entitled to trust that the other
will act in its best interests or in their joint interests, that the other party
should in fact make its own interests subordinate to those whose furtherance
is assumed. The consequence of this principle is that the party expected
to further such interests may not use the position, know-how or powers
which it has as a result of the relationship it entertains with the other party,
for its own benefit or for that of a third party (the 'abuse of position'
principle), in addition to which it may not have a personal stake in any
element forming part of the relationship concerned or any irreconcilable
relationship to a third party (the 'conflict of interest or duty' principle).
Not only is the loyalty principle similar to the duty of loyalty principle as
practised in the United States, it also substantively resembles the Treuepflicht
applying to confidential legal relationships in Swiss law, which includes
the duty to practice loyalty within the context of such legal relationship.
The practice of loyalty serves to further the other party's best interests;
this may entail the subordination of its own interests.

When discussing the question of the applicability of the loyalty principle
on a specific legal relationship, consideration must be given primarily to
the mutual relationship between the parties and the question of whose
interests are furthered therein. One relevant factor is the position of the
parties, in that as the position a party commands provides it with greater

2 Sommer, op. cit. p. 737; see Chapter 2, para. 4.2.3.
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powers and more access to confidential information, the principle will more
readily apply. In the case of the Treuepflicht under Swiss law, the degree
of the Treuepflicht can vary depending on the intensity of the legal
relationship; similarly, the intensity of the legal relationship is a factor
affecting the loyalty principle. An example is the applicability of the loyalty
principle to the relationship between shareholders in a closed association
characterized and controlled by the corporate intent to collaborate (the
affectio societatis).

A preliminary rule - which is elaborated and tested in Chapter 4 et seq. -
is devised for the corporate opportunity issue on the basis of the loyalty
principle, as follows: provided the loyalty principle applies to a legal
relationship between an officer and the company, the officer will be
prohibited from appropriating a corporate opportunity which has not been
released.

With respect to the qualification of the opportunity, Chapter 4 brings me
to formulate the following criterion against the backdrop of the loyalty
principle: a corporate opportunity is a business opportunity in whose
acquisition, exploitation or utilization the company has a reasonable vested
interest of which the officer is in a position to take cognizance. The
company's vested interest as such is insufficient justi fication for favoring
the company over the officer as regards the exploitation of the opportunity;
after all, officers are basically at liberty to develop activities outside the
scope of their corporate duties. A further requirement is that the vested
interest of the company in the opportunity should be reasonable while the
officer should be in a position to take cognizance of it.

In determining the reasonableness of the vested interest, the area in which
the company operates is only one of many relevant factors. The requirement
that it should be possible to take cognizance of the vested interest is of a
personal nature. Otherwise the criterion should offer an equal standard for
different categories of parties involved; the nature of openness of the
standard carries a degree of flexibility with it. A drawback of an open
standard tends to be that it offers little to go by; however, this is resolved
to a certain extent when we subject certain factors which are of relevance
when substantiating the criterion to closer scrutiny. These factors are the
similarity of or affinity between activities, the company's concrete
expectations regarding the opportunity, the degree to which it meshes in
the company's operations and the capacity in which the officer concerned
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obtained access to information regarding the opportunity. The argument
as put forward by the officer that it did not concern a corporate opportunity
for the simple reason that the company (due to its legal or financial
circumstances or because the other party was unwilling with regard to the
opportunity to enter into a transaction with it) was unable itself to utilize
the opportunity may not be accepted, for the company must always be
offered the opportunity to express itself explicitly regarding the opportunity.
If the above argument were entertained, this would mean that the company
would be deemed in advance not to be in a position itself to exploit the
opportunity, thus making it impossible for it to investigate whether a solution
could be found for the alleged obstacles. My view in this respect is partly
based on the criticism on the aforementioned arguments as voiced in
American and German legal literature. The argument that the company
was not interested in the opportunity must also be refuted, since the
company may not be denied the option of departing from its general policy
for the sake of the opportunity in question.

If a company officer wishes himself to utilize a corporate opportunity, he
is required to report such opportunity to the company, disclosing all relevant
information, and ask the company for its release. Where the 'entitlement'
of the company to the corporate opportunity consists in its pre-emptive
position compared with the officer regarding the utilization of the
opportunity, the release constitutes the resolution and communication by
the company to the officer concerned that it will not avail itself of its pre-
emptive position in the case in question. A distinction must be made between
the release of the opportunity as such and the question of the compatibility
of the exploitation of a previously released opportunity by the officer with
his position within the company. The ALI Principles of Corporate
Governance refer to the officer's duty to respect the company's pre-emptive
right regarding a corporate opportunity and the duty he has to abstain from
activities which are incompatible with his position as 'independent duties' .3

In view of the nature of the release, no conditions - such as payment of
a remuneration - may be attached thereto. By releasing the opportunity,
the company communicates its decision not to utilize it, thus exhausting
its pre-emptive right while not leaving it with a right in relation to the
opportunity which it could transfer for a consideration or which would
enable it to resist the exploitation of the opportunity by another party.

3 Op. cit., p. 305; see Chapter 2, para. 4.3.
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The company will not be able indefinitely to reserve the opportunity for
itself when it is approached with a request to release it if there are specific
reasons why it is not in a position to utilize it but is hopeful that these
obstacles may be overcome at a future date. The period during which the
opportunity can be reserved, must qualify as reasonable in the light of the
specific circumstances.

When a request for release of an opportunity is made, aU information
concerning the said opportunity will have to be made available to the
decision-making body which could reasonably be deemed to be required
to arrive at a well-considered assessment of the request for release. (The
regulations of the American Law Institute also prescribe this.) In principle,
the Board of Management (executive directors) is authorized to pass such
resolution to release an opportunity, and may also delegate this mandate.
Additional requirements such as approval by the Supervisory Board (non-
executive directors) or the Shareholders' Meeting may apply if it concerns
an opportunity which is considered to be of great importance to the company
due to its size or otherwise. In the event of a conflict of interests on the
part of a company director in relation to release of an opportunity, it is
advised that the special representative as referred to in Sections 146 and
256 of Book 2 of the Netherlands Civil Code be involved in taking the
decision, which as a decision taking immediate external effect comprises
the decision-making as well as the corporate representation phase. This
involvement has a twofold consequence, in that it satisfies the requirement
as stipulated in Sections 146 and 256 of Book 2 regarding the representation
of the company in the event of a conflict of interests while contributing
to the independent and careful decision-making with respect to which the
'Ondernemingskamer' (Companies Division of the Amsterdam Court of
Appeal) has formulated specific rules.

The literature assumes that in the event of a conflict of interests, the Board
of Management and, where appropriate, the Supervisory Board has (have)
a duty to inform the Shareholders' Meeting in good time so as to enable
the latter to exercise its mandate to appoint a special representative. In my
view this duty does not apply in circumstances in which it may be assumed
that the Shareholders' Meeting decides not to exercise its powers to appoint
such a representative. Relevant factors in this respect may be the degree
of involvement of the shareholders in (the management of) the company,
the relationship between non-executive and executive directors and especially
the conflict of interests and the importance of the legal act in question.
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The company director having the conflict of interests must be excluded
from the decision-making process and the prior consultations. Notwithstan-
ding such exclusion from consultations, the possibility should remain open
for the company director concerned to provide an explanation at the request
of his fellow executive directors or to be heard at his own request.

As regards the requirements to be imposed on the substantive aspect of
the resolution to release the opportunity, the resolution will have to be in
accordance with the object and the vested interest of the company, in
addition to which it may not be in contravention of the requirements of
reasonableness and fairness as stipulated in Section 8 of Book 2 of the
Netherlands Civil Code - requirements which will be particularly relevant
in the absence of any commercial grounds on which the company should
be prompted to release the corporate opportunity to the officer rather than
exploiting it for its own account and benefit.

Chapter 5 deals with the question of whether appropriation by an officer
of a corporate opportunity which has not been released can be deemed to
be inadmissible and if so, on what grounds. The chapter starts with a
discussion of the situation in which an individual is involved in the company
in more than one capacity (e.g. as a company director as well as a
shareholder). In the event oftwin roles, assessment of the officer's actions
must primarily be effected in accordance with the standards governing the
capacity in which the powers concerned are exercised. However, an officer
may also act independent of any specific capacity, for example when making
derogatory comments regarding the company or appropriating an opportuni-
ty. This does, however, not preclude that the consequence of one or both
roles which the individual concerned has within the company may be that
he has a duty to desist from such acts. In the case of twin roles, the
possibility of conflicting interests will arise more easily, resulting in the
necessity to practice more openness. I would point out that the duty to report
a conflict of interests to the Supervisory Board (and in principle also to
the Shareholders' Meeting) is not limited to company directors having a
conflict of interests, but extends to company directors identifying a conflict
of interests among their fellow company directors.

Appropriation by a company director of a corporate opportunity which has
not been released flies in the face of his information duties, in particular
the duty to have any corporate opportunities he may identify come to the
benefit of the company, in his capacity as its prime representative. Such
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action on the part of the company director thus constitutes a violation of
the standard as included in Section 9 of Book 2 of the Netherlands Civil
Code, which prescribes an adequate performance of his duties by the
company director. In the light of the loyalty principle, which impacts on
the substantiation of the open standard as stipulated in Section 9 of Book 2,
appropriation would also be in contravention of the managerial decency
standard. In this context reference is made to Swiss law, in which the
appropriation of a corporate opportunity by a member of the Verwaltungsrat
of an AG is regarded as being in contravention of the Treuepflicht because
of the competitive nature of the act and the conflict with the company's
vested interest. The same conclusion is reached when interpreting the
managerial decency standard in the light of the substantiation of the notion
of 'mismanagement' in inquiry law (in Dutch: 'enqueterecht'): not only
does a situation of conflicting interests exist in the event of appropriation
of a corporate opportunity which has not been released, in which situation
no straightforward information is divulged whatsoever due to the fact that
appropriation will be effected in secrecy, but the personal interests of the
company director are also made to prevail over those of the company.

In the event that the legal relationship between the company and the
company director qualifies as an assignment contract (in Dutch: 'overeen-
komst van opdracht'), appropriation will be in contravention of the standard
as prescribed in Section 401 of Book 7 of the Netherlands Civil Code,
which stipulates a proper performance of the assigned duties. Appropriation
is in contravention of the information duties to which the company director
is subject as regards the opportunity and the related conflict of interests,
and is also in contravention of the duty to be guided by the company's best
interests in the performance of the various duties. The duty to subordinate
any personal interests to those of the company also follows from the loyalty
principle, which serves as a leitmotif throughout the legal rules pertaining
to the agency-agreement (in Dutch: 'Iastgeving') as specific feature of the
assignment.

With regard to the obligations pursuant to the employment contract,
company directors command a similar position to senior company officers
in that they enjoy a similar degree of independence and trust, with senior
officers performing management-derived duties. US, German and Swiss
law provide for a similar equal ranking of senior officers and company
directors as regards their loyalty obligations, and it would be for this reason
alone that appropriation of a corporate opportunity which has not been
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released by a company director or senior officer, where such appropriation
could frequently be seen as a form of competition with the company, could
be regarded as being in contravention of the obligations pursuant to the
employment contract. Swiss law also regards cases of appropriation of a
corporate opportunity as being in contravention of the Treuepjlicht to which
the employee is subject in that they constitute a form of competition with
the company. Dutch case law also shows that appropriation of the relevant
opportunities is in contravention of the obligations pursuant to the
employment contract, and is also in contravention of the obligations on
the part of the employee to utilize any observations made in the context
of his employment contract for the benefit of his employer whereas with
respect to company directors and senior officers, any information relating
to a corporate opportunity must always be deemed to have been acquired
by them within the context of their employment contract.

With regard to the other employees, appropriation of the opportunity
constitutes non-performance of duties pursuant to the employment contract
if such appropriation flies in the face of the employee's obligations pursuant
to his position, for example because his area of operations or the managerial
or representative aspects of his position make it his duty to report the
opportunity concerned to his employer. Appropriation is furthermore in
contravention of the obligations pursuant to the employment contract if it
effectively results in competition with the employer of which the employee
can take cognizance, in the sense that it adversely affects the employer's
efforts and performance through his other employees. Such competition
need not always exist, especially where it concerns an employer who does
not demonstrate an active interest (of which the employee can take
cognizance) in the opportunity or similar opportunities. If there is no conflict
with the obligations pursuant to the job in question and the act cannot be
regarded as competition with the employer of which the employee can take
cognizance, an employee in a less senior position will be permitted to utilize
a corporate opportunity which has not been released. The difference with
the rule governing company directors and senior officers essentially lies
in the fact that the latter's positions are deemed to include such broad
obligations that appropriation will by definition be in contravention thereof.

A special category is that of non-executive directors (Supervisory Board
members), whose advisory and supervisory duties imply a degree of distance
from the course of affairs within the company when compared with the
duties of the executive directors (Board of Management members). Unlike

313



Summary

company directors and (other) employees of the company, who basically
work exclusively for the company, non-executive directors usually work
for the company on a basis of non-exclusivity. This may give rise to a
conflict of interests. Non-executive directors are also bound by a disclosure
duty in the event of a conflict of interests, by way of a guarantee that
maximum segregation is maintained between the various types of interest.
Application of the legal regulations for non-executive directors on the
corporate opportunity issue prompts the conclusion that any non-executive
director can be deemed to be guilty of misconduct if he appropriates a
corporate opportunity which has not been released by using his position
as a non-executive director or by utilizing information obtained in that
capacity (which information he may have obtained from the company itself
or from a third party for communication to the company), or in circumstan-
ces in which he is bound by a duty pursuant to his advisory remit to
communicate the information which he has obtained regarding the
opportunity to the company. A relevant consideration in this respect is the
degree of involvement of the non-executive director in the management
of the company. Close involvement may exist due to the non-executive
director's personality, possibly in combination with a more or less close
cooperation between the company's shareholders. A closer involvement
may also be relevant due to an intervention in a failing executive policy.
The role of the delegated non-executive director or of the non-executive
directors of a so-called structured company (a specific legal status for large
public companies in the Netherlands) is another example. Close involvement
leads to intensification of the advisory duty on the one hand while
broadening the scope of the duties on the other, thus increasing the
likelihood that the non-executive director could be deemed to act in that
specific capacity when appropriating an opportunity under specific
circumstances.

Appropriation is also inadmissible if the company displays an active interest
in the opportunity or similar opportunities, thus making appropriation a
form of competition by the non-executive director with the company. The
non-executive director is not permitted to compete with the company, since
this would impinge upon the efforts of the (company directors and other
officers working for the) company while detracting from the trust placed
in the non-executive director, in addition to which it would be diametrically
opposed to the non-executive director's prescribed position of independence.
Since the number of cases in which the non-executive director would be
exempted from the ban on appropriation is extremely limited and with
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a view of the practical feasibility of the rule, it has been suggested that
a general ban should be introduced on appropriation by non-executive
directors of corporate opportunities which have not been released. A similar
across-the-board ban on appropriation by non-executive directors is proposed
for inclusion in German law.

A non-executive director who also has a seat on the Supervisory Board
or Board of Management of another company could find himself in the
situation of identifying a corporate opportunity for both companies which
he should report to both, for example because it could be deemed to be
of crucial significance to both. The sensible thing for him to do in such
circumstances would be to report the opportunity to both companies, stating
his conflicting duties and the fact that he was reporting the opportunity to
both companies, after which he should abstain from participating in the
deliberations thereon in both companies. However, if he were to receive
the information concerning the opportunity in his capacity as non-executive
director (or company director) of one of the two companies, he would not
be at liberty to disclose the said information to the other company, nor
would a conflict of duties exist.

Under Dutch as well as Swiss law, shareholders may in principle seek to
further their own interests in general terms; however, this freedom is
hemmed in by the duty to act in accordance with the respective requirements
of reasonableness and fairness (Dutch law) and Treu und Glauben (Swiss
law). However, this Treu und Glauben standard in Swiss law is not
necessarily construed as a ban on the part of the shareholder to compete
with the company. Similarly, shareholders in a Dutch company are
essentially at liberty to compete with the company or appropriate a corporate
opportunity which has not been released, barring special circumstances.
An example of such a special circumstance could be the utilization of
information having been obtained by the shareholder in that capacity. This
will usually be pertinent only to a situation where closed associations can
be deemed to exist; in such situations it is generally inadmissible for the
shareholder to compete with the company, even if no shareholder contract
exists. This is inherent in the corporate intent to collaborate which is so
characteristic of closed associations, and follows from the loyalty principle.
In this connection, reference is also made to the view - which has been
defended under Dutch as well as Swiss law - that in the event of closed
associations, the mutual relationship between the shareholders should qualify
in legal terms as a partnership. Even when allowing for the critical
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comments which could be made in this context, this view can be interpreted
as a plea to subject the relationships between shareholders to the loyalty
requirements as if it concerned a partnership. The ban on competition
governing closed associations must be interpreted as a ban on an act which
is in contravention of the duty to support the common goal. This view would
make appropriation by a shareholder in a situation of a closed association
of a corporate opportunity which had not been released inadmissible only
if such appropriation would in the light of the nature of the opportunity
be at odds with the joint efforts of the shareholders aimed at achieving the
goal of the association. The deciding factor would be the goal and the scope
of the association in that it could be argued that the shareholder should be
at liberty to utilize the opportunity for his own purposes provided the latter
were outside the aforementioned goal and/or scope.

In view ofthe fact that neither competition nor appropriation of a corporate
opportunity can be said to constitute an act performed in the context of
the legal entity, Section 8 of Book 2 of the Netherlands Civil Code does
not apply. This is of little relevance since Section 8 can be seen as the
equivalent for legal entities of the standard of reasonableness and fairness
as prescribed in (Dutch) law of obligations and given the substantive
similarity between the standards of reasonableness and fairness on the one
hand and the standard of decency (in Dutch: 'betamelijkheidsnorm') on
the other. Where the scope of Section 8 of Book 2 ends, it is picked up
by the standards of reasonableness and fairness as prescribed in Book 6
or, where it concerns matters outside the law of obligations or the law of
property, by the standard of decency. In the absence of a relationship
between shareholders pursuant to obligation- or property law (a shareholder
contract not having been concluded), the standard of decency as prescribed
in Section 162 of Book 6 of the Netherlands Civil Code is the only option
left if the disputed act falls outside the scope of Section 8 of Book 2.
Appropriation will thus constitute a tort in the aforementioned cases.

It is defensible to state that in addition to constituting an injustice vis-a-vis
the company, appropriation could in specific circumstances also be regarded
as a tort vis-a-vis the partners of the collaborative association; this is
underpinned by the fact that the loyalty requirements prevailing within a
partnership can be declared to apply to closed associations, and is
furthermore substantiated by the verdict in the Koghee/ Akkoca Ruling"

4 Supreme Council, Octoher 19, 1990 - Nederlandse Jurisprudentie (Netherlands Jurisprudence)
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in which competition was ruled to be equally inadmissible vis-a-vis the other
partners in the partnership. However, insofar as the overall damage suffered
by the individual shareholders coincides with the damage suffered by the
company, the rule of the ABP/Poot Ruling" applies, thus essentially denying
the other shareholders an independent right of action.

The dispute provisions (in Dutch: 'geschillenregeling') of Part 8, Section 1
of Book 2 of the Netherlands Civil Code offer the other shareholders the
possibility of terminating the collaborative association with the shareholder
who had wrongfully appropriated the opportunity. With due observance
of the case law of the Companies Division, the resignation provision must
be deemed to be applicable in this context. It has been proposed that the
expulsion provision, whose applicability is conditional on whether the acts
were performed in the capacity of shareholder, should also be declared
applicable in view of the fact that the wrongful appropriation was based
on the incompatibility of its competitive nature with the shareholdership
in closed associations. For the purpose of the dispute provisions, the act
would therefore be deemed to have been performed in the shareholdership
sphere.

In the event of inadmissible appropriation of an opportunity, the officer
concerned is liable for the damage incurred by the company as a result.
In the event that the legal relationship between parties would in principle
require a grave recrimination against or intentional or deliberate profligacy
on the part of the officer in order for him to be held liable, it is argued
that this condition can be deemed to have been met in the event of
inadmissible appropriation or that there are terms justifying deviation from
the general rule in view of the fact that the company is in fact suffering
damage as a result of the gains which the officer is realizing (or, in any
event, seeking to realize) through that very appropriation.

Chapter 6 proceeds with a discussion of questions as to the compensation
owed to the company. The damage often consists of the failure on the part
of the company to realize income or savings linked to the exploitation of
the opportunity. This essentially renders such damage unlimited in time.
Once the opportunity has been utilized by a party other than the company,

1991,21; see Chapter 5, para. 11.2.3.
5 Supreme Council, December 2, 1994, Rechtspraak van de Week (Jurisprudence of the Week),

1994,265; see Chapter 5, para. 11.2.4.
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it is usually too late to impose a ban. The most effective solution would
be to devise a compensatory format leading where possible to the transfer
of the opportunity by the officer to the company. This is achieved in US
law in the form of the constructive trust, pursuant to which the officer is
legally regarded as a trustee on behalf of the company with respect to the
goods which he wished to acquire for his own benefit. The officer is thus
forced to relinquish the goods or otherwise effect their deployment for the
greater good of the company. German law proposes the application of the
Eintrittsrecht, pursuant to which the company may demand from the officer
that he relinquish the goods to which the opportunity relates. In contrast
to the constructive trust format, the German Eintrittsrecht has no external
effect. This makes it impossible, for example, successfully to demand the
transfer of licensing rights if such transfer has been excluded by the
licensing party.

Dutch legislation provides for a basis for transfer of the opportunity in the
form of Section 103 of Book 6 ofthe Netherlands Civil Code, which deals
with compensation for damage in non-monetary forms. With regard to the
question of transferability of the opportunity, it is pertinent whether the
opportunity concerns an object, a right or a contract position, in addition
to which it also matters whether third-party cooperation is required
otherwise to effect transfer. The expectation is justified that compensation
for damage in the form of transfer of the opportunity will only prove to
be feasible in a limited number of cases.

In specific circumstances the result of transfer is already achieved by an
analogous application to the direct representative of the doctrine that from
a property law point of view the representative's will is predetermined (in
Dutch: 'zakelijk gebonden wil') as prescribed in Section 110 of Book 3
of the Netherlands Civil Code regarding indirect representatives, whose
application implies that the officer must be deemed to maintain the
appropriated good on behalf of the company. However, application is limited
initially to objects whose transfer of title is effected by the transfer of the
possession thereof. A further requirement is that appropriation of the
opportunity must be deemed to be correlated to the officer's legal
relationship with the company. In this context the (degree of exclusivity
of the) relationship between the officer and the company is of relevance;
in the event of appropriation by a company director whose responsibilities
include the acting as a central contact for corporate opportunities at
corporate level, such correlation will tend to be easily established. The
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correlation between the acquisition and the legal relationship is relevant
not only to the question of whether acquisition is effected pursuant to the
legal relationship with the company or to a legal relationship with another
party, but also impinges on the question of whether acquisition of the
opportunity is as such deemed desirable by the company. With respect to
this question, the nature of the opportunity is a relevant aspect in that the
more it coincides with the nature of opportunities which the company wishes
to acquire, the more easily a correlation between the acquisition by the
officer and his legal relationship with the company will be deemed to be
present. The actual interest on the part of the company in the opportunity
concerned will be deemed to have been established if the opportunity forms
a vital part of its stated corporate policy or where the opportunity is being
acquired by an officer who was looking for a similar opportunity on behalf
of the company, or who was involved in negotiations concerning the
acquisition of the opportunity by the company on its behalf. Application
of the doctrine that from a property law point of view the representative's
will is predetermined cannot be prevented by the officer by stating (in
retrospect) that he was acting as a private individual rather than in his
professional capacity at the time of acquisition of the opportunity.

In the event that transfer of the opportunity as a form of compensation for
damage is not feasible, the transfer of profits might offer a solution. The
underlying claim should be lodged in good time, for the company could
be said to have abused its rights of action if it adopted a passive stance
in order to ascertain whether the exploitation of the opportunity by the
officer was in fact profitable, thus deliberately exposing the officer to the
exploitation-related business risk with the intention of lodging a claim for
the positive result in the event that this is achieved. If the company is
informed at an early stage of appropriation by the officer at a time when
profitable exploitation of the opportunity cannot (yet) be said to exist, it
may invoke Section 105 of Book 6 of the Netherlands Civil Code, pursuant
to whose provisions the court may suspend in whole or in part the estimation
of any damage not yet having been incurred with the additional option of
subsequent estimation of the damage pursuant to Section 104 of Book 6
incurred for the period of time then ended as (part of) the profit realized
by the party against which the claim has been lodged.

Lodging a claim for compensation of damage is conditional on actual
damage being suffered by the company, by analogy with the general
principle that damage must have been incurred if a claim for compensation
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Summary

thereof is to be awarded. In this context it is ascertained what consequences
this condition has for the defence by the officer that the company has not
suffered any damage whatsoever because it was unable to utilize the
opportunity for its own purposes. It would be fruitless in this context to
replace non-performance or tort by unjust enrichment as a legal basis for
the rights of action, since it cannot be maintained in the aforementioned
circumstances that the company was deprived of the chance to utilize the
opportunity for its own purposes for the precise reason that the existence
of that chance for the company is being contested by the party against which
the claim has been lodged. If it can be established that the company could
never have utilized the opportunity and has therefore not incurred actual
damage, its claim for compensation for such damage will not be upheld.
In that situation, the officer's act of utilizing the corporate opportunity
without its prior release by the company can be deemed to constitute a
procedural omission, since it can be maintained that the company should
have released the opportunity to the officer at the request of the latter
without being entitled to claim any form of compensation. In the event that
such procedural omission has not resulted in any damage on the part of
the company, the latter will not be entitled to rights of action.

320



Geraadpleegde literatuur (met verkorte citeertitel)

The American Law Institute

Asser, c.,
Grinten, W.c.L. van der

Asser, C.,
Grinten, W.C.L. van der

Asser, c.,
Hartkamp, A.S.

Asser, C.,
Hartkamp, A.S.

Asser, C.,
Hartkamp, A.S.

Asser, C.,
Kortmann, S.C.J.J.,
Leede, L.J.M. de,
Thunnissen, H.O.

Asser, C.,
Maeijer, J.M.M.

Asser, C.,
Mijnssen, F.H.J.,
Haan, P. de

Principles of Corporate Governance: Analysis and
Recommendations, St. Paul, 1994

Handleiding tot de beoefening van het Nederlands
burgerlijk recht, deel 2-1, Vertegenwoordiging en
rechtspersoon, Zwolle 1990 (Asser-Van der Grinten 1
(De vertegenwoordigingj)

Handleiding tot de beoefening van bet Nederlands
burgerlijk recht, deel 2-11, De rechtspersoon, Zwolle
1991 (Asset-Van der Grinten II (De rechtspersoon))

Handleiding tot de beoefening van het Nederlands
burgerlijk recht, deel 4-1, De verbintenis in het alge-
meen, Zwolle 1992 (Asser-Hartkamp I)

Handleiding tot de beoefening van het Nederlands
burgerlijk recht, deel 4-11, Algemene leer der overeen-
komsten, Zwolle 1993 (Asser-Hartkamp II)

Handleiding tot de beoefening van het Nederlands
burgerlijk recht, deel 4-III, De verbintenis uit de wet,
Zwolle 1994 (Asser-Hartkamp TIl)

Handleiding tot de beoefening van het Nederlands
burgerlijk recht, deel 5-III, Overeenkomst van opdracht,
arbeidsovereenkomst, aanneming van werk, Zwolle 1994
(Asser-Kortmann-De Leede-Thunnissen)

Handleiding tot de beoefening van het Nederlands
burgerlijk recht, deel 5-V, Maatschap, vennootschap
onder firma, commanditaire vennootschap, Zwolle 1989
(Asser-Maeijer I)

Handleiding tot de beoefening van het Nederlands
burgerlijk recht, deel 3-1, Algemeen goederenrecht,
Zwolle 1992 (Asser-Mijnssen-De Haan)

321



Geraadpleegde literaruur

Asser, C.,
Scholten, P.,
Scholten, G.J.

Bakels, H.L.
Begert, M.

Blanco Fernandez, J.M.

Bles, A.E.

Boukema, C.A. en
Dorresteijn, A.F.M.

Brierly, J.E.C.
Brudney, V. en
Clark, R.C.

Burgi, F.W.
Burgi, R.

Carrington, P. en
McElroy, D.

Carter, R.L.

Clark, R.C.
Clark, R.C.
Comment

Comment

Comment

Contractenrecht

Carstens, G.1.M.

Crone, H.C. von der

Dam, C.C. van

322

Handleiding tot de beoefening van het Nederlands
burgerlijk recht, Algemeen Deel, Zwolle 1974 (Asser-
Scholten)
Schets van het Nederlands arbeidsrecht, Deventer 1992
The Corporate Opportunity Doctrine and Outside
Business Interests, 56 University of Chicago Law
Review 827
De raad van commissarissen bij de NV en BV, Deventer
1993 (Blanco Fernandez)
De wet op de arbeidsovereenkomst. Geschiedenis der
wet van den 13den juli 1907, Den Haag 1907

Het enqueterecht in ontwikkeling, TVVS nr. 9417
p. 169 e.v.
Zie R. David

A New Look at Corporate Opportunities, 94 Harvard
Law Review 997 (1991) (A New Look)
Zurcher Kommentar, Teil V 5 0/2, Zurich 1969
Moglichkeiten des statutarischen Minderheiten-
schutzes in der personalistischen AG, Zurich 1987

The Doctrine of Corporate Opportunity Applied to
Officers, Directors and Stockholders of Corporations,
14, Business Lawyer, 957
Corporate Opportunity - Borden v. Sinsky - Strict
Trust at Last?, 37, Journal of Corporation Law 422
(1978)
Corporate Law, Boston 1986 (Corporate Law)
Zie V. Brudney
Liabil ity of Directors and Other Officers for Usurpation
of Corporate Opportunities, 26, Fordham Law Review,
528 (1957), p. 529
Corporate Opportunity, 74 Harvard Law Review 765
(1961)
The Corporate Opportunity Doctrine, 18 Sw .L.1. 96,
114
Losbladige uitgave onder redactie van A.R.
Bloembergen en W.M. Kleijn, Deventer
De strafbaarstelling van misbruik van voorwetenschap,
in: Misbruik van Voorwetenschap, Deventer, 1989
Interessenkonflikte im Aktienrecht, Schweizerische
Zeitschrift filr Wirtschaftsrecht, 1/94, p. 1 e.v.
Zorgvuldigheidsnorm en aansprakelijkheid, Deventer
1989



Geraadpleegde liieratuur

David, R. en
Brierly, J.E.C.
Deurvorst, T.E.

Dorresteijn, A.F.M.

Dorresteijn, A.F.M.
Dortmond, P.J.

Drongelen, J. van

Eisma, S.E.

Finn, P.D.

Fletcher, W.M.

Forstmoser P.
Frankel, T.
Gerbrandy, S.

Gerbrandy, S.

Gerven, W. van
Giltay Veth, N.J.P.

Grinten, W.C.L. van der

Grinten, W.C.L. van der

Grinten. W.c.L. van der
Grinten, W.c.L. van der

Grinten, W.C.L. van der
Grinten, W.C.L. van der
Grosheide, F.W.

Major Legal Systems in the World Today, Londen 1985
Schadevergoeding, voldoening van een redelijke
gebruiksvergoeding en winstafdracht bij inbreuk op
intellectuele eigendomsrechten, Deventer 1994
Tegenstrijdig belang van bestuurders en commissarissen,
Deventer 1989 (Dorresteijn)
Zie C.A. Boukema
Vertegenwoordigingbij tegenstrijdigbelang, in: P. van
Schilfgaarde e.a., Knelpunten in de vennootschapswetge-
ving, Deventer 1995, p. 7 e.v.
Nevenarbeid ofwel de grenzen ten aanzien van de wijze
waarop de arbeider zijn vrijetijd naar eigen goeddunken
kan indelen en besteden, SMA 1987, p. 34 e.v.
De commissaris in een dubbelrol, in: L. Timmerman
e.a., De dubbelrol in het vennootschapsrecht, Deventer
1993, p. 33 e.v.
Fiduciary Law and the Modern Commercial World, in:
E. McKendrick, editor, Commercial Aspects of Trusts
and Fiduciary Obligations, Oxford 1992, p. 7 e.v.
Fletcher Cyclopedia of the Law of Private Corporations,
Wilmette 1986 (Fletcher Cyc. Corp.)
Zie A. Meier-Hayoz
Fiduciary Law, 71 California Law Review, 795 (1983)
De contractswil en de bezitswil van tussenpersonen (I),
WPNR 61/4679, p. 245 e.v.
De contractswil en de bezitswil van tussenpersonen (II,
slot), WPNR 61/4680, p. 257 e.v.
Beginselen van behoorlijk handel en, Zwolle 1983
De rechtspositie van bestuurder en commissaris bij de
NV en BV, in: Bundel Offerhauskring-25 jaar,
Deventer 1987, p. 69 e.v.
De goede werkgever en de goede arbeider, in: Heden-
daags arbeidsrecht (Levenbach-bundel), Alphen aan den
Rijn 1966, p. 134 e.v.
Decharge en kwijting in het vennootschapsrecht,
NV 65 (1987) p. 99 e.v.
Arbeidsovereenkomstenrecht, Alphen aan den Rijn 1993
Ontslag van een zieke bestuurder, NV 71 (1993),
p. 48 e.v.
Lastgeving (Mon. Nieuw BW B-81), Deventer 1993
Zie E.J.J. van der Heyden
'Ideas, their time has come', Informatierechtl AMI
november 1994, p. 167 e.v.

323



Geraadpleegde literatuur

Hamilton, S.W.

Hart, P. 't

Hartkamp, A.S.

Heyden, E.1.1. van der,
Grinten, W.C.L. van der

Heijden, P. F. van der

Hopt, K.1.

Huizink, LB.

Jaarrekening van
ondernemingen

Jolles, 1.

Joosten, H.F.1.

Kaenel, A. von
Kluiver, H.J. de

Kluiver, H.J. de en
Schwarz, C.A.

Koelemeijer, M.

Koopmans, T.

Katz, H.
Lamhers, H.W.

324

Recent Developments: Corporate Opportunity
- Tenessee Dressed Beef Co. v. Hall - The Strict-
Trust Rationale, 2, The Journal of Corporation Law,
558 (1977)
Het concurrentiebeding. Concurrentie door de werkne-
mer en ex-werknemer, Deventer 1977
De functie van het vertrouwen bij het ontstaan van
verbintenissen (bespreking van B.W.M. Nieskens-
Isphording, Het fait accompli in het vermogensrecht),
WPNR, 91/6024, p. 747 e.v.

Handboek voor de naamloze en de besloten vennoot-
schap, Zwolle 1992 (Handhoek)
De definitie van de arheidsovereenkornst in art. 610
Boek 7 NBW, in: P.F. van der Heijden e.a., De
arbeidsovereenkomst in het NBW, Deventer 1991
Self-Dealing and the Use of Corporate Opportunity and
Information: Regulating Directors' Conflicts of Interest,
in: K.J. Hopt, e.a. Corporate Governance and Directors'
Liabilities, Berlijn 1985, p. 285 e.v.
Bestuurders van rechtspersonen, Deventer 1989
(Huizink)

Losbladige uitgave onder redactie van P. Sanders,
R. Burgert en C.W.A. Timmermans, Alphen aan den
Rijn
De ken mer ken van de overeenkomst van maatschap,
Purmerend 1932
De Rechtspraak van de Ondernemingskamer, SMO-
Informatief 89-6, Den Haag 1989
Zie U. Streiff
De betekenis van het nieuwe BW voor vennootschappen
en rechtspersonen(recht), in: T.1. van der Ploeg e.a.,
Nieuw vennootschaps- en rechtspersonenrecht, Zwolle
1992

Vertegenwoordiging van rechtspersonen en de betekenis
van wettel ijke bevoegdheidsbeperkingen (II), TVVS nr.
93/5, p. 116 e.v.
Redelijkheid en billijkheid in het vennootschapsrecht,
WPNR 94/6154, p. 714 e.v.
De begrippen werlanan, arbeider en werknemer, Alphen
aan de Rijn, 1962
Zie K. Zweigert
Beproeving van de commissaris, in: Tot Vermaak Van
Slagter (Slagter-hundel), Deventer 1988, p. 117 e. v.



Leeuwen, B.H.A. van

Geraadpleegde literatuur

Leeuwen, B.H.A. van

Lowensteyn, F.J. W.

Lowensteyn, F.J. W.

Lowensteyn, F.J. W.
Maeijer,1.M.M.

McElroy, D.
Meier-Hayoz, A.

Meier-Hayoz, A. en
Forstmoser, P.

Meijers, E.M.
Merz, H.
Mierlo, A.1.M. van

Mohr, A.L.

Monchy, C.W. de en
Timmerman, L.

Naamloze en besloten
vennootschap

Nervig, J.E.

Nieuwenhoven Helbach,
E.A. van
Note

Note

Note

Beginselen van behoorlijk ondernemingsbestuur,
Deventer 1990 (Van Leeuwen)
Tegenstrijdig belang van bestuurders en commissarissen
van verenigingen en stichtingen, in: Stichting & Vereni-
ging, 1991, p. 119 e.v.
Wezen en bevoegdheid van het bestuur van de
vereniging en de naamloze vennootschap, Zwolle 1959
(Dissertatie)
Rechterlijke toepassing van besluiten nu en in de
toekomst, in: Goed en trouw (Van der Grinten-bundel),
Zwolle 1984, p. 127 e.v.
Zie A. Pitlo
Bestuurders en tegenstrijdig belang, in: L. Timmerman
e.a., De dubbelrol in het vennootschapsrecht, Deventer
1993, p. 11 e.v.
Zie P. Carrington
Personengesellschaftliche Elemente im Recht der
Aktiengesellschaft, in: Festschrift fur Walther Hug,
Bern 1968, p. 377 e.v.

Grundrissdes schweizerischen Gesellschaftsrecht, Bern
1993
De arbeidsovereenkomst, Haarlem 1924
Berner Kommentar, Bern 1966
Art. 3.5.4. NBW, Een knoop doorgehakt? Een reactie.
WPNR 84/5704, p. 417 e.v.
Van maatschap, vennootschap onder firma en cornrnan-
ditaire vennootschap, Arnhem 1992

De nieuwe algemene bepalingen van Boek 2 BW,
Preadvies van de Vereeniging 'Handelsrecht', Zwolle
1991

Losbladige uitgaveonder redactie van J. M. M. Maeijer,
Deventer
Corporate Opportunity, 2, The Journal of Corporation
Law, 405

Industriele Eigendom en Mededingsrecht, Arnhem 1989
Corporate Opportunity, 74 Harvard Law Review 765
(1961)
Corporate Opportunity in Close Corporations - a
Different Result? 56 The Georgetown Law Journal 381
(1967)
Corporate Opportunity, 74 Harvard Law Review 765

325



Geraadpleegde literatuur

Oertle, M.

Oldenhuis, F.T.

Ophof, H.P.J.

Pallandt, M.C.J.
Parlernentaire Geschiedenis

Pitlo, A.,
Uiwensteyn, F.J.W.

Ploeg, T.J. van der

Praktijkboek cornrnissarissen

Raaijrnakers, M.J .G.c.
Raaijrnakers, M.J.G.C.

Raaijrnakers, M.1 .G.c.
Raaijrnakers, M.J.G.C.
Raaijrnakers, M.J.G.C.

Raaijrnakers, M.J.G.C.

Raaijrnakers, M.1.G.C.
Raaijrnakers, M.J.G.C.

Raaijrnakers, M.1.G.C.
Raaijrnakers, M.J.G.C.

Raaijrnakers, M.J.G.C.
Raaijrnakers, M.J.G.C.

Raaijrnakers, M.1.G.C.

Raaijrnakers, M.1.G.C.

Raaijrnakers, M.J.G.C.

326

Das Gemeinschaftsunternehrnen (Joint Venture) im
schweizerischen Recht, Zurich 1990
Onrechtrnatige daad: aansprakelijkheid voor personen
(Mon. Nieuw BW B-46), Deventer 1985
Gedragsregels comrnissarissen, in: Tot Vermaak Van
Slagter (Slagter-bundel), Deventer 1988, p. 189 e.v.
Constructive trust, Deventer 1992 (Constructive trust)
Parlementaire geschiedenis van het Nieuw Burgerlijk
Wetboek; Parlementaire stukken systernatisch gerang-
schikt en van noten voorzien, onder eindredactie van
C.J. van Zeben en J. W. du Pon, Deventer (Parl,
Gesch.)

Rechtspersonenrecht, Arnhem 1994 (Rechtspersonen-
recht)
De verbintenis in het rechtspersonenrecht, in: Met recht
verenigd (Dijk-bundel), Arnhem 1986, p. 185 e.v.
Losbladige uitgave onder redactie van J .R. Glasz e.a.,
Deventer 1990
Joint ventures, Deventer 1976 (Dissertatie)
Rechtspersonen tussen contract en instituut, Deventer
1987
Ellem Beheer BV, AA 39 (1990) 5, p. 328 e.v.
Ogem-enquete (I) en (II), AA 39 (1990), p. 858 e.v.
Over taak en verantwoordel ijkheid van cornmissarissen,
in: De bankier als jurist (Langrnan-bundel), Deventer
1991, p. 175 e.v.
Over de rechtsbetrekkingen tussen aandeelhouders in
een 'quasi-Vof", in: In het nu, wat worden zal (Schoor-
dijk-bundel), Deventer 1991, p. 203 e.v. (Schoordijk-
bunde1)
Koghee/Akkoca, AA 40 (1991) 5, p. 425 e.v.
Enkele rechtsvergelijkende beschouwingen over joint
ventures, Preadvies Nederlandse Vereniging voor
Rechtsvergelijking, Deventer 1992 (preadvies)
Astro/Pierson, AA 41 (1992) 9, p. 505 e.v.
Rekening en verantwoording binnen onbenoernde
'samenwerking', AA 41 (1992) 3, p. 163 e.v.
Uvo-Lopik, AA 42 (1993) I, p. 54 e.v.
Bespreking van de 12e druk van het Handboek, RM
Themis-8 (1993), p. 421 e.v.
'Besloten' vennootschappen: quasi-NVofquasi-v .0. f.?,
AA 43 (1994) 5, p. 76 e.v.
Van den BergeNerenigde Bootiieden BV, AA 43 (1994)
10, p. 663 e.v.
'Omgekeerde doorbraak': Poot/ABP, AA 44 (1995) 6,
p. 491 e.v.



Rijken, G.J.

Geraadpleegde literatuur

Rodenburg, P.

Rood, M.G.

Sauveplanne, J.G.

Schiessl, M.

Schilfgaarde, P. van

Schilfgaarde, P. van
Schilfgaarde, P. van

Schluep, W.R.

Scholten, GJ

Scholten, Y.

Schoordijk, H.C.F.

Schoordijk, H.C.F.

Schoordijk, H.C.F.

Schoordijk, H.C.F.

Schwarz, C.A.
Schwarz, C.A.

Schwarz, C.A.
Sheperd, J.c.
Siegwart, A.
Slagter, W J .

Slagter, W.J.
Slijkhuis, L.H.

Redelijkheid en billijkheid (Mon. Nieuw BW A-5),
Deventer 1994
Misbruik van bevoegdheid (Mon. Nieuw BW A-4),
Deventer 1985
Over de goede werkgever en de goede werknemer, SMA
1982, p. 498 e.v.
De method en van privaatrechtelijke rechtsvergelijking,
Preadvies Nederlandse Yerenigingvoor Rechtsvergelij-
king, Deventer 1975
Die Wahrnehmung von Geschaftschancen der GmbH
durch ihren Geschaftsfiihrer, GmbHR 2/1988, p. 53 e.v.
De interne aansprakelijkheid van bestuurders, in:
Schetsen voor Bakels (Bakels-bundel), Deventer 1987,
p. 267 e.v.
Yan de BY en de NY, Arnhem 1992 (Van de BY)
Tegenstrijdig belang in het vennootschapsprocesrecht,
in: L. Timmerman e.a., De duhbelrol in het vennoot-
schapsrecht, Deventer 1993, p. 23 e.v.
Privatrechtliche Probleme der Unternehrnenskon-
zentration und -kooperation, ZSR 92 II (1973), p. 155
e.v.
Grondslag en bronnen van verbintenissen (Mon. Nieuw
BW A-2), Deventer 1983
De commissaris, in: Recht zo die gaat (Van der Ploeg-
bundel), Zwolle 1976, p. 127 e.v.
De ontwerp-regeling van de opdracht in het 7e boek,
in: Bijzondere Contracten NBW 7, Bijzonder Nummer
NJB, 1973, 24A, p. 42 e.v.
Het algemeen gedeelte van het verbintenissenrecht naar
het Nieuw Burgerlijk Wetboek, Deventer 1979
Zaakwaarneming, een onderbel ichte bron van verbinte-
nis, Deventer 1988
Tracing, constructive trust, ongegronde verrijking,
zaaksvervanging, Deventer 1991
Blokkering van aandelen, Deventer 1986
Bespreking van de dissertatie van Dorresteijn in WPNR
9115989, p. 49 e.v.
Zie H.1. de Kluiver
The Law of Fiduciaries, Toronto 1981
Zurcher Kommentar, Teil Y 5.a, Zurich 1945
Invoering van een geschillenregeling in besloten ven-
nootschappen en bepaalde naamloze vennootschappen,
TVVS nr. 85/5, p. 126 e.v.
Compendium van het ondememingsrecht, Deventer 1993
De bank als kredietverschaffer/aandeelhouder, in:
L. Timmerman e.a., De dubbelrol in bet vennootschaps-
recht, Deventer 1993, p. 61 e.v.

327



Geraadpleegde literatuur

Smarius, 1.M.C.M.

Sommer, A.A., Jr.

Spier, J.

Spier, J.

Spoor, J.H.
Steiger, W. von
Streiff, U. en
Kaenel, A. von
Staehelin, A.
Thalmann, A.

Timm, W.

Timmerman, L.

Timmerman, L.

Timmerman, L.

Timmerman, L.

Timmerman, L.

Timmerman, L.

Timmerman, L.
Treuhner, G.

Uniken Venema, C.AE.

Uniken Venema, C.AE.
Uniken Venema, C.AE.

328

De leerling, zijn meester en de denkzuiverheid, WPNR
82/5608, p. 316 e.v.
Duty of Loyalty, The Duty of Loyalty in the ALI's
Corporate Governance Project, 52 The George Washing-
ton Law Review, 719
Schadevergoeding: aJgemeen, deel3 (Mon. Nieuw BW
B-36), Deventer 1992 (Monografie)
Opkomst en ondergang van de vordering tot winstaf-
dracht, NTBR 1994/4, p. 89 e.v.
zie Verkade
Schweizerisches Privatrecht, Handelsrecht I, Bazel 1976

Leitfaden zum Arbeitsvertragsrecht, Zurich 1991
Zurcher Kommentar, Teilband V 2c, ZUrich 1984
Die Treuepflicht der Verwaltung der Aktiengesellschaft,
Zurich 1975
Wettbewerbsverhot und 'Geschaftschancen' - Lehre
im Rechtder GmbH, GmbH-Rdsch. 811981, p. 177 e.v.
Het vennootschaprecht en het ontslag van een bestuurder
van een NV of BV, NV 63 (1985), p. 6 e.v.
Het aan ondernemingen toekomende recht op geheirn-
houding, in: Tot Vermaak van Slagter (Slagter-bundel),
Deventer 1988, p. 307
Bespreking van het Tonnerna-arrest, TVVS nr. 91/7,
p. 189 e.v.
Enkele opmerkingen over normering van het handelen
van bestuurders van N.V.'sen B.V.'s, TVVS, nr. 9212,
p. 31 e.v.
De dubbelrol in het (vennootschaps)recht, in: De
dubbelrol in het vennootschapsrecht, Deventer 1993,
p. 1 e.v.
Bespreking van de twaalfde druk van het Handboek,
NV 72 (1994) p. 247 e.v.
Zie C. W. de Monchy
Corporate Fiduciary Duties and Their Beneficiaries, in:
K.J. Hopt e.a., Corporate Governance and Directors'
Liabilities, Berlijn 1985, p. 149 e.v.
Corporate opportunities; aspecten van loyaliteit in het
kader van een onderneming naar Amerikaans en
Nederlands recht, in: B. Baardman e.a., Jurist in bedrijf
(NGB-bundel 1980), Deventer 1980, p. 167 e.v.
(Corporate opportunities)
Trustrecht en bewind, AA 34 (1985) 12, p. 764 e.v.
Eigendom ten titel van beheer naar komend recht,
Preadvies van de Vereeniging 'Handelsrecht', Zwolle
1990



Uniken Venema, C.AE.

Geraadpleegde literatuur

Uniken Venema, C.AE.

Urlus, H.E.
Yen, F.J.H. van der

Verdam, A.F.

Verkade, D.W.F.

Verkade, D.W.F. en
Spoor, J.H.
Vliet, M.J. van

Vranken, J.B.M.

Vranken, J.B.M.

Vriesendorp, R.D.

Wadmond, L.

Weisser, 1.

Westbroek, W.

Westbroek, W.

Wiarda, G.J.
Wohlmann, H.

Wursch, D.

Zweigert, K. en
Katz, H.

Lawen Equity in het Anglo-Amerikaanse privaatrecht,
Zwolle 1990 (Lawen Equity)
Bespreking van de dissertatie van Dorresteijn in RM-
Themis-6 (1991), p. 305 e.v.
De agentuurovereenkomst, Deventer 1990
Over de aard der arbeidsovereenkomst, Afscheidscolle-
ge, Alphen aan den Rijn 1972
Van verantwoordingsplichten, rekenprocedure, decharge
en kwijting, in: MJ .G.C. Raaijmakers e.a., Onderne-
mingsrecht in internationaal perspectief (NGB-bundel
1995), Deventer 1995
Gegevensbescherming en privaatrecht, Preadvies
Nederlandse Juristenvereniging, 1988, Deel I

Auteursrecht, Deventer 1985
Een beschouwing over de enqueteprocedure naar
aanleiding van Ogem (lJ, slot), WPNR 9015984 p. 801
e.v.
Naar een meer gemtegreerd aansprakelijkheidsrecht bij
wanprestatie en onrechtmatige daad, in: Onderneming
en Nieuw Burgerlijk Recht, Zwolle 1991
Maatwerk of konfektie in het verbintenissenrecht, in
CJHB (Brunner-bundel), Deventer 1994, p. 417 e.v.
Art. 3.5.4. NBW en de levering bij voorbaat, WPNR
1984/5704, p. 418
Seizure of Corporate Opportunities, 17 Business Lawyer
63 (1961)
Corporate opportunities: zum Schutz des Geschaftschan-
cen des Unternehmens im deutschen und im US-ameri-
kanischen Recht, Bonn 1991 (Weisser)
Uitkoopregeling en geschillenregeling, WPNR 87/5759,
p. 709 e.v.
De geschillenregeling, in: W .C.L. vander Grinten e.a.,
Uitkoopengeschillenregeling, Arnhem 1991, p. 15 e.v.
Drie typen van rechtsvinding, Zwolle 1988
Die Treuept1icht des Aktionars, Zurich 1968
(Wohlmann)
Der Aktionar als Konkurrent der Gesellschaft, Zurich
1989

An Introduction to Comparative Law, Oxford 1993

329





Register van aangebaalde jurisprudentie

Nederland

HR 2 januari 1925, NJ 1925, 343 " 184
HR 30 maart 1928, NJ 1928, 829 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 204
HR 13 februari 1942, NJ 1942, 360 (Baus-de Koedoe I) " 218
HR 30juni 1944, NJ 1944,465 (Wennex) " 219
HR 15 februari 1950, NJ 1950,236 84
HR 21 december 1956, NJ 1958, 102 (Spek en reuzel) . . . . . . . . . . . . . .. 184
HR 13 november 1959, NJ 1960,472 (Distilleerderij) 219
HR 19 februari 1960, NJ 1960,473 (Aurora) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 219
HR 17 november 1967, NJ 1968,42 (Pes/Van den Bosch) 278
HR 15 juli 1968, NJ 1969, 101 (Wijsmuller) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 138
HR 18 juni 1971, NJ 1971,408 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 278
HR 19 maart 1975, NJ 1976,267 (HVAIWestertoren) 204
HR 28 januari 1977, NJ 1977,301 (Meij en Horn) 185, 189
HR 4 februari 1983, NJ 1983,543 (Debrot) 198
HR 13 april 1984, NJ 1985,2 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 202
HR 10 oktober 1985, NJ 1986, 340 (Pro Juventute) . . . . . . . . . . . . . . . .. 176
HR IOjanuari 1990, NJ 1990,466 (Ogem) 136,159,260,261,262
HR 9 juli 1990, NJ 1991,51 (Sluis) 255,259
HR 19 oktober 1990, NJ 1991,21 (Koghee/Akkoca) .. 78,87,241,247,248,300
HR 17 mei 1991, NJ 1991,645 (Lampe/Tonnema) 229
HR 14 juni 1991, NJ 1992, 173 (Johannes Kruis) . . . . . . . . . . . . . . . . .. 175
HR 13 november 1992, NJ 1993,265 (Levison) . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 153
HR 17 september 1993, RvdW 1993, 179 (Meier MatternIVHS) . . . . . . . .. 138
HR 24 december 1993, RvdW 1994, 17 (Waeijen-Scheers/Naus) . . . . . . . .. 282
HR 31 december 1993, NJ 1994,436 (Bootlieden) 220,232
HR 23 september 1994, RvdW, 182 (Kas-AssociatielDrying Corp.) . . . . . .. 272
HR 2 december 1994, RvdW, 1994,265 (ABP/Poot) 250,259,300

Hof Amsterdam (Ondernemingskamer),
26 januari 1978, TVVS, nr. 78/8, p. 251 161

Hof Amsterdam (Ondernemingskamer),
26 mei 1983, NJ 1984,481 (Linders-Hofstee) 127, 146, 147, 163

Hof Amsterdam (Ondernemingskamer),
26 juni 1986, NJ 1988,99 (Van der Klis) 148

Hof Amsterdam (Ondernemingskamer),
8 oktober 1987, NJ 1989, 270 (Vander KIis, 2e fase) . . . . . . . . . . . .. 163

Hof Amsterdam (Ondernemingskamer),
3 december 1987, NV 66 (\988), p. 87 e.v. (Ogem) 127, 136

331



Register van aangehaalde jurisprudentie

Hof Amsterdam (Ondernemingskamer),
19oktober 1989, NJ 1990,372 (Van Gelder en Van Os) . . . . . . .. 148, 161

Hof Amsterdam (Ondernemingskamer),
7 december 1989, NJ 1990,242 (Bredero) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 261

Hof Amsterdam (Ondernemingskamer),
8 oktober 1992, NY 71 (1993), p. 20 (Havermans) 161

Hof Amsterdam (Ondernemingskamer), 22 oktober 1992, NJ 1993, 226 243
Hof Amsterdam (Ondernemingskamer), 22 oktober 1992, NJ 1993,411 .... 253
Hof Amsterdam (Ondernemingskamer),

7 januari 1993, NJ 1993,413 (Soetelieve) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 162
Hof Arnhem, 26 mei 1992, NJ 1993, 182 (Uniwest) 219
Hof Den Haag, 15 mei 1957, NJ 1957,670 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 192
Hof Den Haag, I oktober 1982, NJ 1983, 393 (Yan Rees) . . . . . . . . . . . .. 219
Hof Den Haag, 17 maart 1983, NJ 1984, 81 (Reynders/McKinney) . . . . . .. 230
Hof Den Haag, 14 fehruari 1985, NJ 1987,243 . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 192
Hof Den Haag, 25 maart 1987, NJ 1988,523 192

Pres. Rb Amsterdam,
15 juni en I augustus 1988, KG 1988,267 en 341 (HCS) 3, 150

Rb Breda, 18 oktober 1991, KG 1991,391 192
Rb Den Haag, 20 januari 1920, NJ 1920, 299 178
Rb Den Haag, 9 oktober 1987, KG 1987, 454 (Nevesbu) 230, 235
Rb Rotterdam, 9 januari 1930, NJ 1931, 487 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 184
Rb Zutphen, 17 januari 1991, TYYS, or. 91/6, p. 160 (Uniwest) 219

Ktg Enschede, 5 juni 1919, RBA, negende serie, nr. 5, p. 20 . . . . . . .. 192, 193

Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen,
10 maart 1969, Antilliaans Juristenblad 1969, p. 332 e.v. 184

Yerenigde Staten

Abbott v. Redmont, 475 F. 2d 85 (2d Cir. 1973) 25,43
Albert A. Yolk Company Inc. v. Fleschner Bros. Inc., 83 N.E. 2d 15 19,263
Alvest, Inc. v. Superior Oil Corporation, 398 P. 2d 313 (Alaska 1965) 26, [28
America Inv. v. Lichtenstein, 134 F. Supp!. 857 (E.D. Mo. 1995) 115
Anderson v. Dunnegan, 250 N.W. 115 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 20
Barr v. Pittsburgh Plate Glass Co., 51 F. 33 22,279
Blaustein v. Pan American Petroleum & Transport Co.,

56 N.E. 2d 705 (1944) 37,43
Bisbee v. Midland Linseed Products Co., 19 F. 2d 24 (8th Cir. 1927) 38, 115
Borden v. Sinskey, 530 F. 2d 478 (3d Cir. 1976) 18,51, 113,263
Burg v. Horn, 380 F .. 2d 897 (2d Cir. 1967) 20,47,69, 145, 181
Cain v. Cain, 334 N.E. 2d 650 19
Canion v. Texas Cycle Supply, Inc.,

537 S.W. 2d 510 (Tex. Civ. App. 3d Distr. 1976) 35, 113

332



Register van aangehaalde jurisprudentie

Central Railway Signal Co. v. Longden, 194 F. 2d 310 (7th Cir. 1952) 27,47
Coleman v. Hanger, 275 So. 784 (1925) 21
Cowell v. McMillin, 117 F. 25 34,90, 128
De Bardeleben v. Bessemer Land & Improvement Co.,

37So.511(1904) 31,275
Dietrich v. Helm, 14 N.W. 2d 913 (Minn. 1944) 28,49, 82, III
Donahue v. Rodd Electrotype Co. 328 N.E. 2d 505 (Mass. 1975) . . . . . . .. 248
Durfee v. Durfee & Canning, Inc.,

80 N.E. 2d 522 (Mass. 1948) 28,49, 115, 126
Elliot v. Gothard, 305 F. 2d 544 113
Energy Resources Corp., Inc. v. Porter, 438 N.E. 2d 391 (1982) 25, 108, 115
Equity Corp. v. Milton, 221 A. 2d 494 (Del. 1966) 38,44
Farber v. Servan Land Co., Inc., 541 F. 2d 1086 (5th Cir. 1976) 36,51,275
Fliegler v. Lawrence, 361 A. 2d 218 (Del. 1976) . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 32
Globe Woolen Co. v. Utica Gas & Electric Co.,

121 N.E. 378 (N.Y. 1918) 127
Goodman v. Perpetual Building Assoc.,

320 F. Suppl. 20 (D.c. Dist. Col. 1970) 28,101, Ill, 197,276
Graham v. Mimms, 444 N.E. 2d 549 21,44,61
Greene, David 1. v . Dunhill International, Inc.,

249 A. 2d 427 (1968, Del. Ch.) 220
Guth v. Loft, 5 A. 2d 503 (Del. 1939) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 32,44,45
Hartung v . Architects Hartung/OdlelBurke, Inc., 301 N.E. 2d 240 (1973) .. 34,50
Higgins v . Shenango Pottery Company, 279 F. 2d 46 (3rd Cir. 1960) 24,29
Hill v. Hill, 420 A. 2d 1078 (penn. 1980) 20,51
Hubbard v . Pape, 203 N.E. 2d 365 (Ohio (964) .: 23
International Bankers Life Insurance Co. v . Holloway,

368 S.W. 2d 567 (1963) 39, 106
Irving Trust v . Deutsch, 73 F. 2d 131 (2d Cir. 1934) 33, 113
Johnston v . Greene, 121 A. 2d 919 (Del. 1956) 33,214
Kaplan v . Fenton, 278 A. 2d 834 (Del. 1971) 23,275
Katz Corp. v . T.H. Canty and Company, Inc.,

362 A. 2d 975 (Conn. 1975) 39,51, 113
Kerrigan v . Unity Savings Association, 317 N.E. 2d 39 (1974) 28
Klinicki v. Lundgren, 695 P. 2d 906 (Or. (985) 23,61,67, 128,275
Lagarde v. Anniston Lime & Stone Co., 28 So. 199 (1900) 30,42
Lancaster Loose Leaf Tobacco Co. v. Robinson, 250 S.W. 997 (1923) 29
Lange v. Lange and Madison Holding Co.,

520 N.W. 2d 113 (Iowa 1994) 40,48
Leff v . Gunter, 658 P. 2d 740 (Cal. 1983) 25, 108,241
Lincoln Stores v. Grant, 34 N.E. 2d 704 (1941) . . . . . . . . . . . . .. 22,42,263
Lussier v. Mau-Van Development, Inc.,

667P. 2d 804 (Haw. 1983) 24,61,113
Maclary v . Pleasant Hills Inc., 109 A. 2d 830 (DeI.Ch. 1954) 19
Meinhard v . Salmon, 164 N.E. 545 (1928) , 35
Meiselman v. Meiselman, 307 S.E. 2d 551 39
Miller v . Miller, 222 N.W. 2d 71 (Minn, 1974) .. 15,29,47,49,51,52,55, 173 .

333



Register van aangehaalde jurisprudentie

Morad v, Coupounas, 361 So. 2d 6 (Ala. 1978) 22,51, 113,265,279
Nicholson v . Evans, 642 P. 2d 727 (Ut. 1982) 40, 113
Paulman v. Kritzer, 219 N.E. 2d 541 (Ill. 1966) 36,51
Perlman v. Feldmann, 219 F. 2d 173 (2d Cir. 1955) 41,146
Petters Co. v. St. Cloud Enterprise Inc., 222 N.W. 2d 83 (Minn. 1974) . . .. 112
Production Mach. Co. v. Howe, 99 N.E. 2d 32 (Mass. 1951) 27
Production Mach. Co. v. Howe, 99 N.E. 2d 32, 36 (Mass. 1951) 33
Rosenblum v. Judson Eng. Corp., 109 A. 2d 558 (N.H. 1954) 21,47,51,65
Schildberg Rock Products Co. v. Brooks, 140 N.W. 2d 132 (Iowa 1966) .... 30
Science Accessories Corp. v, Summagraphics Corp.,

425 A. 2d 957 (Del. 1980) 15, 25
Smith v. Bolin, 271 S.W. 2d 93 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 31
Solomine v. Hollander, 16 A. 2d 203 (1940) 22,48
Tennessee Dressed Beef Co. v. Hall,

519 S.W. 2d 805 (Tenn. Ct. App. [974) . . . . . . . . . . . . . . .. 37,51, [95
Trayer v. Bristol Parking, 95 S.E. 2d 224 23, 275
Turner v. American Metal Co., 66 N.E. 2d 591 (New York, [946) 47
Twin Falls Farm & City Distrib., Inc. v. D & 8 Supply Co.,

528 P. 2d 1286 (1974) 35,263
Urban 1. Alexander Co. v . Trink[e, 224 S.W. 2d 923 19
Weissmann v. Snyder, 156 N.E. 2d 21 (1956) 29,51,276
Wilkes v. Springs ide Nursing Home, Inc.,

353 N.E. 2d 657 (Mass. 1976) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 248
Wolfensohn v. Madison Fund, Inc., 253 A. 2d 72 (Del. [969) 30
Young v. Colombia Oil Co., 158 S.E. 678 (193[) 31
Zahn v. Transamerica Corp., 162 F. 2d 36 (3d Cir. 1947) 145

Zwitserland

Bundesgericht,27 november 1908, BGE 34 II 694 e.v. 181
Bundesgericht, 6 juni 1965, BGE 91 II 298 e.v. (Wijs-Fux) . . . . . . . . . . .. 224
Kassationshof, 20 november 1979, BGE 105 IV 307 182

Duitsland

BGH, 16.02.1981 II ZR 168/79, GmbH/Rundschau, [981,189 121
BGH, WM 1985, [444, 1445 113

334



Trefwoordenregister

Aandeelhouder
aansprakelijkheid 251 e.v., 256
besloten verhouding bezien a1s maatschap 239 e. v., 243 e. v., 247
concurrentie 220, 224, 225, 235
concurrentieverbod bij besloten
verhouding 87,92,241,244 e.v., 246 e.v., 255
misbruik positie 236 e. v., 255
grootaandeelhouder 15,64, 65, 220, 237
geschillenregeling 251 e.v.
handelingsvrijheid en redelijkheid en billijkheid . . . . . . . . . . . . .. 218 e.v.
norm van redelijkheid en billijkheid:

zie Redelijkheid en billijkheid
onrechtmatigheid jegens aandeelhouder . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 249 e. v.
schade-actie, eigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 e. v., 250 e. v., 259
toepasselijkheid duty of loyalty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 15 e. v., 248
toepasselijkheid Treueptlicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 233 e.v., 243 e.v.
verplichtingen m.b.t. corporate opportunity 220, 236 e.v., 246 e.v.

Action sociale 259
Affectio societatis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 84 e. v.
American Law Institute,

algemeen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 62
voorstellen van , 62 e.v., 125

Belang van vennootschap bij opportunity
uitgangspunt voor kwalificatiecriterium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 95
kenbaarheid van belang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 96
redelijkheid van belang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 97

Beleid van vennootschap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 115 e. v.
Beslotenheid, interne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 85
Besloten verhouding

algemeen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 e. v.
bezien als maatschap: zie Aandeelhouder
concurrentieverbod aandeelhouder: zie Aandeelhouder
invloed op invulling open normen 146, 229 e.v.
tegenstrijdig belang 136, 139
toepassing loyaliteitsbeginsel 86, 210

Bestuurder
aansprakelijkheid 166, 167, 170, 198 e.v.
dubbelrollen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 144 e.v.
hoge functionarissen, en 172 e. v.

335



Trefwoordenregister

inforrnatie- en veranrwoordings-
plichten 63, 146 e.v., 156, 169, 170,258
norm van behoorlijke taakvervulling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 156 e.v.
norm van goed opdrachtnemer 169 e. v.
ontslag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 153, 166
opdrachtnemer, als 167 e.v.
rechtsbetrekking met vennootschap . . . . . . . . . . . . . . .. 151 e.v., 167 e.v.
taak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 143 e.v.
vertegenwoordiger, als 148, 149, 156
werknemer, als . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 172 e.v.

Betamelijkheidsnorm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 225 e.v.
Brudney en Clark, voorstellen van . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 58 e. v.

Clark: zie Brudney
Close corporation. . . . . . . . . . . 58 e.v., 181 e.v., 189, 191, 192 e.v., 248
Commissaris

contlicterende verplichtingen 205,214 e.v.
concurrentieverhod 211
informatiepl ichten 206, 207, 208 e. v.
taak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 202 e.v.
verbod toeeigening corporate opportunity

algeheel verbod 213 e. v.
bij uitoefening functie 206 e.v., 210, 211
vanwege adviserende taak of betrokkenheid bij bestuur .. . . .. 208 e. v.
vanwege concurrentieverbod 211 e. v.
sancties 216,217

Concurrentie . . . . . . . .. 4, 18 e.v., 87, 106, 158, 159, 177 e.v., 211, 246 e.v.
Constructive trust " 264 e.v.
Corporate Governance Project 62 e. v.
Corporate opportunity

auteursrechtelijke bescherming 4
begripshantering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 67
eigendomsrecht . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4
kwalificatie: zie Kwalificatie
meerdere, aanverwante . . . . . . . . . . 101, 102, 124, 125
ontgaan, het de vennootschap laten ontgaan van 140, 141, 162, 191
recht, karakter van recht van vennootschap 117, 118, 119, 122
toeeigening

als vorm van concurrentie . . . . . . . . . . . . . . . . .. 181 e. v., 195 e. v.
rechtspraak (Nederlandse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 183 e. v.
rol werknemer bij . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 192

vrijgave: zie Vrijgave

Decharge [50
Dienen van twee heren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 74
Doel van vennootschap 98 e.v., 248,249
Doeloverschrijding 110, III, 140, 184

336



Trejwoordenregister

Dubbelrollen
bestuurder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 144
commissaris , 205,214 e.v.

Duty of loyalty. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 12, 15 e.v., 248

Eintrittsrecht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266 e. v.
Enqueterecht

bindendheid vastgesteld feitencomplex in andere procedures . . . . .. 261 e. v.
leidraad bij invulling van artike1 2:9, a1s . . .. 159 e.v.
onderzoeksinstrument, a1s 260 e. v.
twijfe1 aan voldoende scheid ing van be1angen .. 160 e. v.
wanbeleid bij verstrengeling van belangen 162 e.v.

Equity-recht 12, 52, 67

Fairness test 49 e.v.
Fiduciary relationship/duty 13 e.v., 70, 71
Financiele obstakels voor vennootschap 112
Functionarissen, hoge 172 e. v.

Gelijkheid bedrijfsactiviteiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 102
Geschaftsfiihrung, unechte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 267 e. v.
Geschillenregeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 251 e.v., 279
Goederen van vennootschap, gebruik van 44, 105, 106, 165, 208, 272
Guth-regel 45 e. v.

Hoedanigheid bij verkrijgen van informatie . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 106, \07
Importantie opportunity \05
lnformatie- en verantwoordingsplichten , 63, 126, 127, 146 e.v., 156, 165,

169, 170, 180, 186 e.v., 206,
207,208 e.v., 257 e.v.

Inpasbaarheid opportunity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. \04
Interest or expectancy test . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 42 e. v.

Joint venture: zie Aandeelhouder, zie Besloten verhouding
Juridische obstakels voor vennootschap . 110

Kwalificatie van opportunity
Amerikaans recht

fairness test . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 49 e. v.
interest or expectancy test . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 42 e. v.
kritiek op tests . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 51
line of business test . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 45 e. v.
Solomine-regel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 49 e. v.
two step approach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 52 e. v.
voorstellen American Law Institute 62 e. v.
voorstellen Brudney en Clark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 58 e. v.

337



Trefwoordenregister

Nederlands recht
actieve belangstelling voor opportunity . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 196
beleid vennootschap 115 e. v.
concrete verwachting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 104
concurrentie met vennootschap .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 106
criterium. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 95 e.v.
financiele obstakels 112 e.v.
gebruik goederen van vennootschap . . . . . . . . . . . . . . . . .. 105, 106
gelijkheid of verwantschap activiteiten 99, 102 e.v.
hoedanigheid bij verkrijgen informatie 106, 107
importantie van opportunity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 105
inpasbaarheid van opportunity 104
juridische ohstakels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 110 e. v.
obstakels voor de vennootschap . . . . . . . . . . . . . . . . .. 109 e.v., 287
openheid van handelen . . . . . . . . . . .. 108, 109 e.v.
persoonsgebondenheid van kwalificatie 96 e.v., 100, 101
toekomstige activiteiten 99, 103
weigering wederpartij . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 114, 115
werkterrein vennootschap 98 e. v., 249

Line of business test 45 e. v.
Loyal iteitsbeginsel

aard van norm 71
algemeen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 69 e.v.
artikel2:9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 156 e.v.
besloten verhouding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 247
dubbelrollen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 205
inhoud 73
kwalificatie 95 e. v.
norm van goed opdrachtnemer 170, 171, 207
relevante factoren 79 e. v, 176, 195

Maatschap
concurrentie door vennoot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 78
samenwerking aandeelhouders bezien als . . . . . . . . . . . . . . . . .. 239 e. v.

Misbruik van positie/bevoegdheid 74, 76

Obstakels voor vennootschap
algemeen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 109
bewijslast 288
financiele 112
juridische 110
schadevergoeding 284 e.v.
strijd met heleid vennootschap 115
weigering wederpartij . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 114

Ongerechtvaardigde verrijking 5, 286 e.v.
Onverenigbaarheid van activiteiten 119 e.v., 123, 176 e.v., 188, 189

338



Trefwoordenregister

Opdrachtnemer
aansprakelijkheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 171
bestuurder als . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 167 e.v.
commissaris als . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 203, 207
norm van goed opdrachtnemer 169 e.v.

Overdracht van opportunity 201,264,268 e.v., 278 e.v.
Overnemingsrecht principaal (artikel 7:420) . . . . . . . . . . . . . . .. 269 e.v., 279

Positie functionaris 82 e. v., 190 e. v., 197
Public corporation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 58 e. v.

Redelijkheid en billijkheid, norm van
beperking handel ingsvrijheid aandeelhouder . .. 218 e. v., 239
functie van artikel 2:8 226,227,230,231 e.v.
invloed van besloten verhouding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 229 e. v.
overeenstemming met betarnelijkheidsnorrn 227 e.v.
toepassingsgebied van artikel 2:8 226,227, 233 e.v.

Schade
aard van 262 e. v.
aanwezigheid van 282, 284 e.v.
toekomstige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 283, 284

Schade-actie aandeelhouder: zie Aandeelhouder
Schadevergoeding

afdracht van winst: zie Winstafdracht
anders dan in geld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 278
ongerechtvaardigde verrijking als basis . . . . . . . . . . . . . . . . . 286 e.v.
overdracht van opportunity: zie Overdracht van opportunity
schade als voorwaarde: zie Schade, aanwezigheid van

Selbsteintritt 74, 170
Solornine-regel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 48 e.v.
Strict trust-regel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 56

Tegenstrijdig belang
algemeen 3,70, 74, 146, 147, 148, 149,258
besluit met directe externe werking 133 e. v.
besluitvorming: betrokkenen, stemonthouding
en uitsluiting van beraads\aging . . . . . . . . . . . . . . . . .. 136 e.v., 163 e.v.
besluitvorming bij besloten verhouding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 139
cumulatie regels besluitvorming en vertegenwoordiging . . . . . . . .. 129 e. v.
pi icht om aandeelhouders te informeren . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 135 e. v.
verstrengeling van belangen en enqueterecht . . . . . . . . . . . . . . .. 160 e.v.

Titulatuur functionarissen in Amerikaans recht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 18
Toekomstige activiteiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 103
Treuepflicbt

algemeen 87 e.v., 180, 181, 183, 192
invloed aard rechtsbetrekking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 90

339



Trefwoordenregister

invloed hoogte vergoeding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 81
toepassing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 89 e.v.
toepassing op aandeelhouders AG 223 e. v., 243 e. v.
toepassing op hoge functionarissen . . . . . . . . . . . . . . . . 172, 173, 187, 188
toepassing op leden Verwaltungsrat 157 e.v., 212

Treu und Glauben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 87 e.v.
Trustrecht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 12, 52

Uitstoting: zie Geschillenregeling
Uittreding: zie Geschillenregeling

Vennootschappelijke wil tot samenwerking: zie Affectio societatis
Verantwoordingsplichten: zie Informatie- en verantwoordingsplichten
Verbodsactie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 264, 284
Vergoeding aan functionaris 80, 82
Vergoeding voor vrijgave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 121 e.v.
Verkrijging voor een ander (artikel 3: I 10) 271 e.v., 280, 287
Vertrouwelijke informatie, toegang tot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 82
Vertrouwensbeginsel 78, 79
Vertrouwensrelatie 13 e.v., 82, 84 e.v., 90, 91, 191, 192
Verwaltungsrat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 157 e.v.
Verwantschap met bedrijfsactiviteiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27, 102
Voorrangsrechtvennootschapt.a.v. opportunity 118,119,121,122
Vrijgave

algemeen 5, 117 e.v.
besluitvorming . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 125

bevoegd orgaan 128 e. v
binnen redelijke termijn 123, 124
tegenstrijdig belang: zie Tegenstrijdig belang
informatieverstrekking 126, 127
inhoud van besluit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 139

karakter van vrijgave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 117 e. v.
ten gunste van wie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 119 e. v.
tegen voorwaarden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 121 e.v.
voorafgaande melding. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 125, 126
voorstellen American Law Institute 125

Wanbeleid: zie Enqueterecht
Waste of corporate assets 122, 123
Werknemer

aansprakelijkheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 198 e.v,
beschikking over arbeidskracht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 174 e.v., 194
concurrentieverbod 177 e. v., 189, 194 e. v.
gezagsverhouding 174, 175
hoge functionaris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 172 e. v.
informatieplichten '" . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 186 e.v., 194 e.v., 199
met lager functieniveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 194 e. v.

340



Trefwoordenregister

nevenactiviteiten: zie Onverenigbaarheid van activiteiten
norm van goed werknemer
(artikel 7A:1639d) 177,178,179,180,186,188 e.v.
ontslag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 202
part-time . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 181
positie/functie bij werkgever . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 190, 194 e. v., 197
rol bij toeeigening opportunity 192 e. v.
verplichting om arbeid naar beste vermogen
te verrichten (artikel 7A: 1639) 188 e. v.

Winstafdracht 201,281 e.v.
afwachtende houd ing . . . . . . . . . . . . . .. 283 e. v.
toekomstige schade 284

Zakelijk gebonden wil: zie Verkrijging voor een ander

341





Verscbenen uitgaven van bet Scboordijk Instituut in
de reeks Center for Company Law

De toekomst van de fusiegedragsregels
M.J. G. C Raaijmakers, O. de Savomin Lohman, L. Timmerman en
CAE. Uniken Venema

De cooperatie
R. C.J. Galle

De Europese vennootschap
Enkele beschouwingen omtrent het ontwerp-Statuut (1991) voor een
Europese vennootschap

CR. Huiskes

Herziening van de Fusiecode
M.J. G. C Raaijmakers en CAE. Uniken Venema

De cooperatie in eigentijds perspectief
Over de wettelijke definitie en de plaats van de cooperatie in het systeem
van rechtspersonen

R. CJ. Galle

De stichting in concernverband
Enkele privaatrechtelijke en fiscaalrechtelijke beschouwingen

R. W.F. Hendriks

Rekenplicht en aansprakelijkheid
Over administratie, rekening en verantwoording

L.L.M. Prinsen

Corporate opportunities
Over de toeeigening door functionarissen van aan de vennootschap
toebehorende business opportunities

A.F. Verdam

343







Bibliotheek K. U. Brabant

1111111111 If II 1111111111111111 III I 1 II 1111 111""1111111111 j
17000012494580


	Beknopte inhoudsopgave
	Uitgebreide inhoudsopgave
	Lijst van gebruikte afkortingen
	HOOFDSTUK 1 
Inleiding
	1 Corporate opportunities: verkenning van het onderwerp
	2 Verwantschap met andere onderwerpen
	3 Probleemstelling en wijze van behandeling
	4 Terminologie
	HOOFDSTUK 2
 Amerikaans recht
	1 Grondslag en hoofdregel
	2 Casusposities in rechtspraak
	3 Kwalificatie van de opportunity
	4 Voorstellen van Brudney en Clark en van American Law 
Institute
	5 Hantering van begrip corporate opportunity in deze studie
	HOOFDSTUK 3
 Loyaliteitsverplichtingen
	1 Inleiding
	2 Beginsel van loyaliteit
	3 Relevante factoren
	4 De Treuepflicht in bet Zwitserse recht
	5 Uit loyaliteitsbeginsel voortvloeiende regel voor corporate
opportunities
	HOOFDSTUK 4 
Kwalificatie van de opportunity en vrijgave
	1 Kwalificatie: criterium
	2 Kwalificatie: relevante factoren
	3 KwaUficatie:corrigerende factoren?
	4 Vrijgave: voorvragen verband houdend met aard van vrijgave
	5 Vrijgave: te onderscheiden aspecten
	6 Vrijgave: betrokkenen bij besluitvorming
	7 Vrijgave: inhoud van besluit tot vrijgave
	HOOFDSTUK 5 
Betrokkenen
	1 Bestuurder: inleiding
	2 Bestuurder: rechtsgronden voor verbod toeeigening van
corporate opportunities
	3 Bestuurder: verplichtingen uit artikel 2:9
	4 Bestuurder: verplichtingen als opdrachtnemer
	5 Bestuurder eo hoge functionaris: verplichtingeo aIs werknemer
	6 Overige werknemers
	7 Sancties bij schending van verplichtingen als werknemer
	8 Commissaris
	9 Aandeelhouder: inleiding
	10 Aandeelhouder: in aanmerking komende rechtsgronden
	11 Aandeelhouders: verplichtingen met betrekking tot corporate
opportunities
	HOOFDSTUK 6 
Scbadevergoeding
	1 Inleiding
	2 Overdracht van opportunity
	3 Afdracht van winst
	4 Afwezigheid van schade vanwege onmogelijkheid van vennoot-
schap om corporate opportunity aan te wenden
	HOOFDSTUK 7
 Samenvatting en conclusies
	Summary
	Geraadpleegde literatuur (met verkorte citeertitel)
	Register van aangebaalde jurisprudentie
	Trefwoordenregister
	Verscbenen uitgaven van bet Scboordijk Instituut in
de reeks Center for Company Law



