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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). 
 
© 2014 KienhuisHoving N.V. 
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IS EEN VORDERING (TOCH) 
OVERGEDRAGEN (OF VERPAND), 
OOK AL IS DAT CONTRACTUEEL 
UITGESLOTEN? 
 
Hendrie Aarnink 

Deze voor de financierings- en insolventierechtpraktijk 

belangrijke rechtsvraag is aanleiding geweest voor het arrest, 

dat op 21 maart jl. door de Hoge Raad is gewezen (Coface 

Finanz GmbH/Intergamma). 

Wat speelde er in Coface Finanz GmbH/Intergamma? 

  

In de algemene inkoopvoorwaarden van Intergamma als afnemer 

staat dat AFK (Deutschland) als leverancier zonder voorafgaande 

schriftelijke toestemming van Intergamma de rechten en 

verplichtingen uit de overeenkomst met Intergamma niet aan derden 

mag overdragen. 

  

Hieronder wordt in de regel ook verstaan een verbod van de 

leverancier tot het overdragen van vorderingen op de afnemer aan 

derden; een zogenaamd “cessieverbod”. Veelal wordt, naast een 

cessieverbod, tevens een verpandingverbod in de algemene 

inkoopvoorwaarden opgenomen. Het doel van dergelijke bedingen is 

om de rechtspositie als afnemer zoveel mogelijk te beschermen. 

Zonder dit beding zou de afnemer na overdracht zijn 

verrekeningspositie met de leverancier kunnen verliezen of zou voor 

de afnemer een verrekeningbevoegd ontstaan met een voor hem 

onbekende, minder solvabele partij. Daarnaast brengt dit beding de 

zekerheid voor de afnemer mee dat hij te allen tijde bevrijdend aan 

zijn leverancier kan betalen; met name als het gaat om een 

bestendige handelsrelatie. 

  

In Coface Finanz GmbH/Intergamma had AFK, dat elektronica aan 

Intergamma heeft verkocht en geleverd, haar vorderingen op 

Intergamma aan Coface gecedeerd. Coface is een (Duitse) 

kredietverlener van AFK. 

Na de cessie verlangde Coface betaling van Intergamma. Afgezien 

dat Intergamma het standpunt innam dat zij reeds bevrijdend aan 

AFK had voldaan, stelt Intergamma dat de cessie niet rechtsgeldig is 

vanwege het cessieverbod. 
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De vraag is wat de rechtsgevolgen zijn, zodra de leverancier (AFK) 

in strijd met dit beding handelt. Er zijn dan twee mogelijkheden: 

1. De vordering van de leverancier (AFK) op de afnemer 

(Intergamma) is niet aan de derde (Coface) overgedragen, 

omdat de vordering niet kán worden overgedragen en aldus 

onoverdraagbaar is (de zogenaamde “goederenrechtelijke 

werking”; het beding heeft ook werking tegenover een derde ). 

2. De vordering is wel overgedragen, maar de leverancier (AFK) 

pleegt met de inbreuk op het beding tegenover de afnemer 

(Intergamma) wanprestatie (de zogenaamde 

“verbintenisrechtelijke werking”; het beding heeft enkel 

werking in de relatie tussen de contractspartijen, de afnemer 

en zijn leverancier, maar kan dan niet aan een derde, zoals 

Coface, worden tegengeworpen). 

  

Eerder overwoog de Hoge Raad (Oryx/Van Eesteren) dat 

vorderingen niet (kunnen) zijn verpand, zodra in strijd met het 

verpandingsverbod is gehandeld. De Hoge Raad kwam tot dit 

oordeel, omdat met dit verbod goederenrechtelijke werking is 

beoogd. De vraag die daarop volgde, mede naar aanleiding van de 

kritiek op deze beslissing (omdat het Nederlands recht op dit punt 

afwijkt van andere Europese rechtstelsels), is, of élk verbodsbeding 

goederenrechtelijke werking toekomt. Deze vraag bleef tot het arrest 

van 21 maart jl. onbeantwoord. 

  

In Coface Finanz GmbH/Intergamma overweegt de Hoge Raad dat 

hij niet terug komt op Oryx/Van Eesteren, maar dat de vraag óf een 

verbodsbeding goederenrechtelijke dan wel verbintenisrechtelijke 

werking toekomt, moet worden uitgelegd naar objectieve maatstaven 

van de Haviltex-maatstaf (Pensioenfonds DSM-Chemie/Fox). Deze 

maatstaf houdt in dat moet worden vastgesteld of naar de bedoeling 

van partijen de leverancier zich alleen obligatoir verplicht de 

vordering niet over te dragen dan wel de vordering zelf 

onoverdraagbaar wordt. Daarbij is niet een zuiver taalkundige uitleg 

van het contractuele beding beslissend is, maar “de zin die partijen 

in de gegeven omstandigheden over en weer aan het beding 

mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs 

van elkaar mochten verwachten”, waarbij alle omstandigheden van 

het geval een rol kunnen spelen. 

  



Volgens de Hoge Raad geldt bij de uitleg van bedingen die de 

overdraagbaarheid van een vorderingsrecht uitsluiten, het 

uitgangspunt dat die bedingen uitsluitend verbintenisrechtelijke 

werking hebben, tenzij goederenrechtelijke werking is beoogd. 

Oftewel: wanneer de afnemer en zijn leverancier met het 

verbodsbeding geen goederenrechtelijke werking hebben bedoeld, 

kan het contractueel verbod tot cessie (zulks ook geldt voor 

verpanding) niet aan een derde worden tegengeworpen, zodat een 

overdracht (of verpanding) – in beginsel – dan rechtsgeldig is. In dat 

geval pleegt de leverancier tegenover de afnemer “slechts” 

wanprestatie. 

  

Slot: advies 

  

Wanneer u uw rechtspositie als afnemer optimaal wilt beschermen, 

is het wellicht zaak uw algemene inkoopvoorwaarden op dit punt 

eens tegen het licht te houden en, voor zoveel nodig, aan te passen. 

  

(Met name buitenlandse) Financiers en leveranciers, doen er 

verstandig aan om zich voorafgaand aan de kredietverlening goed 

voor te lichten over de rechtsgevolgen van de cessie- of 

verpandingsverboden naar Nederlands recht, zodat daarop 

eventueel kan worden geanticipeerd en verrassingen achteraf 

kunnen worden voorkomen. 

 

  



TOE-EIGENING VAN EEN 
‘CORPORATE OPPORTUNITY’ NIET 
ZONDER MEER TOEGESTAAN 
 
 Christian Huiskes 

De wet schrijft voor dat een rechtspersoon – zoals een B.V. – en 

degenen die op grond van de wet of statuten bij zijn organisatie 

zijn betrokken (bestuurders, commissarissen en 

aandeelhouders) zich volgens de normen van redelijkheid en 

billijkheid naar elkaar toe moeten gedragen (art. 2:8 lid 1 BW). 

Deze normen van redelijkheid en billijkheid brengen onder andere 

mee dat een bestuurder zich loyaal naar ‘zijn’ B.V. toe moet opstellen, 

in die zin dat de B.V. er op mag vertrouwen dat de bestuurder zich bij 

zijn handelen laat leiden door het belang van de B.V. en haar 

onderneming en niet door andere (privé-) belangen. Dit betekent 

bijvoorbeeld ook dat, indien u als bestuurder kennis neemt van een 

mogelijkheid voor de B.V. om een transactie aan te gaan of een 

zakelijke activiteit te ontplooien, die past in het kader van haar 

bedrijfsvoering en waarvan het voor u kenbaar is dat de B.V. daarbij 

een redelijk belang heeft of zou kunnen hebben, u deze zakelijke 

kans (meestal aangeduid als ‘corporate opportunity’) aan de B.V. 

moet aanbieden en u zich deze kans niet zonder meer mag toe-

eigenen. 

  

Een corporate opportunity kan zich in verschillende 

verschijningsvormen voordoen. Zo kan het zijn dat u als 

bestuurder/werknemer van de B.V. een uitvinding doet die een 

verbetering betekent van het bestaande product dat de B.V. op de 

markt brengt. Door voor deze uitvinding op eigen naam intellectuele 

eigendomsrechten aan te vragen, en deze in een andere 

vennootschap verder te ontwikkelen, onthoudt u de B.V. een 

corporate opportunity. Van een corporate opportunity, en het 

onthouden daarvan aan de B.V., is ook sprake indien u bijvoorbeeld 

als bestuurder/aandeelhouder in het faillissement van de B.V. ‘voor 

een appel en een ei’ voorraden van de curator koopt, terwijl u deze – 

zonder de curator hierover in te lichten – op dat moment al voor het 

drievoudige bedrag heeft doorverkocht aan een derde, waardoor de 

boedel een aanzienlijk bedrag misloopt. Ook is van (de onthouding 

van) een corporate opportunity sprake indien de bestuurder en de 

controller namens de B.V. aannemingsovereenkomsten sluiten voor 

de bouw van een kantoorpark, waarbij de aanneemsom wordt 
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voldaan in grondposities, maar zij deze grondposities vervolgens 

overdragen aan en laten ontwikkelen door een privé-vennootschap. 

  

In al deze gevallen dient u als bestuurder de corporate opportunity 

(eerst) aan te bieden aan de B.V. Dat doet u door uw 

medebestuurder(s) of – indien u enig bestuurder bent – de raad van 

commissarissen en/of de algemene vergadering hierover te 

informeren. Het is uiteindelijk aan de B.V. om te beoordelen of zij de 

corporate opportunity zelf wenst te benutten dan wel (aan u) wenst vrij 

te geven. U dient zich daarbij te bedenken dat, indien het bestuur 

hierover een besluit moet nemen, het u als bestuurder – vanwege de 

daarbij spelende conflicterende belangen tussen die van de B.V. en 

die van u – niet is toegestaan deel te nemen aan de beraadslaging en 

besluitvorming (art. 2:239 lid 6 BW). 

  

Bij de beoordeling of een corporate opportunity wel of niet aan de B.V. 

zou moeten toevallen, kunnen verschillende factoren relevant zijn. 

Bijvoorbeeld in hoeverre deze zakelijke kans verwant is aan de 

huidige of in de toekomst te verwachten ondernemingsactiviteiten van 

de B.V. en in hoeverre deze inpasbaar is in de onderneming van de 

B.V. Ook is relevant in hoeverre de corporate opportunity voor de B.V. 

realiseerbaar is. Dit laatste staat uitsluitend ter beoordeling van de 

B.V. Het is niet aan de betrokken bestuurder om al op voorhand zelf 

te beslissen dat de corporate opportunity voor de B.V. niet 

realiseerbaar is, bijvoorbeeld omdat de B.V. financieel niet in staat is 

de corporate opportunity te benutten. 

  

Hiervoor werd vooral gesproken over de bestuurder. Het is ook bij 

uitstek de taak van de bestuurder om een corporate opportunity te 

signaleren en voor de B.V. bruikbaar te maken. Desalniettemin geldt 

het verbod om zich een corporate opportunity toe te eigenen, zonder 

voorafgaande goedkeuring van de B.V., ook voor andere 

‘functionarissen’, zoals aandeelhouders, commissarissen en – via de 

norm van ‘goed werknemerschap (art. 7:611 BW) – ook voor 

bepaalde hooggeplaatste werknemers, die nauw verbonden zijn bij de 

B.V., zoals bedrijfsleiders of controllers. 

  

Welke sanctie staat er nu op toe-eigening van een corporate 

opportunity, zonder voorafgaande vrijgave hiervan door de B.V.? 

Indien men de rechtspraak op dit punt bestudeert, valt in de eerste 

plaats op dat rechters maar zelden uitdrukkelijk aanknopen bij het 

begrip corporate opportunity. In veel gevallen worden kwesties als 

deze benaderd vanuit de invalshoek van tegenstrijdig belang, 



oneerlijke concurrentie, onrechtmatig handelen en/of onbehoorlijk 

bestuur. In al deze gevallen kan de betrokken bestuurder 

aansprakelijk worden gesteld voor de schade die de B.V. heeft 

geleden door het aan haar onthouden van de corporate opportunity. 

Daarnaast is het ook mogelijk om onderliggende besluiten door de 

rechter te laten vernietigen, omdat zij in strijd zijn genomen met de 

redelijkheid en billijkheid die de bestuurder tegenover de B.V. in acht 

had behoren te nemen. Ook kan het toe-eigenen van een corporate 

opportunity, zonder goedkeuring van de B.V., in een 

enquêteprocedure gegronde redenen opleveren om te twijfelen aan 

een juist beleid of uiteindelijk wanbeleid opleveren, in welk geval de 

Ondernemingskamer van het Hof in Amsterdam ver gaande 

(onmiddellijke) voorzieningen kan treffen, zoals een schorsing of 

vernietiging van besluiten. 

VRIJSTELLING 
DEPONERINGSVERPLICHTING VOOR 
OP UW B.V.? 
 
 Frank Röben 

Heeft u onlangs uw onderneming verkocht en wilt u niet langer 

uw jaarrekening van uw (personal holding-) B.V. openbaar 

maken? Of bouwt u simpelweg pensioen op in eigen beheer en 

voelt  u niets voor de deponeringsverplichting? 

Iedere B.V. in Nederland heeft in beginsel de verplichting om de 

jaarcijfers te publiceren. In bepaalde situaties kunt u evenwel in 

aanmerking komen voor een volledige vrijstelling van publicatie van 

de jaarrekening. De wet bepaalt dat zolang de B.V. geen winst beoogt 

en als ‘kleine onderneming’ kan worden aangemerkt, geen financiële 

gegevens hoeven te worden gedeponeerd bij de Kamer van 

Koophandel. 

  

De voorwaarden om van deze vrijstelling gebruik te kunnen maken, 

luiden als volgt: 

 

- De ‘kleine’ B.V. beoogt geen winst; in de statuten wordt het 

statutaire doel opnieuw omschreven en expliciet wordt opgenomen 

dat de B.V. geen winstoogmerk heeft. Ook feitelijk dient de B.V. de 

behaalde voordelen op beleggingen te bestemmen voor aanvulling op 
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het pensioen, en niet voor dividend of reserves. Dat bij vroeg 

overlijden van de pensioengerechtigde(n) het in de B.V. 

achterblijvende vermogen toevalt aan (de erfgenamen van) de 

aandeelhouder, die meestal dezelfde is als degene voor wie het 

pensioen was opgebouwd, doet hieraan niet af. 

 

- Bij het handelsregister dient een verklaring van een openbaar 

accountant te worden gedeponeerd, waaruit blijkt dat de B.V. in het 

betreffende boekjaar geen werkzaamheden heeft verricht buiten de 

doelomschrijving en dat deze vrijstelling op hem van toepassing is. 

Tegenover de publicatievrijstelling staat evenwel een volgende 

verplichting. De B.V. dient aan schuldeisers alsmede aan 

aandeelhouders, certificaathouders en andere “vergadergerechtigden” 

de jaarstukken (balans met toelichting) kosteloos toe te zenden of ter 

inzage te geven indien zij daarom verzoeken. Deze stukken moet dus 

nog steeds opgesteld worden. 

  

Indien op de vrijstelling een beroep wordt gedaan, is van groot belang 

dat aan de voorwaarden wordt voldaan. Een onjuiste toepassing kan 

namelijk met zich meebrengen dat geen jaarstukken worden 

gedeponeerd terwijl dat wel vereist zou zijn. Het niet (tijdig) 

deponeren van de jaarrekening kan met name vervelende gevolgen 

hebben bij een faillissement. De wet bepaalt dat ingeval het bestuur 

niet voldaan heeft aan de tijdige publicatie van de jaarrekening, het 

zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld. Deze onbehoorlijke taakvervulling 

wordt vermoed een belangrijke oorzaak van het faillissement te zijn, 

hetgeen kan leiden tot hoofdelijke aansprakelijkheid van alle 

bestuurders. 

Graag assisteren wij u bij een juiste toepassing van een beroep op 

deze vrijstelling. 

  



BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID 
BIJ STICHTINGEN EN 
VERENIGINGEN: 
CONSULTATIEDOCUMENT 
VERSCHENEN 
 
Jennifer Rozeboom 

Van bestuurders en toezichthouders van rechtspersonen wordt 

verwacht dat zij hun taak behoorlijk vervullen. Tussen de 

B.V./N.V. aan de ene kant en stichtingen en verenigingen aan de 

andere kant bestaan echter enkele niet onbelangrijke verschillen 

met betrekking tot de wettelijke grondslagen voor 

aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders. In 

februari 2014 is een consultatiedocument met een voorstel tot 

een wetswijziging verschenen. Burgers en organisaties kunnen 

via internet op dit voorstel reageren. 

Doel van het voorstel is het verduidelijken en uniformeren van de 

wettelijke regels op het punt van bestuur en toezicht binnen de 

verschillende rechtspersonen. Tot nu toe is onduidelijk wat onder een 

behoorlijke taakvervulling door bestuurders en toezichthouders bij 

stichtingen en verenigingen moet worden verstaan. Het is alleen 

zeker dat ze voor de uit de onbehoorlijke taakvervulling 

voortvloeiende schade aansprakelijk kunnen worden gesteld. Anders 

dan bij de B.V./N.V., bestaan er voor bestuurders en toezichthouders 

bij stichtingen en verenigingen geen of onduidelijke wettelijke regels 

wat betreft hun taken en verantwoordelijkheden en de normen 

waaraan zij zich hebben te houden. Daardoor ontbreken er ook 

duidelijke grondslagen om hen uiteindelijk aansprakelijk te kunnen 

stellen. Het voorstel beoogt deze regels vast te stellen dan wel te 

verduidelijken. In het navolgende worden de boogde veranderingen 

kort uiteengezet. 

Om te beginnen wordt de regel dat bestuurders van een B.V./N.V. bij 

hun taakvervulling het belang van de vennootschap moeten 

behartigen uitgebreid tot alle rechtspersonen. Voor toezichthouders bij 

stichtingen en verenigingen bestaat thans geen regeling. Dit zal gaan 

veranderen en gelijk zijn met de regeling omtrent bestuurders. Dus 

ook voor bestuurders en toezichthouders bij stichtingen en 

verenigingen zal uitdrukkelijk gelden dat zij zich bij de uitoefening van 

hun bestuurlijke c.q. toezichthoudende taken moeten richten naar het 

belang van de stichting of vereniging. 
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Ook de regelingen omtrent aansprakelijkheid zullen strikter worden. 

Voor de bestuurders bestaat al een algemene grondslag voor 

aansprakelijkheid in geval zij hun bestuurstaak onbehoorlijk vervullen. 

Voor toezichthouders bij stichtingen en verenigingen geldt echter dat 

zij op dit moment alleen aansprakelijk kunnen worden gesteld in het 

geval van een faillissement en de stichting of vereniging een 

onderneming drijft en dus vennootschapsbelasting moet betalen. Het 

consultatiedocument bevat een uniforme regeling omtrent 

aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders van alle 

rechtspersonen, ongeacht of sprake is van een faillissement en een 

commerciële stichting of vereniging. 

 

Voor stichtingen en verenigingen bevat het voorstel nog meer 

wijzigingen. Zo wordt ook een wettelijke grondslag voor de instelling 

van een toezichthoudend orgaan voorgesteld. Weliswaar kennen veel 

stichtingen en verenigingen in de praktijk al een toezichthoudend 

orgaan (vaak op basis van specifieke regelgeving, zoals governance 

codes), maar een algemene wettelijke grondslag daarvoor ontbrak. 

Een algemene wettelijke grondslag wordt voor stichtingen wenselijk 

geacht, omdat stichtingen geen leden(orgaan) kennen en er dus 

minder controle is op het handelen van bestuurders. 

 

Een regeling, die het recht tot besluitvorming in geval van een 

tegenstrijdig belang uitsluit, bestaat op dit moment alleen voor de 

B.V./N.V. Deze regeling zal volgens het voorstel gaan gelden voor 

alle rechtspersonen. In het geval van een tegenstrijdig belang tussen 

enerzijds de bestuurder of toezichthouder en anderzijds de 

rechtspersoon mag de betreffende bestuurder c.q. toezichthouder niet 

meer deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming omtrent het 

betreffende onderwerp. Als er geen bestuurder meer overblijft die een 

besluit kan nemen, gaat de bevoegdheid over naar de raad van 

commissarissen of, bij het ontbreken daarvan, naar de algemene 

vergadering, tenzij de statuten anders bepalen. 

 

Bestuurders van stichtingen kunnen op dit moment alleen op verzoek 

van het openbaar ministerie of van een belanghebbende door de 

rechter worden ontslagen indien de bestuurders in strijd handelen met 

de wet of de statuten of zich schuldig maken aan (financieel) 

wanbeheer. Dit blijkt in de praktijk niet voldoende te zijn. Voor 

toezichthouders bestaat een dergelijke regeling niet. Voorgesteld 

wordt dat zowel bestuurders als toezichthouders ook op verzoek van 

het openbaar ministerie of belanghebbenden door de rechter kunnen 



worden ontslagen indien zij het belang van de stichting zodanig 

schaden dat het voorduren van hun bestuurderschap of lidmaatschap 

van het toezichthoudend orgaan in redelijkheid niet meer kan worden 

geduld. 

Tenslotte verdient het overgangsrecht aandacht. Het overgangsrecht 

bepaalt namelijk dat de wetswijziging met onmiddellijke ingang in 

werking treedt. Achtergrond van deze bepaling is volgens het voorstel 

dat de beoogde wijzigingen eigenlijk nu al ongeschreven recht zijn. 

 

Het is thans niet helemaal duidelijk wanneer het definitieve 

wetsvoorstel verschijnt. 

 


