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DISCLAIMER 

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KienhuisHoving N.V. mag niets uit deze 
uitgave worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij 
elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier. Tegen het 
forwarden van de nieuwsbrief in zijn geheel aan derden bestaat geen bezwaar, mits dit gebeurt 
in ongewijzigde vorm, zonder commentaar en met volledige bronvermelding (bestaande uit: 
“Nieuwsbrief Ondernemingsrecht, KienhuisHoving N.V., www.kienhuishoving.nl”). 
 
De informatie in deze nieuwsbrief, die kosteloos wordt verspreid, is bedoeld ter voorlichting van 
cliënten en andere relaties en kan niet worden gebruikt als advies in individuele situaties. In die 
gevallen kan vanzelfsprekend een op de specifieke situatie toegesneden deskundig advies 
worden gegeven. 
 
Hoewel deze nieuwsbrief met de grootst mogelijke zorgvuldigheid tot stand is gekomen, 
aanvaardt KienhuisHoving geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of andere 
onjuistheden (of de gevolgen daarvan). 
 
© 2015 KienhuisHoving N.V. 
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TELEFOONTAPS MOGEN ALS 
BEWIJS VOOR KARTEL GEBRUIKT 
WORDEN 
Edwin Schotanus | Anniek van Diggele 

Dat het OM vele telefoongesprekken afluistert en opneemt is 

een publiek geheim. De toelaatbaarheid en waarde van deze 

taps als bewijs liggen gevoelig. In het bijzonder ten aanzien 

van ACM, nu zij zelf geen bevoegdheid heeft om telefoons te 

tappen. Mag de ACM wel de informatie gebruiken die zij van 

het OM krijgt toegespeeld, of is dit onrechtmatig dan wel een 

inbreuk op het recht op privacy (art. 8 EVRM)? 

ACM mag gebruik maken van tapgegevens 

De Rechtbank Rotterdam oordeelde in eerste instantie dat van dit 

laatste geen sprake was. In hoger beroep oordeelde het CBb (in 

kwesties met betrekking tot prijsafspraken tussen bouwbedrijven 

evenals tussen inzamelaars van scheepsafval) dat de inhoud van 

de telefoontaps rechtmatig door het OM zijn verkregen en ook 

rechtmatig aan ACM zijn verstrekt. De aldus verkregen informatie 

mocht dan ook als bewijs dienen op grond waarvan ACM 

bestuurlijke boetes kon opleggen. 

 

Onderbouwing 

Dit oordeel onderbouwt het CBb als volgt. Net als de Rechtbank in 

eerste instantie, is het CBb van oordeel dat de overgedragen 

telefoontaps kwalificeren als ‘strafvorderlijke gegevens’ in de zin 

van art. 1 sub b Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens 

(‘Wjsg’). Deze mocht het OM aan ACM verstrekken, kort gezegd 

omdat ACM als toezichthouder een zwaarwegend belang dient, 

namelijk het economisch welzijn van Nederland. Dit was niet in 

strijd met art. 8 EVRM omdat (i) de taps zijn geplaatst met een 

machtiging van de rechter-commissaris; (ii) de bevoegdheid tot 

verstrekking van tapgegevens wettelijk is verankerd in (art. 39f 

van) de Wjsg; (iii) de Wjsg een met voldoende waarborgen 

omklede rechterlijke procedure is; en (iv) aannemelijk is dat ACM 

de informatie niet op een andere - minder belastende - manier had 

kunnen verkrijgen. Ook de omstandigheid dat ACM zelf geen 

bevoegdheid toekomt om taps te plaatsen, maakt niet dat het 

gebruik van de verstrekte tapgegevens door ACM ontoelaatbaar 

is. Immers, hoewel de (actieve) bevoegdheden van ACM om 

gegevens te verzamelen zijn begrensd, geldt dat niet voor de 
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gegevens die ACM mag ontvangen. Het bewijsmateriaal is dan 

ook rechtmatig door het OM verkregen en aan ACM verstrekt. 

ACM mocht hiervan dan ook gebruik maken bij het nemen van het 

boetebesluit. 

 

Europa 

Ook vanuit Europees perspectief is het tweetal uitspraken 

interessant. Het past in het verlengde van een recente uitspraak 

van het Gerecht van Eerste Aanleg van de Europese 

Gemeenschappen.  In die kwestie had de Europese Commissie 

als toezichthouder boetes opgelegd aan Chiquita en Pacific in 

verband met coördinatie van marktgedrag en het uitwisselen van 

concurrentiegevoelige informatie op het gebied van bananen. De 

Commissie beschikte daarbij over documenten, welke zij van de 

Italiaanse belastingdienst had verkregen. De documenten waren 

in handen van de belastingdienst gekomen tijdens nationale 

inspecties van het huis en kantoor van een werknemer van 

Pacific. Hoewel Pacific betoogde dat hiermee essentiële 

procedurele waarborgen werden geschonden, oordeelde het 

Gerecht dat de overdracht van informatie door een nationale 

strafrechtelijke autoriteiten aan de Commissie een kwestie is van 

nationaal recht. Nu de overdracht in kwestie niet onrechtmatig is 

verklaard door een nationale rechter, kunnen de documenten niet 

worden beschouwd als ontoelaatbaar bewijs. 

 

Tot slot 

Nu ook het Gerecht naar de nationale rechter (ver)wijst voor een 

oordeel over de toelaatbaarheid van door nationale strafrechtelijke 

autoriteiten overgedragen informatie als bewijs, zijn de uitspraken 

van het CBb des te belangrijker. Deze hebben tot gevolg dat 

zowel ACM als de Europese Commissie voortaan strafvorderlijke 

gegevens - zoals informatie uit telefoontaps - mag gebruiken als 

bewijs voor mededingingsrechtelijke inbreuken. Nu ACM niet 

bevoegd is om zelfstandig dergelijke informatie te verzamelen, 

verkrijgt zij hiermee indirect meer opsporingsmogelijkheden. De 

bron van informatie van ACM is dan ook vergaand uitgebreid, 

hetgeen ten koste lijkt te gaan van het recht op privacy. 

 

  



DE VALKUILEN OP HET 
OVERNAMEPAD VAN EEN 
CORPORATE FINANCE ADVISEUR 
Adriaan de Buck  

Uit een recente uitspraak blijkt dat de corporate finance 

adviseur bij de behartiging van de belangen van de 

opdrachtgever zèlf ook goed op zijn (eigen) tellen moet 

passen. 

Verkoper besluit na lange onderhandelingen, waarin hij wordt 

bijgestaan door een CF adviseur, de aandelen in zijn bedrijf te 

verkopen aan Koper A. Op verzoek van Verkoper heeft de CF 

adviseur een koopovereenkomst opgesteld die door Verkoper en 

Koper A wordt ondertekend. De inkt van de handtekeningen is 

echter nog niet droog of er wordt beslag gelegd op de aandelen 

door een andere potentiële Koper B. Wat blijkt: terwijl de CF 

adviseur in gesprek was met Koper A, voerde Verkoper zelf 

onderhandelingen met Koper B. 

 

De mededeling van Verkoper dat de aandelen zijn verkocht aan 

een andere gegadigde wordt door Koper B direct beantwoord met 

een beslaglegging op de aandelen. Verkoper gaat vervolgens in 

gesprek met Koper A en de CF adviseur. Daarbij heeft, volgens 

Verkoper, Koper A het getekende koopcontract (letterlijk!) 

verscheurd. Waarom en met welk doel dit is gebeurd, wordt 

overigens niet duidelijk. Hoe dan ook, vervolgens hervat Verkoper 

de besprekingen met Koper B hetgeen leidt tot overeenstemming 

over een fusie tussen de bedrijven van Verkoper en Koper B. 

Alvorens deze fusie goed en wel kan worden geëffectueerd legt 

Koper A echter op zijn beurt beslag op de aandelen. Verkoper 

betaalt daarop een afkoopsom aan Koper A ter opheffing van het 

beslag, waardoor de fusie met Koper B alsnog doorgang kan 

vinden. 

 

Rekening betwist: CF adviseur stapt naar de rechter 

De CF adviseur maakt bij Verkoper aanspraak op betaling van zijn 

succes fee, maar Verkoper weigert te betalen en de CF adviseur 

is genoodzaakt de rechter in te schakelen. De Rechtbank stelt de 

CF adviseur in het gelijk, waarna de Verkoper hoger beroep instelt 

bij het Hof Den Bosch. Verkoper stelt allereerst dat uit het 

verscheuren van het koopcontract door Verkoper en Koper A, in 
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aanwezigheid van de CF adviseur, volgt dat de CF adviseur zou 

hebben afgezien van zijn honorarium. Het Hof maakt met deze 

redenering evenwel korte metten. Het feit dat Koper A het contract 

heeft verscheurd en dat mogelijk de overeenkomst door partijen 

daarmee is beëindigd kan niet worden tegengeworpen aan de CF 

adviseur, die zelf op geen enkele wijze de indruk heeft gewekt dat 

hij zou afzien van betaling. Contract is contract, verscheurd of 

niet. Vervolgens beroept Verkoper zich erop dat de CF adviseur, 

na de bespreking waarbij het contract met Koper A is verscheurd, 

een half jaar heeft gewacht alvorens hij Verkoper heeft 

aangemaand tot betaling. Uit dit stilzitten mocht Verkoper, zo stelt 

hij, afleiden dat de CF adviseur geen aanspraak meer maakte op 

betaling. Ook van deze redenering laat het Hof, terecht, weinig 

heel. Het enkele feit dat de CF adviseur zo coulant is geweest een 

half jaar te wachten met incasso van de vordering is volstrekt 

onvoldoende om afstand van recht aan te nemen. Verkoper stelt 

ook nog dat het in strijd is met de redelijkheid en billijkheid dat de 

CF adviseur reeds bij enkele ondertekening van de 

koopovereenkomst aanspraak kan maken op betaling. Verkoper 

had dit natuurlijk al kunnen bedenken toen hij de CF adviseur 

inhuurde. Het zal daarom niet verbazen dat ook dit standpunt 

geen genade vindt in de ogen van het Hof.  

 

Waarschuwingsplicht CF adviseur? 

Tenslotte klaagt Verkoper dat de CF adviseur hem had moeten 

weerhouden van de “onbezonnen en uiterst riskante” 

ondertekening van het contract met Koper A. Daardoor zou 

Verkoper namelijk zijn vergevorderde onderhandelingen met 

Koper B moeten staken en mogelijk schadeplichtig worden. De CF 

adviseur heeft, aldus Verkoper, verzuimd hem hiervoor te 

waarschuwen en is niet zijn broeders hoeder geweest. Een 

tamelijk vergezocht argument, nu juist Verkoper -zo blijkt uit 

allerhande e-mails- grote druk op de CF adviseur heeft 

uitgeoefend om het contract zo snel mogelijk getekend te krijgen. 

Ook deze reddingsboei biedt Verkoper geen soelaas en Het Hof 

motiveert uitgebreid waarom niet. Daarbij overweegt het Hof dat 

van de CF adviseur, als professionele bemiddelaar, mag worden 

verwacht dat hij over de kennis beschikt om te beoordelen 

wanneer een contract is gesloten. Maar ook, dat hij kan inschatten 

wanneer onderhandelingen in een zover gevorderd stadium zijn 

dat deze niet meer straffeloos kunnen worden afgebroken én dat 

hij zijn opdrachtgever hiervoor waarschuwt. Vervolgens moet het 



Hof beoordelen of er inderdaad sprake was van vergevorderde 

onderhandelingen tussen Verkoper en Koper B en of de CF 

adviseur daarvan op de hoogte was. Het Hof stelt, in lijn met vaste 

rechtspraak, voorop dat hierbij een strenge maatstaf geldt waarbij 

de rechter zich terughoudend moet opstellen. Uitgangspunt is dat 

ieder van de onderhandelende partijen vrij is onderhandelingen af 

te breken, tenzij dit afbreken gezien het bij de wederpartij 

opgewekte vertrouwen of andere omstandigheden van het geval 

onaanvaardbaar zou zijn. Nota bene: in de praktijk wordt dit 

criterium zo strikt toegepast dat er tegenwoordig zelden tot nooit 

schadevergoeding bij afgebroken onderhandelingen wordt 

toegekend. Het Hof concludeert dat uit de informatie die de CF 

adviseur had ontvangen bleek dat er met Koper B werd gesproken 

over “nog nader in te vullen hoofdlijnen” en dat deze 

onderhandelingen daarmee niet zo ver waren gevorderd dat 

Verkoper deze niet meer kon afbreken. De CF adviseur heeft dus 

geen wanprestatie gepleegd door Verkoper niet hiervoor te 

waarschuwen.  

 

Tenslotte, zes jaar na ondertekening van de 

koopovereenkomst... 

Alle grieven van Verkoper worden uiteindelijk van tafel geveegd 

en de CF adviseur heeft –er van uitgaande dat Verkoper wel zo 

verstandig is geen cassatieberoep in te stellen tegen het arrest 

van het Hof- uitsluitsel omtrent betaling van zijn honorarium. Maar 

hierop heeft hij wel precies zes(!) jaar na ondertekening van het 

koopcontract moeten wachten! Conclusie: de CF adviseur doet er 

verstandig aan om bij het aannemen van de verkoopopdracht 

exclusiviteit te bedingen  zodat de opdrachtgever niet ook nog zelf 

de boer op gaat en de CF adviseur in de wielen rijdt. Neem een 

disclaimer op die aansprakelijkheid uitsluit voor het geval de 

opdrachtgever desondanks toch met andere gegadigden in 

gesprek gaat. En tenslotte, alhoewel de CF adviseur van nature 

een dealmaker is en geen ruziemaker: wees niet te coulant als het 

over de succes fee gaat. Vraag boter bij de vis, meteen na de 

champagne ter ere van de contractsondertekening! 

 

 

 

  



NIEUW VERGUNNINGSTELSEL 
VOOR KREDIETUNIES 
Jennifer Rozeboom  

Kredietunies als alternatieve financieringsvorm zijn voor 

MKB-ondernemingen in de afgelopen jaren aantrekkelijker 

geworden. Ook in de media wordt met enige regelmaat over 

(nieuwe) kredietunies gesproken. Het onderzoeksplatform 

Twente Board onderzoekt op dit moment in het kader van het 

plan “Twente werkt” welke vorm van kredietunie het beste 

past bij de regio Twente. Volgens het plan zullen 

ondernemingen in deze regio, naast de traditionele 

financiering door banken, kunnen profiteren van deze nieuwe 

financieringsvorm. 

Een kredietunie is een coöperatie van (MKB) ondernemers. De 

unie trekt geld aan binnen de ledenkring en verstrekt vanuit die 

gemeenschappelijk opgebouwde kas kredieten aan andere leden. 

In de praktijk blijkt dat ondernemers gemakkelijker bereid zijn om 

het risico van verlies te accepteren, omdat zij andere doelen - 

zoals het ondersteunen en coachen van andere bedrijven -  voor 

ogen hebben dan het maken van winst. 

 

Reden voor de toenemende aandacht voor kredietunies is de Wet 

Toezicht Kredietunies, die de oprichting van kredietunies 

makkelijker moet maken door de introductie van een nieuw 

vergunningstelsel. Op grond van de huidige Wft zijn kredietunies 

nog veelal gehouden voor hun kredietverleningsactiviteiten een 

bankvergunning te hebben. Deze regels inzake de bedrijfsvoering 

en solvabiliteit zijn zeer streng en sluiten niet aan bij het karakter 

van een kredietunie. Op dit moment maken kredietunies gebruik 

van alternatieve structuren om geen bankvergunning nodig te 

hebben. Dit is op lange termijn geen ideale oplossing. 

 

De Wet Toezicht Kredietunies voorziet in een zelfstandige, 

afgebakende plaats in de Wft voor kredietunies. Uitgangspunt blijft 

dat kredietunies een vergunning van De Nederlandsche Bank 

nodig hebben. Echter, de Wft voorziet in de volgende afwijkende 

regelingen: 

 

a. indien een kredietunie niet meer dan EUR 10 miljoen aan 

opvorderbare gelden aantrekt, is zij vrijgesteld van de 
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vergunningsplicht; 

 

b. indien een kredietunie meer dan EUR 10 miljoen aan 

opvorderbare gelden aantrekt, maar een balansomvang van 

minder dan EUR 100 miljoen én minder dan 25.000 leden heeft, 

dan heeft zij een vergunning voor de bedrijfsvoering nodig. Deze 

vergunning houdt in dat aan eisen moet worden voldaan met 

betrekking tot de geschiktheid en betrouwbaarheid van 

beleidsbepalers, een integere bedrijfsuitoefening, een minimum 

aantal dagelijkse beleidsbepalers, de zeggenschapsstructuur, het 

minimum bedrag aan eigen vermogen en de solvabiliteit. Deze 

eisen zijn afgestemd op de aard, omvang, risico’s en complexiteit 

van de door de kredietunie gedreven onderneming en minder 

zwaar dan de eisen die worden gesteld aan een bankvergunning; 

 

c. indien een kredietunie ook de grenzen als genoemd onder b. 

hierboven overschrijdt, heeft zij een reguliere bankvergunning 

nodig. 

 

Op dit moment is nog niet bekend wanneer de wet in werking 

treedt. Uiteraard volgen wij nauwkeurig de verdere 

wetgevingsprocedure. Heeft u vragen over kredietunies, neemt u 

dan contact op met de sectie Banking & Finance van 

KienhuisHoving. 

 

 

 


