
AA 54 (2005) 5 413

geenszins de bedoeling dat de inspecteur, als ware
hij een strafrechter, met inachtneming van mate-
riële en formele regels zoals die zijn gesteld in res-
pectievelijk het Wetboek van Strafrecht en het
Wetboek van Strafvordering, eigener beweging
vaststelt of sprake is van enig strafbaar feit, dit ook
in antwoord op vragen van de leden van de fractie
van de VVD.’

Voor de beoordeling van de niet-aftrekbaarheid
behoeft alsdan geen veroordeling door een
Nederlandse of buitenlandse strafrechter te heb-
ben plaatsgevonden. In het geval van
Baggerbedrijf Piet de Jongh BV zal de inspecteur
naar verwachting voldoende aannemelijk kunnen
maken dat het hier gaat om het betalen van steek-
penningen aan een buitenlandse ambtenaar zodat
deze kosten alsdan van aftrek zijn uitgesloten.

Antwoord 4
In deze situatie heeft het betalen van steekpennin-
gen niet daadwerkelijk plaatsgevonden en van fei-
telijke omkoping is derhalve geen sprake. De
voorgestelde wettekst ingevolge het hiervoor aan-
gehaalde wetsvoorstel luidt als volgt:
‘Bij het bepalen van de winst komen niet in aftrek
kosten en lasten die verband houden met de vol-
gende posten: h. giften, beloften of diensten
indien aannemelijk is dat sprake is van een straf-

baar feit als bedoeld in artikel 126, eerste lid, 177,
177a, 178, 178a, 328ter, tweede lid, of 328quater,
tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht.’

Het in beslag genomen geldbedrag kan
bezwaarlijk als steekpenningen worden aange-
merkt zodat de hiervoor aangehaalde voorgestelde
wettelijke bepaling niet van toepassing is. Alsdan
is de algemene jurisprudentie van de Hoge Raad
inzake aftrekbaarheid van kosten van toepassing.
Dit impliceert dat de inspecteur niet mag treden
in het beleid van de ondernemer aangaande de
omvang van de kosten, uitzonderingssituaties
daargelaten. Vergelijk bijvoorbeeld HR 14 juni
2002, nr. 36 453 na concl. A-G Van Kalmthout,
BNB 2002/290 met noot van G.T.K. Meussen.
Daarin oordeelt de Hoge Raad dat door een ven-
nootschap gedane uitgaven slechts dan een zake-
lijk karakter ontberen, indien en voor zover zij zijn
gedaan ter bevrediging van de persoonlijke
behoeften van de aandeelhouder(s). Daarvan is in
casu geen sprake.

Op deze rechtsvraag werd één antwoord ontvan-
gen en wel van Arjon Pals, vierdejaars student fis-
caal recht en bedrijfskunde aan de Erasmus
Universiteit Rotterdam. Aan hem komt een geld-
prijs toe van € 50 plus een keuze uit het Ars
Aequi Libri-fonds.�
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Rechtsvragen

Geknakte onderhandelingen

RECHTSVRAAG (322) INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT

Prof.mr.dr. P. Vlas*

De Nederlandse vennootschap Multiflora BV,
gevestigd te Rijnsburg, is gespecialiseerd in de tul-
penbollenteelt. Eén van haar dochtermaatschap-
pijen is Groenfleur BV, een in Aalsmeer gevestig-
de vennootschap, die kunstmest verhandelt. Sinds
oktober 2004 voert Multiflora BV met de in
Düsseldorf gevestigde vennootschap Tripex
GmbH onderhandelingen over de verkoop van
haar aandelen in Groenfleur BV. Tripex is evenals
Multiflora gespecialiseerd in de veredeling van
siergewassen en richt zich vooral op de Duitse en
Oostenrijkse markt. Met de verkoop van de aan-
delen is een bedrag van ongeveer € 10 miljoen
gemoeid. 

In februari 2005 rijst een complicatie, wanneer
uitlekt dat de ondernemingsraad van Groenfleur

naar alle waarschijnlijkheid bezwaar tegen de
overname zal maken. Daarop hebben enige
belangrijke handelspartners van Groenfleur laten
weten dat zij geen zaken met Tripex GmbH wen-
sen te doen en dat zij hun producten elders zullen
betrekken, in het geval dat Groenfleur door Tripex
wordt overgenomen. Ondanks deze bezwaren
heeft de directie van Multiflora op 2 maart 2005
schriftelijk aan Tripex laten weten verder te willen
onderhandelen over de voorwaarden van de over-
eenkomst en de verkoop van de aandelen te willen
doorzetten. Wel werd in dit schrijven als eis
gesteld, dat Tripex zich onvoorwaardelijk aan de
overname tegen de aangeboden koopprijs zou
committeren onder het beding dat de toestem-
ming van de directie van Tripex later niet onthou-
den zou worden op grond van de hierboven aan-
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geduide ontwikkelingen. Een officieel antwoord
van de directie van Tripex blijft hierop uit.
Inmiddels zijn in de Duitse financiële pers berich-
ten verschenen over de perikelen bij de mogelijke
overname van Groenfleur door Tripex, waardoor
Multiflora in een lastige positie dreigt te komen.

Op 8 maart 2005 heeft Multiflora aan Tripex 24
uur de tijd gegeven om alsnog in te gaan op de
voorwaarde van toestemming door de directie van
Tripex. Twee dagen later komt op het kantoor van
Multiflora in Rijnsburg een faxbericht binnen,
waarin Tripex laat weten niet langer in de aankoop
geïnteresseerd te zijn en de onderhandelingen als
beëindigd te beschouwen.

Multiflora is over deze gang van zaken ernstig ver-
bolgen en beweert door het afbreken van de
onderhandelingen schade te hebben geleden.
Multiflora maakt bij de rechtbank te ’s-
Gravenhage een vordering tot schadevergoeding
tegen Tripex aanhangig.

Vraag 1
Is de Nederlandse rechter bevoegd om kennis te
nemen van de door Multiflora BV tegen Tripex
GmbH aanhangig gemaakte vordering?

Vraag 2
Gesteld dat de Nederlandse rechter bevoegd is om
van de vordering van Multiflora BV kennis te
nemen, naar welk recht moet deze vordering dan
worden beoordeeld?

Uw antwoord kunt u tot 15 juni 2005 sturen
naar: prof.mr.dr. P. Vlas, Faculteit der
Rechtsgeleerdheid, Vrije Universiteit Amsterdam,
De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam, 
e-mail: p.vlas@rechten.vu.nl. De beantwoording
zal worden geplaatst in het oktobernummer 2005
van Ars Aequi.

De beste student/inzender komt in aanmerking
voor een geldprijs van € 50, plus keuze uit het Ars
Aequi Libri-fonds. Andere serieuze inzenders
mogen een keuze maken uit genoemd fonds. De
inzenders wordt verzocht aan te geven aan welke
universiteit zij studeren, welke studierichting en
in welk jaar.�
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