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Deze drie taken kunnen alleen dan goed
worden velVUldwanneer de eerstgenoem-
de is veiliggesteld en op niveau wordt be-
oefend. omdat het ontbreken van reflectie-
waarbij wel degelijk 'ontdekkingen' worden
gedaan, ook al gaat het niet om natuulWe-
tenschappelijke kennis - uiteindelijk een
armetierige praktijk in de hand zal worden,
met schadelijke gevolgen voor de kwaliteit
van het maatschappelijk leven. Afstand ne-
men van de waan van de dag is daarvoor
een absolute voorwaarde. maar even be-
langrijk is dat de academische juristen we-
ten waarvan zij afstand nemen, met andere
woorden: dat zij voortdurend openstaan
voor signalen vanuit de praktijk. Nu is dat
naar ik meen niet zo problematisch als het
gaat om de contacten tussen de togabe-
roepen en de academische strafrechtsbe-
oefenaren. omdat deze laatsten als rech-
ter-plaatsvervanger actief zijn en de hoog-
leraren bijna zonder uitzondering in een to-
gaberoep actief zijn geweest, terwijl in de
rechtspraktijk een aantal strafrechtsjuristen
actief is met een academische achtergrond
(gepromoveerd, actief publicerend vaak,
soms ook bijzonder hoogleraar). Ik meen
dan ook dat het probleem van de communi-
catie met 'hef publiek het echte probleem
is (inclusief de communicatie met de poli-
tiek), en niet zozeer de contacten tussen de
academische 'theoretici' en de praktijk-
mensen, al wil ik dat niet helemaal weg-
poetsen. Maar die dialoog met de politiek,
zeg maar met de waan van de dag maar
ook met de terecht gevoelde urgentie, is
een zaak waarin de theoretici en de practici
elkaar moeten vinden, omdat zij elkaar - in
het belang van een rechtvaardige samenle-
ving - hard nodig hebben.

Noten:
1. F. V9lbruggen, E. Prakken & O. Roef, VOOI'be-

reidingshandelingen in het strafrecht (Preadvie-
zen 'lOCI" de Nederlands-Vlaamse Vereniging
voor Strafrecht, 8 oktober 2(04), Nijmegen:
Wolf legal Publishers 2004.

2. Pim Fortuyn, De puinhopen van acht jaar paars.
Karakter Uitgevers, Speakers Academy Uitgeve-
rij, Uithoorn, 2002, p. BHI1.

3. B. Böhler, Crisis in de rechtslaat, Amsterdam:
De Atbeiderspers 2004.
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Inleiding
Een vennootschap kan niet altijd door haar
directie vertegenwoordigd worden, indien
er sprake is van tegenstrijdige belangen. In
een dergelijke situatie dienen in ieder geval
bepaalde formaliteiten in acht te worden
genomen. Uit de uitspraak van de Hoge
Raad van 9 juli 2004 (JOR 2004, 266) blijkt
dat voor de eventuele aanwijzing van een
zogeheten bijzonder vertegenwoordiger
een uitdrukkelijk besluit van de aandeel-
houders nodig is. Daarnaast wordt nog
eens bevestigd dat de kring van gevallen
waarin sprake is van een tegensbijdig
belang ruim wordt getrokken.

De feiten
Een overnametransactie werd tot stand ge-
bracht met betrekking tot de holdingven-
nootschap Graphics Relations B.V.
('Graphics') en één van haar drie dochter-
vennootschappen. De andere twee doch-
tervennootschappen werden voorafgaand
aan de overname overgedragen aan de
entg aandeelhouder van Graphics. De over
te dragen dochter, Freriks Repro Service
B.V. ('FRS') had schulden aan een aantal
partijen uit haar voormalige groep. Eén
daarvan was de achtergebleven dochter
Duplicado B.V. ('Duplicado'). Ter zake van
die schuld aanvaardde Graphics hoofdelij-
ke aansprakelijkheid jegens haar (voonna-
lige) dochter Duplicado. Tevens verpandde
zij haar activa aan Duplicado terzake van
die schuld van FRS. Een en ander ge-
schiedde voorafgaand aan de beoogde
ontvlechting van de groep. Graphics werd
bij deze rechtshandelingen nog vertegen-
woordtgd door haar toenmalige bestuurder
en enig aandeelhouder landzaat. Beide
rechtshandelingen waren primair in het he-
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lang van Duplicado. Indirect was Landzaat
echter ook, als toekomstig enig aandeel-
houder van Duplicado, bij een en ander ge-
baat. Na de overname volgde het faillisse-
ment van zowel de schuldenaar FRS, als
van haar hoofdelijk verbonden moeder
Graphics. De vordering van Duplicado op
FRS werd door de curator in het faillisse-
ment van FRS erkend. Gezien de hoofdelij-
ke verbondenheid van Graphics werd
dezelfde vordering vervolgens ook in het
faillissement van Graphics ingediend.-' De
curator van Graphics weigerde evenwel tot
erkenning over te gaan.

De procedure
Nadat aldus de verificatie van de vordering
van Duplicado was geweigerd, volgde-een
civiele procedure, waarbij de curator van
Graphics in appel een beroep heeft gedaan
op de aanwezigheid van een tegenstrijdig
belang. Mede gezien de ongemotiveerde
betwisting van Duplicado ter zake werd
deze stelling door het Hof aanvaard. Te-
vens werd vastgesteld dat Duplicado zich
van bedoeld tegenstrijdig belang bewust
moet zijn geweest. Voorts onderzocht het
Hof wat in de statuten van Graphics was
bepaald omtrent vertegenwoordiging in ge-
val van tegenstrijdig belang. Daaromtrent
was in artikel 15 lid 3 bepaald: 'Indien de
vennootschap een rechtshandeling verricht
met, of een rechtsgeding voert tegen (n.)
de enige directeur, wordt zij vertegenwoor-
digd door een door de algemene vergade-
ring van aandeelhouders aang~wezen per-
soon: Het verweer van Duplicado ter zake
luidde dat in casu geen sprake was van een
rechtshandeling met een directeur. Het Hof
verwees evenwel naar de ratio van artikel
2:256 BW. Die zou in de visie van het Hof
gericht zijn op het vermijden van het risico
'dat een bestuurder bij zijn handelen (... ) te
zeer zijn persoonlijk belang laat overwe-
gen'. Het Hof overwoog voorts dat dit risico
zich ook kan voordoen bij een indirect te-
genstrijdig belang. Verder nam het Hof aan
dat de beschreven ratio van artikel 2:256
BW, ook de ratio was van de relevante sta-
tutaire bepaling. Aldus stond in de visie van
het Hof vast dat d,e aandeelhoudersverga-
dering van Graphics een bijzondere verte-
genwoordiger had moeten aanwijzen. Ten-
slotte constateerde het Hof dat een derge-
lijk besluit tot aanwijzing van een bijzonde-
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re vertegenwoordiger ontbrak. Gezien dit
alles concludeerde het Hof dat Landzaat
inderdaad niet bevoegd was geweest om
Graphics te vertegenwoordigen.

Hoge Raad
Duplicado is van bedoeld arrest in cassatie
gegaan, maar de aangevoerde cassatie-
middelen treffen in de ogen van de Hoge
Raad geen doel. De.Hoge Raad geeft on-
der meer aan dat wanneer op grond van ar-
tikel 2:256 BW sprake is van onbevoegde
vertegenwoordiging, de vraag van eventu-
ele nietigheid of vernietigbaarheid van de
betrokken rechtshandeling niet speelt. In
die situatie is de vennootschap eenvoudig-
weg niet (bevoegd) vertegenwoordigd -en
derhalve in het geheel niet aan de relevan-
te rechtshandeling gebonden: Daarnaast
wordt er op gewezen dat artikel 2:256 BW
niet slechts van toepassing is, indien zeker
is dat de betrokken rechtshandeling daad-
werkelijk tot benadeling zal leiden. Verder
geeft de Hoge Raad aan dat ook van tegen-
strijdig belang sprake is wanneer de direc-
teur/enig aandeelhouder heeft gehandeld
met een andere vennootschap waarbij hij
nauw betrokken is. Niet noodzakelijk is dat
de bestuurder in privé partij is bij de over-
eenkomst met de vennootschap. De Hoge
Raad geeft daarnaast aan dat in een derge-
lijk geval de belangen van de beide ven-
nootschappen niet noodzakelijkerwijs sa-
menlopen.
Mitsdien kan - aldus de Hoge Raad - ook
niet zonder meer worden aangenomen dat
de aandeelhoudersvergadering het onbe-
voegde handelen van de bestuurder (stil-
zwijgend) heeft bekrachtigd, terwijl van be-
krachtiging ook overigens in de onderhavi-
ge procedure niet was gebleken. Afsluitend
wijst de Hoge Raad -opde aan artikel 2:256
BW ten grondslag liggende beschermings-
gedachte. Daaruit volgt in de visie van de
Hoge Raad dat bij het bestaan van een
tegenstrijdig belang een uitdrukkelijk be-
sluit van de aandeelhouders nodig is om
een bijzondere vertegenwoordiger aan te
wijzen en dat een impliciet besluit daartoe
niet voldoende is.

Commentaar
1. Deze uitspraak is reeds uitgebreid be-
sproken door Van Veen (zie Bedrijfsjuridi-
sche Berichten 2004, nr. 19,p. 18ge.v.)en
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Van den Ingh (in zijn noot onder JOR 2004,
266). Beiden wijzen erop dat deze uit-
spraak voor een belangrijk deel de eerdere
uitspraken van de Hoge Raad inzake Me-
diasafe (JOR 1996, 45 en JOR 1998, 146)
en Sundat (JOR 2002, 111) volgt. Verder
wijst Van den Ingh op het feit dat nu voor
het eerst expliciet gesteld wordt, dat het
mogelijke nadeel van een rechtshandeling
voor de vennootschap, géén voorwaarde is
voor de toepassing van artikel 2:256 BW.
Voor het overige ziet hij dit arrest als een
bevestiging van de heersende leer, dat ook
de bestuurder die het tegenstrijdig belang
betreft ('de besmette bestuurder'), als de
bijzonder vertegenwoordiger kan worden
aangewezen. Van Veen wijst voorts op het
aspect dat bekrachtiging van de relevante
rechtshandelingen op twee manieren kan
plaatsvinden. In de eerste plaats op de
door Hoge Raad aangeduide wijze. Deze
houdt in dat de algemene vergadering als-
nog het vereiste besluit tot aanwijzing van
de bijzonder vertegenwoordiger neemt. Als
tweede weg ziet Van Veen de bekrachti-
ging namens de vennootschap van de
rechtshandeling zelf door een persoon, die
op grond van de statuten als zodanig be-
voegd tot vertegenwoordiging is (geble-
ven).

2. Het belangrijkste onderdeel van de uit-
spraak is m.i. het vereiste van een expliciet
aandeelhoudersbesluit. Er bleek meer no-
dig dan alleen de medewerking van de enig
aandeelhouder aan de desbetreffende
rechtshandeling. De stelling dat hij aldus
ook zichzelf aanwees als de vereiste bij-
zondere vertegenwoordiger, bleek niet te
volstaan. In de uitspraken van het Hof
Amsterdam van 22 maart 1984 (NJ 1985,
219) en van de Rechtbank leeuwarden
van 27 april 2003 (JOR 2003, 164) was al
eerder uitgemaakt, dat van de vereiste aan-
wijzing van de bevoegde bijzondere verte-
genwoordiger niet zomaar kon worden uit-
gegaan. In een eerdere uitspraak van de
Hoge Raad over dit onderwerp was nog wel
van impliciete aanwijzing uitgegaan (uit-
spraak van 1 oktober 1951, NJ 1952, 67).
Voorts had de Hoge Raad ook nog in haar
relatief recente uitspraak van 20 februari
2004 (JOR 2004, 93) een andersluidende
uitspraak gewezen over een goedkeurings-
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besluit. In die uitspraak werd impliciete
goedkeuring van een directiebesluit nog
wél aanvaard. Voor aanwijzingsbesluiten
ligt dat met de onderhavige uitspraak thans
in ieder geval anders. Het onderscheiden-
de aspect is dan klaarblijkelijk de bescher-
mingsgedachte achter artikel 2:256 BW. In
het licht daarvan blijkt een striktere nale-
ving van de relevante eisen noodzakelijk.

3. Op zichzelf maakt de uitspraak geen on-
bevredigende indruk. Niettemin lijkt een an-
dere uitkomst meer voor de hand te hebben
gelegen. Het oordeel is namelijk mede ge-
baseerd op een wat moeilijk te aanvaarden
uitleg door het Hof van de relevante statu-
taire bepaling omtrent tegenstrijdig belang.
Uitgaande van de omschrijving die A.-G.
Timmerman er aan geeft, was het uitgangs-
punt van bedoelde bepaling nu juist. dat de
directeur de vennootschap ook mocht ver-
tegenwoordigen in geval van tegenstrijdig
belang. De enige specifieke uitzondering
op dat algemene uitgangspunt vormde het
bepaalde in artikel 15 lid 3 van de statuten
van Graphics. Dat vereiste de aanwijzing
van een bijzonder vertegenwoordiger, in-
dien er (voor zover hier relevant:) sprake is
van een rechtshandeling meteen directeur.
Het Hof nam hieromtrent evenwel aan dat
de ratio van deze bepaling dezelfde was als
die van artikel 2:256 BW. Op grond daar-
van werd vervolgens geconcludeerd dat
ook gevallen van indirect tegenstrijdig be-
lang onder de reikwijdte van bedoelde be-
paling zouden vallen. Tegen een dergelijke
gelijkschakeling lijkt echter wel het nodige
in te brengen. Artikel 2:256 BW spreekt na-
melijk ondubbelzinnig over alfe gevallen
van tegenstrijdig belang, ten aanzien van
welke steeds onbevoegdheid van de direc-
tie het gevolg zou zijn. De opzet van de re-
levante statutaire regeling was echter -pre-
cies het tegenovergestelde: géén onbe-
voegdheid in geval van tegenstrijdig be-
lang, behoudens de concreet in artikel 15
lid 3 van de statuten omschreven uitzonde-
ringen: rechtshandelingen met de direc-
teur. In de literatuur lijkt voor de zienswijze
van het Hof verder ook weinig steun te vin-
den. Zo lijkt voor Dorresteijn zelfs iedere
twijfel op dit vlak uitgesloten (zie WPNR
5864, p. 135 e.v.). Uit zijn bespreking van
overeenkomstige statutaire regelingen
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blijkt dat hij het evident acht, dat een derge-
lijke specifieke bepaling juist niét mede ziet
op een indirect of kwalitaUef tegenstrijdig
belang. Ook Maeijer en Winter lijken deze
zienswijze aan te hangen (zie Asser-MaeiJ-
er 2~1I.2000. nr 296. p, 392. alsmede p,
van Schilfgaarde en J. Winter, Van de B.V.
en de N.V., dertiende druk, nr 69, p. 201).
Aldus leek tegen het oordeel van het Hof op
dit punt nog wel het nodige in te brengen.
De conclusie van de A.-G. lijkt ook in die
richting te wijzen. Hij deed de zaak echter
af met de constatering, dat in de cassatie-
mktdelen hieromtrent niet wordt geldaagd.
De Hoge Raad houdt het dan verder bij het
uitgangspunt, dat de strekking van de op
artikel 2:256 BW gebaseerde statutaire be-
paling, dezelfde zou zijn als van bedoeld
wetsartikel.

4. Zoals _ op pagina 98 van het 'Rapport
Vereenvoudiging en flexibilisering van het
Nederlandse B.V.-recht' aan de orde ge·
steld, bestaat in de praktijk nog wel twijfel
over de vraag of ook ieder kwalitatief tegen--
strijdig belang onder de werkingssfeer van
artikel 2:256 BW valt. Van Veen meent van
wel (zie t.a.p., p.189). Maeijer meent daar·
entegen dat ook altijd een 'persoonlijk te-
genstrijdig indirect belang' aan de orde
dient te zijn (zie t.a.p" p. 392). De onderha-
vige uitspraak lijkt enige steun te bieden
aan de visie van Maeijer. De Hoge Raad
overweegt namelijk 'Een tegenstrijdig be-
lang kan eveneens bestaan, wanneer de
hoedanigheden van bestuurder/enig aan-
deelhouder van de beide vennootschap-
pen die de transactie aangaan. in één per-
soon zijn verenigd.' Wat opvalt is dat de
hoedanigheid van enig aandeelhouder uit·
drukkelijk genoemd wordt. Juist het n0e-
men van die laatste hoedanigheid wijst
erop, dat het kwalitatieve tegenstrijdig be-
lang als zodanig blijkbaar niet volstaat.
Anders had men kunnen volstaan met de
voorwaarde, dat bij een rechtshandeling
tûssen twee vennootschappen voor allebei
de partijen dezelfde bestuurder optreedt.
Op zichzen zou men hier tegenin kunnen
brengen, dat de Hoge Raad gemakkelijk
weg kon blijven van die principiële vraag.
Het betrof hier namelijk een simpel en over-
zichtelijk geval. In werkelijkheid lijkt een en
ander echter wat gecompliceerder te heb-
ben getegen. De uitspraak geeft daar niet
helemaal uitsluitsel over. Het heeft er ech~
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ter alle schijn van dat Graphics nog steeds
zen aandeelhouder was van Duplicado, op
het moment dat de hoofdelijkheld werd
aanvaard. Toen zou in ieder geval de
overdracht van Duplicado aan Landzaat
nog niet geëffectueerd zijn. Uit het feit dat
de Hoge Raad die versimpeling van de ca-
sus (zijnde dat Landzaat toen al directe
aandeelhouder zou zijn geweest van beide
partijen) blijkbaar toch nodig heeft geach~
zou men voorzichtig kunnen concluderen
dat het kwalitatief tegenstrijdig belang als
zodanig als onvoldoende grondslag werd
beschouwd. Nadere steun voor de gedach-
tegang dat de Hoge Raad de werkingssfeer
van artikel 2:256 BW niet verder heeft.wil-
len oprekken wordt voorts nog aangedra-
gen door Van den Ingh. Hij wijst in dat ka-
der op een verschil met het Sundat·arrest.
waarin gememoreerd werd dat louter
'betrokkenheid' van een bestuurder bij de
wederpartij van de vennootschap, al een
indirect tegenstrijdig belang oplevert. In de
onderhavige uitspraak verlangt de Hoge
Raad in dat kader thans 'nauwe betrok·
kenheid' bij een dergelijke wederpartij.

TELECOMMUNICATIERECHT
Mr. P_Wit, Kennedy Van der Laan
Advocaten, Amsterdam

Interoperabiliteit van diensten; OPTA
consulteert de markt

Gastauteur: mr. M.M.JA. Poppeliers,
Kennedy Van der Laan, Amsterdam

'Interoperabiliteit'
Op 19 mei 2004 is de gewijzigde Telecom-
municatiewet (lw') in werking getreden.
Degewijzigde Tw bevat, ter vervanging van
het oude hoofdstuk 6 getiteld 'Interconnec-
tie en bijzondere toegang'. een nieuw
hoofdstuk 6 met als titel 'Interoperabiliteit
van diensten'. Een expliciete definitie van
het begrip 'interoperabiliteit' is echter niet in
de gewijzigde Tw opgenomen, evenmin als
in de Europese richtlijnen overigens. De
Memorie van Toelichting ('MvT) bij de Tw
schept wel enige helderheid. De OPTA
consulteert de markt over zijn voorgeno~
men invulling van het begrip 'Interopera-
biliteit van diensten' ter voorbereK:lingop
het opstellen van beleidsregels.
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