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TITEL  I.  
INLEIDING  

 
HOOFDSTUK 1. HET BEGRIP DUE DILIGENCE  

 
§ 1. Oorsprong 

 

1. Hoewel due diligence pas de laatste twintig jaar onder de aandacht komt te staan, 

maakte het fenomeen reeds het onderwerp uit van een Engelse uitspraak daterend van 18811. 

In het kader van een overname van een advocatenpraktijk, waarbij de verkoper (Redgrave) 

onvolledige en bovendien vervalste winstcijfers voorlegde, werd in eerste aanleg geoordeeld 

dat de koper (Hurd) gehouden was tot de overeenkomst, gelet op diens onzorgvuldige 

houding daar hij nagelaten had enig onderzoek te verrichten naar de juistheid en volledigheid 

van de door de verkoper voorgelegde winstcijfers. De Court of appeal oordeelde echter dat, 

indien iemand door een opzettelijk verkeerde voorstelling van zaken ertoe is aangezet een 

overeenkomst te sluiten, het voor de wederpartij niet volstaat te zeggen: “if you had used due 

diligence you would have found out that the statement was untrue. You had the means 

afforded you of discovering it falsity, and did not choose to avail yourself of them”2. De kern 

van de problematiek wordt meteen duidelijk: welke gevolgen kunnen gekoppeld worden aan 

het achterwege blijven van of een onzorgvuldig gevoerd due diligence onderzoek bij de 

overname van een onderneming?  

  

2. In de nasleep van de Grote Depressie van de jaren ‘30 dook het begrip due diligence 

terug op in het kapitaalmarktenrecht ten gevolge van de Amerikaanse Securities Act van 

1933. De act voorzag in aansprakelijkheid voor foutieve of onvolledige informatie in het 

“registration statement”- te vergelijken met het prospectus bij een beursintroductie -, op grond 

waarvan de lead manager kon worden aangesproken, tenzij hij kon aantonen dat hij na een 

“reasonable investigation” redenen had om te geloven dat de verstrekte informatie juist en 

volledig was (section 11 Securities Act 1933). Hoewel het begrip als dusdanig niet aan bod 

kwam, sprak men al snel van “due diligence” in de Amerikaanse financiële praktijk om het 

                                                 
1 Redgrave v. Hurd 20 Ch.D.1., p. 13. 
2 Naar Belgisch recht is evenmin vereist dat het bedrog verschoonbaar is. Zie hoofdstuk 4 van titel III. 
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onderzoek naar de emittent en de inhoud van het registration statement aan te duiden 

waardoor aansprakelijkheid kon worden af gehouden3.  

 

3. Ten gevolge van de globalisering komt het fenomeen due diligence overgewaaid uit de 

Angelsaksische wereld en is het gebruikelijk geworden om ook in de Europees continentale 

rechtspraktijk over te gaan tot een dergelijk onderzoek bij het aangaan van transacties in de 

zakelijke sfeer met enige financiële betekenis.  

 

§ 2. Begripsomschrijving 

 

4. Due diligence vindt plaats naar aanleiding van een veelheid aan transacties, gaande 

van fusies (“mergers”), overnames (“acquisitions”), samenwerkingsverbanden (“joint 

ventures”), de overdracht van blokparticipaties en reorganisaties tot de begeleiding van een 

beursgang (“initial public offering of IPO”), evenals het verstrekken van bancaire diensten en 

beleggingsdiensten. Kenmerkend is dat het telkenmale complexe transacties betreft waarbij 

men zich potentieel blootstelt aan aanzienlijke risico’s die prima facie niet te doorgronden 

zijn.  

 

5. Mede doordat het begrip niet als dusdanig is omschreven naar Belgisch recht, ligt een 

vaste begripsomschrijving niet voor de hand4. In een poging de notie af te bakenen kan het in 

zijn meest algemene verschijningsvorm omschreven worden als een redelijk en zorgvuldig 

onderzoek naar alle relevante aspecten omtrent het voorwerp van een voorgenomen transactie 

en de partij waarmee deze wordt aangegaan, zowel met betrekking tot het verleden, het heden 

als de voorzienbare toekomst, teneinde een getrouw beeld te verkrijgen van de baten en 

risico’s die ermee gepaard gaan5. In essentie is due diligence een onderzoek om risico’s te 

beheersen. 

 

 

                                                 
3 M. BRINK, Due diligence: een beschouwing over het due diligence onderzoek volgens het Nederlands recht, 
Den Haag, Boom Juridische uitgevers, 2009, p. 14-15. 
4 Gelet op het feit dat het begrip in de praktijk in zijn Engelstalige vorm wordt gehanteerd, dekt een Nederlandse 
vertaling zoals “gepaste ijver”, “verschuldigde voorzichtigheid”, “boekenonderzoek” of “bedrijfsonderzoek” 
geenszins dezelfde lading als “due diligence” doet vermoeden. 
5 Y. VERLEISDONK, E. JANSSENS en M. WILKENHUYZEN, Due diligence, Gent, Larcier, 2007, nrs. 1-3, p. 1; M. 
BRINK, Due diligence: een beschouwing over het due diligence onderzoek volgens het Nederlands recht, Den 
Haag, Boom Juridische uitgevers, 2009, p. 14-15; B. DE VUYST, “ Dommages pour manque d’informations ou 
pour information erronée, ‘due diligence’ et ‘data rooms’: la maitrise des risques”, DAOR 2000, nr. 3, p. 80. 
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§ 3. Afbakening van het onderzoeksvoorwerp 

 

6.  Hoewel het onderzoeksopzet van dit werkstuk zich beperkt tot due diligence naar 

aanleiding van controlewijzigingen binnen een onderneming, is het niet misplaatst om kort in 

te gaan op due diligence naar aanleiding van een beursintroductie, “sponsoring due diligence” 

genaamd, en due diligence dat plaats vindt bij het verstrekken van financiële diensten of 

“customer due diligence”.  

 

7. Het onderscheid is relevant daar het due diligence onderzoek plaats vindt met een 

geheel andere doelstelling. Waar bij controlewijzigingen de nadruk ligt op risicobeheersing 

ten behoeve van de investeerder zelf, ligt bij customer en sponsoring due diligence de nadruk 

op het afhouden van mogelijke aansprakelijkheid voor de financiële instelling6.  

 

A. Due diligence naar aanleiding van controlewijzigingen 

 

8. Het belang van due diligence bij de overname of fusie van een onderneming is niet te 

onderschatten7. Rekening houdende met de geïdentificeerde risico’s, de prijs en de 

doelstellingen laat due diligence toe een verantwoord investeringsbesluit te nemen. Zo men 

van oordeel is dat de risico’s onoverkomelijk zijn, vindt de transactie geen doorgang (de 

zogenaamde “deal breaker”). Indien de blootgelegde risico’s echter niet van die aard zijn dat 

zij de transactie in de weg staan, kunnen risico’s via verdere onderhandelingen toegewezen 

worden tussen de contractspartijen8. Tot slot laten de bevindingen van het onderzoek toe om 

de rentabiliteit van de investering te optimaliseren met het oog op herstructureringen, mits 

men meer bekendheid verkrijgt met het voorwerp van de transactie9.  

 

9.  Afhankelijk van de aard van de transactie en de activiteit van de doelwitvennootschap 

zal bijzondere aandacht uitgaan naar welbepaalde aspecten. Aldus ligt het zwaartepunt bij 

fusies en joint ventures op de kredietwaardigheid en reputatie van de wederpartij, zal bij de 

overname van een vennootschap actief in de industrie bijzondere aandacht uitgaan naar 

vergunningen, …  

                                                 
6 M. BRINK, Due diligence: een beschouwing over het due diligence onderzoek volgens het Nederlands recht, 
Den Haag, Boom Juridische uitgevers, 2009, p. 19. 
7 Y. VERLEISDONK, E. JANSSENS en M. WILKENHUYZEN, Due diligence, Gent, Larcier, 2007, nr. 31-39, p. 11-12. 
8 Zie hierover titel 4.  
9 Vooral private equity spelers zullen daaraan bijzondere aandacht spenderen.  
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10. Kortom, risicobeheersing vormt dé drijfveer bij het due diligence onderzoek. 

Rechtseconomisch gesteld identificeert due diligence risico’s met het oog op allocatie of 

toewijzing tussen de betrokken partijen. Niet alleen is het van belang een zicht te krijgen op 

de risico’s die met de transactie gepaard gaan – de zogenaamde lijken in de kast -, maar dient 

eveneens bekeken te worden hoe de risicoverdeling conventioneel kan geschieden, dan wel 

hoe zij, bij gebreke aan een regeling, te verwachten valt. Aldus tracht due diligence 

teleurstellingen achteraf te vermijden, of, om in de spreekwoordelijke sfeer te blijven, het is 

beter voorkomen dan genezen10.  

 

11. De blootgelegde risico’s kunnen bovendien van diverse aard zijn, gaande van 

financiële, commerciële, juridische en andere risico’s. Afhankelijk daarvan spreekt men van 

financial, market, legal, IT en cultural due diligence. Due diligence is bijgevolg geen 

uitsluitend juridische aangelegenheid, waardoor het onderzoek verricht wordt door 

specialisten terzake: accountants, managers, juristen en technici. Een goede samenwerking en 

wederzijds begrip is vereist om het gehele proces meer kosten effectief te maken.  

 

1. Financial due diligence 

 

12. Financiële due diligence vormt traditioneel het zwaartepunt van het onderzoek. Hierbij 

wordt de juistheid en betrouwbaarheid van de financiële rapportering, zoals de jaarrekening, 

het jaarverslag, de toelichting en eventueel andere periodieke verslagen, door accountants 

onder de loep genomen en gaat bijzondere aandacht uit naar de gehanteerde 

waarderingsmethodes van boekhoudkundige posten, de vraag of intragroepsverrichtingen “at 

arm’s length” geschieden, de financieringsmogelijkheden, …  

 

13. Hoewel het niet de bedoeling is om de financiële due diligence uit de doeken te doen, 

is een korte beschouwing over de waardering van een onderneming niet misplaatst. De 

evaluatietechnieken worden doorgaans onderverdeeld in de methoden gebaseerd op het bezit 

van de onderneming enerzijds, en de methoden gebaseerd op de rentabiliteit van de 

investering anderzijds11. De bespreking beperkt zich echter tot de meest courante methodes, 

                                                 
10 Y. VERLEISDONK, E. JANSSENS en M. WILKENHUYZEN, Due diligence, Gent, Larcier, 2007, nr. 35, p. 11. 
11 L. VAN DER ELST, “De waardebepaling van een onderneming”, in Fusies en overnames: kopen of verkopen 
van een onderneming: hoe en aan welke prijs, Zellik, Roularta books, 1998, p. 35 en J. MARKO, “Evaluation 
d’entreprises”, in L’acquisition d’une société en pratique. Aspects économiques, juridiques et fiscaux, Louvain-
la-Neuve, Anthemis, 2008, p. 15-70. 
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met name de methode van het “gecorrigeerd netto actief” (GNA) en de “discounted cash flow 

methode” (DCF)12. Preliminair kan reeds opgemerkt te worden dat geen enkele methode 

zaligmakend is en dat de prijs aanzienlijk kan schommelen afhankelijk van de gebruikte 

waarderingstechniek.  

 

a. Het gecorrigeerd netto actief (GNA)  

 

14. De methode van het gecorrigeerd netto actief (GNA) vertrekt vanuit de boekwaarde of 

het netto actief (NA), zijnde de activa vermindert met het vreemd vermogen zoals blijkt uit de 

balans, waarop vervolgens een aantal correcties dienen toegebracht te worden teneinde de 

werkelijke waarde te reflecteren13. Hierbij valt te denken aan het verschil tussen de historische 

aankoopkost van materiele vaste activa en sindsdien geboekte afschrijvingen, dubieuze 

schuldvorderingen, niet in de balans opgenomen bezittingen (know-how, de merknaam, …), 

enz. 

 

15.  Nadeel van de methode is echter dat de correcties als dusdanig niet steeds neutraal 

zijn, en, belangrijker, dat geen rekening gehouden wordt met de toekomstige rentabiliteit van 

de onderneming. Dit laatste euvel kan echter opgevangen worden door “goodwill” (GW) in 

rekenschap te nemen14.  

 

b. De discounted cash flow methode (DCF) 

 

16.  De discounted cash flow methode is, in tegenstelling tot GNA, uitsluitend gebaseerd 

op de toekomstige rentabiliteit van de onderneming15. Daarbij wordt de netto huidige waarde 

(“Net Present value of NPV”) van een toekomstige opbrengst bepaald aan de hand van de 

cash flows, meer bepaald het verschil tussen in- en uitgaande kasstromen dat resulteert in 

                                                 
12 Andere methodes zijn onder andere: Earnings Before Interest, Taxes, (Depreciation and Amortization) of 
EBIT(DA), de dagomzet en ratio-evaluaties zoals de verhouding koers/winst, koers/cash flow en koers/omzet. 
13 L. VAN DER ELST, “De waardebepaling van een onderneming”, in Fusies en overnames: kopen of verkopen 
van een onderneming: hoe en aan welke prijs, Zellik, Roularta books, 1998, p. 39-44. 
14 Goodwill wordt in het boekhoudrecht omschreven als de prijs die betaald wordt voor de verwerving van een 
onderneming of van een bedrijfsafdeling voor zover die hoger is dan de boekwaarde. Over de wijze waarop dit 
kan berekend worden: L. VAN DER ELST, “De waardebepaling van een onderneming”, in Fusies en overnames: 
kopen of verkopen van een onderneming: hoe en aan welke prijs, Zellik, Roularta books, 1998, p. 56-57. 
15 L. VAN DER ELST, “De waardebepaling van een onderneming”, in Fusies en overnames: kopen of verkopen 
van een onderneming: hoe en aan welke prijs, Zellik, Roularta books, 1998, p. 44-55. 
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nettowinst of nettoverlies16, om vervolgens afgewogen te worden ten opzichte van het initiële 

investeringsbedrag. Deze techniek richt zich derhalve niet op de balans van een onderneming 

maar op haar resultatenrekening.  

 

17. In eerste instantie dient de periode bepaald te worden waarin de kasstromen moeten 

ingerekend worden. Gelet op de onzekerheid die inherent is aan een onderneming verdient het 

daarbij aanbeveling een aantal scenario’s op te stellen, gaande van pessimistische, 

conservatieve tot optimistische en zelfs ambitieuze scenario’s. Rekening dient gehouden te 

worden met het gegeven dat zware investeringen op korte termijn drukken op de nettowinst 

van de onderneming, maar additionele winsten genereren op langere termijn. Het spreekt voor 

zich dat een korte termijn eerder kopersgezind is, terwijl een langere termijn in het voordeel 

van de verkoper is17.  

 

18. Vervolgens wordt de actualisatiefactor of discontovoet bepaald die op de cash flows 

dient toegepast te worden. De idee is dat de waarde van € 1 die men pas na één jaar ontvangt 

kleiner is dan € 1 die men onmiddellijk incasseert. De discontovoet dient volgens het “capital 

asset pricing model” (CAPM) bepaald te worden in functie van de risicovrije rentevoet die de 

markt biedt vermeerderd met een risicopremie.  

 

19. Samengevat geeft volgende formule, zij het vereenvoudigt, de discount cash flow 

methode weer:  

 

 

Waarbij:  H  :  de periode waarin de cash flows moeten ingerekend worden 

K  :  de discontovoet 

CF:  de kasstromen 

 

2. Market due diligence 

 

20. Market due diligence omvat het onderzoek naar de strategische en commerciële 

risico’s die met de transactie gepaard gaan, waarbij de sterkten en zwakten van de 

                                                 
16 De dividend discount methode (DDM), een variant op DCF, berekent de rentabiliteit aan de hand van te 
ontvangen dividenden in plaats van vrije kasstromen.  
17 In de praktijk zijn termijnen van 5 à 10 jaar gangbaar. 
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doelwitvennootschap middels een SWOT-analyse worden geanalyseerd. Te denken valt aan 

de reputatie van de onderneming, de integratie met de overnemer, kostenbesparingen, 

voordelen van synergie of stand-alone, de algemene marktomstandigheden, en dergelijke. 

Vanuit mededingingsrechtelijk oogpunt is de bepaling van de relevante productenmarkt van 

belang met het oog op het verkrijgen van de vereiste instemming van de nationale of Europese 

mededingsautoriteiten. Kortom, market due diligence beoogt hoofdzakelijk de opportuniteit 

van de transactie te verifiëren.  

 

3. Legal due diligence 

 

21. Juridische due diligence spitst zich tenslotte toe op de juridische aspecten. Aangezien 

fiscaliteit bij dergelijke transacties een grote rol speelt, zullen fiscale overwegingen hierbij 

doorslaggevend zijn. Pas in tweede instantie zal het onderzoek zich richten op andere 

juridische topics, zoals de belangrijkste overeenkomsten, intellectuele eigendom, juridische 

procedures, milieuaspecten, de interne organisatie, mededinging, vergunningen, enz. Kortom, 

juridische due diligence heeft als doel enerzijds inzicht te verwerven in het kluwen van 

rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de activiteiten van het target (is de 

doelwitvennootschap in overeenstemming is met de toepasselijke regelgeving?), en anderzijds 

heeft zij betrekking op de vraag hoe men met blootgelegde risico’s dient om te gaan. Dit 

werkstuk richt zich tot deze verschijningsvorm van due diligence. 

 

22. Juridische aangelegenheden kunnen immers een aanzienlijk deel uit maken van de 

waarde van een onderneming. Een schetsend voorbeeld hoe het bij de due diligence daarbij 

fout kan aflopen betreft de overname van Rolls-Royce door Volkswagen. Volkswagen verloor 

immers uit het oog dat de doelwitvennootschap, Rolls-Royce Motors, niet de houder van het 

merk Rolls-Royce was. Het merk was echter in handen van een andere groepsvennootschap, 

Rolls-Royce plc, bouwer van vliegtuigmotoren. Volkswagen beschikt aldus over de vereiste 

kennis van zaken, maar niet over het recht om auto’s te bouwen met de flying lady op de 

motorkap. BMW maakte gretig gebruik van deze vergetelheid om het merk Rolls Royce op te 

kopen voor wat betreft de autosector, waardoor het BMW is die luxewagens onder de naam 

Rolls-Royce op de markt brengt18. Daar intellectuele eigendomsrechten, zoals de merknaam, 

                                                 
18 De technologie wordt door Volkswagen wel aangewend om auto’s onder de merknaam Bentley te verkopen. 
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tot ongeveer 30% van de waarde van een onderneming kunnen uitmaken, is zulks niet in het 

minst problematisch te noemen19. 

 

4. Andere  

 

23. Daarnaast heerst er de laatste jaren een trend, zij het in erg grote transacties, naar IT 

due diligence en cultural due diligence20. IT due diligence heeft als doel om zogenaamde “IT-

morning-after-costs” te beperken. Problemen met het automatiseringssysteem liggen immers 

niet zelden aan de oorzaak dat de integratie van het target in de overnemende onderneming op 

zich laat wachten of, erger nog, faalt. Cultural due diligence daarentegen spitst zich toe op de 

organisatiecultuur en werking van de doelwitvennootschap (samenwerking tussen 

sleutelmedewerkers, creativiteit, motivatie, de kwaliteit van het leiderschap, …). 

 

B. Sponsoring due diligence 

 

24. Sponsoring due diligence vindt plaats in de primaire kapitaalmarkt naar aanleiding van 

een beursgang of “initial public offering” (IPO) waarbij het onderzoek naar de 

betrouwbaarheid van de emittent en de inhoud van het prospectus geschiedt door de lead 

manager met als doelstelling eigen aansprakelijkheid af te houden21. Het prospectus is een 

document dat alle gegevens bevat die de noodzakelijke informatie vormen om de beleggers in 

staat te stellen zich met kennis van zaken een oordeel te vormen over het vermogen, de 

financiële positie, het resultaat en de vooruitzichten van de uitgevende instelling en de 

eventuele garant, en over de aan deze effecten verbonden rechten (artikel 24, § 1 van de 

Prospectuswet22). De bedoeling van de informatieverplichting bestaat erin de integriteit en 

betrouwbaarheid van de financiële markten te waarborgen.  

 

25. De oorsprong van sponsoring due diligence is te vinden in het inmiddels opgeheven 

Reglement Procedure Beursnotering van Eurolist by Euronext. Het reglement voorzag dat de 

                                                 
19 M. VERLINDEN en I. VERNIMME, “IP-aandachtspunten in het kader van een due diligence”, IRDI 2008, afl. 4, 
p. 331-338. 
20 M. BRINK, Due diligence: een beschouwing over het due diligence onderzoek volgens het Nederlands recht, 
Den Haag, Boom Juridische uitgevers, 2009, p. 43. 
21 F. DE BAUW en M. DUPLAT, “Emission d’euro-obligations et devoir de due diligence du banquier chef de file. 
Observations à propos de l’arrêt Confederation Life”, Bank. Fin. R. 2003/ II-III, p. 136-144. 
22 De wet van 16 juni 2006 op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van 
beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt, B.S. 21 juni 2006. 
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emittent van effecten voor de ter beurze notering beroep diende te doen op een door Euronext 

erkende instelling, de zogenaamde “sponsor”. De sponsor diende een onderzoek te voeren 

naar enerzijds de inhoud van het prospectus met het oog op een adequate 

informatievoorziening aan de belegger, en anderzijds naar de organisatiestructuur, de 

financiële positie, de marktpositie, de risico’s, toekomstverwachtingen, … van de uitgevende 

instelling23. Het behoort tot de verantwoordelijkheid van de sponsor of lead manager om zich 

ervan te vergewissen dat geen onjuiste of onvolledige informatie wordt verstrekt, dan wel of 

de emittent betrouwbaar is. Hoewel het reglement inmiddels werd opgeheven geldt het nog 

steeds als blauwdruk voor financiële instellingen die een beursintroductie begeleiden24. 

 

26. Aangezien artikel 61 van de prospectuswet enkel voorziet in aansprakelijkheid voor 

misleidende, foutieve of onvolledige informatie in de relatie tussen de emittent en de 

belegger, dient in de relatie tussen de belegger en de lead manager bij gebreke aan een 

contractuele rechtsverhouding beroep gedaan te worden op de leer van de buitencontractuele 

aansprakelijkheid (artikel 1382 B.W.)25. Bijgevolg dient de fout afgetoetst te worden aan de 

maatstaven van een voorzichtig handelend persoon geplaatst in dezelfde omstandigheden26. In 

het arrest Barrack Mines werd immers geoordeeld dat de lead manager naam en faam verbindt 

aan de emissie waardoor een rechtmatig vertrouwen wordt opgewekt in hoofde van de 

belegger dat de verstrekte informatie volledig en correct is27. Via de algemene 

zorgvuldigheidsnorm verkrijgt sponsoring due diligence aldus een juridische grondslag 

waarbij nalatigheid aanleiding geeft tot aansprakelijkheid van de lead manager. Problematisch 

is echter het bewijs van schade, waarbij verlies van een kans niet vlug wordt aanvaard gelet 

op haar aleatoir karakter. Ook het oorzakelijk verband levert bijzondere moeilijkheden op, in 

de zin dat het dubbel bewijs dient geleverd te worden dat (1) indien men correct geïnformeerd 

was, men de overeenkomst niet of tegen andere voorwaarden zou gesloten hebben en (2) de 

schade het gevolg is van de gebrekkige informatie. Het arrest Barrack Mines verlicht evenwel 

de bewijslast door een rechterlijk vermoeden in te voeren dat de belegger zich voor zijn 

beleggingsbeslissing gebaseerd heeft op de inhoud van het prospectus.  

                                                 
23 Artikel 11 tot 14 van het reglement en bijlage 8 van het reglement procedure beursnotering 
24 M. BRINK, Due diligence: een beschouwing over het due diligence onderzoek volgens het Nederlands recht, 
Den Haag, Boom Juridische uitgevers, 2009, p. 49. 
25 Bemerk dat een vordering ten aanzien van de emittent weinig interessant is voor de belegger mits een 
dergelijke vordering ertoe leidt dat de effecten in de emittent die men aanhoudt minder waard worden, of zinloos 
is wanneer de emittent reeds insolvabel is. 
26 F. DE BAUW en M. DUPLAT, “Emission d’euro-obligations et devoir de due diligence du banquier chef de file. 
Observations à propos de l’arrêt Confederation Life”, Bank. Fin. R. 2003/ II-III, p. 136-144. 
27 Brussel 3 oktober 2006, DAOR 2007, nr. 82, p. 227, noot S. DELAEY. 
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C. Customer due diligence 

 

27. Customer due diligence behelst het onderzoek naar de cliënten van financiële 

instellingen28, beter gekend als het beginsel “know-your-customer”. Derhalve vormt de 

bescherming van de persoonlijke levenssfeer een belangrijk aandachtspunt29. Afhankelijk van 

de aard van de dienstverlening, bancair of beleggingsdienst, is de finaliteit echter elders te 

zoeken.  

 

1. Bancaire diensten 

 

28. Voor bancaire diensten, meer bepaald deposito-ontvangst en kredietverlening, is 

know-your-customer naast de bestrijding van  witwaspraktijken, fraude en 

terrorismefinanciering30 gericht op het beheersbaar houden van risico’s zodoende dat het 

vertrouwen in de kredietinstelling gewaarborgd blijft. Om dit te bewerkstelligen, kan de 

kredietinstelling, afhankelijk van het risico ten aanzien van de cliënt, maatregelen nemen 

omtrent acceptatie, identificatie en monitoring van cliënten31. Het acceptatiebeleid van 

kredietinstellingen dient er op gericht te zijn dat men onderzoek doet naar de graad van risico 

die een bepaalde cliënt met zich meebrengt, wat logischerwijze veronderstelt dat de identiteit 

van de cliënt wordt nagegaan. Monitoring daarentegen houdt in dat de kredietinstelling via 

een intern controlesysteem op de hoogte dient te zijn van ongewone of verdachte transacties 

met het oog op bestrijding van witwaspraktijken, fraude en terrorismefinanciering.  

  

29. Het Basel akkoord onderscheid 4 soorten risico’s die bij het acceptatiebeleid in 

aanmerking dienen genomen te worden, meer bepaald het concentratierisico, het 

reputatierisico, het operationele risico en het juridische risico. Het concentratierisico omvat 

het risico dat een te groot kredietrisico geconcentreerd is bij een zelfde (groep van) 

debiteur(s), waardoor zijn/hun insolvabiliteit de kredietinstelling in moeilijkheden kan 

brengen. Het reputatierisico betreft de schade die door nadelige publiciteit, al dan niet correct, 

                                                 
28 Meer bepaald kredietinstellingen voor wat betreft bancaire dienstverlening en beleggingsdiensten en 
beleggingsondernemingen voor wat betreft beleggingsdiensten. 
29 Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking 
van persoonsgegevens, B.S. 18 maart 1993. 
30 De wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van 
geld en de financiering van terrorisme, B.S.  9 februari 1993. 
31 Basel Committee on Banking Supervision, Customer due diligence for banks, oktober 2001, te raadplegen op: 
http://www.bis.org/bcbs/. 
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kan ontstaan indien men geassocieerd wordt met een bepaalde cliënt of handelswijze, 

waardoor het vertrouwen in de integriteit van de instelling wordt geschaad. Het operationele 

risico daarentegen betreft het risico tot het verlies van vertrouwen ten gevolge van het falen 

van de interne organisatie en controle32. Tot slot omvatten juridische risico’s de mogelijkheid 

dat vorderingen niet in rechte afdwingbaar zijn of dat de kredietinstelling zich bloot stelt aan 

procedures ten gevolge van het achterwege blijven van de vereiste zorgvuldigheid33.  

 

2. Beleggingsdiensten 

 

30. Voor beleggingsdiensten is know-your-customer gericht op de bescherming van de 

(niet-)professionele belegger, zoals opgelegd door de Markets in Financial Instruments 

Directive (MiFID)34. Hierbij waarbij wordt nagegaan of beleggingsdiensten betreffende 

vermogensbeheer en beleggingsadvies geschikt zijn (de zogenaamde “suitibility-test”), dan 

wel of de transactie passend is buiten het kader van loutere uitvoering van beursorders of 

“execution only” (de zogenaamde “appropriateness-test”) (artikel 26 tot en met 28 Wet 

Financieel Toezicht)35. Afhankelijk van de professionaliteit van de tegenpartij wordt daarbij 

geen, een beperkt of een volledig profiel opgesteld36. Er vindt derhalve een voorafgaandelijk 

classificatie plaats aan de hand van de kennis en ervaringen, de financiële situatie en 

beleggingsdoelstellingen van de cliënt. Transacties die onverenigbaar zijn met het volledig 

profiel mogen noch aanbevolen, noch uitgevoerd worden, terwijl transacties die 

onverenigbaar zijn met een beperkt profiel mogelijk zijn mits waarschuwing van de cliënt 

door de financiële instelling. In geval van miskenning van deze gedragsregels beschikt de 

cliënt over de mogelijkheid om de beleggingsonderneming of kredietinstelling 

burgerrechtelijk aansprakelijk te stellen. In tegenstelling tot sponsoring due diligence, richt 

deze verschijningsvorm zich derhalve niet op de primaire kapitaalmarkt, maar op de 

secundaire kapitaalmarkt. 

                                                 
32 Een tot de verbeelding sprekend voorbeeld betreft de ondergang van de Britse Barings bank doordat trader 
Nick Leeson de mogelijkheid had om onbeperkt transacties voor eigen rekening te administreren als zijnde 
verricht voor een onbestaande klanten. 
33 Bijvoorbeeld wegens het niet nagaan of de handtekening van een overschrijvingsopdracht in overeenstemming 
is met eerder gedeponeerde specimen. Zie: Brussel 7 februari 1992, D.C.C.R. 1992-93, p. 73, noot G.L. BALLON . 
34 Richtlijn 2004/39/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 betreffende markten voor 
financiële instrumenten.  
35 Zie: R. STEENNOT en S. DEJONGE, Handboek Consumentenbescherming en Handelspraktijken, Antwerpen, 
Intersentia, 2007, p. 454-473 en V. COLAERT en T. VAN DYCK, “MiFID en de gedragsregels. Een nieuw 
juridisch kader voor beleggingsdiensten”, T.B.H. 2008, p. 226-279. 
36 Zie: het koninklijk besluit van 3 juni 2007 tot bepaling van nadere regels tot omzetting van de richtlijn 
betreffende markten voor financiële instrumenten, B.S. 18 juni 2007. 
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HOOFDSTUK 2. ONDERZOEKSOPZET  
 

§ 1. Verantwoording 

 

31. Aangezien het due diligence onderzoek slechts de laatste twintig jaar doorgang vindt 

in de Europees-continentale rechtspraktijk, verdient het aanbeveling de verschillende 

juridische aspecten van het fenomeen te belichten naar Belgisch recht. Formeel gezien 

bepalen de precontractuele informatieverplichtingen de plaats van het due diligence 

onderzoek in het recht, maar staat het evenzeer in verbinding met diverse juridische topics, 

zoals de geheimhoudingsovereenkomst, de vennootschapsrechtelijke discretieplicht, 

bestuurdersaansprakelijkheid, voorwaarden, verklaringen en garanties, voorkennis, enz. Gelet 

op de veelheid aan juridische topics waarmee due diligence in verbinding staat, is het 

geenszins de bedoeling deze rechtsfiguren op zich te bespreken. Er wordt enkel getracht hun 

relevantie in het kader van het onderwerp van dit werkstuk te belichten. Inhoudelijk gezien 

heeft legal due diligence dan weer betrekking op de meest diverse rechtstakken, waardoor het 

niet de bedoeling kan zijn daarvan een overzicht te bieden.  

 

32. Het werkstuk is zo gestructureerd dat vooreerst de praktijk van het due diligence 

onderzoek uit te doeken gedaan wordt (titel II). Vervolgens wordt aan het due diligence 

onderzoek een plaats toegekend aan de hand van de leerstukken die de precontractuele 

informatieverplichtingen beheersen (titel III). Daarna wordt nagegaan hoe de op basis van het 

due diligence onderzoek blootgelegde risico’s kunnen toegewezen worden tussen de 

betrokken partijen (titel IV), om tot slot stil te staan bij een aantal bijzonderheden in 

genoteerde ondernemingen (titel V).  

 

§ 2. Rechtseconomische benadering  

 

33. Niet blind voor het gegeven dat elke metajuridische benadering haar beperkingen 

heeft, lijkt de rechtseconomische keuze door de aard van de problematiek gerechtvaardigd te 

zijn. De aanzienlijke financiële waarde van de onderliggende transactie staat immers centraal 

zodoende dat zij niet zal ontsnappen aan de wetten die de markt beheersen. 

 

34. De rechtseconomische methode hanteert als criterium efficiëntie (of doelmatigheid) 

om na te gaan welke gevolgen rechtsfiguren teweeg brengen in het licht van hun doelstelling. 
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Een handelswijze is slechts efficiënt indien de inspanningen daadwerkelijk bijdragen aan het 

beoogde doel en de kosten ervan in verhouding staan ten opzichte van de opbrengsten37. 

Kortom, de vraag dient zich gesteld te worden of de doelstelling bereikt wordt tegen de laagst 

mogelijk kost, rekening houdende met de vereiste tijd, middelen en inspanningen. Hieronder 

worden een aantal rechtseconomische theorieën belicht, die van belang zijn om due diligence 

te beoordelen in het licht van haar efficiëntie.  

 

A. Homo economicus 

 

35. Het uitgangspunt vormt de homo economicus-hypothese: individuen vertonen 

rationeel gedrag bij de ordening van hun preferenties in situaties van schaarste38. Dit 

impliceert enerzijds dat een transactie slechts wordt aangegaan indien de baten de kosten 

overtreffen39 en anderzijds dat men zijn nut wenst te maximaliseren40. Informatie fungeert 

derhalve als cruciale voorwaarde voor het nemen van rationele beslissingen41. Op basis van 

het due diligence onderzoek, dat gekwalificeerd kan worden als invulling van de 

precontractuele informatieverplichtingen, zullen risico’s afgewogen worden ten opzichte van 

de baten .  

 

B.  Transactiekosten  

 

36. Transactiekosten omvatten zoekkosten, informatiekosten, onderhandelingskosten, 

besluitvormingskosten en afdwingingskosten42. Het begrip kost omvat zowel de vereiste 

middelen, inspanningen als tijd.  

 

37. Relevant in dit opzicht is het Coase-theorema. Dit vertrekt vanuit de fictieve 

veronderstelling dat allocatie via private onderhandelingen optimaal zal zijn in geval van 

totale afwezigheid van transactiekosten. Bijgevolg dienen transactiekosten zo laag mogelijk 

gehouden te worden, aangezien zij verrichtingen in de weg kunnen staan. Bovendien dienen 

de transactiekosten gedragen te worden door de “cheapest information gatherer”, zijnde de 
                                                 
37 Economen gaan daarbij veelal uit van Pareto-efficiëntie, zijnde de situatie waarbij het onmogelijk is het 
individueel nut te verhogen zonder het nut van anderen te verminderen. Zie: R. HOLZHAUER, Inleiding 
rechtseconomie, Arnhem, Gouda Quint, 1995, p. 8-9. 
38 R. POSNER, Economic Analysis of law, Boston, Little Brown and Company, 1986, p. 666. 
39 De beoordeling geschiedt door middel van de zogenaamde “kosten-batenanalyse”. 
40 R. HOLZHAUER, Inleiding rechtseconomie, Arnhem, Gouda Quint, 1995, p. 5-7. 
41 E. MAACKAAY , Economics of information and law, Boston, Kluwer, 1982, p. 107. 
42 R. H. COASE, The problem of social cost, The Journal of Law & Economics, 1960, p. 15. 
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partij die de minste inspanningen dient te leveren om informatie te bekomen43. Vendor due 

diligence zal vanuit deze optiek belicht worden om haar bijdrage aan het efficiënte verloop 

van de transactie te schetsen44.  

 

C. Ignorance costs 

 

38. Ignorance costs vallen te omschrijven als kosten ten gevolge van een gebrek aan 

informatie45. Gebrekkige informatie kan immers aanleiding geven tot twee soorten 

disallocaties. In eerste instantie is het denkbaar dat welvaartsvermeerderende overgangen 

geen plaats vinden. Stel dat een onderneming te koop wordt aangeboden tegen een correcte 

prijs, maar de kandidaat-koper is onvoldoende geïnformeerd waardoor hij afziet van de 

transactie, hoewel hij, indien hij voldoende geïnformeerd zou geweest zijn, de transactie wel 

degelijk zou aangegaan hebben. Daarnaast is het ook denkbaar dat welvaartsverminderende 

overgangen wél plaats vinden. Een onderneming wordt te koop aangeboden tegen een 

onredelijk hoge prijs, maar de onvoldoende geïnformeerde koper besluit over te gaan tot de 

transactie. In wezen beoogt due diligence teleurstellingen achteraf te vermijden door 

voorafgaand voldoende onderzoek te verrichten zodat men weet waartoe men zich verbindt. 

Een cruciale rol hierbij is weggelegd voor de transactiedocumentatie, in die zin dat de 

blootgelegde risico’s en aansprakelijkheden conventioneel kunnen toegewezen worden tussen 

de partijen46.  

 

D. Adverse selection 

 

39. Ten gevolge van informatie asymmetrieën, zijnde de situatie waarbij de 

informatieverstrekker meer weet dan de informatieontvanger, zullen potentiële kopers, die 

geen zicht hebben op de kwaliteit van een onderneming, afgaan op een gemiddelde kwaliteit, 

waardoor ook de prijs die zij bereid zijn te betalen daaraan is aangepast47. Gevolg is dat goede 

ondernemingen geleidelijk uit de markt zullen verdwijnen, waardoor de gemiddelde kwaliteit 

en betalingsbereidheid nog verder zal dalen, totdat er uiteindelijk enkel nog zogenaamde 

                                                 
43 G. DE GEEST, Economische analyse van het contracten- en het quasi-contractenrecht. Een onderzoek naar de 
wetenschappelijke waarde van de rechtseconomie, Antwerpen, Maklu, 1994, p. 187-189. 
44 Zie hoofdstuk 1 van titel II. 
45 G. J. STIGLER, “The economics of information”, The Journal of Politica Economy, 1961, p. 213-225. 
46 Zie titel IV. 
47 G. AKERLOF, “The market for ‘Lemons’: Quality Uncertainty and the Market Mechanism”, Quarterly Journal 
of Economics, 1970, p. 488-500. 
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“lemons” of onbruikbare goederen worden aangeboden. Dergelijke informatie asymmetrieën 

kunnen worden opgevangen door verklaringen en garanties op te nemen48.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
48 Zie hoofdstuk 4 van titel IV. 
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TITEL  II. 
DE PRAKTIJK VAN HET DUE DILIGENCE ONDERZOEK  

 

40. In deze titel wordt, gelet op de afbakening van het onderzoek, enkel aandacht besteed 

aan het due diligence onderzoek zoals ontwikkeld in de fusie- en overnamepraktijk. Het 

behandelde onderwerp betreft daarenboven de overdracht van een niet beursgenoteerde 

vennootschap49. 

 

41.  Het is van belang voor ogen te houden dat due diligence slechts één fase vormt in het 

overnameproces, waardoor begrip van het transactieverloop in zijn geheel vereist is 

(hoofdstuk 1). Er wordt eveneens stil gestaan bij een aantal aspecten inzake geheimhouding, 

gelet op de gevoeligheid van de informatie die wordt uitgewisseld naar aanleiding van het due 

diligence onderzoek. Daarbij wordt eveneens de rol van het bestuur van de 

doelwitvennootschap en de rol van de onderzoekers belast met de uitvoering van de due 

diligence belicht (hoofdstuk 2). Verder worden een aantal praktische zaken toegelicht, meer 

bepaald het gebruik van de due diligence checklist en de organisatie van de dataroom 

(hoofdstuk 3) evenals de mate van diepgang en de wijze van rapportering (hoofdstuk 4). Tot 

slot wordt zich de vraag gesteld of het achterwege blijven van of onzorgvuldige due diligence 

aanleiding kan geven tot bestuurdersaansprakelijkheid (hoofdstuk 5).  

 

42. Preliminair kan reeds opgemerkt worden dat due diligence vrijwel altijd maatwerk 

vormt, waardoor niet kan gesproken worden van hét due diligence onderzoek. Het geschiedt 

immers steeds met een bijzonder doel voor ogen, afhankelijk van de aard en voorwerp van de 

transactie en de wensen en doelstellingen van de opdrachtgever.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
49 Voor wat betreft de specificiteiten van due diligence in genoteerde vennootschappen: zie titel V. 
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HOOFDSTUK 1. TIMING  
 

43. Due diligence kan in verschillende fasen van het overnameproces plaats vinden50. De 

reden daarvoor is te vinden in het gegeven dat vertrouwelijke informatie slechts geleidelijk 

aan wordt prijsgegeven naarmate de onderhandelingen vorderen, dan wel dat nog een kader 

ontbreekt waarin het onderzoek dient plaats te vinden51. 

 

44. Een niet genoteerde onderneming kan bovendien overgedragen worden door middel 

van onderhandelingen (“one-on-one sale”), of door middel van een veilingverkoop 

(“controlled auction”). In het laatste geval worden concurrerende biedingen ingezameld 

waarbij de bieders een indicatief bod uitbrengen op grond waarvan de kandidaten verder 

worden geselecteerd. Het finale bod wordt pas uitgebracht na een voorafgaand due diligence 

onderzoek.  

 

 45. Bij de bespreking wordt het onderscheid gemaakt naargelang het onderzoek geschiedt 

door de verkoper/doelwitvennootschap (“sellside of vendor due diligence”), dan wel het 

onderzoek geschiedt in opdracht van de koper/investeerder (“buyside of acquisition due 

diligence”).  

 

46. Onderstaand schema situeert het due diligence proces in het transactieverloop van een 

onderhandelde overname:  

 

 

 

 

                                                 
50 Y. VERLEISDONK, E. JANSSENS en M. WILKENHUYZEN, Due diligence, Gent, Larcier, 2007, nrs. 145-167, p. 
46-54 en M. BRINK, Due diligence: een beschouwing over het due diligence onderzoek volgens het Nederlands 
recht, Den Haag, Boom Juridische uitgevers, 2009, p. 38-48. 
51 Voor een bespreking van de totstandkoming van een acquisitieovereenkomst zie: G. SCHRANS, “De 
progressieve totstandkoming van contracten”, T.P.R. 1984, p. 1-32; L. CORNELIS, “La responsabilité 
précontractuelle conséquence éventuelle du processus contractuel”, T.B.B.R. 1990, p. 391-427; A. VAN 
OEVELEN, “Juridische verhoudingen en aansprakelijkheid bij onderhandelingen over (commerciële) contracten”, 
DAOR 1990, p. 43-63 en P. VAN HOOGTEN, “Acquisitieovereenkomsten”, DAOR, 1990, afl. 16, p. 59-78. 
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§ 1. Vendor due diligence 

 

47. Vendor due diligence (VDD) is het onderzoek uitgevoerd in opdracht van de verkoper 

en vindt plaats in de voorbereidende fase van het verkoopproces, alvorens contact wordt 

gelegd met potentiële kopers52.  

 

A. Voordelen 

 

48. Hoewel vendor due diligence nog te vaak als ‘optioneel’ wordt beschouwd, is het 

belang ervan niet te onderschatten53. Het doel bestaat erin om als verkoper een beter zicht te 

krijgen op de sterktes en zwaktes van de eigen onderneming, wat resulteert in een betere 

controle van het overnameproces, zowel op commercieel als op juridisch vlak. De 

onderneming wordt als het ware verkoopsklaar gemaakt waardoor haar waarde kan 

gemaximaliseerd worden. Eventuele gebreken worden verholpen, de verkoper verkrijgt 

inzicht in het soort vragen die kandidaat-kopers kunnen stellen en bovendien wordt informatie 

beheersbaar en kan ze beter gepresenteerd worden. Tot slot slinkt het risico op nietigheid van 

de transactie of schadevergoeding wegens schending van precontractuele 

informatieverplichtingen in hoofde van de verkoper54. 

 

49. Daarenboven voorkomt vendor due diligence teleurstellingen in hoofde van de 

verkoper zelf. Niet alleen leidt het tot een realistische prijsvorming, waarbij onaangename 

verrassingen die de prijs neerwaarts drukken reeds vroegtijdig kunnen verholpen worden, 

maar krijgt de verkoper zicht op verklaringen en garanties die hij al dan niet wenst te verlenen 

met het oog op de redactie van de disclosure letter55. Tot slot is het niet ondenkbaar dat 

vendor due diligence leidt tot identificatie van verborgen waarde, als dusdanig niet bekend 

aan de verkoper.  

 

50. Hoewel het geen verplichting vormt om inzage in het vendor due diligence rapport te 

verschaffen aan de koper, valt zulks ten zeerste aan te raden. In eerste instantie is grotere 
                                                 
52 In de praktijk wordt ook wel gesproken van een “pre-acquisition investigation”. Zie: M. BRINK, Due diligence: 
een beschouwing over het due diligence onderzoek volgens het Nederlands recht, Den Haag, Boom Juridische 
uitgevers, 2009, p. 39-41. 
53 M. GUNS, “Overname met een minimum aan pottenkijkers. De vendor due diligence: een bondgenoot voor 
koper en verkoper”, De Tijd: Inzicht, 6 juni 2008, p. 4. 
54 Over de precontractuele informatieverplichtingen: zie titel III. 
55 M. BRINK, Due diligence: een beschouwing over het due diligence onderzoek volgens het Nederlands recht, 
Den Haag, Boom Juridische uitgevers, 2009, p. 53. Over verklaringen en garanties: zie titel 4. 
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competitie mogelijk tussen potentiële kopers, aangezien het rapport aan meerdere partijen 

tegelijkertijd en zonder exclusiviteit kan worden verstrekt. Ook wordt het verlies aan 

“momentum” gedurende het verkoopproces tot een minimum beperkt. De koper dient immers 

zelf geen uitgebreid due diligence onderzoek meer te voeren en de afrondingsprocedure wordt 

eveneens ingekort, daar een belangrijk deel van de bevindingen reeds in de eerste drafts 

kunnen worden opgenomen. Daarenboven wordt de ontregeling van de onderneming binnen 

de perken gehouden, mits slechts één due diligence team de revue passeert. Tot slot vergroot 

de kans op een succesvolle afwikkeling van de transactie, daar het wijzen op voor de koper 

minder gunstige elementen vertrouwen schept, ten gevolge waarvan de koper zich minder 

achterdochtig zal opstellen. Al deze elementen hebben tot gevolg dat de transactiekost 

verlaagd, wat de efficiënte afwikkeling van de transactie ten goede komt.  

 

B. Nadelen 

 

51. Een mogelijk nadeel bestaat er in dat het argument dat de koper niet voldaan heeft aan 

zijn eigen onderzoeksverplichting moeilijker inroepbaar wordt, hoewel de onderzoeksplicht 

van de koper in voorkomend geval uiteraard niet volledig wordt opgeslorpt56. De koper zal bij 

onduidelijkheden immers alsnog een eigen onderzoek dienen te voeren, weliswaar in 

beperktere omvang.  

 

52. Aangezien het onderzoek geschiedt in opdracht van de verkoper zal de koper echter 

argwanend zijn ten aanzien van de voorgelegde resultaten. Bijgevolg zal de koper alsnog een 

eigen uitgebreide due diligence wensen te voeren, waardoor transactiekosten nodeloos 

oplopen. Het is derhalve aangewezen om het due diligence onderzoek in opdracht van de 

verkoper te laten uitvoeren door een onpartijdige deskundige, waarna inzage verschaft wordt 

aan de koper via de zogenaamde “reliance letter”57. Het onafhankelijke karakter kan hierbij 

gewaarborgd worden door het due diligence rapport over te dragen aan de koper, tengevolge 

                                                 
56 M. BRINK, Due diligence: een beschouwing over het due diligence onderzoek volgens het Nederlands recht, 
Den Haag, Boom Juridische uitgevers, 2009, p. 81. 
57 De reliance letter vindt zijn oorsprong vanuit de noodzaak waarbij derden bij het nemen van beslissingen die 
verband houden met de transactie zich wensen te leiden door de inhoud van het due diligence rapport, zoals de 
financiering van de transactie waarbij de bank inzicht wenst in het due diligence rapport om de kans op slagen 
van de transactie te kunnen beoordelen teneinde krediet te verlenen. In dergelijk geval wordt echter steeds 
bepaald dat de onderzoekers ten aanzien van de derde geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden. M. BRINK, Due 
diligence: een beschouwing over het due diligence onderzoek volgens het Nederlands recht, Den Haag, Boom 
Juridische uitgevers, 2009, p. 257. 
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waarvan de koper de onderzoekers in aansprakelijkheid kan aanspreken wegens gebrekkige 

uitvoering van het due diligence onderzoek58.  

 

§ 2. Acquisition due diligence 

 

53. Acquisition due diligence omvat het onderzoek uitgevoerd in opdracht van de koper 

met de bedoeling de wenselijkheid van de transactie te kunnen beoordelen. Voor het 

verkrijgen van de nodige informatie is men echter afhankelijk van de medewerking van het 

bestuur van de doelwitvennootschap59.  

 

54. Het is een publiek geheim dat de koper er bij het due diligence onderzoek eveneens op 

uit is de waarde van de over te nemen onderneming uit te hollen door gebreken en 

aansprakelijkheden voor te stellen als omstandigheden die een ander licht op de zaken 

werpen. Met andere woorden, gebrekkige kennis in hoofde van de verkoper vormt koren op 

de molen van de koper. Hierboven werd reeds aangegeven hoe vendor due diligence er toe 

bijdraagt hierop te anticiperen.  

 

55. Naarmate de transactie verder vordert onderscheid men het pre due diligence 

investigation, het limited preliminary due diligence, het investigative due diligence en het 

confirmatory due diligence investigation60. 

 

A. Pre due diligence investigation 

 

56. Onder pre due diligence investigation wordt het oriënterende onderzoek door de 

kandidaat-koper verstaan, waarbij wordt nagegaan of de transactie in de lijn van diens 

verwachtingen ligt. Er is echter nog geen sprake van contact met de doelwitvennootschap, 

waardoor het onderzoek zich derhalve beperkt tot openbare informatiebronnen. Vermits de 

informatie publiek toegankelijk is, speelt vertrouwelijkheid derhalve nog geen rol. Naast het 

internet, de media en de algemene marktomstandigheden dient onder meer gedacht te worden 

aan61:  

                                                 
58 M. GUNS, “De kunst van het begeleiden van fusies en overnames”, De Tijd: Inzicht, 6 juni 2008, p. 3. 
59 Zie daarover hoofdstuk 2 van deze titel. 
60 M. BRINK, Due diligence: een beschouwing over het due diligence onderzoek volgens het Nederlands recht, 
Den Haag, Boom Juridische uitgevers, 2009, p. 39-42. 
61 Y. VERLEISDONK, E. JANSSENS en M. WILKENHUYZEN, Due diligence, Gent, Larcier, 2007, nr. 170, p. 55. 
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- Kruispuntbank van Ondernemingen: ondernemingsnummers, maatschappelijke naam, 

zetel, rechtsvorm, …; 

- Nationale Bank van België: jaarrekening (balans, resultatenrekening, toelichting en sociale 

balans) 

- Belgisch staatsblad: vennootschapsaktes (oprichtingsakte, statutenwijzigingen, 

benoemingen, …) 

- Rechtbank van Koophandel: verklaring dat de vennootschap niet in faillissement of 

gerechtelijke reorganisatie verkeerd 

- Rechtbank van Eerste aanleg: beslagberichten 

- Hypotheekkantoor: zakelijke rechten op onroerende goederen 

- Kadaster 

- Gemeentelijke en provinciale diensten: ruimtelijke bestemming, vergunningen, … 

- Collectieve arbeidsovereenkomsten 

- Grondeninformatieregister van OVAM: verontreiniging en saneringsplicht 

- Octrooi-, merken- en tekeningen en modellenregisters62 

- website van de doelwitvennootschap: levert belangrijke informatie op omtrent haar 

activiteiten 

 

B. Limited preliminary due diligence 

 

57. Zodra de oriënterende gesprekken met de kandidaat-koper(s) aanvangen, dient nadere 

informatie verstrekt te worden, zonder dat daarbij de gehele onderneming reeds uit de doeken 

gedaan wordt. Doel daarvan is het reeds mogelijk te maken om omtrent de hoofdpunten 

overeenstemming te bereiken. Hoewel de verstrekte informatie nog niet echt van 

vertrouwelijke aard is, wordt reeds in deze fase veelal voorafgaandelijk een 

geheimhoudingsprocedure opgestart63.  

 

58. In de praktijk wordt bij een veilingverkoop een “information memorandum” opgesteld 

door de verkoper, waarbij de grote lijnen van de onderneming worden toegelicht. De 

informatie betreft onder meer wat cijfergegevens, de rechten van de aandeelhouders, 

informatie over het bestuur en dergelijke.  

                                                 
62 Auteursrechten, databanken, fabrieksgeheimen, knowhow en handelsnamen zijn echter niet te raadplegen via 
publiek toegankelijke informatiebronnen. Zie: M. VERLINDEN en I. VERNIMME, “IP-aandachtspunten in het 
kader van een due diligence”, IRDI 2008, afl. 4, p. 334. 
63 Zie hoofdstuk 2 van deze titel. 
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C. Investigative due diligence 

 

59. Het investigative of onderzoekende due diligence vindt plaats alvorens een bindende 

overeenkomst is afgesloten, op grond waarvan de koper in staat gesteld wordt te beslissen om 

de transactie al dan niet aan te gaan.  

 

60. In de praktijk geschiedt het investigative due diligence onderzoek na de ondertekening 

van een intentieverklaring of letter of intent64. In essentie bevestigt de letter of intent een 

aantal basisveronderstellingen en effent het pad richting een definitieve overeenkomst65. 

Partijen krijgen de verplichting om te goeder trouw of zorgvuldig te onderhandelen en nemen 

een inspanningsverbintenis op zich om de transactie te laten slagen66.  

 

61. Men dient er zich echter voor te hoeden dat geen onbedoelde juridische gevolgen aan 

de letter of intent kunnen worden toegekend, in de zin dat het de aansprakelijkheid der 

partijen kan beïnvloeden in geval van beëindiging van de onderhandelingen67. De letter of 

intent kan immers zowel juridisch bindende afspraken bevatten, waarvan de schending 

aanleiding geeft tot contractuele aansprakelijkheid, als vrijblijvende afspraken, waarvan de 

schending eventueel kan beschouwd worden als een precontractuele fout68. Voorzichtigheid is 

derhalve geboden, daar de juridische betekenis van de letter of intent niet steeds duidelijk is.  

 

62. In de praktijk worden de bewoordingen van de letter of intent immers vaag gehouden, 

waarbij de ene partij zo min mogelijk wenst gebonden te zijn, terwijl de wederpartij het 

tegenovergestelde voor ogen heeft69. De juridische kracht van de letter of intent dient derhalve 

bepaald te worden aan de hand van haar concrete inhoud70. De gemeenschappelijke bedoeling 

der partijen, de bewoordingen, de duur van de onderhandelingen, de gebruiken in de sector en 

de complexiteit van de transactie dienen daarbij als leidraad71. Bijzondere aandacht daarbij 

dient uit te gaan naar artikel 1583 B.W., dat bepaalt dat de koop voltrokken is zodra er 

                                                 
64 In de Engelse terminologie ook wel “heads of agreement”, “letter/memorandum of understanding” of 
“agreement in principle” genoemd. 
65 G. SCHRANS, “De progressieve totstandkoming der contracten”, T.P.R. 1984, p, 1. 
66 E. DIRIX , “Gentlemen’s agreements en andere afspraken met onzekere rechtsgevolgen”, R.W, 1985-86, p. 
2140. 
67 W. DEJONGHE en W. VAN DE VOORDE, M&A in Belgium, Antwerpen, Kluwer Law International, 2001, p. 61. 
68 Y. VERLEISDONK, E. JANSSENS en M. WILKENHUYZEN, Due diligence, Gent, Larcier, 2007, nr.150, p. 47. 
69 P. VAN HOOGTEN, “Acquisitieovereenkomsten”, DAOR afl. 16, nr. 13, p. 63. 
70 G. SCHRANS, “De progressieve totstandkoming der contracten”, T.P.R. 1984, p, 18. 
71 Brussel 14 juni 1984, T.B.H. 1985, p. 472. 
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wilsovereenstemming is omtrent de zaak en de prijs72. Vandaar dat het aanbeveling verdient 

om een prijsvork te hanteren teneinde te vermijden dat men reeds een bindende overeenkomst 

heeft73. Evenwel is het aangeraden om uitdrukkelijk aan te geven welke bepalingen al dan niet 

bindend zijn en om in de preambule van de overeenkomst de bedoeling der partijen weer te 

geven.  

 

63. Belangrijker voor het onderwerp van dit werkstuk is dat de letter of intent vaak de 

opschortende of ontbindende voorwaarde bevat dat het due diligence onderzoek tot een voor 

de koper bevredigend resultaat heeft geleid. Dergelijke clausule dient opgevat te worden als 

een zuiver potestatieve voorwaarde, die, hoewel misschien als bindend bedoeld, ongeldig is 

naar Belgisch recht74. Bijgevolg verdient het aanbeveling duidelijke afspraken te maken 

omtrent zogenaamde “deal breakers”, gesteund op objectieve criteria. Daarnaast schept de 

intentieverklaring een kader voor het verloop van verdere onderhandelingen, de zogenaamde 

“process letter”, die als bindende bepalingen dienen opgevat te worden. Naast geheimhouding 

en exclusiviteit omvat de process letter de informatie-uitwisseling die plaats vindt naar 

aanleiding van het due diligence onderzoek, waarbij naast een strikt tijdsschema de praktische 

modaliteiten worden bepaald75. Voor de onderzoekers betekent due diligence daardoor een 

strijd tegen de tijd die gepaard gaat met de nodige stress.  

 

D. Confirmatory due diligence 

 

64. Het confirmatory (of bevestigende) due diligence onderzoek vindt plaats nadat een 

definitieve overeenkomst tot stand gekomen is, zij het onder opschortende voorwaarde van 

een bevredigende uitkomst van het onderzoek, dan wel onder ontbindende voorwaarde van 

een negatieve uitkomst van het onderzoek76. Uiteraard dient ook hier vermeden te worden dat 

de voorwaarde als zuiver potestatief kan beschouwd worden.  

 

                                                 
72 Evenwel dient niet alleen over de prijs en het voorwerp overeenstemming bereikt te zijn, maar eveneens over 
de substantiële elementen van de overeenkomst. P. VAN HOOGTEN, “Acquisitieovereenkomsten”, DAOR, afl. 16, 
nr. 13, p. 63. 
73 De bewoordingen “subject tot contract” verhinderen, in tegenstelling tot de Common Law, dus geenszins dat 
de overeenkomst als bindend kan beschouwd worden. Zie: E. DIRIX , “Gentlemen’s agreements en andere 
afspraken met onzekere rechtsgevolgen”, R.W, 1985-86, p. 2133. 
74 Zie hoofdstuk 3 van titel IV. 
75 M. BRINK, Due diligence: een beschouwing over het due diligence onderzoek volgens het Nederlands recht, 
Den Haag, Boom Juridische uitgevers, 2009, p. 20. 
76 Y. VERLEISDONK, E. JANSSENS en M. WILKENHUYZEN, Due diligence, Gent, Larcier, 2007, nr.161-167, p. 52. 
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HOOFDSTUK 2. GEHEIMHOUDING  
 

65. Het is belangrijk voor ogen te houden dat koper en verkoper in de precontractuele fase 

tegenstrijdige belangen hebben. De koper tracht zoveel mogelijk informatie te verkrijgen om 

de “information gap” te overbruggen, terwijl de verkoper de vertrouwelijkheid van 

vennootschapsinterne informatie wenst te waarborgen. Hoewel informatie-uitwisseling een 

noodzakelijke voorwaarde is voor de volwaardige toestemming, bestaat het gevaar immers dat 

de concurrentiepositie wordt ondergraven indien de transactie geen doorgang vindt. Derhalve 

zal het bestuur van de doelwitvennootschap slechts geleidelijk aan informatie vrij geven 

naarmate de kans op een succesvolle afwikkeling van de transactie toeneemt, voor zover de 

ontvanger een geheimhoudingsverplichting op zich genomen heeft77 (paragraaf 1). Verder 

wordt aandacht geschonken aan hoe het bestuur van de doelwitvennootschap dient om te gaan 

met de vraag tot inrichting van de dataroom (paragraaf 2) en wordt kort ingegaan op het 

beroepsgeheim in hoofde van de onderzoekers die belast zijn met de uitvoering van het due 

diligence onderzoek (paragraaf 3). 

  

§ 1. Geheimhoudingsovereenkomst 

 

66. In de verhouding tussen de doelwitvennootschap en de potentiële investeerder dient de 

geheimhoudingsplicht conventioneel bedongen te worden teneinde te voorkomen dat de 

verkregen informatie misbruikt wordt indien de transactie geen doorgang vindt78. De 

geheimhoudingsverplichting kan worden opgenomen in een afzonderlijke overeenkomst, de 

geheimhoudingsovereenkomst79, hoewel zij in het kader van overnames in de regel zal 

neergelegd zijn in de letter of intent80. 

 

                                                 
77 B. DE VUYST, “ Dommages pour manque d’informations ou pour information erronée, ‘due diligence’ et ‘data 
rooms’ : la maitrise des risques”, DAOR 2000, nr. 4-5, p. 80-81. 
78  Bij gebreke van een conventionele regeling kan men weliswaar terugvallen op de leer van de precontractuele 
aansprakelijkheid (art. 1382-1383 B.W.), maar het bewijs van fout, bestaande in het misbruik van de 
vertrouwelijke informatie, is aanzienlijk zwaarder. Ook het bestaan van schade en het oorzakelijk verband levert 
bijkomende problemen op. Zie: G. SCHRANS, “De progressieve totstandkoming der contracten”, T.P.R. 1984, p. 
16. 
79 Ook wel aangeduid als “non-disclosure agreement” of “confidentiality agreement”. Zie daarover uitgebreid: C. 
GUYOT, “Les clauses de non-concurrence et de confidentialité dans les cessions d’actifs et d’actions”, DAOR 
2001, afl. 4, p. 57 en M. FONTAINE, Droit des contrats internationaux, Analyse et redaction de clauses, Brussel, 
Bruylandt, 2003, p. 259-329. 
80 N. VAN CROMBRUGGE, “rechten en plichten van bestuurders bij onderhandelingen over de overname van hun 
vennootschap”, DAOR 2003, p. 26. 
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67. Daar de geheimhoudingsverplichting tot doel heeft de vennootschap te beschermen 

tegen misbruiken van vennootschapsinterne informatie, verdient het aanbeveling om bij een 

aandelentransactie, waar de vennootschap als dusdanig geen partij is, de vennootschap alsnog 

partij te maken van de geheimhoudingsovereenkomst zodoende dat zij beschikt over een 

eigen vorderingsrecht ten aanzien van de kandidaat-koper die de geheimhoudingsplicht 

miskent81. Het is immers de vennootschap die de schade ondervindt, terwijl een 

aandeelhouder slechts onrechtstreeks schade lijdt.  

 

68. Bijzondere aandacht dient uit te gaan naar de redactie van dergelijke overeenkomsten, 

daar zij, wegens de aard van hun voorwerp, zelden volledig sluitend kunnen geredigeerd 

worden82. Daarom verdient het aanbeveling om in de preambule van de overeenkomst de 

bedoeling der partijen evenals hun onderlinge verhouding (bv. concurrenten) uiteen te zetten 

teneinde via interpretatie onduidelijkheden op te vangen.  

 

69. De omschrijving van de notie vertrouwelijke informatie en de plicht tot 

geheimhouding zijn van cruciaal belang voor een sluitende geheimhoudingsovereenkomst83. 

Daarnaast dient de nodige aandacht besteed te worden aan de schadevergoeding en spreekt het 

voor zich dat de gebruikelijke clausules inzake geschillenbeslechting (bevoegde rechter of 

arbitrage), toepasselijk recht, nietigheid van een clausule, … eveneens dienen opgenomen te 

worden.  

 

A. De notie “vertrouwelijke informatie” 

 

70. De notie vertrouwelijke informatie kan op diverse wijzen omschreven worden84. Aldus 

kan men bepalen dat een gedetailleerde en exhaustieve lijst van documenten als 

vertrouwelijke informatie dient beschouwd te worden. Ook kan bepaald worden dat enkel 

documenten die uitdrukkelijk voorzien zijn van de vermelding “vertrouwelijk” onder de notie 

vallen. Aangezien er naar aanleiding van een due diligence onderzoek veel informatie wordt 

uitgewisseld, is dit echter praktisch niet haalbaar. Bovendien is een dergelijke 

begripsomschrijving alles behalve sluitend, waardoor het gevaar op misbruik vergroot. 

                                                 
81 Y. VERLEISDONK, E. JANSSENS en M. WILKENHUYZEN, Due diligence, Gent, Larcier, 2007, nr. 129, p. 42. 
82 P. VAN HOOGTEN, “Acquisitieovereenkomsten”, DAOR 1990, afl. 16, nr. 10, p. 62. 
83 C. GUYOT, “Les clauses de non-concurrence et de confidentialité dans les cessions d’actifs et d’actions”, 
DAOR 2001, afl. 4, p. 60. 
84 P. VAN HOOGTEN, “Acquisitieovereenkomsten”, DAOR 1990, afl. 16, nr. 11, p. 62-63. 
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71. Vandaar dat een abstracte begripsomschrijving de voorkeur geniet85. Uitgangspunt 

daarbij is dat alle informatie vertrouwelijk is, waarbij een niet-limitatieve opsomming verdere 

concretisering brengt. In het kader van de overdracht van onderneming kan gedacht worden 

aan verhandelbare bedrijfsgeheimen (gegevens van leveranciers en klanten, knowhow, 

intellectuele eigendomsrechten, prijzen, …) en bedrijfsgeheimen waarvan openbaarmaking 

schade kan toebrengen aan de onderneming (financiële gegevens, overnamebesprekingen, 

juridische procedures, …). Vervolgens kunnen limitatief uitzonderingen geformuleerd 

worden, waarbij de bewijslast rust op de koper. Te denken valt aan publiek toegankelijke 

informatie, informatie bekomen van derden, informatie die reeds bekend was aan de 

kandidaat-koper en informatie zonder economische waarde. 

 

72. Aangezien in het due diligence onderzoek ook informatie kan opduiken waarvan de 

verkoper niet op de hoogte was, dient vermeden te worden dat men vertrouwelijke informatie 

omschrijft als informatie die op actieve wijze verstrekt werd.  

 

B. Omschrijving van de geheimhoudingsverplichting 

 

73. De geheimhoudingsverplichting houdt in dat de potentiële koper de informatie slechts 

mag gebruiken indien de transactie doorgang vindt. Bij gebreke daarvan is echter 

geheimhouding geboden. De verkoper heeft er derhalve alle belang bij het gebruik van de 

vertrouwelijke informatie zo ruim mogelijk te omschrijven. Aldus dient niet alleen het 

gebruik voor eigen rekening verboden te worden, maar eveneens het verspreiden van de 

vertrouwelijke informatie aan derden86.  

 

74. Bij het gebruik voor eigen rekening dient men zowel het directe als het indirecte 

gebruik te verbieden. Onder direct gebruik verstaat men het gebruik zonder verdere 

aanpassing of verbetering, terwijl bij indirect gebruik aanpassingen of verbeteringen zijn 

aangebracht. Ook dient opgenomen te worden dat de vertrouwelijke informatie geen rechten 

creëert in hoofde van de wederpartij: het eigendomsrecht op de informatie blijft toebehoren 

aan de verkoper. 

 

                                                 
85 Y. VERLEISDONK, E. JANSSENS en M. WILKENHUYZEN, due diligence, Gent, Larcier, 2007, nr. 130, p. 42. 
86 C. GUYOT, “Les clauses de non-concurrence et de confidentialité dans les cessions d’actifs et d’actions”, 
DAOR 2001, afl. 4, p. 62. 
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75. Bij het verbod op het verspreiden van vertrouwelijke informatie verdient het 

aanbeveling expliciet te definiëren wie al dan niet als derde partijen dienen opgevat te worden 

teneinde discussie te vermijden. De beste methode bestaat in een negatieve omschrijving van 

de personen die rechtstreeks bij de transactie betrokken zijn, gaande van werknemers, 

bestuurders en adviseurs. Teneinde dit verbod kracht bij te zetten, wordt het gebruik van 

gegevensdragers (kopies, electronische apparatuur, …) strikt geregeld87. Aldus dienen de 

documenten teruggegeven of vernietigd te worden indien de onderhandelingen afgebroken 

worden.  

 

76. Het spreekt voor zicht dat geheimhoudingsverplichting gerespecteerd dient te worden 

gedurende de onderhandelingen tot wanneer de transactie effectief plaats vindt. Indien de 

transactie echter geen doorgang vindt, dienen de geheimhoudingsverplichtingen ook 

gedurende een periode na de onderhandelingen in stand gehouden te worden. Terzake staan 

twee mogelijkheden open: ofwel is de overeenkomst aangegaan voor onbepaalde duur, ofwel 

is zij aangegaan voor bepaalde duur. Een overeenkomst van onbepaalde duur is steeds 

eenzijdig opzegbaar mits inachtneming van een redelijke opzegtermijn, vaak begroot op zo’n 

6 maanden88. Aangezien bij gebrek aan precisering een overeenkomst wordt geacht te zijn 

aangegaan voor onbepaalde duur, is het van belang de duurtijd contractueel vast te leggen.  

 

C. Schadebegroting 

 

77. In de regel dient de schade vergoed te worden overeenkomstig de artikelen 1149 en 

1150 B.W. De schadevergoeding bestaat in het geleden verlies evenals de gederfde winst, 

voor zover deze voorzienbaar was bij het aangaan van de overeenkomst. Aangezien de 

begroting van de schade echter meer moeilijkheden oplevert dan zij van de hand doet, biedt 

een schadebeding de oplossing. Niet alleen dient het bestaan van schade niet bewezen te 

worden, maar wordt zij schade forfaitair begroot. Rekening dient gehouden te worden met de 

matigingsbevoegdheid van de rechter overeenkomstig artikel 1231 B.W. indien het bedrag de 

werkelijke schade kennelijk te boven gaat. 

 

 

 

                                                 
87 Zie hoofdstuk 3 van deze titel 
88 Deze regel raakt de openbare orde: Cass. 9 maart 1973, Pas. 1973, p. 640. 
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§ 2. Bestuurders 

 

78. Bij het verstrekken van vertrouwelijke informatie is een belangrijke rol weggelegd 

voor het bestuur van de doelwitvennootschap. Dit is niet alleen het geval bij een 

activatransactie waar het bestuur in naam en voor rekening van de vennootschap optreedt als 

verkoper, maar eveneens bij een aandelentransactie. Het bestuur is immers het enige 

vennootschapsorgaan dat volledige beschikking en zeggenschap heeft over niet publieke 

informatie met betrekking tot de vennootschap89. De aandeelhouder beschikt weliswaar over 

een aantal rechten op grond waarvan hij informatie kan bekomen90, maar in de context van 

een overname zijn deze onafdoend.  

 

79. Op de bestuurders van een vennootschap rusten echter een aantal 

geheimhoudingsverplichtingen, waardoor de vraag rijst in hoeverre het bestuur medewerking 

mag verlenen bij de informatieverschaffing naar aanleiding van due diligence. 

Achtereenvolgens wordt het fabrieksgeheim, de arbeidsrechtelijke geheimhoudingsplicht en 

de vennootschapsrechtelijke discretieplicht besproken. Men is het er in de rechtsleer over eens 

dat bestuurders niet gebonden zijn door het beroepsgeheim91. 

 

A. Fabrieksgeheimen 

 

80. Artikel 309 Sw. voorziet in correctionele straffen van drie maand tot drie jaar 

gevangenis en een geldboete van 1,24 euro tot 49,58 euro voor wie geheimen van de fabriek 

waarin hij werkzaam geweest is of nog werkzaam is, kwaadwillig of bedrieglijk aan anderen 

meedeelt.  

 

81. Onder de notie “fabrieksgeheim” dient kennis van zuiver technische aard verstaan te 

worden die toebehoort aan de fabrikant en waarvan het geheime karakter hem een 

concurrentieel voordeel oplevert92.  In wezen betreft het technische knowhow die bijdraagt 

                                                 
89 N. VAN CROMBRUGGE, “rechten en plichten van bestuurders bij onderhandelingen over de overname van hun 
vennootschap”, DAOR 2003, p. 9. 
90 Het betreft het informatierecht (art. 535 W.Venn.), het vraagrecht (art. 540 W.Venn.), de verplichte 
bijeenroeping van de algemene vergadering (art. 532 W.Venn.), de individuele onderzoeks- en 
controlebevoegdheid (art. 166 en 167 W.Venn.) en het vennootschappelijk deskundigenonderzoek (art. 168 
W.Venn.). 
91 J. DE VOGELE, “De bestuurder van een naamloze vennootschap en diens individuele rechten op informatie: 
controlerecht en discretieplicht”, DAOR 2007, p. 13. 
92 Cass. 27 september 1943, Pas. 1943, I, p. 358. 
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aan de vervaardiging van een bepaald product93. Te denken valt aan recepten van 

voedingswaren en ontwerpen van technische producten. Commerciële informatie, zoals 

prijzen en klantengegevens, vallen bijgevolg niet onder het begrip fabrieksgeheim.  

 

82. Men is slechts strafbaar wanneer iemand die in de fabriek tewerkgesteld is of geweest 

was kwaadwillig of bedrieglijk fabrieksgeheim meedeelt aan derden94. Loutere 

onzorgvuldigheid valt niet gelijk te stellen met kwaad opzet95: het is vereist dat men de 

bedoeling heeft de onderneming te schaden of zichzelf een voordeel te verschaffen96. Artikel 

309 Sw. zal bijgevolg weinig tot geen toepassing vinden in het kader van het due diligence 

onderzoek, des te meer aangezien de in de dataroom ter beschikking gestelde informatie 

hoofdzakelijk financieel, commercieel of juridisch van aard, wat niet onder de notie 

fabrieksgeheim ressorteert97. Vanuit het standpunt van de overnemer is het derhalve 

aangewezen een “retention agreement” af te sluiten met personeel dat over fabrieksgeheimen 

beschikt, het zogenaamde “key staff”, teneinde de informatie in de doelwitvennootschap te 

houden.  

 

B. Arbeidsrechtelijke geheimhoudingsplicht 

 

83. Wanneer een bestuurder in de N.V. naast zijn bestuursmandaat een onderscheiden 

functie onder gezag uitoefent, is hij tevens tewerkgesteld als werknemer98. In voorkomend 

geval is artikel 17, 3° van de arbeidsovereenkomstenwet van toepassing, dat de werknemer 

verplicht om, zowel gedurende de arbeidsovereenkomst als na de beëindiging ervan, zich te 

onthouden fabrieksgeheimen, zakengeheimen of geheimen in verband met persoonlijke of 

vertrouwelijke aangelegenheden, waarvan hij in de uitoefening van zijn beroepsarbeid kennis 

kan hebben, bekend te maken dan wel daden van oneerlijke concurrentie te verrichten of 

daaraan mee te werken.  

 

84. Aldus omvat de geheimhoudingsplicht fabrieksgeheimen, zakengeheimen en 

geheimen van persoonlijke of vertrouwelijke aard. De notie fabrieksgeheimen krijgt dezelfde 

                                                 
93 B. TILLEMAN , “De plicht tot geheimhouding en discretie van bestuurders”, T.R.V. 1992, p. 279. 
94 Merk op dat de bepaling het gebruik van informatie door derden niet viseert.  
95 J. DE VOGELE, “De bestuurder van een naamloze vennootschap en diens individuele rechten op informatie: 
controlerecht en discretieplicht”, DAOR 2007, p. 13 
96 B. TILLEMAN , “De plicht tot geheimhouding en discretie van bestuurders”, T.R.V. 1992, p. 280. 
97 Y VERLEISDONK, E. JANSSENS en M. WILKENHUYZEN, Due diligence, Gent, Larcier, 2007, nr. 204, p. 68. 
98 Cass. 28 mei 1984, R.W. 1984-85, p. 333. 
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invulling als onder artikel 309 Sw., zijnde kennis van zuiver technische aard die toebehoort 

aan de fabrikant en waarvan het geheime karakter die fabrikant een concurrentieel voordeel 

oplevert. Onder “zakengeheimen” verstaat men informatie van commerciële of financiële aard 

waarvan het geheime karakter een feitelijk voordeel oplevert ten opzichte van zijn 

concurrenten99. Te denken valt aan de klantenlijst, gegevens van leveranciers, prijzen, … 

Geheimen van persoonlijke of vertrouwelijke aard tot slot betreffen elke informatie waarvan 

de werknemer in de uitoefening van zijn functie kennis heeft verkregen.  

 

85. De geheimhoudingsplicht op grond van artikel 17, 3° van de 

arbeidsovereenkomstenwet is slechts geschonden wanneer fabrieksgeheimen, zakengeheimen 

en geheimen van persoonlijke of vertrouwelijke aard bekendgemaakt worden. Hieronder 

verstaat men het schriftelijk of mondeling meedelen, zowel actief als passief100. In 

voorkomend geval is ontslag wegens dringende reden gerechtvaardigd en bestaat de 

mogelijkheid tot schadevergoeding101. 

 

86. Vermits het vrijgeven van informatie naar aanleiding van een overname of fusie een 

bestuursbevoegdheid vormt, zal artikel 17, 3° van de arbeidsovereenkomstenwet evenmin 

toepassing vinden in het kader van het due diligence onderzoek, tenzij in het uitzonderlijke 

geval waarbij een werknemer informatie verstrekt zonder voorafgaande toestemming van het 

bestuur102.  

 

C. Vennootschapsrechtelijke discretieplicht 

 

1. Principe 

 

87. Zelfs bij afwezigheid van een specifieke rechtsgrond wordt unaniem aanvaard dat de 

bestuurders van een vennootschap gehouden zijn tot discretie103. De draagwijdte van de 

                                                 
99 B. TILLEMAN , “De plicht tot geheimhouding en discretie van bestuurders”, T.R.V. 1992, p. 283. 
100 E. CARLIER, Concurrentie tijdens en na de arbeidsrelatie, Mechelen, Kluwer, 2006, p. 17. 
101 Arbh. Antwerpen 24 mei 1993, J.T. 1994, p. 76. 
102 Y VERLEISDONK, E. JANSSENS en M. WILKENHUYZEN, Due diligence, Gent, Larcier, 2007, nr. 211, p. 70. 
103 Aangezien de relatie tussen bestuurder en de vennootschap lastgeving betreft, werd de juridische grondslag 
daarvoor gevonden in artikel 1134 B.W. (uitvoering te goeder trouw van overeenkomsten) en artikel 1993 B.W. 
(loyale uitvoering van de lastgeving). Daarnaast wordt ook het collegiale karakter van de raad van bestuur naar 
voren geschoven. Zie: B. TILLEMAN , “De plicht tot geheimhouding en discretie van bestuurders”, T.R.V. 1992, p. 
277; H. DE WULF, Taak en loyauteitsplicht van het bestuur in naamloze vennootschappen, Intersentia, 
Antwerpen, 2002, p. 406 en B. FERON en J. MEUNIER, “La double casquette de l’administrateur de société 
anonyme”, J.T. 2000, p. 696. 
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discretieplicht bestaat erin alle informatie, al dan niet geheim, die bestuurders uitsluitend uit 

hoofde van hun bestuursfunctie verkregen hebben en waarvan het vrijgeven schade kan 

berokkenen aan de vennootschap, niet te ontsluiten104. De bestuursbevoegdheid is derhalve 

functioneel, in de zin dat bestuurders niet mogen handelen in hun eigen belang of dat van 

derden, doch in het belang van de vennootschap105. 

 

88. In geval van miskenning van de discretieplicht, kan, voor wat betreft de naamloze 

vennootschap, het bestuur in aansprakelijkheid aangesproken worden door de vennootschap 

op grond van de artikelen 561 en 562 W.Venn., en door derden op grond van de 

onrechtmatige daad (art. 1382 B.W.). Daarnaast behoort de nietigverklaring van besluiten van 

vennootschapsorganen op grond van misbruik van meerderheid eveneens tot de 

mogelijkheden106. 

 

2. Het vennootschapsbelang als uitzondering 

 

89. De verplichting tot discretie is echter niet absoluut, mits zij ter zijde kan geschoven 

worden indien het vrijgeven van informatie gerechtvaardigd kan worden op grond van het 

vennootschapsbelang, of wanneer de wet een dergelijke verplichting oplegt107. De ratio van de 

discretieplicht is immers te vinden in de noodzaak de belangen van de vennootschap te 

beschermen, vandaar dat, zo het vennootschapsbelang openbaarmaking rechtvaardigt, 

dergelijke openbaarmaking is toegelaten, of meer zelfs, een verplichting vormt voor het 

bestuur108. In het kader van een overname of fusie, kan de vrijgave van informatie naar 

aanleiding van due diligence derhalve gerechtvaardigd zijn met het oog op een succesvolle 

afwikkeling van de transactie, voor zover de transactie in het belang is van de 

                                                 
104 B. TILLEMAN , “De plicht tot geheimhouding en discretie van bestuurders”, T.R.V. 1992, p. 288 en O. 
CLEVENBERGH, “La communication d’informations confidentielles dans le cadre des “due diligence”, en 
particulier dans le cas des sociétés cotées”, T.B.H. 2005/2, nr. 4, p. 119.  
105 N. VAN CROMBRUGGE, “Rechten en plichten van bestuurders bij de onderhandelingen over de overname van 
hun vennootschap”, DAOR 2003, p. 13 
106 De wettelijke nietigheidsgronden (artikel 64 juncto 178 W.Venn.) betreffen enkel de nietigverklaring van 
besluiten van de algemene vergadering, waardoor voor de nietigverklaring van besluiten van bestuursorganen 
dient teruggevallen te worden op het gemeen vennootschapsrecht. Zie: K. BYTTEBIER en A. FRANCOIS, “de 
nietigheidsregeling inzake besluiten van de algemene vergadering revisited”, V&F 2000, p. 153-204. 
107 De wettelijke verplichtingen tot openbaarmaking van informatie doen zich hoofdszakelijk voor in genoteerde 
vennootschappen, zie titel V.  
108 Het bestuur heeft de verplichting om de nodige informatie te verstrekken wanneer de transactie in het belang 
is van de vennootschap, als, bij gebreke daarvan, het gevaar bestaat dat de transactie niet of tegen minder 
gunstige voorwaarden doorgaat. O. CLEVENBERGH, “La communication d’informations confidentielles dans le 
cadre des “due diligence”, en particulier dans le cas des sociétés cotées”, T.B.H. 2005/2, nr. 4, p. 119.  
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vennootschap109. Het verdient bovendien aanbeveling naast de beslissing ook de 

belangenafweging op schrift te stellen in de notulen van de raad van bestuur met het oog op 

verantwoording.  

 

a. de notie vennootschapsbelang 

 

90. Hoewel het collectief winstbelang van de aandeelhouders ten gevolge van het 

eigendomsrecht nog steeds voorop staat bij de invulling van de notie “vennootschapsbelang”, 

wordt steeds meer rekening gehouden met de belangen van werknemers, leveranciers, 

afnemers en schuldeisers110. Derhalve dient het bestuur aandacht te schenken aan de 

betrouwbaarheid van de investeerder, zijn doelstellingen en de mate waarin hij ze kan 

realiseren, de middelen waarover hij beschikt, de gevolgen van een eventuele integratie in een 

grotere groep voor de vennootschap, eventuele synergieën, de toekomstperspectieven zonder 

overname, stabiliteit van aandeelhoudersschap, …. Ook dient rekening gehouden te worden 

met de modaliteiten van de mededeling die de belangen van de vennootschap vrijwaren 

(geheimhoudingsovereenkomst, standstill, …)111.  

 

91. Wanneer een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van 

vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met deze beoordeling, vindt daarenboven de 

belangenconflictregeling toepassing (art. 523 W.Venn.)112. In geval van betwisting of de 

beoordeling van het bestuur al dan niet in het belang van de vennootschap is, beschikt de 

rechter slechts over een marginale toetsingsbevoegdheid113. Daarbij dient de rechter zich te 

plaatsen in de omstandigheden op het moment van de omstreden beslissing, rekening 

houdende met beleidsmarge waarover bestuurders beschikken. 

 

 

 

 

                                                 
109 M. WAUTERS, “Garanties bij overdracht van aandelen”, DAOR 1997, p. 21. 
110 A. FRANCOIS, Vennootschapsbelang, Antwerpen, Intersentia, 1999, p. 618 en H. DE WULF, Taak en 
loyauteitsplicht van het bestuur in naamloze vennootschappen, Antwerpen, Intersentia, 2002, p. 522.  
111 N. VAN CROMBRUGGE, “Rechten en plichten van bestuurders bij de onderhandelingen over de overname van 
hun vennootschap”, DAOR 2003, p. 15 en Y. VERLEISDONK, E. JANSSENS en M. WILKENHUYZEN, Due 
diligence, Gent, Larcier, 2007, nr. 221-222, p. 73. 
112 Voor een uitgebreide bespreking zie: Y. VERLEISDONK, E. JANSSENS en M. WILKENHUYZEN, Due diligence, 
Gent, Larcier, 2007, nrs. 294-310, pp. 97-102 en verwijzingen aldaar. 
113 B. TILLEMAN , “De plicht tot geheimhouding en discretie van bestuurders”, T.R.V. 1992, , nr. 23, p. 288-289. 
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b. Het groepsbelang 

 

92. Wanneer de doelwitvennootschap deel uitmaakt van een groep, dient daarenboven 

rekening gehouden te worden met het groepsbelang114. Immers, de samenwerking in de groep 

komt ook ten goede aan de vennootschap, waardoor naast de voordelen eveneens lasten 

dienen gedragen te worden. Aldus kan de groep baat hebben bij een transactie, terwijl het 

vennootschapsbelang zich daar tegen verzet. 

 

93. De verhouding tussen het vennootschaps- en het groepsbelang wordt afgebakend aan 

de hand van de Rozenblum-doctrine, zoals ontwikkeld door het Franse Hof van Cassatie115. In 

eerste instantie is vereist dat er een tegenprestatie is, de zogenaamde “quid pro quo-test”. De 

wederzijdse prestaties hoeven niet steeds in evenwicht te zijn: een globaal evenwicht op lange 

termijn volstaat. Een kennelijk onevenwicht daarentegen, zoals een aanzienlijke en/of 

systematische benadeling ten gunste van andere groepsgeledingen, wordt echter niet 

aanvaard. Bij de beoordeling van de tegenprestatie dient rekening gehouden te worden met de 

voordelen die de betrokken vennootschap in het verleden gekregen heeft, evenals met de 

voordelen die zij door de transactie in de toekomst naar alle waarschijnlijkheid zal mogen 

genieten. Bovendien mag de opgelegde last de financiële draagkracht van de 

dochtervennootschap niet overschrijden, wat tot haar faillissement zou kunnen leiden of op 

termijn zware moeilijkheden kan teweeg brengen116. 

 

c. Collegiale beslissing 

 

94. Uit artikel 521 W.Venn., dat bepaalt dat de bestuurders van een N.V. een college 

vormen, wordt afgeleid dat een bestuurder geen individuele beslissingsbevoegdheid 

dienaangaande heeft117. De beslissing tot informatieontsluiting dient derhalve collegiaal 

genomen te worden, rekening houdende met het vennootschaps- en groepsbelang118.  

 

                                                 
114 Het onderscheidende criterium om te kunnen spreken van een groep betreft “controle”, zowel in rechte als in 
feite. Zie: E. WYMEERSCH, “Het recht van vennootschapsgroepen”, in Rechtspersonenrecht, Gent, Mys & 
Breesch, 1999, nrs. 4-9, p. 397. 
115 Cass. Fr. 4 februari 1985, Rev. Soc. 1985, p. 648. 
116 A. FRANCOIS, “Het wankele evenwicht tussen vennootschaps- en groepsbelang”, T.R.V. 1994, p. 231-233. 
117 H. DE WULF, Taak en loyauteitsplicht van het bestuur in de naamloze vennootschap, Antwerpen, Intersentia, 
2002, p. 298. 
118 P. VAN OMMESLAGHE, “L’acquisition du controle d’une société anonyme et l’information de l’acquéreur”, in 
Mélanges R.O. Dalcq, Brussel, Larcier, 1994, p. 603-604. 
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95. De vraag kan zich gesteld worden of een bestuurder/vaste vertegenwoordiger die is 

aangesteld dankzij een belangrijke aandeelhouder op diens vraag vertrouwelijke informatie 

mag verschaffen met het oog op de verkoop van zijn participatie. In de rechtsleer is men het 

er echter over eens dat, indien toestemming werd verleend door het bestuur, informatie kan 

worden overgemaakt aan de aandeelhouder die men in feite vertegenwoordigt. Over de wijze 

waarop de toestemming moet verleend worden heerst echter onenigheid. In een eerste visie 

wordt gesteld dat, wanneer de raad van bestuur op de hoogte is van het overleg, stilzwijgend 

toestemming werd verleend119. Anderen daarentegen zijn de mening toegedaan dat 

uitdrukkelijke toestemming vereist is, aangezien het vrijgeven van informatie in het kader van 

een verkoop verder reikt dan de invulling van het bestuursmandaat120. Bovendien mag de 

betrokken aandeelhouder de informatie niet vrijgeven aan de potentiële koper of enige andere 

derde zonder tussenkomst van het bestuur.  

 

3. Gelijke behandeling 

 

96.  Wanneer informatie is meegedeeld naar aanleiding van het due diligence onderzoek, 

rijst de vraag of anderen evenzeer het recht hebben daarvan in kennis gesteld te worden121. 

Het gelijkheidsbeginsel vindt immers evenzeer toepassing in privaatrechtelijke verhoudingen 

en veronderstelt gelijke behandeling van gelijke omstandigheden122. De vraag rijst derhalve of 

de doelwitvennootschap verplicht is dezelfde due diligence informatie mee te delen aan diens 

aandeelhouders (interne gelijkheid) en aan andere kandidaat-kopers (externe gelijkheid)123. 

 

 

 

                                                 
119 P. VAN OMMESLAGHE, “L’acquisition du controle d’une société anonyme et l’information de l’acquéreur”, in 
Mélanges R.O. Dalcq, Brussel, Larcier, 1994, p. 601 ; O. CLEVENBERGH, “La communication d’informations 
confidentielles dans le cadre des “due diligence”, en particulier dans le cas des sociétés cotées”, T.B.H. 2005/2, 
nr. 49, p. 137 en B. FERON en J. MEUNIER, “La double casquette de l’administrateur de société anonyme”, J.T. 
2000, p. 696. 
120 N. VAN CROMBRUGGE, “Rechten en plichten van bestuurders bij de onderhandelingen over de overname van 
hun vennootschap”, DAOR 2003, nr. 67, p. 16; Y. VERLEISDONK, E. JANSSENS en M. WILKENHUYZEN, Due 
diligence, Gent, Larcier, 2007, nr. 221-222, nr. 217, p. 71. 
121 Y. VERLEISDONK, E. JANSSENS en M. WILKENHUYZEN, Due diligence, Gent, Larcier, 2007, nrs. 234-243, pp. 
77-80. 
122 Voor een uitvoerige bespreking van het gelijkheidsbeginsel in vennootschapsrechtelijke aangelegenheden: Y. 
DE CORDT, L’égalité entre actionnaires, Brussel, Bruylandt, 2004; H. LAGA, “Het gelijkheidsbeginsel in het 
vennootschaps- en effectenrecht”, R.W. 1991-92, p. 1161; L. SIMONT, “L’égalité entre actionnaires de la société 
anonyme”, Rev. soc. 1997, p. 235. 
123 Wanneer het een genoteerde onderneming betreft, dient bepaalde informatie eveneens ter kennis gebracht te 
worden aan het publiek, zie: titel V.  
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a. Interne gelijkheid 

 

97. In de interne verhouding tussen het bestuur en de aandeelhouders vloeit het 

gelijkheidsbeginsel voort vanuit de affectio societatis: vennoten streven een 

gemeenschappelijk belang na op voet van gelijkheid124. Het gelijkheidsbeginsel is echter niet 

absoluut, in de zin dat er kan van worden afgeweken indien zulks gerechtvaardigd is vanuit 

het vennootschapsbelang.  

 

98. Het onderscheid dient gemaakt te worden tussen de situatie waarbij informatie naar 

aanleiding van due diligence wordt meegedeeld aan een derde (bv. de kandidaat-koper van 

een handelsfonds, de joint venture partner, de bank met het oog op financiering, …), dan wel 

informatie wordt meegedeeld aan een aandeelhouder (bv. met het oog op de verkoop van 

diens participatie).  

 

99. Wanneer informatie wordt meegedeeld aan een derde, verleent zulks geenszins het 

recht aan de aandeelhouders om daarvan kennis te nemen125. Het betreft immers een ongelijke 

behandeling van ongelijke omstandigheden, daar de aandeelhouder niet kan gelijk gesteld 

worden met de positie van de kandidaat-koper126.  

 

100. Wanneer informatie wordt meegedeeld aan een aandeelhouder met het oog op verkoop 

van diens praticipatie, verleent dit evenmin het recht aan de overige aandeelhouders om 

daarvan kennis te nemen. Dergelijke mededeling is vereist voor de verkopende 

aandeelhouder, daar dit noodzakelijk is met het oog op de redactie van de 

acquisitieovereenkomst127. Bijgevolg verkeert de verkopende aandeelhouder in andere 

omstandigheden dan de overige aandeelhouders, waardoor er geen sprake is van een ongelijke 

behandeling van gelijke omstandigheden. Bovendien rechtvaardigt het vennootschapsbelang 

dat vennootschapsinterne informatie vertrouwelijk wordt gehouden128. 

 

 
                                                 
124 L. SIMONT, “L’égalité entre actionnaires de la société anonyme”, Rev. soc. 1997, p. 244. ; O. CLEVENBERGH, 
“La communication d’informations confidentielles dans le cadre des “due diligence”, en particulier dans le cas 
des sociétés cotées”, T.B.H. 2005/2, nr. 45, p. 136. 
125 O. CLEVENBERGH, “La communication d’informations confidentielles dans le cadre des “due diligence”, en 
particulier dans le cas des sociétés cotées”, T.B.H. 2005/2, nr. 41, p. 135. 
126 Y. VERLEISDONK, E. JANSSENS en M. WILKENHUYZEN, Due diligence, Gent, Larcier, 2007, nr. 239, p. 78.  
127 Zie titel IV. 
128 Y. VERLEISDONK, E. JANSSENS en M. WILKENHUYZEN, Due diligence, Gent, Larcier, 2007, nr. 241, p. 79.  
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b. Externe gelijkheid 

 

101. In de externe verhoudingen tussen het bestuur en derden, vindt het gelijkheidsbeginsel 

geen toepassing129. Behoudens wanneer een uitdrukkelijke wetsbepaling een dergelijke 

verplichting oplegt, is het bestuur niet verplicht om alle kandidaat-kopers dezelfde informatie 

te verschaffen130. Of kandidaat-kopers al dan niet gelijk zullen behandeld worden, dient 

derhalve gerechtvaardigd te worden vanuit het vennootschapsbelang131. Het vraagstuk stelt 

zich hoofdzakelijk naar aanleiding van een ‘auction’, waarbij concurrerende biedingen 

worden ingezameld. Bieders zullen immers niet geneigd zijn een bod uit te brengen wanneer 

zij van oordeel zijn dat zij over minder informatie beschikken dan de andere bieders. Vandaar 

dat de “process letter” de procedure tot vrijgave van informatie regelt op gelijke wijze voor 

alle bieders.  

 

§ 3. Externe adviseurs 

 

102. Gelet op de complexiteit van de transactie, wordt men bijgestaan door externe 

adviseurs. Te denken valt aan zakenbankiers, accountants, bedrijfsrevisoren, 

belastingconsulenten, juristen en notarissen. Aangezien naar aanleiding van het due diligence 

onderzoek vertrouwelijke informatie ter hunnen kennis zal komen, werpt de vraag zich op in 

welke mate zij tot geheimhouding gehouden zijn. Het onderscheid kan gemaakt worden 

tussen het enerzijds beroepsgeheim en anderzijds de discretieplicht. Niet belet partijen echter 

om de geheimhoudingsverplichting conventioneel verder uit te werken. 

 

A. Beroepsgeheim 

 

103. Artikel 458 Sw. bepaalt dat geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid, 

apothekers, vroedvrouwen en alle personen die uit hoofde van hun staat of beroep kennis 

dragen van geheimen die hun zijn toevertrouwd, en deze bekend maken buiten het geval dat 

zij geroepen worden om in rechte of voor een parlementaire onderzoekscommissie getuigenis 

af te leggen en buiten het geval dat de wet hen verplicht die geheimen bekend te maken, 

                                                 
129 H. LAGA, “Het gelijkheidsbeginsel in het vennootschaps- en effectenrecht”, R.W. 1991-92, p. 1163; N. VAN 
CROMBRUGHE, “Rechten en plichten van bestuurders bij onderhandelingen over de overname van hun 
vennootschap”, DAOR 2004, p. 23. 
130 Dergelijke verplichtingen doen zich evenwel voor in genoteerde vennootschappen, zie: titel V. 
131 D. NAPOLITANO en M. WYCKAERT, “Is er leven na de beurs?: introductie tot de ‘going private’-operatie naar 
Belgisch recht”, T.R.V. 2002, nr. 62, p. 187. 
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worden bestraft met een gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en een geldboete van 

100 tot 500 euro. Aldus is vereist dat men ter gelegenheid van de uitoefening van zijn 

beroepsactiviteit kennis krijgt van feiten die betrekking hebben op andere personen. 

 

104. Het Hof van Cassatie heeft verduidelijkt dat advocaten, notarissen en 

gerechtsdeurwaarders, evenals hun bedienden en klerken gebonden zijn door het 

beroepsgeheim132. Ook revisoren, accountants en belastingconsulenten zijn gehouden tot het 

beroepsgeheim. 

 

B. Discretieplicht 

 

105. De discretieplicht kan omschreven worden als de plicht tot geheimhouding die ontstaat 

tengevolge van de wet of de deontologie wanneer iemand expliciet of impliciet aanvaardt 

deelachtig te worden aan de vertrouwenssfeer van een ander persoon en aldus kennis krijgt 

van confidentiële mededelingen133. Ten aanzien van bankiers is er sprake van een 

discretieplicht134, evenals ten aanzien van de bedrijfsjurist135. Daar artikel 458 Sw niet van 

toepassing is op personen die slechts gehouden zijn tot discretie, kunnen zij enkel 

burgerrechtelijk aansprakelijk gesteld worden. Aangezien men daarbij dient terug te vallen op 

artikel 1134 B.W. of artikel 1382-83 B.W., verdient het aanbeveling alsnog de 

geheimhouding conventioneel te bedingen indien mogelijk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
132 Cass. 20 februari 1905, Pas 1905, I, p. 141. 
133 G. DU BOIS, “Het bankgeheim”, T.P.R. 1986, p. 434. 
134 Cass. 25 oktober 1978, Pas. 1979, I, p. 237. 
135 Artikel 5 van de wet van 1 maart 2000 tot oprichting van een instituut voor bedrijfsrevisoren, B.S. 4 juli 2000. 
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HOOFDSTUK 3. ORGANISATIE  
 

106. Aan de hand van de due diligence checklist wordt informatie ter beschikking gesteld 

in de dataroom136.  

 

§ 1. Due diligence checklist 

 

107. In de due diligence checklist of vragenlijst geeft de koper aan welke informatie hij 

wenst te ontvangen met betrekking tot de onderneming. Het is hierbij in het belang van de 

koper om de vragenlijst te beperken, aangezien het risico bestaat dat niet alle informatie kan 

bestudeerd worden, hoofdzakelijk wegens tijdsgebrek137. De verkoper zal immers bedingen 

dat alle informatie in de dataroom geacht wordt bekend te zijn aan de koper. Met betrekking 

tot aspecten waarover het due diligence onderzoek zich niet uitstrekt, bieden garanties en 

waarborgen een uitweg, hoewel zij de transactiekost zullen opdrijven. De beperking van het 

onderzoek bevordert bovendien de efficiëntie doordat nodeloos werk voor het bijeenzoeken 

van informatie wordt vermeden en de koper niet bedolven wordt onder slecht gerangschikte 

papieren.  

  

108. De voornaamste aandachtspunten van het juridische due diligence onderzoek bestaan 

uit138: 

� Vennootschapsrechtelijke aspecten:  

- de vennootschapsrechtelijke status (de statuten) 

- het kapitaal (bedrag, effecten, maatregelen tegen controlewijzigingen, …) 

- de groepsstructuur (moederdochter relaties, andere deelnemingen, …) 

� Activa:  

- Onroerende goederen (eigendomstitels, zekerheden, …) 

- Uitrustingsgoederen (eigendom, leasing, onderhoudscontracten, eigendomsvoorbehoud, 

inpandgave, voorschriften, …) 

                                                 
136 M. BRINK, Due diligence: een beschouwing over het due diligence onderzoek volgens het Nederlands recht, 
Den Haag, Boom Juridische uitgevers, 2009, p. 44-45 en p. 208-210; Y. VERLEISDONK, E. JANSSENS en M. 
WILKENHUYZEN, Due diligence, Gent, Larcier, 2007, nr. 54-60, p. 168-178  
137 Beginnend van enkele dagen tot een aantal weken. Y. VERLEISDONK, E. JANSSENS en M. WILKENHUYZEN, 
Due diligence, Gent, Larcier, 2007, nr. 172, p. 58. 
138 Voor een voorbeeld van een checklist zie: J. VAN BAEL, “Fusies en splitsingen”, in Notariële praktijkstudies, 
Deurne, Kluwer rechtswetenschappen, 1993, p. 241-247 en M. BOLLEN, “Due diligence – voorbereiding 
overdracht van een onderneming – checklist, in X., Bijvoorbeeld. Modellen voor het bedrijfsleven, Mechelen, 
Kluwer, 2003, losbladig.  
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- Goodwill en cliënteel 

� Verbintenisrechtelijke aspecten 

- Overeenkomsten (overzicht, clausules in zake wijziging van controle, niet-

concurrentiebedingen, beëindiging, …) 

- Hangende procedures 

� Intellectuele eigendomsrechten139 

- Registratie, rechthebbende houder en geldigheidsvoorwaarden 

- Geldigheidsduur en territoriale werking 

- betwistingen 

� Verzekeringen (polis, schadegevallen, …) 

� Personeel 

- Werknemers (statuut, anciënniteit, leeftijd, …) 

- Arbeidsovereenkomsten (duur, niet-concurrentiebedingen, beëindigingvergoeding, …) 

- Sociale documenten (arbeidsreglement, DIMONA-aangifte, …) 

- Loonstructuur (berekening vakantiegeld, bonussen, voordelen zoals pensioenplan, 

natura, kapitaalparticipatie, …) 

- Arbeidsomstandigheden (aantal werkuren, veiligheid, … ) 

- Buitenlandse werknemers (werk- en verblijfsvergunningen, …) 

- Collectieve arbeidsovereenkomsten (bevoegde paritair comité(s), CAO’s, …) 

- Sociale zekerheid (schulden, inspecties, …) 

� Administratiefrechtelijke aspecten (vergunningen, duur, overdraagbaarheid, …) 

� Milieurechtelijke aspecten140 (beheer van milieurisico’s, verwerking van afval en 

emissies, verzekeringen, OVAM, …) 

� Financiële gegevens (jaarrekeningen, boekhouding, subsidies, verwachte cashflow, 

relaties met financiële instellingen, … ) 

� Fiscale aspecten  

- Vennootschapsbelasting (belastingcontroles, mogelijke investeringsaftrek, …) 

- B.T.W., registratierechten, accijnzen, … 

- Fiscale risico’s (arm’s length principe in groepsrelaties, fiscale geschillen, waardering 

van overeenkomsten met bestuurders/zaakvoerders, werknemers, aandeelhouders, …) 

� Mededinging (marktaandeel, concurrentie(vervalsing), handelspraktijken, …) 

                                                 
139 Zie hierover: M. VERLINDEN en I. VERNIMME, “IP-aandachtspunten in het kader van een due diligence”, IRDI 
2008, afl. 4, 331-338. 
140 Zie hierover: F. VAN NUFFEL, “De contractuele bescherming tegen milieu risico’s bij overdrachten van 
ondernemingen en van onroerende goederen”, T.M.R. 2005, p. 614-633. 
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§ 2. Dataroom 

 

109. De informatie met betrekking tot de over te nemen onderneming zal ter beschikking 

gesteld worden in een speciaal daartoe ingerichte en afgesloten ruimte, de “dataroom” 

genaamd141. Het gegeven dat de dataroom is afgesloten maakt controle mogelijk met het oog 

op het vermijden van informatielekken. Het dataroom protocol geeft hieraan verdere inhoud.  

 

110. De verkoper zal dienen te verklaren dat er bij zijn weten geen relevante gegevens 

ontbreken in de dataroom: het onderzoek is immers afhankelijk van hetgeen men van de 

doelwitvennootschap wordt aangereikt. Daarnaast is het, met het oog op bewijs, van belang 

een lijst op te stellen met een gedetailleerde omschrijving van alle aanwezige documenten, de 

zogenaamde “dataroom index”142. Niet alleen om te controleren of er geen documenten 

verdwenen zijn, maar ook of er geen documenten bijgevoegd werden. De weerslag van de 

dataroom op de mededelingsplicht van de verkoper en de onderzoeksplicht van de koper is 

immers niet te onderschatten143. Daarnaast heeft het eveneens een grote impact op de 

draagwijdte van verklaringen en garanties144. Het verdient aanbeveling deze lijst als bijlage te 

hechten aan de koopovereenkomst en in bewaring te geven bij een notaris of 

gerechtsdeurwaarder145. In de praktijk wordt aan de hand van de due diligence checklist de 

dataroom index opgemaakt.  

 

111. Ook dient vermeden te worden dat de voorbereiding van de dataroom dermate 

intensief is dat men onder druk komt te staan. In deze context dient het belang van 

contractmanagement onderstreept te worden, evenals interviews met het management die een 

verhelderende kijk kunnen brengen op de overvloed aan documenten. 

 

A. Dataroom protocol 

 

112. De praktische afspraken met betrekking tot de toegang tot de informatie worden 

vastgelegd in het dataroom protocol. Naast regels van louter praktische aard (zoals het adres, 

                                                 
141 B. DE VUYST, “ Dommages pour manque d’informations ou pour information erronée, ‘due diligence’ et 
‘data rooms’ : la maitrise des risques”, DAOR 2000, nr. 8-13, p. 81-82. 
142 Y. VERLEISDONK, E. JANSSENS en M. WILKENHUYZEN, Due diligence, Gent, Larcier, 2007, nr. 175, p. 59. 
143 Zie Titel III. 
144 Zie titel IV. 
145 B. DE VUYST, “ Dommages pour manque d’informations ou pour information erronée, ‘due diligence’ et 
‘data rooms’ : la maitrise des risques”, DAOR 2000, nr. 16, p. 82. 
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de openingstijden, het nuttigen van eten en drinken en de procedure voor het stellen van 

bijkomende vragen) worden de gegevens van de bezoekers bijgehouden worden regels 

bepaald met betrekking tot het verbod op het meenemen, wijzigen of vernietigen van 

documenten, de al dan niet toelaatbaarheid van kopieën en het gebruik van eigen apparatuur. 

Aangezien de dataroom van belang kan zijn bij betwistingen over geheimhouding, al dan niet 

verstrekte informatie en de draagwijdte van verklaringen en garanties146, wordt op de naleving 

van het dataroom protocol toegezien door een coördinator.  

 

B.  Fysiek of virtueel 

 

113. Het due diligence onderzoek kan geschieden in de lokalen van de onderneming, 

daarbuiten of virtueel. Aangezien het bezoek van bankiers, juristen en revisoren aanleiding 

zou kunnen geven tot sociale onrust en dat de eerste contacten in de regel in het grootste 

geheim plaats vinden, is het aangewezen het onderzoek te organiseren buiten de lokalen van 

de doelvennootschap147. Ook is het aangewezen de dataroom buiten de onderneming (“off-

premises”) te organiseren, met de bedoeling het vertrouwelijk karakter van de 

onderhandelingen te waarborgen148 en de operationele hinder voor de doelwitvennootschap 

zoveel als mogelijk te beperken. Wanneer het personeel echter op de hoogte is en de 

besprekingen naar de buitenwereld toe gekend zijn, verzet er zich niets tegen dat de dataroom 

wordt ingericht in de lokalen van de doelwitvennootschap. 

  

114. Ook kan de informatie virtueel ter beschikking gesteld worden, al dan niet via internet 

met een beveiligde toegang. Hoewel de inrichting tijdrovender is dan bij een fysieke data 

room, levert het aanzienlijke voordelen op149. Niet alleen kunnen documenten tegelijkertijd en 

op elk moment geraadpleegd worden, maar levert het tijdswinst op eenmaal gedigitaliseerd 

doordat documenten gerichter kunnen geraadpleegd worden, bijvoorbeeld op trefwoorden. 

Bovendien dienen geen reiskosten gemaakt te worden, is catering overbodig en dient geen 

coördinator aangesteld te worden. Nadeel is echter wel dat de dataroom regels moeilijker af te 

dwingen zijn, waardoor informatie kan uitlekken, ondanks het gegeven dat het technisch 

mogelijk is dat de ontvanger de informatie niet kan uitprinten of opslaan. Men weet immers 

                                                 
146 Y. VERLEISDONK, E. JANSSENS en M. WILKENHUYZEN, Due diligence, Gent, Larcier, 2007, nr. 178, p. 60. 
147 Y. VERLEISDONK, E. JANSSENS en M. WILKENHUYZEN, Due diligence, Gent, Larcier, 2007, nr. 174, p. 59. 
148 Des te meer van toepassing in beursgenoteerde ondernemingen, daar de gevaren van voorwetenschap op de 
voorgrond treden.  
149 M. BRINK, Due diligence: een beschouwing over het due diligence onderzoek volgens het Nederlands recht, 
Den Haag, Boom Juridische uitgevers, 2009, p. 47. 



Titel II. De praktijk van het due diligence onderzoek 

 47 

niet wie mee kijkt, foto’s kunnen in elk geval genomen worden, …Ook dient rekening 

gehouden te worden met mogelijke technische problemen die de voortgang van het onderzoek 

kunnen belemmeren. Los daarvan is de virtuele dataroom voor de onderzoekers minder 

aangenaam daar sociaal contact ontbreekt.  
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HOOFDSTUK 4. UITVOERING 
 

§ 1. Opdrachtformulering 

 

115. Teneinde de transactiekost te drukken, dient de omvang van het due diligence 

onderzoek aangepast te zijn aan de specifieke noden van de investeerder. Toch mag niet uit 

het oog verloren worden dat de omvang van het gevoerde onderzoek mee in de overweging 

genomen wordt bij de beoordeling of er sprake kan zijn van nalatigheid van de 

onderzoeksverplichting150. De omvang van het due diligence verschilt bijgevolg van geval tot 

geval, en wordt bepaald door de aard en omvang van de doelwitvennootschap, het belang van 

de transactie voor de investeerder, de omvang van de transactie, de beschikbare tijd en 

middelen, de bekendheid van de investeerder met de doelwitvennootschap, de wensen van de 

opdrachtgever, enz151. Het is derhalve van groot belang dat de onderzoekers steeds voor ogen 

houden waarom de opdrachtgever een dergelijke investering wenst aan te gaan. Wanneer de 

doelwitvennootschap bij wijze van voorbeeld actief is in de industriële sector zal bijzondere 

aandacht dienen uit te gaan naar vergunningen, milieurechtelijke en arbeidsrechtelijke 

aspecten. 

 

116. Doelstelling is dat op basis van de bevindingen van het onderzoek met kennis van 

zaken een beslissing kan genomen worden. Bijzondere aandacht dient uit te gaan naar de 

impact van de omvang van het due diligence onderzoek op de draagwijdte van de 

onderzoeksverplichtingen, evenals het drukken van de transactiekost.  

 

§ 2. Diepgang 

 

117. Het onderscheid wordt gemaakt tussen het uitgebreide due diligence onderzoek (“full 

scope”), het due diligence onderzoek met drempelwaardes (“review”) en het due diligence 

onderzoek beperkt tot belangrijke onderwerpen (“quick scan”)152.  

 

 

                                                 
150 M. BRINK, Due diligence: een beschouwing over het due diligence onderzoek volgens het Nederlands recht, 
Den Haag, Boom Juridische uitgevers, 2009, p. 38. 
151 Y. VERLEISDONK, E. JANSSENS en M. WILKENHUYZEN, Due diligence, Gent, Larcier, 2007, nr. 179, p. 61. 
152 Y. VERLEISDONK, E. JANSSENS en M. WILKENHUYZEN, Due diligence, Gent, Larcier, 2007, nr. 180-192, p. 
62. 
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A. Full scope 

 

118. In het uitgebreide due diligence onderzoek worden alle documenten ter beschikking 

gesteld in de dataroom onderzocht, ongeacht de waarde die ze vertegenwoordigen. Ingeval 

van onduidelijkheden of onvolledigheden zal daarenboven specifieke informatie worden 

opgevraagd. Hoewel het due diligence onderzoek van dergelijke omvang relatieve zekerheid 

biedt, mag het geenszins opgevat worden als een absolute zekerheid dat alle risico’s 

blootgelegd worden153. Het belang van voorbehoud door de deskundigen en conventionele 

technieken van risicoverdeling dient derhalve onderstreept te worden.  

 

119. Bovendien zal het uitgebreide due diligence onderzoek in de praktijk weinig 

toepassing vinden. Niet alleen doordat het, gelet op het tijdsgebrek en de hoeveelheid, 

praktisch onmogelijk is alle documenten grondig te bestuderen, maar ook omdat de marginale 

opbrengst niet opweegt tegen de kost. Neem hierbij dat de onderzoeksverplichting van de 

koper dermate verzwaard wordt dat hij vorderingen kan zien stranden indien hij 

aansprakelijkheden had behoren te ontdekken154.  

 

B. Review 

 

120. Review betreft het due diligence onderzoek gericht tot alle onderwerpen, maar beperkt 

tot de documenten die een bepaalde waarde vertegenwoordigen. Wanneer bepaalde informatie 

onvolledig is, kan men zich bovendien beperken tot loutere vaststelling met het oog op 

opname van verklaringen en garanties. Voordeel is dat men niet alleen minder tijd verliest, 

maar eveneens zijn onderzoeksplicht inperkt. Er dient echter voor ogen gehouden te worden 

dat waardering niet steeds mogelijk is, dan wel correct voorzienbaar is, waardoor enige 

soepelheid geboden is. 

 

C. Quick scan 

 

121. Het due diligence onderzoek gericht op de belangrijkste onderwerpen wordt ook wel 

een “quick scan” genoemd. Het voordeel is dat de transactiekost beperkt wordt mits het 

                                                 
153 M. BRINK, Due diligence: een beschouwing over het due diligence onderzoek volgens het Nederlands recht, 
Den Haag, Boom Juridische uitgevers, 2009, p. 48. 
154 Zowel vorderingen gegrond op het verbintenissenrecht (titel III) als vorderingen gegrond op verklaringen en 
garanties (titel IV). 
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minder tijdsintensief is, maar het gevaar bestaat dat de koper verzuimt aan zijn 

onderzoeksplichten. Vandaar dat een quick scan vooral is aangewezen indien de koper enige 

bekendheid heeft met de over te nemen vennootschap. Te denken valt aan een management 

buy-out of ter verkrijging van meer informatie nadat reeds een vendor due diligence heeft 

plaats gevonden. 

 

§ 3. Rapportering 

 

122. Het due diligence rapport wordt na afloop overhandigd aan de opdrachtgever en kan 

beschrijvend en/of analyserend zijn. Het beschrijvend rapport is een loutere weergave van de 

belangrijkste geraadpleegde documenten, terwijl het analyserend rapport onregelmatigheden 

en aansprakelijkheden signaleert en mogelijke oplossingen naar voren schuift.  

 

123. Waar het in de praktijk vaak verkeerd loopt is dat het rapport een gebruikersvriendelijk 

document dient te zijn die de juridische aspecten van de doelwitvennootschap duidelijk naar 

voren brengt. Wanneer de overnemer niet bekend is met de doelwitvennootschap, verdient het 

bijgevolg de voorkeur een analyserend rapport te overhandigen. Indien vendor due diligence 

heeft plaatsgevonden, dient men zich als koper te hoeden voor het geval een lijvig 

beschrijvend rapport wordt voorgelegd. Het gevaar is immers groot dat de verkoper aldus 

bepaalde gegevens wenst te verbergen.  

 

§ 4. Beroepsaansprakelijkheid 

 

124. De gevolgen van het due diligence onderzoek worden toegerekend aan de 

opdrachtgever, waardoor deze, in geval van acquisition due diligence, bepaalde aanspraken 

kan zien verloren gaan155. Aangezien het due diligence onderzoek wordt uitgevoerd door 

deskundigen terzake, rijst de vraag in welke mate de onderzoekers aansprakelijk kunnen 

gesteld worden voor een onzorgvuldig uitgevoerd onderzoek. Te denken valt aan zichtbare 

gebreken die niet werden opgemerkt en de onvolledigheid of onjuistheid van de verstrekte 

informatie die doorzien diende te worden.  

 

                                                 
155 Zie Titel III. 
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125. Als regel geldt dat de toevertrouwde opdracht uitgevoerd dient te worden met de 

bekwaamheid en de zorg die men mag verwachten van een normaal ontwikkelde en 

toegewijde beroepsbeoefenaar. Handelt de onderzoeker onzorgvuldig, kan hij aansprakelijk 

gesteld worden156. De bijzondere omstandigheden van het geval zijn doorslaggevend. 

Daarnaast dient men voor ogen te houden dat due diligence niet mag opgevat worden als een 

garantie dat zich geen onaangename verrassingen meer kunnen voordoen. Het onderzoek is 

bovendien onderhevig aan de dubbele beperking dat naast de aard en diepgang van het 

onderzoek ook de rapportering afhankelijk is van de opdrachtformulering en dat voor de 

aanlevering van de nodige informatie medewerking van het bestuur van de 

doelwitvennootschap vereist is157. In de praktijk vormt de bewijslast voor de opdrachtgever 

echter de grootste hindernis waardoor het aansprakelijk stellen van de onderzoekers eerder bij 

uitzondering zal voorkomen.  

 

126. De belangrijkste functie die aan de mogelijkheid tot beroepsaansprakelijkheid dient 

toegekend te worden betreft de incentive voor de onderzoekers het gevoerde onderzoek 

zorgvuldig uit te voeren. Er werd eveneens op gewezen dat de overdracht van het 

onderzoeksrapport aan de koper na vendor due diligence de onafhankelijkheid van het 

onderzoek waarborgt doordat de koper de onderzoekers desgevallend kan aanspreken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
156 Conform de deontologische regels zullen de onderzoekers betrokken bij due diligence verplicht een 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering dienen af te sluiten. 
157M. BRINK, Due diligence: een beschouwing over het due diligence onderzoek volgens het Nederlands recht, 
Den Haag, Boom Juridische uitgevers, 2009, p. 240. 
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HOOFDSTUK 5. BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID  
 

127. In zijn doctoraatsthesis verdedigt BRINK dat de uitvoering van een due diligence 

onderzoek behoort tot “de elementaire beginselen van verantwoord ondernemersschap” en 

zelfs dient opgenomen te worden in de Corporate Governance Code158. Nalatigheid ter zake 

zou derhalve aanleiding moeten geven tot bestuurdersaansprakelijkheid, tenzij er 

omstandigheden voor handen zijn die rechtvaardigen dat geen of slechts een beperkte due 

diligence werd uitgevoerd. Denkbare omstandigheden kunnen bestaan uit het geringe bedrag 

waar de transactie mee gemoeid gaat of de situatie waarbij men reeds voldoende inzicht heeft 

in het voorwerp van de transactie, zoals vaak het geval is bij een management buy-out 

(MBO). 

 

128. BRINK verwijst daarbij naar Duitsland waar het bestuur van een vennootschap 

wettelijk verplicht is een due diligence onderzoek uit te voeren in geval een overname, op 

grond van haar algemene plicht tot adequate voorbereiding van haar besluiten (§93 Abs. 1 

Satz 1 AktG)159. 

 

129. Naar Belgisch recht bestaat er echter geen specifieke juridische grondslag die due 

diligence in het kader van fusies en overnames verplicht stelt. Er is zelfs geen algemene plicht 

voor een leek om zich te laten bijstaan door een deskundige, hoewel specifieke 

omstandigheden daartoe kunnen toe leiden160.  

 

130. Artikel 527 W.Venn. bepaalt evenwel dat bestuurders overeenkomstig het gemeen 

recht verantwoordelijk zijn voor de vervulling van de hun opgedragen taak en aansprakelijk 

zijn voor tekortkomingen dienaangaande161. De bepaling viseert in wezen de 

beroepsaansprakelijkheid van de bestuurder, al dan niet op contractuele basis, waarbij diens 

gedrag dient vergeleken te worden met dat van een normaal en zorgvuldig persoon geplaatst 

in dezelfde omstandigheden162. Of due diligence aanleiding kan geven tot 

                                                 
158 M. BRINK, due diligence: een beschouwing over het due diligence onderzoek volgens het Nederlands recht, 
Den Haag, Boom Juridische uitgevers, 2009, p. 108. 
159 M. BRINK, due diligence: een beschouwing over het due diligence onderzoek volgens het Nederlands recht, 
Den Haag, Boom Juridische uitgevers, 2009, p. 17. 
160 W. WILMS, “Het recht op informatie in het verbintenissenrecht. Een grondslagenonderzoek”, R.W. 1980-81, 
p. 508. 
161 Artikel 528 W.Venn. vindt geen toepassing daar het wetboek van vennootschappen due diligence als 
dusdanig niet verplicht stelt bij een fusie of overname. 
162 Zowel de goede trouw als de algemene zorgvuldigheidsplicht verwijzen naar de bonus pater familias.  
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bestuurdersaansprakelijkheid herleidt zich derhalve tot de vraag of een normaal en zorgvuldig 

bestuurder bij een fusie of overname een due diligence onderzoek zal uitvoeren. 

 

131. Een schetsende illustratie in dit verband betreft het arrest Confederation Life163, 

waarbij het Hof van Beroep te Brussel, weliswaar naar aanleiding van een beursintroductie 

van obligaties, oordeelde dat op de lead manager geen verplichting rust om over te gaan tot 

een due diligence onderzoek. Op het eerste zicht lijkt bovenstaande vraagstelling hierdoor 

reeds beantwoord te zijn, maar kennis van de feiten en motivering levert een ander beeld op. 

Confederation Life, een Canadese emitent, deed in 1992 een beroep op de toenmalige ASLK 

om obligaties op de beurs te brengen. Amper 2 jaar later werd zij onder gerechtelijk beheer 

geplaatst. De beleggers verweten de ASLK daarop dat zij nagelaten had mee te delen dat het 

achtergestelde effecten betrof, dat de rating foutief was en dat zij op de hoogte diende te zijn 

van de precaire financiële situatie van Confederation Life, indien zij niet had nagelaten een 

due diligence onderzoek uit te voeren. Aangezien een specifieke juridische verplichting tot 

uitvoering van due diligence onbestaande is, werd geargumenteerd dat de zorgvuldige 

huisvader in die omstandigheden alsnog een due diligence onderzoek zou uitgevoerd hebben. 

De juridische grondslag werd derhalve gevonden in de zorgvuldigheidsnorm (art. 1382 B.W.). 

Het Hof oordeelde echter dat, gelet op het feit dat due diligence in 1992 een relatief nieuw en 

een nog niet wijdverspreid verschijnsel was, men deze gevolgtrekking niet kon maken164. 

Bekeken vanuit de huidige praktijk ben ik echter van oordeel dat het Hof van Beroep tot een 

ander besluit zou komen.  

 

132. Toegepast op de fusie- en overnamepraktijk behoort het uitvoeren van een due 

diligence onderzoek mijn inziens evenzeer tot het gedrag van een normaal en zorgvuldig 

bestuurder. Uit een rondvraag uit de Belgische overnamepraktijk daterend van 2008 is 

gebleken dat in ruim 84% van de transacties gebruik gemaakt werd van acquisition due 

diligence165. De bevraging werd eind 2009 herhaalt, waarbij ditmaal het gebruik van vendor 

due diligence werd onderzocht. Daaruit blijkt dat in slechts 7% van de fusies en overnames 

gebruik gemaakt wordt van vendor due diligence166. Derhalve treed ik BRINK’s stelling bij dat 

due diligence te herleiden valt tot een juridische verplichting die, in hoofde van de bestuurders 

                                                 
163 Brussel 8 maart 2002, Bank Fin. R. 2002/IV, p. 234. 
164 F. DE BAUW, F. en M. DUPLAT, “Emission d’euro-obligations et devoir de due diligencedu banquier chef de 
file. Observations à propos de l’arrêt Confederation Life”, Bank. Fin. R. 2003/II-III, nr. 9, p. 139. 
165 B. BELLEN en F. WIJCKMANS, “M&A Survey”, T.R.V. 2008, p. 116. 
166 B. BELLEN en F. WIJCKMANS, “De Belgische M&A-index”, T.R.V. 2010, p. 108. 
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die optreden lastens de kopende vennootschap, aanleiding kan geven tot 

bestuurdersaansprakelijkheid, zij het voor wat betreft acquisition due diligence. Vendor due 

diligence heeft deze status (vooralsnog) niet verworven, hetgeen te betreuren valt daar het in 

grote mate bijdraagt tot een efficiënte afwikkeling van de transactie167.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
167 Zie hoofdstuk 1 van deze titel. 
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TITEL  III.  
JURIDISCHE KWALIFICATIE  

 

HOOFDSTUK 1. PRECONTRACTUELE INFORMATIEVERPLICHTINGEN  
 

§ 1. Inleiding 

 

133. Aangezien het fenomeen due diligence niet als dusdanig is geregeld naar Belgisch 

recht, dient haar plaats bepaald te worden door middel van kwalificatie van haar voornaamste 

kenmerken. Het fenomeen werd reeds gedefinieerd als een redelijk en zorgvuldig onderzoek 

naar alle relevante aspecten omtrent het voorwerp van een voorgenomen transactie en de 

partij waarmee deze wordt aangegaan168. Naar aanleiding van due diligence vindt derhalve 

uitwisseling van informatie plaats, alvorens een transactie wordt aangegaan. Juridisch vertaald 

dient due diligence bijgevolg beschouwd te worden als een invulling van de precontractuele 

informatieverplichtingen.  

 

134. Het recht kent een belangrijke functie toe aan de precontractuele 

informatieverplichtingen, in die zin dat zij instaan voor de vorming van een volwaardige 

toestemming169. Alvorens men met kennis van zaken een beslissing kan nemen over een 

voorgenomen transactie, is er immers nood aan volledige en juiste informatie omtrent haar 

voorwerp. Door informatieverplichtingen op te leggen aan de partijen in de precontractuele 

fase, zijnde de fase die aanvangt zodra de partijen elkaar benaderen met het oog op het sluiten 

van een overeenkomst en eindigt wanneer de overeenkomst wordt gesloten of de 

onderhandelingen worden afgebroken170, wordt de integriteit van de toestemming als het ware 

gewaarborgd.  

 

§ 2. Medelings- en onderzoeksverplichting 

 

135. Traditioneel gezien onderscheid men onder de precontractuele 

informatieverplichtingen de mededelingsverplichting van de onderzoeksverplichting. De 

mededelingsplicht houdt in dat men aan de wederpartij bepaalde informatie dient te 

                                                 
168 Zie hoofdstuk 1 van titel I.  
169 A. DE BOECK, Informatierechten en -plichten bij de totstandkoming en uitvoering van 
overeenkomsten: grondslagen, draagwijdte en sancties, Antwerpen, Intersentia, 2000, nr. 66, p. 29. 
170 L. CORNELIS, “Le dol dans la formation du contrat”, R.C.J.B. 1976, p. 38, nr. 4. 
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verstrekken, terwijl de onderzoeksplicht veronderstelt dat men zelf informatie dient te in te 

winnen171. Hoewel in de regel de informatieverplichting van de verkoper erin bestaat dat hij 

informatie dient mee te delen terwijl de koper informatie dient te onderzoeken, is het 

verkeerdelijk de mededelingsplicht en de onderzoeksplicht exclusief toe schrijven aan 

respectievelijk de verkoper en de koper. Aldus dient de verkoper in te staan voor de juistheid 

en volledigheid van de verstrekte informatie, zo nodig bekomen door eigen onderzoek (cfr. 

vendor due diligence). De koper daarentegen dient aan de verkoper zijn verwachtingen 

duidelijk te maken, zodoende dat de verkoper informatie dienaangaande kan verstrekken. Het 

gebruik van de due diligence checklist vervult in wezen deze functie.  

 

§ 3. Draagwijdte  

 

136. Teneinde het due diligence onderzoek te kunnen kaderen werpt de vraag zich op naar 

de draagwijdte van de precontractuele informatieverplichtingen. Vooreerst dient opgemerkt te 

worden dat het Belgisch recht geen algemeen en zelfstandig leerstuk met betrekking tot 

informatieverplichtingen kent172. Wel heeft de wetgever voorzien in een aantal specifieke 

regelingen ter bescherming van de zwakkere partij. Te denken valt aan de consument173, de 

verzekeringnemer174, de kosteloze borg175, de rechtsverkrijger bij commerciële 

samenwerkingsakkoorden176, de belegger177, ... In al deze gevallen tracht de wetgever hun 

onderlinge ongelijkheid weg te werken door verzwaarde onderzoeks- en 

mededelingsverplichtingen op te leggen aan de sterkere contractspartij. Bemerk hierbij ook 

dat het relatief eenvoudige overeenkomsten betreft waarbij voorzienbaar is welke informatie 

voor de wederpartij van belang kan zijn.  

 

137. Gelet op de professionaliteit van de partijen betrokken bij een overname of fusie, al 

dan niet bijgestaan door adviseurs, heeft de wetgever het niet nodig geacht bijzondere 

                                                 
171 D. FRERIKS, “Onderzoeks- en mededelingsverplichting in het contractenrecht”, T.P.R. 1992, p. 1195, nr. 7. 
172 A. DE BOECK, Informatierechten en -plichten bij de totstandkoming en uitvoering van 
overeenkomsten: grondslagen, draagwijdte en sancties, Antwerpen, Intersentia, 2000, nr. 213, p. 99. 
173 De wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming, B.S. 12 april 2010 en de 
wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, B.S. 9 juli 1991. 
174 De wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, B.S. 20 augustus 1992. 
175 De wet van 3 juni 2007 met betrekking tot de kosteloze borgtocht, B.S. 27 juni 2007. 
176 De wet van 19 december 2005 betreffende de precontractuele informatie bij commerciële 
samenwerkingsovereenkomsten, B.S, 18 januari 2006. 
177 De wet van 16 juni 2006 op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van 
beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt, B.S. 21 juni 2006 en artikel 26 tot 
28 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, B.S. 
4 september 2002. 
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beschermingsregelen te voorzien. Bijgevolg dient teruggevallen te worden op het algemeen 

verbintenissenrecht.  

 

138. Daarbij wordt uitgegaan van een formele gelijkheid tussen de contractspartijen, 

waardoor eenieder er toe gehouden is zijn eigen belangen waar te nemen en zelf in te staan 

voor eventuele tekortkomingen op dat vlak (iura vigilatibus subveniunt 178. Miskenning van 

de informatieverplichtingen door de verkoper leidt er derhalve toe dat hij gehouden is tot 

schadevergoeding of dat de overeenkomst ontbonden wordt, terwijl nalatigheid door de koper 

leidt tot verlies van recht waardoor diens vorderingen ten aanzien van de verkoper stranden).  

 

139. Due diligence vormt derhalve een concrete invulling op de precontractuele 

informatieverplichtingen voor een bijzondere categorie aan transacties. Bijgevolg kan de 

koper aan het uitvoeren van een due diligence onderzoek rechten ontlenen of behouden, 

terwijl de verkoper via een eigen onderzoek schadeloosstelling of nietigheid van de 

overeenkomst kan vermijden. BRINK verwoordt het als volgt: “het achterwege laten van een 

due diligence onderzoek leidt tot risicoaanvaarding” 179. Het is derhalve in beide partijen hun 

belang reeds vroeg in het transactieverloop op de hoogte te zijn welke stappen noodzakelijk 

zijn om hun respectievelijke doelstelling waar te maken. In die zin leiden de precontractuele 

informatieverplichtingen er reeds toe dat risico’s verdeeld worden tussen de betrokken 

partijen en dient due diligence opgevat te worden als een activiteit ter vermijding van 

aansprakelijkheid en beheersing van risico’s180. 

 

140. Dat partijen ertoe gehouden zijn elk hun eigen belangen te behartigen, staat echter niet 

in de weg dat de wetgever een aantal corrigerende mechanismen heeft voorzien voor het geval 

de zwakte van de ander wordt uitgebuit181. Aldus bieden de wilsgebreken, de precontractuele 

aansprakelijkheid en de wettelijke vrijwaringsregeling de teleurgestelde koper soelaas. In de 

volgende hoofdstukken wordt verder ingegaan op de informatie-uitwisseling naar Belgisch 

recht, en daarmee gepaard gaand de risicoverdeling hoe zij bij gebreke van een conventionele 

                                                 
178 A. DE BOECK, Informatierechten en -plichten bij de totstandkoming en uitvoering van 
overeenkomsten: grondslagen, draagwijdte en sancties, Antwerpen, Intersentia, 2000, nr. 214, p. 99. 
179 In navolging van de Duitse literatuur waar men het over een ‘obliegenheit’ heeft, pleit BRINK ervoor om te 
spreken van een ‘zorgplicht’ daar men zelf instaat voor de gevolgen. Zie: M. BRINK, Due diligence: een 
beschouwing over het due diligence onderzoek volgens het Nederlands recht, Den Haag, Boom Juridische 
uitgevers, 2009, p. 62 en 70. 
180 B. DE VUYST, “Dommages pour manque d’informations ou pour information erronée, ‘due diligence’ et ‘data 
rooms’ : la maitrise des risques”, DAOR 2000, nr. 18, p. 82. 
181 D. FRERIKS, “Onderzoeks- en mededelingsverplichting in het contractenrecht”, T.P.R. 1992, p. 1197, nr. 12. 
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regeling te verwachten valt. Daar het echter een relatief jong verschijnsel betreft, is de 

rechtsspraak waarin het fenomeen due diligence als dusdanig aan de orde is quasi 

onbestaand182. Vandaar dat sporadisch aandacht zal gespendeerd worden aan Nederlands 

recht, waar het fenomeen als dusdanig reeds enkele malen in de rechtsspraak aan bod is 

gekomen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
182 Een en ander valt te verklaren door het feit dat in de praktijk arbitrage verkozen wordt boven de gewone 
rechtbanken. Uit een rondvraag bleek dat in 57,69 % van de overnameovereenkomsten werd geopteerd voor 
arbitrage. B. BELLEN en F. WIJCKMANS, “M&A Survey”, T.R.V. 2008, p. 128. 
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HOOFDSTUK 2. VRIJWARINGSVERPLICHTINGEN  
 

141. Artikel 1603 B.W. legt aan de verkoper de verplichting op om, naast de levering, de 

verkochte zaak te vrijwaren. Artikel 1625 B.W. verduidelijkt dat vrijwaringsverplichting tot 

doel heeft om de koper een ongestoord bezit te verschaffen vrij van verborgen gebreken. 

 

§ 1. Vrijwaring voor verborgen gebreken 

 

142. Artikel 1641 B.W. bepaalt dat de verkoper gehouden is tot vrijwaring voor verborgen 

gebreken die voldoende belangrijk zijn, in de zin dat het gebruik van de verkochte zaak 

onmogelijk wordt, of zodanig verminderd dat de koper, indien hij het gebrek zou gekend 

hebben, de zaak niet of slechts tegen een mindere prijs zou aangekocht hebben. Vereist is dat 

het gebrek reeds in de kiem bestond op het ogenblik van de koop183. Indien een verborgen 

gebrek aanwezig is, heeft de koper de keuze om de zaak terug te geven en zich de prijs te 

doen terugbetalen, dan wel de zaak te behouden en slechts een gedeelte van de prijs te doen 

terugbetalen (art. 1644 B.W.). Zodra de verkoper de koper echter op de hoogte brengt van het 

verborgen gebrek, beslist de koper met kennis van zaken en is geen vrijwaring meer 

verschuldigd. In wezen dient de verkoper de koper een “nuttig” bezit te verzekeren184.  

 

A. Kennis van de verkoper 

 

143. De verkoper is gehouden tot vrijwaring zelfs indien hij niet op de hoogte was van het 

gebrek (art. 1643 B.W.). De kennis van de verkoper heeft enkel invloed op de omvang van de 

vergoeding en de mogelijkheid om de vrijwaringsplicht conventioneel uit te sluiten of te 

beperken: de verkoper te goeder trouw is immers enkel gehouden tot teruggave van de prijs en 

de door de verkoop veroorzaakte kosten (art. 1646 B.W.) en kan zich bovendien rechtsgeldig 

beroepen op conventionele uitsluitingen of beperkingen (art. 1643 B.W.). De verkoper te 

kwader trouw daarentegen dient alle geleden schade te vergoeden (art. 1645 B.W.) en kan 

zich niet beroepen op conventionele aansprakelijkheidsbeperkingen en -uitsluitingen.  

 

                                                 
183 R. VANDEPUTTE, Beginselen van Belgisch privaatrecht, Overeenkomsten, II, Bijzondere overeenkomsten: 
verkoop, bewaargeving, borgstellig, Antwerpen, Standaard Wetenschappelijke Uitgeverij, 1981, p. 85-90. 
184 C. ENGELS, Bijzondere overeenkomsten, Brugge, Die Keure, 2006, p. 58.  
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144. Op gespecialiseerde verkopers rust bovendien een kennisvermoeden185, waardoor zij 

gehouden zijn alle geleden schade te vergoeden186. Aldus heeft de professionele verkoper er 

alle belang bij vooreerst verborgen gebreken op te sporen om deze vervolgens mee te delen 

met het oog op exoneratie187. Een onderzoeksplicht die kan geconcretiseerd worden in vendor 

due diligence. 

 

145. Bij de notie “gespecialiseerde verkoper” staat de specialisatiegraad centraal, los van de 

vraag of de verkoop al dan niet deel uitmaakt van de beroepsactiviteit188. Dat 

investeringsfondsen (of “private equity”) als professionele verkoper worden aangemerkt, 

spreekt voor zich daar hun activiteit erin bestaat ondernemingen op te kopen om na 

herstructurering door te verkopen, maar ook de occasionele verkoper dient als 

gespecialiseerde verkoper beschouwd te worden, onder meer gelet op de bijstand door 

gespecialiseerde adviseurs189. Het gegeven dat de koper in deze visie eveneens als 

professioneel kan gezien worden, belet hem geenszins zich te beroepen op het 

kennisvermoeden in hoofde van de verkoper190.  

 

146. Het kennisvermoeden is echter weerlegbaar wanneer de verkoper kan aantonen dat het 

absoluut onmogelijk was om het gebrek te achterhalen191. De beoordeling hiervan dient in 

abstracto te gebeuren, rekening houdende met het gedrag van een zorgvuldige en aandachtige 

vakgenoot192. Vermits een zorgvuldig en aandachtige vakgenoot niet noodzakelijkerwijze een 

vendor due diligence zou uitgevoerd hebben, mag vendor due diligence daarbij niet als 

maatstaf gehanteerd worden. Evenwel is het zo dat, wanneer men meer zorgvuldigheid aan de 

dag legt dan de gemiddelde vakgenoot, het kennisvermoeden eenvoudiger kan weerlegd 

worden.  

 

 

 

                                                 
185 Cass. 27 juni 1985, Arr. Cass. 1984-85, p. 1510.  
186 Cass. 4 mei 1939, Pas. 1939, I, p. 224; Cass. 6 mei 1977, R.C.J.B. 1979, p. 162, noot M. FALLON . 
187 DE BOECK spreekt in dit verband van een plicht “zich te informeren om te kunnen informeren”. A. DE 
BOECK, Informatierechten en -plichten bij de totstandkoming en uitvoering van overeenkomsten: grondslagen, 
draagwijdte en sancties, Antwerpen, Intersentia, 2000, nr. 710, p. 310. 
188 Cass. 7 december 1990, R.W. 1992-93, p. 431, noot T. VANSWEEVELT. 
189 Y. VERLEISDONK, E. JANSSENS en M. WILKENHUYZEN, Due diligence, Gent, Larcier, 2007, nr. 58, p. 18. 
190 Gent 1 februari 1995, A.J.T. 1995-96, p. 168, noot B. WYLLEMAN . 
191 Cass. 28 februari 1980, R.C.J.B. 1983, p. 228, noot J.L. FAGNART.  
192 Cass. 7 december 1990, R.W. 1992-93, p. 431, noot T. VANSWEEVELT. 
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B. Kennis van de koper  

 

147. Indien de verkoper evenwel kan aantonen dat de koper in de gegeven omstandigheden 

op de hoogte was of behoorde te zijn van (de mogelijkheid van) het verborgen gebrek, kan de 

koper zich niet meer beroepen op de vrijwaringsplicht daar hij met kennis van zaken 

gehandeld heeft193. In tegenstelling tot de professionele verkoper, wordt de professionele 

koper echter niet vermoed kennis te hebben van de verborgen gebreken194. De verkoper dient 

het verborgen gebrek bijgevolg mee te delen, teneinde ontslaan te zijn van de 

vrijwaringsverplichting, of aan te tonen dat de koper het gebrek langs andere weg ter kennis is 

gekomen. 

 

148. Het Cassatiearrest van 25 mei 1989 heeft echter een nogal verkopersvriendelijke 

houding aangenomen door te stellen dat de verkoper ontslaan is van zijn 

vrijwaringsverplichting indien hij de koper op de hoogte gebracht heeft van de mogelijke 

aanwezigheid van gebreken, zonder evenwel duidelijk en specifiek te zijn195. Wel is vereist 

dat de koper ook over voldoende informatie beschikt om alle gevolgen van het verborgen 

gebrek te kunnen beoordelen196. Indien de verkoper bijgevolg wijst op de mogelijkheid van 

een verborgen gebrek en informatie terzake ter beschikking stelt in de data room, is hij 

bijgevolg ontslagen van zijn vrijwaringsplicht. Aldus dient de koper de ter beschikking 

gestelde informatie nauwlettend te onderzoeken, daar de informatieplicht verschuift. 

 

C. Verborgen gebrek 

 

149. Het gebrek dient bovendien verborgen te zijn. Een gebrek is zichtbaar wanneer het aan 

het licht kan komen door een aandachtig onderzoek van een normaal en zorgvuldig koper197. 

In voorkomend geval dient de zaak bij levering geweigerd te worden wegens niet-

conformiteit, bij gebreke waarvan de koper zal verondersteld worden het gebrek te hebben 

aanvaard. Een gebrek is met andere woorden verborgen indien de koper er geen kennis van 

had, en dat evenmin behoorde te hebben. Het al dan niet verborgen karakter wordt in 

                                                 
193 A. DE BOECK, Informatierechten en -plichten bij de totstandkoming en uitvoering van 
overeenkomsten: grondslagen, draagwijdte en sancties, Antwerpen, Intersentia, 2000, nr. 725, p. 312. 
194 A. DE BOECK, Informatierechten en -plichten bij de totstandkoming en uitvoering van 
overeenkomsten: grondslagen, draagwijdte en sancties, Antwerpen, Intersentia, 2000, nr. 726, p. 313. 
195 Cass. 25 mei 1989, J.T. 1989, p. 620. 
196 Cass. 28 februari 1980, J.T. 1981, p. 240, noot M. FALLON . 
197 Cass. 29 maart 1976, Pas. 1976, I, p. 832. 
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abstracto beoordeeld door de feitenrechter. Hierbij wordt rekening gehouden met de aard der 

goederen, de omstandigheden eigen aan het geval, de gebruiken eigen aan de sector en de 

vakkundigheid van de koper. Toegepast op de overdracht van onderneming kan gesteld 

worden dat de complexiteit van de transactie grote risico’s met zich meebrengt waardoor een 

grotere zorg vereist wordt, dat due diligence reeds een vaste plaats verworven heeft in het 

overnameproces en dat de koper, gelet op de bijstand van gespecialiseerde adviseurs, 

vakkundig is. Het uitvoeren van een due diligence onderzoek wordt aldus tot regel verheven, 

waardoor nalatigheid terzake gesanctioneerd wordt met verlies van recht. 

 

§ 2. Vrijwaring voor uitwinning  

 

150. Naast een “nuttig” bezit, dient de verkoper de koper eveneens een vreedzaam en 

ongestoord bezit te verschaffen198. Indien het bezit over het goed geheel of gedeeltelijk 

ontnomen wordt, hetzij door eigen daad, hetzij door daden van derden, wordt men 

uitgewonnen. Het feit dat de uitwinning veroorzaakt is de stoornis, die zowel feitelijk199 als 

juridisch kan zijn. De verkoper dient zowel feitelijke als rechtstoornissen voortvloeiend uit 

eigen daad te vrijwaren evenals rechtstoornissen uitgaande van derden, voor zover deze bij de 

koop niet zijn opgegeven. Vereist is dus dat de stoornis reeds bestaat op het moment van de 

koop en actueel is. Zo men wordt uitgewonnen, is de koper gerechtigd om teruggave van de 

prijs en schadevergoeding te vorderen van de verkoper. De regeling ligt vervat in de artikelen 

1626 B.W. tot en met 1640 B.W. 

 

151. Net zoals bij verborgen gebreken ontslaat het gegeven dat de verkoper niet op de 

hoogte was van de stoornis hem niet van de plicht tot vrijwaring. De goede of kwade trouw 

beïnvloedt enkel de omvang van de schadevergoeding en de mogelijkheid zich te beroepen op 

clausules van niet-vrijwaring. De verkoper is evenwel niet meer vrijwaringsplichtig indien de 

stoornis werd meegedeeld. 

 

152. Het gegeven dat de koper op de hoogte was van niet-opgegeven lasten, ontslaat – naar 

heersende opvatting – de verkoper echter niet van zijn vrijwaringsplicht, indien niet 

                                                 
198 A. DE BOECK, Informatierechten en -plichten bij de totstandkoming en uitvoering van 
overeenkomsten: grondslagen, draagwijdte en sancties, Antwerpen, Intersentia, 2000, nr. 756, p. 330. 
199 Te denken valt aan de situatie waarbij de verkoper het overgedragen cliënteel voor zich tracht te winnen. 
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tegelijkertijd aan art. 1626 B.W. en art. 1629 B.W. voldaan is200. De verkoper is enkel bevrijdt 

van de plicht tot vrijwaring voor uitwinning indien de kennis van de koper gepaard gaat met 

een beding van niet-vrijwaring, hetgeen op gelijke voet gesteld wordt als de mededeling door 

de verkoper201. De verkoper heeft er bijgevolg alle belang bij zulks uitdrukkelijk op te nemen 

in de koopovereenkomst202, hetgeen in de overnamepraktijk geschiedt aan de hand van de 

zogenaamde “disclosure letter”203. 

 

153. Samengenomen leidt dit ertoe dat op de koper geen onderzoeksplicht terzake rust, en 

dat, indien hij naar aanleiding van het due diligence onderzoek een niet geweten stoornis 

ontdekt, de verkoper alsnog gehouden is tot vrijwaring. Het gevaar voor de verkoper bestaat 

erin dat de alerte koper het bestaan van de stoornis voor zich houdt met de bedoeling 

schadevergoeding te bekomen, terwijl hij de stoornis bij de prijsbepaling nochtans in 

rekenschap kon nemen. Indien de verkoper zich wenst te exonereren is een beding van niet-

vrijwaring vereist, wat veronderstelt dat men op de hoogte is van de stoornis. Hieruit dient in 

eerste instantie afgeleid te worden een mogelijke oplossing erin bestaat dat de verkoper zelf 

tot onderzoek dient over te gaan teneinde een beding van niet-vrijwaring op te nemen, maar 

de overnamepraktijk voorziet eveneens in een voor de koper minder gunstig alternatief: er kan 

immers bedongen worden dat de inhoud van de data room geacht wordt bekend te zijn aan de 

koper.  

 

§ 3. Het voorwerp van de koop 

 

154. Zowel de vrijwaringplicht voor verborgen gebreken als voor uitwinning zijn beperkt 

tot het voorwerp van de koop. 

 

155.  De beperking is relevant in het licht van de keuze van de transactiestructuur204. De 

overdracht van een onderneming kan immers geschieden door de overdracht van activa 

(“asset deal”), ofwel door de overdracht van aandelen (“share deal”). In het eerste geval slaat 

het voorwerp van de koop op de overgedragen activa van de doelvennootschap, terwijl bij een 
                                                 
200 A. DE BOECK, Informatierechten en -plichten bij de totstandkoming en uitvoering van 
overeenkomsten: grondslagen, draagwijdte en sancties, Antwerpen, Intersentia, 2000, nr. 761, p. 332. 
201 Voor kritiek en een betoog om de kennis van de koper op dezelfde wijze te behandelen als bij vrijwaring voor 
verborgen gebreken: P. GERARD, “De la connaissance personelle par l’acheteur du risque d’éviction”, R.C.J.B. 
1983, p. 360-379. 
202 Y. VERLEISDONK, E. JANSSENS en M. WILKENHUYZEN, Due diligence, Gent, Larcier, 2007, nr. 49, p. 15. 
203 Zie hierover hoofdstuk 4 van titel 4. 
204 Zie hierover hoofdstuk 1 van titel 4. 
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aandelentransactie het voorwerp van de koop slaat op de overgedragen aandelen, en niet op 

het onderliggend vermogen van de doelwitvennootschap205. De eigen rechtspersoonlijkheid 

verhindert immers elke uitbreiding tot het vermogen van de onderneming206. 

 

156. Bij een aandelentransactie kan derhalve enkel beroep gedaan worden op de wettelijke 

vrijwaringsregelen in het uitzonderlijke geval dat een verborgen gebrek of stoornis betrekking 

heeft op de rechten verbonden aan de aandelen, meer bepaald het stemrecht, winstdeelname 

en deelname in het maatschappelijk vermogen207. Voorbeelden zijn de verkoop van niet-

bestaande aandelen, aandelen waarvan de stemrechten geschorst zijn, aandelen die verkocht 

werden als zijnde volstort terwijl dit niet het geval was, aandelen waarvan men niet de volle 

eigendom bezit, …208. De wettelijke waarborg beschermt de koper echter niet wanneer 

onderdelen van het maatschappelijk vermogen worden uitgewonnen of zich daar gebreken 

voordoen, wat nochtans vaak voorkomt. Het recht houdt dus geen rekening met de 

economische realiteit waarbij de koper via de aandelen controle wenst te krijgen over het 

vermogen van de vennootschap, waardoor de risicoverdeling conventioneel dient te 

geschieden aan de hand van verklaringen en garanties209. 

 

157. Nochtans hebben verschillende auteurs tevergeefs getracht om de klassieke leer ter 

discussie te stellen, door de overdracht van aandelen gelijk te stellen met de overdracht van 

het maatschappelijk vermogen. VAN CROMBRUGGE ziet in artikel 1134, lid 3 en 1135 B.W. 

de mogelijkheid om de afzonderlijke rechtspersoonlijk te omzeilen210. Daar partijen immers 

de bedoeling hebben om de economische beschikkingsmacht over het maatschappelijk 

vermogen over te dragen, verhindert de goede trouw dat de verkoper zich achteraf verschuilt 

achter de afzonderlijke rechtspersoonlijkheid. Bovendien strekken verbintenissen niet alleen 

tot hetgeen daarin uitdrukkelijk bepaald is, maar evenzeer tot alle gevolgen die door de 

billijkheid vereist worden. Dezelfde auteur ziet bovendien de mogelijkheid om de doorbraak 

                                                 
205 S. VAN CROMBRUGGE, “De rechtsverhouding tussen de koper en de verkoper van een controleparticipatie”, 
T.B.H. 1983, p. 211. 
206 W. DEJONGHE, “de rechtspositie van de overnemer bij de verwerving van een onderneming door acquisitie 
van aandelen”, V&F 1997, nr. 11, p. 88. 
207 J. VAN RYN, Principes du droit commercial, Brussel,  Bruylandt, 1954, p. 521. 
208 M. WAUTERS, “Garanties bij de overdracht van aandelen”, DAOR 1997, nr 44, p. 34; D. DEVOS, “La notion 
de vices cachés dans la vente d’actions”, T.B.H. 1988, p. 52-58 ; I. CORBISIER, “Des vicissitudes affectant le cas 
échéant une cession d’actions ou de l’omniprésence discrète de la cause dans une vision contractualiste de 
l’entreprise”, R.P.S. 1993, p. 123-167.   
209 Zie hierover hoofdstuk 4 van titel IV.  
210 S. VAN CROMBRUGGE, “De rechtsverhouding tussen de koper en de verkoper van een controleparticipatie”, 
T.B.H. 1983, p. 212-219. 
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van rechtspersoonlijkheid te bewerkstelligen via de theorie van het rechtsmisbruik (art. 1382 

B.W.).  

 

158. DIEUX pleit voor de erkenning van de minwaarde van het maatschappelijk vermogen 

als functioneel gebrek, gebaseerd op de verplichting tot conforme levering211. Het hof van 

Cassatie aanvaard sedert 1971 immers naast intrinsieke gebreken immers ook functionele 

gebreken voor de toepassing van de regelen inzake vrijwaring voor verborgen gebreken: het 

volstaat dat de zaak ongeschikt is voor het gebruik waartoe de koper ze bestemd heeft, mits de 

verkoper daarvan op de hoogte was212. Hoewel men zou kunnen argumenteren dat verborgen 

gebreken in de onderliggende onderneming ertoe kunnen leiden dat de koper de onderneming 

niet kan gebruiken waartoe hij ze bestemd heeft, aanvaard de meerderheid van de rechtsleer, 

gevolgd door de rechtsspraak, een dergelijke gevolgtrekking niet213. 

 

159. Het kan niet ontkend worden dat de klassieke leer er is gekomen in navolging van de 

Franse doctrine en rechtsspraak, hoewel het strikte beginsel daar onderhevig geweest is aan 

hevige discussies214. Bij onze noorderburen vindt de conformiteitseis echter evenzeer 

toepassing in geval van een aandelentransactie, daar koop ook op een vermogensrecht 

betrekking kan hebben215. Vanuit rechtseconomische bril lijkt het me dan ook wenselijk de 

klassieke leer terzijde te schuiven, daar een verruimde suppletieve bescherming van de koper 

de transactiekost aanzienlijk verlaagt. Verklaringen en garanties worden immers zwaar 

onderhandeld.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
211 X. DIEUX, “Les garanties en matiere de cessions d’actions – pour un retour au droit commun”, in Seminaire : 
Les cessions d’actions et de parts, 25 januari 1996, Brussel, p. 11-13. 
212 Cass. 18 november 1971, R.C.J.B. 1973, p. 609, noot GERARD; Cass. 19 juni 1980, R..W. 1981-82, p. 940 en 
Cass. 17 mei 1984, J.T., 1984, p. 566. 
213 Luik 1 april 1992, R.P.S. 1993, p. 97, noot I. CORBISIER; Brussel 20 mei 1987, R.D.C. 1988, p. 35, noot D. 
DEVOS; M. WAUTERS, “Garanties bij de overdracht van aandelen”, DAOR 1997, nr. 44, p. 36. 
214 W. DEJONGHE, “De rechtspositie van de overnemer bij de verwerving van een onderneming door acquisitie 
van aandelen”, nr. 13, p. 88 en verwijzingen aldaar. 
215 M. BRINK, Due diligence: een beschouwing over het due diligence onderzoek volgens het Nederlands recht, 
Den Haag, Boom Juridische uitgevers, 2009, p. 96. 
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HOOFDSTUK 3. CULPA IN CONTRAHENDO  
 

160.  De precontractuele fase wordt principieel beheerst door het beginsel van de 

wilsautonomie216, verder geconcretiseerd in de contractsvrijheid: eenieder is vrij om te 

bepalen of, met wie en tegen welke voorwaarden hij zal contracteren217. Onderhandelingen 

hebben bijgevolg een principieel vrijblijvend karakter218. Toch kan niet ontkend worden dat 

partijen in de onderhandelingsfase reeds in elkaars “rechtssfeer” treden219: onderhandelingen 

kunnen onterecht afgebroken worden, of er kan onjuiste of onvolledige informatie verstrekt 

worden. Bijgevolg ontsnapt de precontractuele fase niet aan de greep van het recht: partijen 

dienen hun onderzoeks- en beslissingsvrijheid met de nodige zorgvuldigheid en 

omzichtigheid uit te oefenen220. De leer van de culpa in contrahendo sanctioneert aldus 

tekortkomingen in de precontractuele fase door toekenning van een schadevergoeding221.  

 

161. Omtrent de juridische grondslag van de leer van de culpa in contrahendo heerst 

vooralsnog geen absolute eensgezindheid222. De zorgvuldigheidsnorm uit artikel 1382-83 

B.W. vormt naar meerderheidsopvatting evenwel de grondslag voor de culpa in contrahendo: 

in de precontractuele fase is er immers - per definitie - geen sprake van een overeenkomst, 

ongeacht of de overeenkomst achteraf gesloten wordt of niet223. Dat een tekortkoming terzake 

                                                 
216 A. VAN OEVELEN, “Hoofdlijnen in de ontwikkeling van het algemene verbintenissen- en 
overeenkomstenrecht 1964-2000”, T.P.R. 2001, nr. 7, p. 219. 
217 W. DE BONDT, “Precontractuele aansprakelijkheid”, in Recht halen uit aansprakelijkheid, Gent, Mys & 
Breesch, 1990, p. 149. 
218 Tenzij voorovereenkomsten dit beletten. Zie G. SCHRANS, “De progressieve totstandkoming der contracten”, 
T.P.R. 1984, nr. 4, p. 6; M. BOLLEN, “Precontractuele aansprakelijkheid voor het afspringen van 
onderhandelingen, in het bijzonder m.b.t. een acquisitieovereenkomst”, T.B.B.R. 2003, nr. 4, p. 138. 
219 L. CORNELIS, “La responsabilité précontractuelle, conséquence éventuelle du processus précontractuel”, 
T.B.B.R. 1990, nr. 6-7, p. 396. 
220 A. VAN OEVELEN, “Juridische verhoudingen en aansprakelijkheid bij onderhandelingen over (commerciële) 
contracten”, DAOR 1990, nr. 6, p. 48. 
221 A. DE BOECK, Informatierechten en –plichten bij de totstandkoming en uitvoering van overeenkomsten, 
Antwerpen, Intersentia, 2000, nr. 407, p. 178. 
222 De grondslag werd gevonden in de leer van het stilzwijgend voorcontract, de goede trouw ex art. 1134, lid 3 
B.W en de zorgvuldigheidsnorm uit artikel 1382-83 B.W., waarbij het voornaamste verschil erin bestaat dat de 
eerste twee grondslagen aanleiding geven tot contractuele aansprakelijkheid, terwijl de laatste extracontractueel 
van aard is. Voor een uitgebreide bespreking zie: A. DE BOECK, Informatierechten en –plichten bij de 
totstandkoming en uitvoering van overeenkomsten, Antwerpen, Intersentia, 2000, p. 182-194 en verwijzingen 
aldaar. 
223 Cass. 10 december 1981, Arr. Cass. 1981-82, p. 502; W. WILMS, “Het recht op informatie in het 
verbintenissenrecht. Een grondslagenonderzoek”, R.W. 1980-81, p. 498; M. BOLLEN, “Precontractuele 
aansprakelijkheid voor het afspringen van onderhandelingen, in het bijzonder m.b.t. een 
acquisitieovereenkomst”, T.B.B.R. 2003, nr. 12, p. 141; L. CORNELIS, “Le dol dans la formation du contrat”, 
R.C.J.B. 1976, p. 37-60; W. DE BONDT, “Precontractuele aansprakelijkheid”, in Recht halen uit 
aansprakelijkheid, Gent, Mys & Breesch, 1990, p. 147-168; G. SCHRANS, “De progressieve totstandkoming der 
contracten”, T.P.R. 1984, p. 26 en A. DE BOECK, Informatierechten en –plichten bij de totstandkoming en 
uitvoering van overeenkomsten, Antwerpen, Intersentia, 2000, nr. 71, p. 31. 
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vaak pas tot uiting komt in de contractuele fase, doet geen afbreuk aan haar precontractueel 

karakter.  

 

162. De principieel buitencontractuele grondslag van de culpa in contrahendo belet partijen 

echter niet om één of meer overeenkomsten af te sluiten omtrent hun precontractuele rechten 

en plichten die de onderhandelingen zullen beheersen224. Deze vallen te herleiden tot 

exclusiviteits-, informatie- en geheimhoudingsplichten, die in diverse vormen kunnen 

voorkomen (voorcontracten, letter of intent en gentlemen’s agreements) 225. Een inbreuk op 

deze verplichtingen wordt in voorkomend geval behelst door een contractuele vordering en 

niet door een buitencontractuele vordering226. Aldus wordt in de letter of intent vaak bindend 

opgenomen dat een due diligence onderzoek dient uitgevoerd te worden, waardoor dit een 

contractuele grondslag verkrijgt227.  

 

163. Het onderscheid tussen een contractuele en buitencontractuele vordering is immers 

niet te onderschatten228. Vooreerst dient het slachtoffer bij een buitencontractuele vordering 

de fout te bewijzen, terwijl het bewijs bij een contractuele vordering afhankelijk is van de 

aard van de verbintenis. Zo het een resultaatsverbintenis betreft dient het niet bereiken van het 

resultaat aangetoond te worden, zo het een middelenverbintenis betreft dient aangetoond te 

worden dat de wederpartij onvoldoende inspanningen geleverd heeft. Voorts vormt de lichtste 

fout aanleiding tot schadevergoeding bij toepassing van artikel 1382-83 B.W., terwijl bij 

contractuele vorderingen rekening gehouden dient te worden met het mogelijke bestaan van 

verruimende, beperkende en uitsluitende aansprakelijkheidsclausules. Overigens wordt bij een 

beroep op buitencontractuele aansprakelijkheid alle schade vergoed, terwijl bij een 

contractuele vordering enkel de voorzienbare schade wordt vergoed, op voorwaarde dat de 

schuldenaar te goeder trouw is (art. 1151 B.W.). De contractuele vordering verjaart 

principieel na 10 jaar, terwijl de buitencontractuele vordering verjaart na 5 jaar vanaf 

kennisname door de benadeelde van de (verzwaring van de) schade en de identiteit van de 

schadeverwekker, en in ieder geval na 20 jaar vanaf het schadeverwekkend feit (art. 2262bis 

                                                 
224 L. CORNELIS, “La responsabilité précontractuelle, consequence éventuelle du processus précontractuel”, 
T.B.B.R. 1990, nr. 3, p. 392, P. VAN OMMESLAGHE, “Examen de jurisprudence (1974-1982). Les obligations”, 
R.C.J.B. 1986, nr. 59, p. 147. 
225 A. DE BOECK, Informatierechten en –plichten bij de totstandkoming en uitvoering van overeenkomsten, 
Antwerpen, Intersentia, 2000, nr. 423, p. 184. 
226 D. FRERIKS, “Onderzoeks- en mededelingsverplichting in het contractenrecht”, T.P.R. 1992, nr. 29, p. 1217. 
227 Zie hoofdstuk 3 van titel IV. 
228 A. DE BOECK, Informatierechten en –plichten bij de totstandkoming en uitvoering van overeenkomsten, 
Antwerpen, Intersentia, 2000, nr. 421, p. 184. 
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B.W.). Toch wordt in de literatuur voorgehouden dat de grondslag inhoudelijk gezien weinig 

verschil maakt: zowel de goede trouw als de algemene zorgvuldigheid dient afgetoetst te 

worden aan het gedrag van een normaal, voorzichtig en redelijk persoon geplaatst in dezelfde 

feitelijke omstandigheden229. 

 

164. De tekortkomingen in de precontractuele fase laten zich opdelen in het foutief 

afbreken van de onderhandelingen en de aansprakelijkheid voor gebrekkige informatie. De 

eerstgenoemde situatie betreft die gevallen waarin de precontractuele fout de sluiting van het 

beoogde contract verhinderd heeft230, terwijl men bij aansprakelijkheid voor gebrekkige 

informatie alsnog tot een overeenkomst is gekomen231. Een verder onderscheid dient gemaakt 

te worden tussen de gevallen waarin de precontractuele fout de geldigheid van de 

overeenkomst al dan niet heeft aangetast. In bevestigend geval dient een beroep gedaan te 

worden op de wilsgebreken232, terwijl de leer van de culpa in contrahendo slechts toepassing 

vindt indien de geldigheid van de overeenkomst niet is aangetast, maar wel schade 

veroorzaakt heeft233. Gelet op de buitencontractuele grondslag dient fout, schade en causaal 

verband aangetoond te worden. 

 

§ 1. Fout 

 

165. Het criterium waaraan het foutief karakter dient afgetoetst te worden betreft de 

algemene zorgvuldigheidsnorm234, dat erin bestaat dat  men bij zijn handelen rekening dient te 

houden met de belangen van anderen en voorzorgen dient te nemen om schade te voorkomen. 

Welke mate van voorzorg men in acht dient te nemen wordt bepaald aan de hand van het 

gedrag van een normaal, voorzichtig en redelijk persoon geplaatst in dezelfde feitelijke 

externe omstandigheden waarin men zich bevond op het ogenblik van de schadeverwekkende 

                                                 
229 W. DE BONDT, “Precontractuele aansprakelijkheid”, T.B.B.R. 1993, nr. 11, p.98. 
230 Zie daarover: M. BOLLEN, “Precontractuele aansprakelijkheid voor het afspringen van onderhandelingen, in 
het bijzonder m.b.t. een acquisitieovereenkomst”, T.B.B.R. 2003, nr. 4, p. 138.  
231 A. VAN OEVELEN, “Juridische verhoudingen en aansprakelijkheid bij onderhandelingen over (commerciële) 
contracten”, DAOR 1990, nr. 7, p. 48-49. 
232 A. DE BOECK, Informatierechten en –plichten bij de totstandkoming en uitvoering van overeenkomsten, 
Antwerpen, Intersentia, 2000, nr. 407, p. 178 en A. DE BERSAQUES, “La culpa in contrahendo”, R.C.J.B. 1964, 
nr. 9, p. 282. 
233 E. DIRIX  en A. VAN OEVELEN, “Kroniek van het verbintenissenrecht (1985-1992)”, R.W. 1992-93, nr. 6, p. 
1211. 
234 A. DE BOECK, Informatierechten en –plichten bij de totstandkoming en uitvoering van overeenkomsten, 
Antwerpen, Intersentia, 2000, nr. 450-454, p. 197. 
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handeling (het criterium van de goede huisvader of bonus pater familias)235. De beoordeling 

geschiedt in beginsel in abstracto, zonder rekening te houden met persoonlijke kenmerken en 

hoedanigheden.  

 

166. In tegenstelling tot het leerstuk van vrijwaring, is het overigens niet vereist dat de fout 

betrekking heeft op het voorwerp van de koop, zodoende dat het onderscheid tussen een 

aandelen- en een activatransactie irrelevant is236. 

 

167. CORNELIS wijst er op dat men uit artikel 1382 B.W. geen informatieplicht met 

algemene draagwijdte kan afleiden, aangezien de beoordeling steeds dient te gebeuren in het 

licht van de concrete omstandigheden237. Mede hierdoor vormt de culpa in contrahendo een 

flexibel instrument om precontractuele fouten te bestrijden, maar vormt eveneens een bron 

van onzekerheid. Due diligence dient in het licht hiervan gezien te worden als een middel om 

eventuele problemen te vermijden en derhalve meer zekerheid te bieden: wie een grote 

zorgvuldigheid aan de dag legt zal immers niet vlug een fout verweten kunnen worden238. 

Toch voorziet de rechtsspraak in een aantal criteria kunnen die een zekere veralgemening 

toelaten en meer houvast bieden239. Daarvoor wordt het onderscheid gemaakt tussen de 

precontractuele fout waarbij onjuiste dan wel onvolledige informatie werd uitgewisseld. 

 

A. Onjuiste informatie 

 

168. Het meedelen van onjuiste informatie maakt een fout uit indien een normaal en 

zorgvuldig persoon in dezelfde omstandigheden de onjuiste informatie niet zou verschaft 

hebben. Het te goeder trouw meedelen van verkeerde informatie ontslaat de verkoper 

bijgevolg niet van aansprakelijkheid240: enkel indien de verkoper op een zorgvuldige wijze 

onjuiste informatie meegedeeld zou hebben, wat verondersteld dat hij na een verregaand 

                                                 
235 L. CORNELIS, Beginselen van het Belgische buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht, Antwerpen, Maklu, 
1989, p. 37. 
236 Y. VERLEISDONK, E. JANSSENS en M. WILKENHUYZEN, Due diligence, Gent, Larcier, 2007, nr. 68, p. 20.  
237 L. CORNELIS, “La responsabilite contractue La responsabilité précontractuelle, conséquence éventuelle du 
processus précontractuel”, T.B.B.R. 1990, nr 21-25, p. 413. Zie ook: W. DE BONDT, “Redelijkheid en billijkheid 
in het contractenrecht”, T.P.R. 1984, nr. 95, p. 101. 
238 Y. VERLEISDONK, E. JANSSENS en M. WILKENHUYZEN, Due diligence, Gent, Larcier, 2007, nr. 84, p. 27. 
239 A. DE BOECK, Informatierechten en –plichten bij de totstandkoming en uitvoering van overeenkomsten, 
Antwerpen, Intersentia, 2000, nr. 458, p. 200. 
240 In tegenstelling tot bedrog is dus niet vereist dat de onjuiste informatie opzettelijk meegedeeld wordt: loutere 
onzorgvuldigheid volstaat. A. DE BOECK, Informatierechten en –plichten bij de totstandkoming en uitvoering 
van overeenkomsten, Antwerpen, Intersentia, 2000, nr. 461, p. 202. 
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onderzoek rechtmatig tot de vaststelling kon komen dat de informatie juist was, heeft hij geen 

fout begaan. Bijgevolg dient men in te staan voor de juistheid van de verstrekte informatie 

door ze te verifiëren241. Daarom is het zelfs beter te zwijgen indien men niet zeker is van haar 

juistheid, of op zijn minst voorbehoud te maken242.  

 

169. Aangezien het niet altijd eenvoudig is om te bepalen wie uiteindelijk de 

verantwoordelijkheid draagt voor een onjuiste veronderstelling, mits veel afhangt van de 

feitelijke omstandigheden, zullen beide partijen geneigd zijn de nodige zorgvuldigheid aan de 

dag te leggen. Naar aanleiding van een due diligence onderzoek stelt de verkoper passief 

informatie over de onderneming ter beschikking in de dataroom, zonder daarbij uitspraak te 

doen over haar waarde. Aldus vermijdt de verkoper eventuele aansprakelijkheid, maar is de 

kans groot dat eveneens verborgen waarde over het hoofd gezien wordt. Het voorafgaande 

vendor due diligence beperkt enerzijds het risico op aansprakelijkheid, terwijl het anderzijds 

voorkomt dat het kind met het badwater wordt weggegooid.  

 

170. Belangrijk is de vraag of de koper die de onjuiste/onvolledige informatie ontvangt er 

zonder meer mag op vertrouwen dat die correct/volledig is. Is hij bijgevolg ontslagen van elke 

controle- en verificatieplicht? WILMS en SCHRANS zijn de mening toegedaan dat, naar 

analogie van het cassatiearrest van 23 september 1977243 inzake bedrog, het antwoord hierop 

bevestigend is244. Het adagium fraus omnia corrumpit verzet zich er tegen dat bedrog 

verschoonbaar dient te zijn. FRERIKS en DE BOECK betwisten dit mijn inziens terecht245: 

bedrog veronderstelt de intentie tot misleiding, daar waar artikel 1382-83 B.W. 

onzorgvuldigheid naar voren schuift: er is geen reden om de zorgvuldigheidsnorm voor 

degene die de informatie ontvangt buiten werking te stellen. Zodra er aanwijzingen voor 

handen zijn die redenen genoeg zijn om aan de betrouwbaarheid van de wederpartij of de 

juistheid van de verstrekte informatie te twijfelen, doordat zij bijvoorbeeld tegenstrijdig, 

manifest onjuist of kennelijk hiaten vertoont, ontstaat derhalve een verplichting voor de 

ontvanger om de informatie te onderzoeken, bij gebreke waarvan gedeelde aansprakelijkheid 

                                                 
241 Y. VERLEISDONK, E. JANSSENS en M. WILKENHUYZEN, Due diligence, Gent, Larcier, 2007, nr. 73, p. 21. 
242 W. DE BONDT, “Precontractuele aansprakelijkheid”, in Recht halen uit aansprakelijkheid, Gent, Mys & 
Breesch, 1993, nr. 164, p. 147. 
243 Cass. 23 september 1977, Pas. 1978, p. 100. 
244 W. WILMS, “Het recht op informatie in het verbintenissenrecht: een grondslagenonderzoek”, R.W. 1980, p. 
490; G. SCHRANS, “De progressieve totstandkoming der contracten”, T.P.R. 1984, nr. 11, p. 7. 
245 D. FRERIKS, “Onderzoeks- en mededelingsverplichting in het contractenrecht”, T.P.R. 1992, p.1187; A. DE 
BOECK, Informatierechten en –plichten bij de totstandkoming en uitvoering van overeenkomsten, Antwerpen, 
Intersentia, 2000, nr. 465, p. 203. 
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kan ontstaan. Ook de complexiteit van de transactie speelt een rol: complexe transacties 

vereisen niet alleen een ruimere mededelingsplicht vanwege de verkoper, maar eveneens een 

verruimde onderzoeksplicht lastens de koper. Zolang er echter geen reden voor handen is om 

aan de verstrekte informatie te twijfelen, mag men er evenwel op vertrouwen246. De 

mededelingsplicht van de verkoper weegt aldus, in beginsel, zwaarder dan de 

onderzoeksplicht van de koper247.  

 

171. Interessant in deze context is de Nederlandse Hoog Catharijne zaak248, waar de vraag 

aan bod kwam welke impact het due diligence onderzoek heeft op de mededelingsplicht van 

de verkoper. De feiten kunnen als volgt samengevat worden: Hoog Catharijne B.V. verkocht 

bij wijze van een activatransactie haar complex te Utrecht aan ABP Breevast N.V.. In de 

koopovereenkomst werd een garantie opgenomen dat de definitieve balans een getrouw beeld 

gaf en dat er geen andere schulden of verplichtingen zouden zijn dan blijkend uit de 

definitieve balans. Ook werd verklaard dat informatie werd verstrekt die relevant was voor de 

beoordeling van de waarde. Nadien bleek echter dat een tweetal geldleningen als 

canonverplichting249 werd aangeduid, en bovendien niet in de balans tot uitdrukking gebracht 

zijn. Naar aanleiding van het due diligence onderzoek werd echter informatie ter beschikking 

gesteld waaruit het bestaan van de geldleningen bleek, zij het indirect. De Hoge Raad 

oordeelde dat de mededelingsplicht van de verkoper afhankelijk is van de mate van 

onderzoeksinspanningen die hij van een professionele koper mag verwachten. Indien 

informatie dienaangaande ter beschikking gesteld werd aan de professionele koper, houdt de 

spontane mededelingsplicht van de verkoper op met betrekking tot elementen die de koper op 

basis van die gegevens kon of behoorde te kennen. De informatieplicht verschuift bijgevolg 

van de verkoper op de koper. Door geen nadere informatie op te vragen met betrekking tot 

onduidelijkheden, komt de koper zijn onderzoeksplicht niet na, waardoor hij dient in te staan 

voor de gevolgen daarvan.  

 

172. In de Nederlandse doctrine is deze uitspraak echter onderhevig geweest aan kritiek250. 

In eerste instantie werd geopperd dat een koper die een deskundige inschakelt, en bijgevolg 

                                                 
246 D. FRERIKS, “Onderzoeks- en mededelingsverplichting in het contractenrecht”, T.P.R. 1992, p. 1207. 
247 M. BRINK, Due diligence: een beschouwing over het due diligence onderzoek volgens het Nederlands recht, 
Den Haag, Boom Juridische uitgevers, 2009, p. 71. 
248 HR 22 december 1995, NJ 1996, p. 300. 
249 Dit is een vergoeding die de erfpachter voor het gebruik van de grond betaalt aan de gemeente.  
250 Voor een overzicht: M. BRINK, Due diligence: een beschouwing over het due diligence onderzoek volgens het 
Nederlands recht, Den Haag, Boom Juridische uitgevers, 2009, p. 65 en de aldaar aangehaalde literatuur. 
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als professioneel dient beschouwd te worden, zich in een nadeligere positie bevindt dan een 

koper die helemaal geen onderzoek uitvoert. Immers, de verkoper wordt ontslagen van zijn 

mededelingsplicht zo hij informatie ter beschikking stelt aan de professionele koper, daar 

waar hij ten aanzien van de niet-professionele koper informatie spontaan dient mee te delen.  

 

173. Mijn inziens is deze kritiek onterecht, daar de koper van een onderneming steeds als 

professioneel dient aangemerkt te worden, gelet op de bijstand van deskundigen. Bijgevolg 

zal steeds een due diligence onderzoek dienen uitgevoerd te worden, in welke vorm dan ook. 

Daarenboven zal de bijstand van een deskundige de omvang van de mededelingsplicht van de 

verkoper niet doen uitdoven, maar hoogstens doen verminderen251. Het gegeven dat reeds 

vendor due diligence heeft plaatsgevonden, ontslaat de koper derhalve niet van een eigen 

onderzoeksplicht. Evenwel volstaat het indien de koper overgaat tot een beperkter en gerichter 

due diligence onderzoek.  

 

B. Onvolledige informatie 

 

174. Het uitwisselen van onvolledige informatie maakt in de systematiek van de 

precontractuele aansprakelijkheid een fout uit indien de goede huisvader in dezelfde 

omstandigheden wel degelijk volledige informatie zou uitgewisseld hebben252. Een algemene 

plicht om alle relevante informatie uit te wisselen bestaat echter niet, tenzij op grond van de 

wet253. Uit de rechtspraak heeft de doctrine afgeleid dat er slechts een volledige 

informatieplicht bestaat als de informatieschuldenaar kennis heeft of behoorde te hebben van 

een bepaald feit en de informatieschuldeiser er niet van op de hoogte was, noch behoorde te 

zijn254. 

 

1. Kennis van de informatieschuldenaar 

 

175. Opdat de informatieschuldenaar, in essentie de verkoper, kan verweten worden dat hij 

onvolledige informatie verstrekt heeft, is vereist dat hij zelf over volledige informatie beschikt 

                                                 
251 G. SCHRANS, “De progressieve totstandkoming der contracten”, T.P.R. 1984, nr. 17, p. 15. 
252 A. DE BOECK, Informatierechten en –plichten bij de totstandkoming en uitvoering van overeenkomsten, 
Antwerpen, Intersentia, 2000, nr. 468, p. 204. 
253 Cass. 8 juni 1978, R.C.J.B. 1979, p. 525, noot J.P. MASSON. 
254 D. FRERIKS, “Onderzoeks- en mededelingsverplichting in het contractenrecht”, T.P.R. 1992, p. 1225. 
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of behoorde te beschikken255. Men behoort over volledige informatie te beschikken indien een 

normaal, voorzichtig en redelijk persoon geplaatst in dezelfde omstandigheden over volledige 

informatie zou beschikken. In bevestigend geval dient men in te staan voor de volledigheid 

van de informatie, desnoods door een eigen onderzoek dienaangaande.  

 

176. De onderzoeksplicht dient principieel opgevat te worden als een middelenverbintenis 

waarvan de beoordeling in abstracto geschiedt256. De rechtspraak laat evenwel in dubbel 

opzicht concretisering toe. Vooreerst wordt rekening gehouden met de hoedanigheid der 

partijen. Wanneer de persoonlijke vaardigheden deze van een normaal en zorgvuldig persoon 

overtreffen, dient de vergelijking gemaakt te worden met de kennis van een normaal en 

zorgvuldig professioneel van dezelfde beroepscategorie257. Gelet op de professionaliteit van 

de verkoper ten gevolge van de bijstand door adviseurs bij overdracht van onderneming vergt 

de zorgvuldigheidsnorm aldus een strengere beoordeling. Er kan mijn inziens echter niet 

aangenomen worden dat de onderzoeksplicht de vorm dient aan te nemen van vendor due 

diligence258. Bij de beoordeling wordt eveneens rekening gehouden met de beschikbare tijd en 

afstand tot de informatie. Aangezien de overdracht van een onderneming een complexe 

transactie betreft kan de verkoper niet op de hoogte zijn van alle relevante informatie, 

waardoor het volstaat dat hij informatie waarvan hij niet noodzakelijkerwijze zelf van op de 

hoogte is ter beschikking stelt aan de koper in de dataroom.  

 

2. Onwetendheid van de informatieschuldeiser 

 

177. Met toepassing van de algemene zorgvuldigheidsnorm maakt het verstrekken van 

onvolledige informatie een fout uit indien een normaal en zorgvuldig koper in dezelfde 

omstandigheden niet op de hoogte is of behoorde te zijn van de onvolledigheid van de 

informatie. Bijgevolg rust er in voorkomend geval een plicht op de koper om zich te 

                                                 
255 A. DE BOECK, Informatierechten en –plichten bij de totstandkoming en uitvoering van overeenkomsten, 
Antwerpen, Intersentia, 2000, nr. 471, p. 205. 
256 Hoewel zij als resultaatsverbintenis zal beschouwd worden naarmate de informatieschuldenaar meer 
deskundigheid heeft ten opzichte van de wederpartij, zoals bijvoorbeeld in de verhouding met consumenten. W. 
WILMS, “Het recht op informatie in het verbintenissenrecht: een grondslagenonderzoek”, R.W. 1980, p. 518.  
257 Cass. 30 april 1976, Arr. Cass. 1976, p. 980 en Cass. 21 september 1979, Arr. Cass. 1979-80, p. 84. 
258 Zie hoofdstuk 5 van titel I. 
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informeren259. De rechtsleer ziet in de onmogelijkheid zich op de hoogte te stellen, evenals in 

het bestaan van een vertrouwensrelatie een criterium om veralgemening toe te laten260.  

 

178. De onmogelijkheid zich op de hoogte te stellen kan in de eerste plaats voortvloeien uit 

de situatie waarbij de verkoper de zaak volledig in zijn macht heeft doordat hij aan de 

informatie de materiele en juridische eigenschappen toekent261. Bijgevolg dient het 

kennisonevenwicht hoofdzakelijk weggewerkt te worden door informatieplichten op te leggen 

aan de verkoper, hoewel van de koper eveneens een redelijk onderzoek wordt verwacht. In 

een uitspraak van het Hof van Beroep te Brussel werd geoordeeld dat de koper van een frituur 

geen nalatigheid verweten kon worden daar de sterk overdreven winstcijfers niet 

gecontroleerd konden worden door het ontbreken van een ernstige boekhouding262. Vast staat 

dat geen mededelingsplicht bestaat voor aan het breder publiek toegankelijke informatie, mits 

de informatieschuldeiser over de mogelijkheid beschikt zich op andere wijzen te 

informeren263. In een recent arrest waar due diligence als dusdanig aan bod kwam, werd 

geoordeeld dat, indien de mogelijkheid werd verschaft een uitgebreide due diligence te 

verrichten, de koper veronderstelt wordt op de hoogte te zijn van de onvolledigheid van de 

informatie264. De onmogelijkheid zich op de hoogte te stellen kan mijn inziens echter wel 

relevant zijn daar men bij een due diligence rekening dient te houden met een deadline en 

men daarenboven al te vaak bedolven wordt onder massa’s informatie waarvan de relevantie 

niet meteen duidelijk is. 

 

179. Indien er sprake is van een vertrouwensrelatie tussen partijen, mag de koper er zonder 

meer rechtmatig op vertrouwen dat de verkoper hem alle nodige inlichtingen verschaft265. 

Elementen die kunnen wijzen op het bestaan van een vertrouwensrelatie zijn de aard van het 

                                                 
259 A. DE BOECK, Informatierechten en –plichten bij de totstandkoming en uitvoering van overeenkomsten, 
Antwerpen, Intersentia, 2000, nr. 474, p. 207. 
260 D. FRERIKS, “Onderzoeks- en mededelingsverplichting in het contractenrecht”, T.P.R. 1992, p. 1231-1237. 
261 A. DE BOECK, Informatierechten en –plichten bij de totstandkoming en uitvoering van overeenkomsten, 
Antwerpen, Intersentia, 2000, nr. 476, p. 207. 
262 Brussel 16 mei 1966, R.W. 1966-67, p. 400. 
263 W. WILMS, “Het recht op informatie in het verbintenissenrecht: een grondslagenonderzoek”, R.W. 1980, nr. 
15, p. 516; G. SCHRANS, “De progressieve totstandkoming der contracten”, T.P.R. 1984, nr. 15, p. 8. 
264 Antwerpen 3 december 2007, T.B.B.R. 2009, p. 254, noot S. MARYSSE, “Due diligence-onderzoek, bedrog en 
culpa in contrahendo”. In casu verweet de koper de verkoper geen melding gemaakt te hebben van een dispuut 
met een belangrijke afnemer, hoewel in de dataroom inzage werd verleend in de klantendossiers van de 
doelwitvennootschap.  
265 D. FRERIKS, “Onderzoeks- en mededelingsverplichting in het contractenrecht”, T.P.R. 1992, p. 1234. 
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contract, de hoedanigheid van partijen266, de meegedeelde informatie en de eventuele band 

tussen de partijen. In het kader van de overdracht van onderneming is het bestaan van een 

vertrouwensrelatie eerder uitzonderlijk, maar niet ondenkbaar. In een Nederlandse zaak, 

Vletter-Stijnman267, oordeelde de Hoge Raad dat wanneer de koper verzaakt bepaalde 

relevante gegevens te onderzoeken, zulks gerechtvaardigd kan zijn op grond van wederzijds 

vertrouwen. In casu betrof het de overname van Vletter B.V. door L.E. Beheer, waarbij tussen 

de heer Vletter en de koper, Van Egmond, een vertrouwensrelatie bestond ten gevolge van 

hun jarenlange professionele samenwerking, evenals een vriendschapsrelatie. Vletter 

verklaarde aan Egmond dat na afkoop van de lijfrenteovereenkomst die Vletter B.V. destijds 

had gesloten ten voordele van zichzelf en diens vrouw, Stijnman, L.E. Beheer overal vanaf 

zou zijn. Na het overlijden vorderde Stijnman echter de betaling van nog achterstallige rente, 

waarop de Hoge Raad oordeelde dat op L.E. Beheer geen onderzoeksplicht rustte. Hieruit kan 

afgeleid worden dat de mate van opgewekt vertrouwen, en derhalve van vereiste 

zorgvuldigheid, bepaald wordt aan de hand van de afstand tussen de partijen268. Het bestaan 

van een vertrouwensrelatie bij een overname zal hoe dan ook slechts uitzonderlijk 

voorkomen. 

 

180. Bovendien worden persoonlijke kenmerken en hoedanigheden in rekenschap 

genomen. Voor het due diligence onderzoek is zulks van belang aangezien de koper zal 

worden bijgestaan door een deskundige terzake. Intellectuele ontoegankelijkheid van de 

informatie vormt bijgevolg geen argument voor de koper om een verregaande informatieplicht 

van de verkoper te eisen. Meer zelfs, de informatieplicht in hoofde van de verkoper 

vermindert zelfs wanneer de deskundige de koper op de onvolledigheid van de informatie 

gewezen heeft269. Uit een cassatiearrest van 8 juni 1978, waar bedrog aan de orde was, kan 

immers worden afgeleid dat de kopers van een vennootschap zich niet kunnen beroepen op de 

onvolledigheid van de informatie indien zij werden bijgestaan door een deskundige die hen op 

de onvolledigheid gewezen had270. DE BOECK is echter van oordeel dat de mededelingen van 

de deskundige de nalatigheid van de wederpartij enkel wegneemt indien de deskundige 

                                                 
266 Aldus verwacht een leek verregaande en volledige informatie van zijn professionele wederpartij. A. DE 
BOECK, Informatierechten en –plichten bij de totstandkoming en uitvoering van overeenkomsten, Antwerpen, 
Intersentia, 2000, nr. 482, p. 210.  
267 HR 16 juni 2000, NJ 2001, p. 559. 
268 M. BRINK, Due diligence: een beschouwing over het due diligence onderzoek volgens het Nederlands recht, 
Den Haag, Boom Juridische uitgevers, 2009, p. 69 
269 D. FRERIKS, “Onderzoeks- en mededelingsverplichting in het contractenrecht”, T.P.R. 1992, p. 1233. 
270 Cass. 8 juni 1978, R.C.J.B. 1979, p. 525, noot J.P. MASSON. 
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inlichtingen verstrekt heeft en het voor de verkoper mogelijk was om te weten waarover hij 

inlichtingen verschaft heeft271.  

 

§ 2. Schade  

 

181. De benadeelde dient in eerste instantie het bestaan van de schade te bewijzen. Schade 

wordt vastgesteld door de huidige toestand te vergelijken met de hypothetische toestand 

waarbij de fout niet was gepleegd272. Toegepast op de precontractuele tekortkomingen aan de 

informatieplicht is er traditioneel sprake van schade wanneer, in de veronderstelling dat men 

volledig en juist geïnformeerd zou geweest zijn, men niet of tegen minder ongunstige 

voorwaarden zou hebben gecontracteerd273. Bijgevolg is er geen schade wanneer men zich op 

dezelfde wijze contractueel zou hebben verbonden. Een belangrijke opmerking is dat het 

bewijs dat men niet of tegen minder ongunstige voorwaarden zou gecontracteerd hebben niet 

voor de hand ligt: hoe kan men de invloed van de fout op de belangen van de koper bepalen?  

 

182. Schade omvat zowel geleden verlies (damnum emergens) als het verlies van een kans 

(damnum cessans) voor zover dat vaststaat274. Onder geleden verlies wordt naast actuele 

schade eveneens toekomstige schade in aanmerking genomen, voor zover het gaat om de 

normale ontwikkeling van een actueel zekere toestand. Gedacht kan worden aan het verlies 

van uiterst waarschijnlijke vooruitzichten op inkomsten275. Verlies van een kans om een 

bepaald voordeel te bekomen of behouden, dan wel een nadeel te vermijden, wordt als 

vergoedbare schade slechts in aanmerking genomen onder de bijkomende voorwaarde dat de 

kans reëel was. De vergoeding wordt desgevallend bepaald in functie van de 

waarschijnlijkheid van verwezenlijking van de kans. In feite betreft het een verdeling van de 

schadelast: de verkoper dient een deel van de schade te vergoeden, zelfs al is het niet zeker 

dat hij ze veroorzaakt heeft, terwijl de koper genoegen dient te nemen met een gedeeltelijke 

vergoeding, ook al bestaat de mogelijkheid dat de schade volledig te wijten is aan de 

verkoper.  

 
                                                 
271 A. DE BOECK, Informatierechten en –plichten bij de totstandkoming en uitvoering van overeenkomsten, 
Antwerpen, Intersentia, 2000, nr. 477, p. 208.  
272 Cass. 21 juni 1990, Arr. Cass. 1989-90, p. 1385 
273 W. WILMS, “Het recht op informatie in het verbintenissenrecht: een grondslagenonderzoek”, R.W. 1980, p. 
502-503; D. FRERIKS, “Onderzoeks- en mededelingsverplichting in het contractenrecht”, T.P.R. 1992, p.1237. 
274 A. DE BOECK, Informatierechten en –plichten bij de totstandkoming en uitvoering van overeenkomsten, 
Antwerpen, Intersentia, 2000, nr. 491-493, p. 213-214. 
275 Cass. 18 juni 1962, Pas. 1962, p. 1171 
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183. Bij gebrek aan elementen die een precieze evaluatie van de schade mogelijk maken, 

wordt de schade ex aequo et bono begroot door de rechter276. Nadeel is echter dat de koper dit 

element niet zelf bij de prijsbepaling in aanmerking heeft kunnen nemen, wat hem naast een 

sterkere onderhandelingspositie misschien wel een groter voordeel had kunnen opleveren.  

 

§ 3. Causaliteit 

 

184. Men kan slechts aansprakelijk gesteld worden voor schade die men heeft veroorzaakt 

door zijn schuld (art. 1382-83 B.W.). Het Hof van Cassatie hanteert daarbij de 

equivalentieleer: er is sprake van een causaal verband indien de schade zich zonder de fout 

niet of niet op dezelfde wijze zou hebben voorgedaan zoals ze zich in concreto heeft 

voorgedaan277.  

 

185. Aan de hand van de conditio sine qua non test wordt bepaald of de fout een 

noodzakelijke voorwaarde vormt voor de totstandkoming van de schade, en derhalve 

aanleiding geeft tot aansprakelijkheid, dan wel een irrelevante begeleidende omstandigheid 

betreft die niet tot aansprakelijkheid leidt278. Indien de schade niet zou ontstaan zijn zonder de 

fout, betreft het een noodzakelijke voorwaarde. Indien daarentegen vaststaat dat de schade 

zich ook zonder de fout zou hebben voorgedaan, betreft het slechts een irrelevante 

begeleidende omstandigheid. Meer concreet dient men de fout weg te denken en te vervangen 

door haar rechtmatig alternatief. Vereist is dat er een hoge graad van waarschijnlijkheid is die 

overeenstemt met de gewone gang van zaken, zodoende dat geen ernstige twijfel meer 

mogelijk is279. De afwezigheid van het oorzakelijk verband mag niet afgeleid worden uit de 

omstandigheid dat de schade zich ook zonder de fout had kunnen voordoen280. Wanneer het 

slachtoffer evenzeer een fout begaan heeft, in de zin dat ook hij nagelaten heeft te voldoen aan 

een precontractuele informatieplicht, dient tot gedeelde aansprakelijkheid besloten worden281.  

 

 

                                                 
276 L. CORNELIS, “La responsabilite contractue La responsabilité précontractuelle, conséquence éventuelle du 
processus précontractuel”, T.B.B.R. 1990, nr. 29, p. 422-423. 
277 Cass. 22 december 1947, Pas. 1947, I, p. 555 en Cass. 23 november 1999, Arr. Cass. 1999, p. 623. 
278 A. DE BOECK, Informatierechten en –plichten bij de totstandkoming en uitvoering van overeenkomsten, 
Antwerpen, Intersentia, 2000, nr. 496, p. 216. 
279 Gent 28 juni 1983, R.G.A.R. 1984, p. 10. 
280 Cass. 21 januari 2000, Arr. Cass. 1999, p. 627. 
281 L. CORNELIS, “La responsabilite contractue La responsabilité précontractuelle, conséquence éventuelle du 
processus précontractuel”, T.B.B.R. 1990, nr. 31, p. 421. 
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HOOFDSTUK 4. WILSGEBREKEN  
 

185. Artikel 1108 B.W. vereist voor de geldigheid van een overeenkomst de volwaardige 

toestemming der partijen, waarbij de werkelijke wil werd gevormd onder invloed van een 

correcte voorstelling van zaken282. De toestemming dient bijgevolg gesitueerd te worden in de 

precontractuele fase, waarbij een gebrekkige toestemming er enerzijds in kan bestaan dat de 

overeenkomst tot stand is gekomen ten gevolge van dwang (geweld), of anderzijds ten 

gevolge van een gebrekkige of foutieve voorstelling of kennis van zaken (bedrog en 

dwaling)283. Toegespitst op de precontractuele informatieverplichtingen is bijgevolg enkel 

dwaling en bedrog relevant. 

 

186. Op te merken valt dat, aangezien de toestemming tot contracteren is aangetast en niet 

de verkochte zaak, het onderonderscheid tussen aandelentransactie en activatransactie 

irrelevant is284. De foutieve informatie kan bijgevolg betrekking hebben op zowel de aandelen 

als het vermogen van de onderneming285. 

 

187. De leer van de wilsgebreken tracht de integriteit van de wil te waarborgen door 

gebreken in de wil te sanctioneren met de (relatieve) nietigheid van de overeenkomst. 

Nochtans zal de nietigheidssanctie niet steeds mogelijk of aangewezen zijn in geval van 

overdracht van onderneming286. De ontbinding van de overeenkomst ex tunc is immers niet 

vanzelfsprekend om uit te voeren, laat staan dat de betrokken partijen dit wenselijk achten. 

Bovendien is het echter zo dat, wanneer een partij wel tot ontbinding van de overeenkomst 

wenst over te gaan, de mogelijkheid daartoe zal afhangen van de mate waarin de 

precontractuele informatieverplichtingen zijn nageleefd. Aldus heeft due diligence een 

dubbele functie: het vergemakkelijkt enerzijds het succesvol beroep op een wilsgebrek, 

anderzijds voorkomt men dat het zo ver moet komen. Indien de toepassingsvoorwaarden niet 

voldaan zijn, blijft een beroep op de culpa in contrahendo echter mogelijk.  

 
                                                 
282 W. VAN GERVEN, Beginselen van Belgisch Privaatrecht, Antwerpen, Standaard Wetenschappelijke 
Uitgeverij, 1969, p. 312. 
283 Afwezigheid van geweld slaat op de “vrije” toestemming, terwijl afwezigheid van bedrog en dwaling slaat op 
de “geïnformeerde” toestemming. A. DE BOECK, Informatierechten en –plichten bij de totstandkoming en 
uitvoering van overeenkomsten, Antwerpen, Intersentia, 2000, nr. 507-509, p. 219. 
284 S. VAN CROMBRUGGHE, “De rechtsverhouding tussen koper en verkoper van een controleparticipatie”, T.B.H. 
1983, p. 203.  
285 W. DEJONGHE, “De rechtspositie van de overnemer bij de verwerving van een onderneming door acquisitie 
van aandelen”, V & F 1997, nr. 10-11, p. 89. 
286 Y. VERLEISDONK, E. JANSSENS en M. WILKENHUYZEN, Due diligence, Gent, Larcier, 2007, nr. 95, p. 30. 
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§ 1. Bedrog  

 

188. Bedrog houdt in dat één der partijen zijn wil gevormd heeft op grond van een 

verkeerde voorstelling van zaken, uitgelokt door de wederpartij door opzettelijk verkeerde of 

onvolledige informatie te verstrekken aan de hand van kunstgrepen, met de bedoeling zijn 

medecontractant er toe aan te zetten een overeenkomst aan te gaan (art. 1116 B.W.). Dat 

bedrog dient uit te gaan van de wederpartij, belet echter niet dat bedrog gepleegd door een 

lasthebber wordt toegerekend aan de lastgever287. Aldus wordt bedrog gepleegd door een 

orgaan van de vennootschap, optredend binnen zijn wettelijke of statutaire opdracht, 

toegerekend aan de vennootschap288. 

 

189. In tegenstelling tot dwaling, dient bedrog de zelfstandigheid van de zaak niet te raken, 

waardoor bedrog dat betrekking heeft op tot bijkomende eigenschappen, hoedanigheden, de 

beweegredenen, de waarde van de zaak, … mogelijk is289. 

 

190. Het onderscheid wordt gemaakt tussen hoofdbedrog en incidenteel bedrog290. 

Hoofdbedrog is doorslaggevend in de zin dat het bedrog van die aard is dat de wederpartij 

zonder die kunstgrepen de overeenkomst klaarblijkelijk niet zou hebben aangegaan. Derhalve 

kan de nietigheid gevorderd worden, hoewel men eveneens genoegen kan nemen met 

schadevergoeding291. Incidenteel bedrog, waarbij de medecontractant de overeenkomst zonder 

het bedrog wel zou hebben gesloten, maar tegen minder ongunstige voorwaarden, leidt 

daarentegen niet tot nietigheid, maar slechts tot schadevergoeding.  

 

A. Materieel element 

 

191. Het materieel element vereist dat er kunstgrepen, manoeuvres of listen werden 

aangewend292. Het opzettelijk verstrekken van verkeerde informatie vormt daarvan het 

                                                 
287 Rb. Brussel 4 december 1958, J.T. 1959, p. 476.  
288 Cass. 9 november 1987, Arr. Cass. 1987-88, p. 318. 
289 Cass. 24 mei 1974, Arr. Cass. 1974, p. 1063. 
290 A. DE BOECK, Informatierechten en –plichten bij de totstandkoming en uitvoering van overeenkomsten, 
Antwerpen, Intersentia, 2000, nr. 642-644, p. 276. 
291 L. CORNELIS, “Le dol dans la formation du contrat”, R.C.J.B. 1976, nr. 13, p. 45. 
292 A. DE BOECK, Informatierechten en –plichten bij de totstandkoming en uitvoering van overeenkomsten, 
Antwerpen, Intersentia, 2000, nr. 635, p. 272. 
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schoolvoorbeeld293, hoewel niet alle leugens of overdrijvingen aanleiding geven tot 

nietigverklaring en/of schadevergoeding: in het handelsverkeer is het immers gebruikelijk de 

zaken beter voor te stellen dan ze in werkelijkheid zijn. Men spreekt in dit verband ook wel 

van toelaatbaar bedrog of dolus bonus294. Rechtstechnisch gezien is er van bedrog echter geen 

sprake, in de zin dat het kan doorzien worden door een minimum aan gezond verstand295.  

 

192. Hoewel lange tijd bediscussieerd, wordt aangenomen dat ook een onthouding in 

bepaalde omstandigheden een kunstgreep kan uitmaken. Dit is meer bepaald het geval 

wanneer opzettelijk informatie wordt verzwegen over een element waarvan men weet dat dit 

bepalend is voor de wederpartij, of men nalaat verkeerde veronderstellingen in hoofde van de 

wederpartij met betrekking tot belangrijke feiten te corrigeren296. Een louter stilzwijgen is 

echter niet gelijk te stellen met een opzettelijk verzwijgen297. Daar waar het louter stilzwijgen 

aanleiding geeft tot toepassing van dwaling of culpa in contrahendo, leidt de opzettelijke 

verzwijging tot bedrog. In feite betreft het bedrieglijk stilzwijgen een opzettelijke miskenning 

van een spreekplicht, waardoor de vraag te herleiden valt tot de draagwijdte van de 

mededelingsverplichting298.  

 

193. Vooreerst dient opgemerkt te worden dat er geen algemene verplichting bestaat om 

alle elementen mee te delen aan de wederpartij299: eenieder heeft de plicht zijn eigen belangen 

te behartigen, waarvan de plicht zichzelf te informeren de voornaamste invulling vormt. De 

concrete draagwijdte van de mededelingsverplichting dient afgetoetst te worden aan het 

gedrag van een normaal en zorgvuldig persoon: zo de goede huisvader zou gesproken hebben, 

                                                 
293 Brussel 6 maart 1979, R.P.S. 1981, p. 32, waar de overdracht van een onderneming nietig werd verklaard 
wegens vervalsing van de boekhouding; Rb. Brussel 9 februari 1972, R.P.S. 1973, p. 161, waar de transactie 
nietig werd verklaard wegens de bedrieglijke verklaring dat de vennootschap aanzienlijke opbrengsten haalde uit 
royalty’s. Luik 21 mei 1958, Pas. 1958, II, p. 285, waar schadevergoeding werd toegekend naar aanleiding van 
het op bedrieglijke wijze ten onrechte voorspiegelen over een monopolie te beschikken in een bepaald gebied en  
Brussel 16 mei 1966, R.W. 1966-67, p. 400, waar schadevergoeding werd toegekend wegens bedrieglijke 
overdrijving van de winstcijfers. 
294 A. DE BOECK, Informatierechten en –plichten bij de totstandkoming en uitvoering van overeenkomsten, 
Antwerpen, Intersentia, 2000, nr. 651, p. 281. 
295 D. FRERIKS, “Onderzoeks- en mededelingsverplichting in het contractenrecht”, T.P.R. 1992, p. 1214. 
296 Cass. 8 juni 1978, R.C.J.B. 1979, p. 525, noot J.P. MASSON. In casu betrof het de overdracht van een 
onderneming bij wijze van aandelentransactie, waar de incompetentie van de directeur verzwegen werd. Zie ook: 
Cass. 28 april 1961, Pas. 1961, I, p. 925, noot R. HAYOIT  DE TERMICOURT. 
297 A. DE BOECK, Informatierechten en –plichten bij de totstandkoming en uitvoering van overeenkomsten, 
Antwerpen, Intersentia, 2000, nr. 663-665, p. 285. 
298 D. FRERIKS, “Onderzoeks- en mededelingsverplichting in het contractenrecht”, T.P.R. 1992-94, p. 1211. 
299 P. VAN OMMESLAGHE, “Examen de jurisprudence (1974-1982). Les obligations”, R.C.J.B. 1986, nr. 9, p. 70. 
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ontstaat een spreekplicht300. Bij de beoordeling wordt rekening gehouden met de aard van de 

overeenkomst301 en de hoedanigheid van de partijen302. Bovendien is van een 

mededelingsverplichting slechts sprake voor zover op de tegenpartij geen onderzoeksplicht 

rust303: de verzwijging van elementen die de tegenpartij zelf kan achterhalen, maakt bijgevolg 

geen bedrog uit304. Mede hierdoor zal de verzwijging door de verkoper slechts uitzonderlijk 

als bedrog gekwalificeerd worden wanneer voorafgaand een due diligence onderzoek werd 

uitgevoerd door de koper305. De professionaliteit in hoofde van de koper, al dan niet 

bijgestaan door gespecialiseerde adviseurs, zal bijgevolg de spreekplicht van de verkoper 

inperken306.  

 

B. Moreel element 

 

194. Bedrog impliceert opzet, namelijk de bedoeling of het inzicht om de medecontractant 

te misleiden teneinde hem tot contracteren aan te zetten307. Het spreekt voor zich dat het 

bewijs van opzet bij onthouding minder voor de hand ligt dan bij een positieve handeling, des 

te meer aangezien stilzwijgen uit grove nalatigheid niet gelijk te stellen is met opzet308. Opzet 

wordt daarenboven nooit vermoed, zelfs niet ten aanzien van de professionele verkoper309. 

Hieruit afleiden dat op de verkoper geen onderzoeksplicht rust en dat vendor due diligence 

derhalve overbodig zou zijn, is echter een brug te ver. De nietigheid op grond van dwaling 

blijft immers mogelijk, evenals schadevergoeding wegens culpa in contrahendo.  

                                                 
300 W. DE BONDT, “Precontractuele aansprakelijkheid”, in Recht halen uit aansprakelijkheid, Gent, Mys & 
Breesch, 1993, nr. 165-166, p. 147. 
301 Luik 29 november 1983, J.T. 1984, p. 86, waar de verzwijging van de onoverdraagbaarheid van de 
transportvergunning in geval van overdracht van een verhuisbedrijf aanleiding gaf tot nietigheid. 
302 Gent 3 december 1902, R.P.S. 1903, p. 113, waar het verzwijgen van de uitermate slechte financiële situatie 
van de vennootschap ten aanzien van de onervaren koper aanleiding gaf tot nietigheid, aangezien hij niet over de 
mogelijkheid beschikte de werkelijkheid te achterhalen.  
303 W. WILMS, “Het recht op informatie in het verbintenissenrecht: een grondslagenonderzoek”, R.W. 1980, p. 
490-492. 
304 Luik 5 april 1996, J.L.M.B. 1996, p. 132, waar de koper die in de hoedanigheid van bestuurder op de hoogte 
was van de slechte financiële situatie van de vennootschap zich niet kon beroepen op bedrog.  
305 W. DE JONGHE, “De rechtspositie van de overnemer bij de verwerving van een onderneming door acquisitie 
van aandelen”, V & F 1997, p. 91. 
306 Luik 21 december 1999, R.P.S 2000, p. 164, waar geoordeeld werd dat de verkoper van een 
onroerendgoedvennootschap een beperkte mededelingsplicht heeft ten aanzien van de koper gespecialiseerd in 
onroerend goed transacties;  Kh. Gent 2 maart 1999, T.B.H. 2001, p. 46, waar geoordeeld werd dat de koper de 
fiscale risico’s waarvan de verkoper geen kennis had zelf dient te onderzoeken; Kh. Charleroi 12 november 
1987, R.R.D. 1988, p. 384, waar geoordeeld werd dat het verzwijgen dat een belangrijke schuldenaar van de 
vennootschap achterstand in betalingen heeft toelaatbaar is in handelstransacties. 
307 Cass. 21 mei 1953, Pas. 1953, I, p. 731. 
308 Cass. 7 maart 1988, Arr. Cass. 1987-88, p. 882. 
309 A. DE BOECK, Informatierechten en –plichten bij de totstandkoming en uitvoering van overeenkomsten, 
Antwerpen, Intersentia, 2000, nr. 640, p. 274. 



Titel III. Juridische kwalificatie 

 82 

C. Achterhaalbaar bedrog? 

 

195. Het Cassatie-arrest van 24 september 1977310 heeft de regel ingevoerd dat bedrog niet 

verschoonbaar dient te zijn daar het adagium fraus omnia corrumpit zich daartegen verzet. 

Het is bijgevolg niet vereist dat een normaal en zorgvuldig persoon in dezelfde 

omstandigheden het bedrog doorzien zou hebben, zelfs niet ingeval van grove nalatigheid van 

zijnentwege311. Hoewel enkele dissidente stemmen opperen dat de rechter beide fouten tegen 

elkaar dient af te wegen en op grond daarvan slechts enkel schadevergoeding dient toe te 

kennen in plaats van vernietiging van de overeenkomst, heeft het Hof van Cassatie deze 

zienswijze uitdrukkelijk afgewezen312. In deze context verschilt bedrog van de culpa in 

contrahendo, waar in voorkomend geval sprake is van gedeelde aansprakelijkheid313.  

 

196. In de rechtsleer heerst vooralsnog discussie over de vraag of de bedrogene zelf geen 

onderzoeksplicht heeft, en wat daarvan de gevolgen zijn. WILMS en SCHRANS zijn de mening 

toegedaan dat bovenvermeld cassatiearrest enkel betrekking heeft op het verstrekken van 

onjuiste informatie aangezien men erop moet kunnen vertrouwen dat verstrekte informatie 

correct is314. Betreft het echter een bedrieglijk stilzwijgen, dan rust op de wederpartij een 

onderzoeksplicht die wel degelijk verschoonbaar dient te zijn. DE BONDT daarentegen is de 

mening toegedaan dat bovenstaand arrest evenzeer toepassing vindt in geval van bedrieglijk 

stilzwijgen315. De kritiek dat de wederpartij hierdoor aangezet wordt tot nalatigheid is 

onterecht daar men in eerste instantie niet kan inschatten of het bedrieglijk opzet aanwezig is, 

en men bovendien door te verzuimen aan enig onderzoek zijn eis gegrond op de culpa in 

contrahendo ter ziele laat gaan. Rechtstechnisch leidt dit ertoe dat de mededelingsplicht van 

de verkoper kan overlappen met de onderzoeksplicht van de koper, maar dat de verkoper de 

                                                 
310 Cass. 23 september 1977, Pas. 1978, p. 100, waar geoordeeld werd dat het gegeven dat de koper nagelaten 
had de door de verkoper vervalste balans van de vennootschap te controleren zich niet verzet tegen het beroep op 
bedrog door de koper. In dezelfde zin: Cass. 6 oktober 1977, Arr. Cass. 1978, p. 168, waar onjuiste gegevens 
werden verstrekt met betrekking tot het cliënteel. 
311 W. WILMS, “Het recht op informatie in het verbintenissenrecht: een grondslagenonderzoek”, R.W. 1980, p. 
493-494. 
312 Cass. 29 mei 1980, Arr. Cass. 1979-80, p. 1201. 
313 W. DE BONDT, “Precontractuele aansprakelijkheid”, in Recht halen uit aansprakelijkheid, Gent, Mys & 
Breesch, 1993, nr. 164, p. 147.  
314 W. WILMS, “Het recht op informatie in het verbintenissenrecht: een grondslagenonderzoek”, R.W. 1980, p. 
493-494; G. SCHRANS, “De progressieve totstandkoming der contracten”, T.P.R. 1984, nr. 11, p. 7. 
315 W. DE BONDT, “De invloed van de nalatigheid van de bedrogene op de vordering tot nietigverklaring en/of op 
de vordering tot schadeloosstelling”, T.P.R. 1986, nr. 50, p. 1221. 
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nalatigheid van de koper niet kan inroepen om diens vordering gegrond op bedrog te laten 

stranden316.  

 

§ 2. Dwaling  

 

197. Om succesvol een beroep op dwaling waar te maken dient er sprake te zijn van een 

verkeerde voorstelling van zaken met betrekking tot de zelfstandigheid van de zaak, die 

gemeenschappelijk, verschoonbaar en doorslaggevend is. In tegenstelling tot bedrog is niet 

vereist dat de vergissing is uitgelokt door de wederpartij. Het volstaat derhalve dat de 

vergissing in hoofde van één partij te lokaliseren valt, zonder dat de wederpartij ervan op de 

hoogte is317. Gevolg is dat de overeenkomst wordt ontbonden: de eigendomsoverdracht wordt 

teniet gedaan en de koopprijs wordt terugbetaald.  

 

198. In Engeland daarentegen geldt het beginsel “buyer beware”: het is de 

verantwoordelijkheid van de koper om na te gaan of hij voldoende geïnformeerd is over het 

voorwerp van de transactie teneinde met voldoende kennis van zaken te kunnen beslissen318. 

De verkoper is geenszins tot spreekplicht gehouden, tenzij wanneer de koper om bijzondere 

informatie vraagt (“non-disclosure”). Bijgevolg is de “mistake” veel beperkter dan onze notie 

dwaling, waardoor het niet verwonderlijk is dat het due diligence onderzoek zijn oorsprong 

vindt in de Angelsaksische wereld319: haar voornaamste functie is immers teleurstellingen 

achteraf vermijden door in het due diligence onderzoek de spreekplicht van de verkoper als 

het ware te “activeren” door bijzondere informatie op te vragen. 

 

A. Zelfstandigheid van de zaak 

 

199. Ingegeven vanuit de overweging het rechtsverkeer en de rechtszekerheid niet in het 

gedrang te brengen, leidt dwaling slechts tot nietigheid indien zij de “zelfstandigheid van de 

zaak” betreft (art. 1110 B.W.). De “zelfstandigheid” vereist dat de dwaling betrekking heeft 

op een doorslaggevend of determinerend element voor de toestemming tot contracteren, in die 

                                                 
316 A. DE BOECK, Informatierechten en –plichten bij de totstandkoming en uitvoering van overeenkomsten, 
Antwerpen, Intersentia, 2000, nr. 682, p. 295. 
317 Y. VERLEISDONK, E. JANSSENS en M. WILKENHUYZEN, Due diligence, Gent, Larcier, 2007, nr. 109, p. 35. 
318 M. BRINK, Due diligence: een beschouwing over het due diligence onderzoek volgens het Nederlands recht, 
Den Haag, Boom Juridische uitgevers, 2009, p. 17 en 72. 
319 A. COIBION, “Quelques réflections sur les garanties conventionnelles en matière de cession d’actions et sur 
l’influence de la pratique anglaise”, T.B.H. 2003, p. 866-867. 
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zin dat men zonder dat element de overeenkomst niet zou gesloten hebben320. Het 

doorslaggevende karakter dient hierbij in concreto beoordeeld te worden naar het speciaal 

belang dat een partij op een voor de wederpartij kenbare wijze aan de zaak hechtte, of bij 

ontstentenis daarvan, naar wat volgens de algemene opvatting als essentieel dient beschouwd 

te worden321. Algemeen gesteld maakt de mogelijkheid de verkochte zaak te kunnen 

exploiteren de zelfstandigheid van de zaak uit322.  

 

200. Dwaling omtrent bijkomende eigenschappen en hoedanigheden, waarvan de 

toestemming niet afhankelijk was, komt bijgevolg niet in aanmerking. Wel wordt 

aangenomen dat een vergissing omtrent bijkomende eigenschappen schade kan veroorzaken, 

die vergoedbaar kan zijn op grond van de leer van de culpa in contrahendo323. Dwaling 

omtrent de beweegreden en de waarde van de overgedragen onderneming raakt de 

zelfstandigheid van de zaak niet, aangezien waardeschommelingen inherent zijn aan het 

ondernemersrisico. Indien echter uit de omstandigheden blijkt dat deze elementen essentieel 

waren voor het afsluiten van de overeenkomst, zal het beroep op dwaling alsnog succesvol 

kunnen aangewend worden324. Aangezien bij overnames veelal gedwaald wordt omtrent de 

waarde van de onderneming, zal dwaling derhalve slechts uitzonderlijk worden aangenomen. 

Een gewaarschuwd koper zal derhalve zelf tot onderzoek wensen over te gaan, teneinde te 

vermijden dat het zover dient te komen.  

 

B. Gemene dwaling 

 

201. Dat de dwaling gemeen moet zijn aan de partijen belet niet dat slechts een partij kan 

dwalen. Wel betekent het dat de niet-dwalende partij op de hoogte is of behoort te zijn van het 

belang dat de dwalende partij hecht aan dat element325. Aldus dient aangetoond te worden dat 

                                                 
320 Cass. 31 oktober 1966, Arr. Cass. 1967, p. 301; Cass. 3 maart 1967, Arr. Cass. 1967, p. 829; Cass. 27 oktober 
1995, R.W. 1996-97, p. 298. 
321 A. DE BOECK, Informatierechten en –plichten bij de totstandkoming en uitvoering van overeenkomsten, 
Antwerpen, Intersentia, 2000, nr. 522, p. 225. 
322 Bergen 28 februari 1989, Pas. 1989, II, p. 221, waar de overdracht van een dancing die niet voldeed aan de 
administratiefrechtelijke voorschriften werd ontbonden op grond van dwaling. 
323 A. DE BOECK, Informatierechten en –plichten bij de totstandkoming en uitvoering van overeenkomsten, 
Antwerpen, Intersentia, 2000, nr. 542, p. 234. 
324 M. WAUTERS, “Garanties bij de overdracht van aandelen”, DAOR 1997, nr. 56, p. 44. Zie eveneens: Luik 1 
april 1992, R.P.S. 1993, p. 97, waar dwaling werd aangenomen daar de koper uitdrukkelijk had opgegeven dat de 
voornaamste beweegreden de verwachte opbrengst van de vennootschap was, terwijl de winstcijfers veel lager 
bleken te zijn dan voorgesteld. 
325 A. DE BOECK, Informatierechten en –plichten bij de totstandkoming en uitvoering van overeenkomsten, 
Antwerpen, Intersentia, 2000, nr. 535, p. 231 
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de dwaling een determinerend element betrof, evenals dat dit kenbaar was aan de wederpartij. 

Voor essentiële elementen wordt ervan uitgegaan dat beide partijen op de hoogte zijn van hun 

belang voor zover dit overeenstemt met de gebruikelijke hoedanigheden bij een overeenkomst 

van die aard, terwijl dit voor substantiële elementen enkel het geval zal zijn indien uit de 

omstandigheden blijkt dat de wederpartij er een bijzonder belang aan hecht of men dit te 

kennen heeft gebracht326. Aldus rust een mededelingsplicht op de dwalende partij, bij gebreke 

waarvan de vordering gegrond op dwaling zal afgewezen worden. Van de 

“begeleidingsplicht” die rust op de professionele verkoper in de verhouding met een leek 

waarbij deze zelf moet peilen naar de behoeften van de koper, is ten aanzien van de 

professionele koper geen sprake327. 

 

202. Vanuit het standpunt van de koper zal het voorleggen van een due diligence 

vragenlijst, die de omvang van het onderzoek afbakent, aan deze verplichting beantwoorden. 

Bovendien is het stellen van bijkomende vragen eveneens te beschouwen als een teken dat 

men een bijzonder belang hecht aan deze gegevens.  

 

C. Verschoonbaarheid 

 

203. In tegenstelling tot bedrog, dient dwaling verschoonbaar te zijn in hoofde van de 

dwalende partij328. Een vergissing is slechts verschoonbaar indien een redelijk en voorzichtig 

persoon met dezelfde kwaliteiten in de concrete omstandigheden eveneens zou gedwaald 

hebben329. Is de dwaling daarentegen niet verschoonbaar, dan wordt men het recht de 

nietigverklaring te vorderen ontzegd. Rekening wordt gehouden met deskundigheid, de aard 

van de transactie, publiek toegankelijke informatie, enz. Bijgevolg is wat verschoonbaar is 

voor de ene, niet noodzakelijkerwijze verschoonbaar voor de ander, waardoor een 

onderzoeksplicht rust op de dwalende partij330. Verkregen informatie dient geverifieerd te 

                                                 
326 D. FRERIKS, “Onderzoeks- en mededelingsverplichting in het contractenrecht”, T.P.R. 1992, p. 1204. 
327 A. DE BOECK, Informatierechten en –plichten bij de totstandkoming en uitvoering van overeenkomsten, 
Antwerpen, Intersentia, 2000, nr. 539, p. 232. 
328 Cass. 6 januari 1944, Arr. Cass. 1994, p. 66; Cass. 13 februari 1978, Pas. 1978, I, p. 686; Cass. 20 april 1978, 
R.C.J.B. 1980, p. 210; Cass. 28 juni 1996, Pas. 1996, I, p. 714. 
329 De Nederlandse Hoge Raad verwoordt de verschoonbaarheid als “een omstandigheid waarvan men, gelet op 
de feitelijke omstandigheden, in het geheel niet bedacht hoeft te zijn”. HR 18 januari 2002, LJN AD4924. 
330 Gent 25 oktober 1995, T.R.V. 1996, p. 112, waar geoordeeld werd dat de dwaling in hoofde van de koper van 
een handelszaak die zich niet liet bijstaan door deskundigen, maar zelf accountant was en derhalve over de 
nodige expertise beschikte, onverschoonbaar is.  
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worden, en zo nodig dienen bijkomende gegevens opgevraagd te worden331. Vermits de 

partijen betrokken bij een overname beschouwd zullen worden als professionelen, gelet op de 

bijstand door gespecialiseerde adviseurs, is dwaling slechts verschoonbaar op voorwaarde dat 

zij verschoonbaar is in hoofde van hun deskundigen332. Een situatie van verschoonbare 

onachtzaamheid zal derhalve niet te vlug worden aangenomen, waardoor een verregaande 

onderzoeksplicht zich opdringt.  

 

204. Dwaling kan zowel betrekking hebben op feitelijke aspecten als op juridische 

aspecten, maar in geval van rechtsdwaling is men eerder terughoudend333. Uit een cassatie-

arrest van 1975 wordt afgeleid dat het enkele feit dat de rechtsdwaling veroorzaakt werd door 

deskundige juristen de dwaling niet noodzakelijkerwijze verschoonbaar maakt334. Concreet, 

wanneer de deskundige naar aanleiding van het due diligence onderzoek verkeerd advies geeft 

omtrent juridische kwesties, heeft dit niet tot gevolg dat de dwaling verschoonbaar is in 

hoofde van de koper. Dit belet echter niet dat de koper de deskundigen in voorkomend geval 

contractueel aansprakelijk kan stellen. 

 

205. Bovendien wordt dwaling verschoonbaar verklaard indien de dwaling werd 

veroorzaakt of in stand gehouden door de fout van de wederpartij, die erin bestaat dat onjuiste 

of onvolledige informatie werd verschaft335. De verzaking aan de onderzoeksplicht door de 

koper heeft dus niet steeds tot gevolg dat het beroep op dwaling zal kunnen afgeweerd 

worden, indien op de verkoper eveneens een mededelingsplicht rustte336. Hoewel men binnen 

redelijke grenzen dient te voorkomen dat men zelf dwaalt, betekent dit dat de wederpartij 

evenzeer dient te voorkomen dat men in dwaling komt te verkeren337. Aldus kunnen 

onderzoeks- en mededelingsplichten met elkaar overlappen338.  

 

                                                 
331 W. WILMS, “Het recht op informatie in het verbintenissenrecht. Een grondslagenonderzoek”, R.W. 1980-81, 
p. 493. 
332 Cass. 10 april 1975, Pas. 1975, I, p. 785.  
333 A. DE BOECK, Informatierechten en –plichten bij de totstandkoming en uitvoering van overeenkomsten, 
Antwerpen, Intersentia, 2000, nr. 531, p. 229. 
334 Cass. 10 april 1975, Arr. Cass. 1975, p. 871. 
335 A. DE BOECK, Informatierechten en –plichten bij de totstandkoming en uitvoering van overeenkomsten, 
Antwerpen, Intersentia, 2000, nr. 570, p. 245. 
336 Bergen 28 februari 1989, Pas. 1989, II, p. 221, waar geoordeeld werd dat de kopers van een dancing in 
dwaling verkeerden toen bleek dat de dancing niet voldeed aan de brandveiligheidsnormen, terwijl in de 
overeenkomst een clausule was opgenomen dat alle administratieve vereisten voor exploitatie in orde waren. 
337 Zo ook het geval naar Nederlands recht: HR 15 november 1958, NJ 1958, p. 67 (Baris/Riezenkamp). 
338 M. BRINK, due diligence: een beschouwing over het due diligence onderzoek volgens het Nederlands recht, 
Den Haag, Boom Juridische uitgevers, 2009, p. 85. 
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206. Ook dwaling in hoofde van de verkoper, zogenaamde verkopersdwaling, dient in deze 

context bekeken te worden. Wanneer de verkochte zaak in hoofde van de verkoper 

onvermoede eigenschappen blijkt te bezitten, waardoor zij aanzienlijk meer waard is dan de 

prijs waarvoor zij werd verkocht, is beroep op dwaling mogelijk voor zover zij verschoonbaar 

is339. Gelet op de complexiteit van de overnametransactie bestaat immers de mogelijkheid dat 

bepaalde waardebestanddelen niet gekend zijn door de verkoper. Rekening houdende met 

diens professionaliteit, zal de vordering gegrond op dwaling in hoofde van de verkoper echter 

stranden op de verschoonbaarheidseis. Het voorafgaandelijk onderzoek naar de zaak door de 

verkoper, veruitwendigd in vendor due diligence, kan ertoe leiden dat teleurstellingen in 

hoofde van de verkoper vermeden worden. Neem hierbij dat op de koper, die naar aanleiding 

van het due diligence onderzoek verborgen waarde identificeert, geen mededelingsplicht rust 

ten aanzien van de verkoper. Immers, elkeen is gehouden zijn eigen belangen te behartigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
339 A. DE BOECK, Informatierechten en –plichten bij de totstandkoming en uitvoering van overeenkomsten, 
Antwerpen, Intersentia, 2000, nr. 524, p. 227. 
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TITEL  IV.  
RESULTAATSVERWERKING  

  

207. In deze titel wordt aandacht besteed aan de wijze waarop due diligence kan bijdragen 

tot de overname van een niet genoteerde vennootschap340. Immers, op basis van de risico’s die 

het due diligence onderzoek aan het licht heeft gebracht zullen de partijen de verhouding van 

de kosten tot de baten verder afwegen.  

 

208. Wanneer een van de partijen van oordeel is dat de (potentiële) kosten de baten 

aanzienlijk overtreffen, zal zij de onderhandelingen wensen stop te zetten (de zogenaamde 

“deal breaker”). In voorkomend geval dient men echter de nodige zorgvuldigheid aan de dag 

te leggen, daar het stopzetten van de onderhandelingen aanleiding kan geven tot 

(pre)contractuele aansprakelijkheid, al naargelang er al dan niet contractuele afspraken 

geschonden zijn341.  

 

209.  Is men echter de mening toegedaan dat de baten de mogelijke kosten overstijgen, zal 

men verder onderhandelen met het oog op spreiding van de risicolast. Technieken daartoe zijn 

in eerste instantie de keuze van de transactiestructuur (hoofdstuk 1), de bepaling van de 

koopprijs en aanpassingen daarop (hoofdstuk 2), de opname van voorwaarden (hoofdstuk 3) 

en tot slot de opname van de onontbeerlijke verklaringen en garanties, gecombineerd met 

disclosures en specifieke vergoedingsverplichtingen (hoofdstuk 4). Due diligence identificeert 

derhalve risico’s die vervolgens via verdere onderhandelingen kunnen toegewezen worden in 

de acquisitieovereenkomst aan een der partijen342. Kortom, de voorwaarden van de deal 

worden als het ware bepaald door de bevindingen van het due diligence onderzoek. 

 

 

 

                                                 
340 Voor wat betreft de overname van een genoteerde vennootschap door middel van een openbaar overnamebod 
op alle uitstaande stemrechtverlenende effecten, zie titel V.  
341 Zie hierover: G. SCHRANS, “De progressieve totstandkoming der contracten”, T.P.R. 1984, p. 1-32; A. VAN 
OEVELEN, “Juridische verhoudingen en aansprakelijkheid bij onderhandelingen over (commerciële) contracten”, 
DAOR 1990, p. 43-85, L. CORNELIS, “Het aanbod bij het tot stand komen van overeenkomsten”, T.B.H. 1983, p. 
6-47; M. BOLLEN, “Precontractuele aansprakelijkheid voor het afspringen van onderhandelingen, in het 
bijzonder m.b.t. een acquisitieovereenkomst”, T.B.B.R. 2003, p. 136-160 en E. DIRIX , “Gentlemen’s agreements 
en andere afspraken met onzekere rechtsgevolgen”, R.W. 1985-86, p. 2139-2140. 
342 B. DE VUYST, “ Dommages pour manque d’informations ou pour information erronée, ‘due diligence’ et ‘data 
rooms’ : la maitrise des risques”, DAOR 2000, nr. 14-18, p. 81. 
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HOOFDSTUK 1. DE TRANSACTIESTRUCTUUR 
 

§ 1. Verwerving van aandelen of van activa  

 

210. Wanneer men een onderneming wenst over te dragen, heeft men, abstractie gemaakt 

van eventuele varianten daarop343, de keuze tussen de overdracht van welbepaalde activa of 

de aandelen van de doelwitvennootschap. Men spreekt respectievelijk van een activatransactie 

of “asset deal” en een aandelentransactie of “share deal”. Bij een activatransactie verwerft de 

koper (im)materiële activa van de vennootschap, terwijl bij een aandelentransactie 

vermogensrechten (dividendrecht, liquidatiebonus en voorkeurrecht) en lidmaatschapsrechten 

(stemrecht en controlerecht) worden overgedragen344. De koper van activa verkrijgt bijgevolg 

het eigendomsrecht op de overgedragen activa, terwijl de koper van aandelen bestuursmacht 

verwerft over het maatschappelijk bezit345. Hoewel het in beide gevallen juridisch gezien een 

koopovereenkomst betreft, zijn de verschillen fundamenteel.  

 

§ 2. Verschilpunten 

 

211. De keuze van de transactiestructuur wordt ingegeven vanuit de verschillen tussen de 

aandelentransactie enerzijds, en de activatransactie anderzijds. Risicobeheersing vormt daarbij 

een belangrijk element, hoewel andere factoren evenzeer bepalend zijn. Te denken valt aan de 

beslissingsmacht tot overdracht, de mogelijkheden tot financiering van de transactie, fiscale 

overwegingen en de complexiteit van de transactie. Vandaar dat het niet misplaatst is deze 

factoren, zij het ruw geschetst, eveneens te behandelen.  

 

A. De beslissingsmacht tot overdracht 

 

212. De beslissing tot overdracht van activa ligt bij het bestuur van de 

doelwitvennootschap, terwijl de beslissing tot overdracht van de aandelen bij de betrokken 

aandeelhouder te situeren valt346.  

 

                                                 
343 Zoals de oprichting van een nieuwe vennootschap met inbreng van een bedrijfstak, een voorafgaande verkoop 
van een onroerend goed door de doelwitvennootschap, sterfhuisconstructies, … 
344 P. VAN HOOGTEN, “Acquisitieovereenkomsten”, DAOR 1990, afl. 16, nr. 2, p. 60. 
345 B. DEMEULENAERE en M. PAUWELIJN, “Acquisities van vennootschappen: technieken en pitfalls”, in Omgaan 
met vennootschappen: regulering en rechtspraktijkovereenkomsten, Antwerpen, Maklu, 2002, nr. 2, p. 129.  
346 Cass. 10 mei 1966, R.W. 1966-67, p. 931-934. 
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213. De statuten kunnen evenwel afwijken van dit principe via goedkeuringsclausules347. 

Aldus kan statutair bepaald zijn dat de verkoop van belangrijke activa door de algemene 

vergadering van aandeelhouders goedgekeurd dient te worden, of dat een aandelenoverdracht 

voorafgaandelijk door het bestuur dient goedgekeurd te worden. Vermits de laatste clausule 

een conventionele beperking vormt op de vrije overdraagbaarheid van aandelen, mag zij niet 

tot gevolg hebben dat de onoverdraagbaarheid langer bedraagt dan zes maanden te rekenen 

vanaf de datum van het verzoek tot goedkeuring (art. 510, lid 3 W.Venn.). 

 

B. Financieringsmogelijkheden 

 

214. Waar de activa bij een asset deal zonder meer kunnen worden aangewend als 

onderpand met het oog op financiering van de transactie, maakt, voor wat betreft de N.V., 

artikel 629 W.Venn. de aanwending van activa van de doelwitvennootschap voor de 

financiering van de aandelen, beter gekend als “financial assistance”, onderhevig aan de 

strenge voorwaarden dat (1) de verrichting geschiedt tegen billijke marktvoorwaarden, onder 

meer op het vlak van rente en zekerheden, (2) de verrichting voorafgaandelijk wordt 

goedgekeurd door de algemene vergadering van aandeelhouders met quorum en meerderheid 

vereist voor een statutenwijziging, (3) de raad van bestuur een bijzonder verslag opstelt 

waarin de redenen van de verrichting, het belang van de vennootschap bij de verrichting, de 

voorwaarden waartegen de verrichting wordt aangegaan, de risico’s voor de liquiditeit en 

solvabiliteit van de vennootschap en de prijs waartegen de derde geacht wordt de aandelen te 

verkrijgen wordt vermeld en (4) het voor de verrichting uitgetrokken bedrag niet meer 

bedraagt dan het bedrag overeenkomstig artikel 617 W.Venn. voor uitkering vatbaar is en ten 

bedrage van de totale financiële bijstand een onbeschikbare reserve wordt aangelegd348. De 

regeling is evenwel niet van toepassing in geval van een management buy out.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
347 N. VAN CROMBRUGGE, “Rechten en plichten van bestuurders bij de onderhandelingen over de overname van 
hun vennootschap”, DAOR 2004, p. 9. 
348 Hoewel de regeling werd versoepeld, kan zich de vraag gesteld worden of dit in de praktijk enig verschil zal 
uitmaken ten opzichte van de oude regeling.  
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C. Fiscaliteit 

 

215. Vanuit het standpunt van de verkoper is een aandelentransactie fiscaal gezien 

interessant, terwijl de koper eerder geneigd zal zijn te kiezen voor een activatransactie349. 

Meerwaarden op aandelen gerealiseerd door een natuurlijke persoon zijn immers vrijgesteld 

van belasting voor zover zij binnen het normale beheer van het privé-vermogen ressorteren 

(art. 90, 1° juncto art. 192 WIB), terwijl meerwaarden gerealiseerd op de verkoop van activa 

door een vennootschap belastbaar zijn tegen het normale tarief van de 

vennootschapsbelasting. Afschrijvingen daarentegen kunnen weliswaar geboekt worden op 

activa, maar niet op aandelen.  

 

D. Complexiteit van de transactie 

 

216. Daar waar de overdracht van aandelen niet onderhevig is aan bijzondere 

tegenwerpelijkheidsvereisten, is dat wel het geval bij de overdracht van activa.  

 

217. Het wetboek van vennootschappen voorziet evenwel in een bijzonder regime voor 

inbreng of overdracht van algemeenheid en bedrijfstak, onderhevig aan de voorwaarden en 

termijnen zoals bepaald in de artikel 759 tot en met 770 W.Venn350. Een “bedrijfstak” wordt 

gedefinieerd als een geheel dat op technisch en organisatorisch gebied een autonome activiteit 

uitoefent en op eigen kracht kan functioneren (art. 680 W.Venn.), terwijl onder 

“algemeenheid” het gehele vermogen van de vennootschap wordt verstaan (art. 678 

W.Venn.). De regeling stelt de overdracht van activa en passiva, mits publicatie in het 

Belgisch Staatsblad, tegenwerpelijk aan derden zonder verdere formaliteiten.  

 

218. Wanneer het bijzonder regime van overdracht van bedrijfstak of algemeenheid niet 

kan gebruikt worden, dient terug gevallen te worden op de regels van het burgerlijk wetboek. 

Aldus vereist de overdracht van een schuldvordering de goedkeuring van de schuldeiser (art. 

1690 B.W.), voor vergunningen is, voor zover ze overdraagbaar zijn, voorafgaandelijk 

goedkeuring vereist van de bevoegde administratie, een onroerend goed dient ingeschreven te 

                                                 
349 B. DEMEULENAERE en M. PAUWELIJN, “Acquisities van vennootschappen: technieken en pitfalls”, in Omgaan 
met vennootschappen: regulering en rechtspraktijkovereenkomsten, Antwerpen, Maklu, 2002, nr. 4-5, p. 130. 
350 Y. VERLEISDONK, E. JANSSENS en M. WILKENHUYZEN, Due diligence, Gent, Larcier, 2007, nr. 373-377, p. 
128-129. 
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worden op het hypotheekkantoor, voor de overdracht van een overeenkomst is akkoord vereist 

van de wederpartij, … 

 

E. Risicobeheersing 

 

1. Bescherming van de koper 

 

219. Eerder werd er reeds op gewezen dat de wettelijke vrijwaringsregeling (art. 1625 tot 

en met 1649 B.W.) geen toepassing vindt op het maatschappelijk vermogen van de 

doelvennootschap in geval van een aandelentransactie351. Vrijwaring slaat immers enkel op 

het voorwerp van de koop. Een conventionele vrijwaringsregeling die de vorm aanneemt van 

verklaringen en garanties zijn derhalve onontbeerlijk in geval van een aandelentransactie352. 

 

220. De opname van een niet-concurrentiebeding is eveneens van cruciaal belang: er kan 

immers geen beroep gedaan worden op de vrijwaringsverplichting voor eigen daad. Het 

beginsel van de goede trouw bij uitvoering van overeenkomsten kan echter een laatste 

redmiddel bieden (art. 1134, lid 3 B.W.), maar dit levert problemen op met betrekking tot de 

duur, de territoriale werking, de omschrijving van de activiteit, de gevolgen ten aanzien van 

derden en de begroting van de schade353. 

 

2. Continuïteit 

 

221. Bij een activatransactie neemt de koper enkel activa en passiva die hij wenst te 

verwerven (“cherry picking”)354, terwijl bij een aandelentransactie de activa en passiva van de 

vennootschap principieel ongewijzigd blijven355. 

 

222. Bijgevolg wijzigt de identiteit van de vennootschap in geval van een share deal niet. 

Dit heeft als voordeel dat de koper gebaat kan zijn bij de naambekendheid en de reputatie van 

doelwitvennootschap. Wanneer de onderneming echter behept is met zware risico’s of 

                                                 
351 Zie hoofdstuk 2 van titel III. 
352 Zie daarover hoofdstuk 4 van deze titel. 
353 Zie daarover : C. GUYOT, “Les clauses de non-concurrence et de confidentialité dans les cessions d’actifs et 
d’actions”, DAOR 2001, afl. 4, p. 57 e.v. 
354 B. DEMEULENAERE en M. PAUWELIJN, “Acquisities van vennootschappen: technieken en pitfalls”, in Omgaan 
met vennootschappen: regulering en rechtspraktijkovereenkomsten, Antwerpen, Maklu, 2002, nr. 5, p. 131. 
355 P. VAN HOOGTEN, “Acquisitieovereenkomsten”, DAOR 1990, afl. 16, nr. 5, p. 61. 
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wanneer men naar aanleiding van het due diligence onderzoek de overtuiging is toegedaan dat 

er mogelijk nog zwaarwichtige risico’s het daglicht niet gezien hebben, geniet de overdracht 

van activa de voorkeur daar het risico achterblijft in de onderneming356.  

 

223. Bijzondere aandacht dient uit te gaan naar zogenaamde “change of control” clausules. 

Dergelijke clausules leiden ertoe dat, ondanks de principiële continuïteit van een share deal, 

alsnog onwenselijke gevolgen kunnen optreden. In aandeelhoudersovereenkomsten of de 

statuten kan opgenomen zijn dat, ten gevolge van de wijziging van controle, de overige 

aandeelhouders het recht krijgen om bij voorrang een goed aan te kopen dat de eigenaar wenst 

te verkopen aan een derde tegen dezelfde prijs en voorwaarden als door hem geboden 

(voorkooprecht). Het is eveneens mogelijk dat andere aandeelhouders het recht verkregen 

hebben om bij verkoop van de participatie door een bepaalde aandeelhouder hun participatie 

eveneens te verkopen (“tag along”), of dat een bepaalde aandeelhouder het recht heeft om de 

overige aandeelhouders te verplichten hun participatie te verkopen indien hijzelf verkoopt 

(“drag along”). Change of control clausules kunnen er daarnaast ook toe leiden lopende 

overeenkomsten onmiddellijk kunnen beëindigd worden. Te denken valt aan 

kredietovereenkomsten en licentieovereenkomsten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
356 Y. VERLEISDONK, E. JANSSENS en M. WILKENHUYZEN, Due diligence, Gent, Larcier, 2007, nr. 365, p. 126. 
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HOOFDSTUK 2. PRIJS 
 

§ 1. Prijsbepaling 

  

224. De prijsbepaling vormt het kernpunt van de onderhandelingen en is in de eerste plaats 

afhankelijk van de bevindingen die het financiële due diligence onderzoek naar voren 

schuift357. Een cruciale rol is hierbij weggelegd voor de gebruikte boekhoudstandaard 

(IAS/IFRS of local GAAP) en de gehanteerde waarderingsmethode (GNA, DCF, EBIT(DA), 

enz.) aangezien de prijs aanzienlijk kan schommelen358.  

 

225. Wanneer geen verklaringen en garanties of specifieke vergoedingsverplichtingen 

worden aanvaard of mogelijk zijn359, is het belang van een grondig uitgevoerde due diligence 

niet genoeg te benadrukken. Risico’s kunnen in voorkomend geval immers preventief 

verwerkt worden door ze reeds in aanmerking te nemen bij de prijsbepaling.  

 

§ 2. Prijsaanpassingen 

 

226. In de praktijk werkt men daarenboven dikwijls met mechanismen die er toe strekken 

de prijs aan te passen. Te denken valt aan de prijsaanpassing na “closing” op basis van een 

vergelijking van de referentiebalans met de afsluitingsbalans360, en de “earn out” op grond 

waarvan nabetalingen mogelijk zijn afhankelijk van de realisatie van bepaalde objectieven, 

zoals het behoud van een klantenportefeuille, het behalen van de beloofde omzet, …361.  

 

227. Bij de redactie van dergelijke prijsherzieningsclausules is echter voorzichtigheid 

geboden. Immers, één van de fundamentele voorwaarden voor de geldigheid van 

koopovereenkomsten is dat de prijs bepaald of minstens bepaalbaar moet zijn op basis van 

                                                 
357 Zie hoofdstuk 1 van titel I. 
358 L. VAN DER ELST, “De waardebepaling van een onderneming” in, Fusies en overnames: kopen of verkopen 
van een onderneming: hoe en aan welke prijs, p. 64. 
359 In het kader van een management buy-out worden verklaringen en garanties vaak geweigerd daar de koper in 
zijn hoedanigheid van bestuurder beter vertrouwd is met de doelwitvennootschap dan de verkoper. Ook weigeren 
“private equity” spelers verklaringen en garanties te verstrekken bij de verkoop van de door hen 
geherstructureerde onderneming, daar zij het fonds wensen te ontmantelen. In het kader van een openbaar 
overnamebod op alle uitstaande stemrechtverlenende effecten van een genoteerde vennootschap kunnen 
bovendien geen verklaringen en garanties geëist worden, bij gebreke aan een duidelijk te onderscheiden 
wederpartij. 
360 Y. VERLEISDONK, E. JANSSENS en M. WILKENHUYZEN, Due diligence, Gent, Larcier, 2007, nr. 381, p. 130. 
361 C. DEHOUCK, “Kan escrow een alternatief voor documentair krediet bieden?”, DAOR 2004, nr. 7, p. 12.  
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objectieve elementen (art. 1583 B.W.). De bepaling van de prijs mag dus niet afhangen van de 

wil van één der partijen of van een uitgesteld akkoord tussen partijen. De oplossing bestaat 

erin om de uiteindelijke prijsbepaling toe te vertrouwen aan een derde voor het geval dat de 

koper en de verkoper geen overeenstemming zouden vinden (art. 1592 B.W.). Evenwel geldt 

als voorwaarde dat de derde zijn opdracht aanvaardt en dat hij voldoende objectieve 

berekeningselementen aantreft die hem toelaten zijn opdracht uit te voeren362.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
362 L. CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, Antwerpen, Intersentia, 2000, nr. 103, p. 126. 
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HOOFDSTUK 3. VOORWAARDEN  
 

§ 1. Opschortende en ontbindende voorwaarden 

 

228. Een voorwaardelijke verbintenis kan omschreven worden als een verbintenis waarvan 

de werking afhankelijk is gesteld van een op het ogenblik van het sluiten van de 

overeenkomst toekomstige en onzekere gebeurtenis, in de zin dat het onzeker is of de 

voorwaarde zich ooit zal realiseren, of, indien de voorwaarde zich reeds gerealiseerd heeft, dit 

nog niet als dusdanig bekend was aan de partijen (art. 1168 B.W.)363. De voorwaarde mag 

evenwel geen betrekking hebben op een constitutief bestanddeel van de overeenkomst, zoals 

de prijs.  

 

229. De opname van een voorwaarde leidt er bijgevolg toe dat er na de ondertekening van 

de overeenkomst een wachttijd loopt die eindigt zodra de voorwaarde zich realiseert of niet 

meer kan realiseren364. Derhalve vindt de transactie plaats in twee fasen, meer bepaald de 

ondertekening (‘signing’), gevolgd door de eigendomsoverdracht en de betaling van de prijs 

(“closing”)365. De wachttijd (“Limbo period”) impliceert derhalve onzekerheid.  

 

230. Is de uitvoering van de verbintenis afhankelijk gesteld van een toekomstige en 

onzekere gebeurtenis, betreft het een opschortende voorwaarde (“condition precedent”), daar 

waar het een ontbindende voorwaarde (“condition subsequent”) betreft indien het 

voortbestaan van de verbintenis afhankelijk is gesteld van de voorwaarde. Het verschil tussen 

beide is drieledig366: 

1) Zolang de gebeurtenis niet is gerealiseerd, is de verbintenis aangegaan onder 

opschortende voorwaarde niet uitvoerbaar, terwijl de verbintenis aangegaan onder 

ontbindende voorwaarde onmiddellijk uitvoerbaar is. 

2) Wanneer de gebeurtenis verwezenlijkt wordt, wordt de verbintenis aangegaan onder 

opschortende voorwaarde uitvoerbaar, terwijl de verbintenis onder ontbindende 

voorwaarde met terugwerkende kracht wordt geannuleerd. 

                                                 
363 Cass. 15 januari 1979, Arr. Cass. 1978-79, p. 544. 
364 M. VAN QUICKENBORNE, “Voorwaarde” in, Bijzondere overeenkomsten, artikelsgewijze commentaar met 
overzicht van rechtsleer en rechtspraak, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 2005, nr. 2, p. 3. 
365 In de hypothese dat het een opschortende voorwaarde betreft die zich heeft gerealiseerd. 
366 M. VAN QUICKENBORNE, “Voorwaarde” in, Bijzondere overeenkomsten, artikelsgewijze commentaar met 
overzicht van rechtsleer en rechtspraak, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 2005, nr. 53-58, p. 38-42. 
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3) Indien vaststaat dat de gebeurtenis niet meer kan voorvallen, houdt de verbintenis 

aangegaan onder opschortende voorwaarde op te bestaan, terwijl de verbintenis aangegaan 

onder ontbindende voorwaarde definitief wordt.  

 

231. Gelet op het gegeven dat de overname van een onderneming zich niet makkelijk 

ongedaan laat maken, laat staan dat partijen zulks wenselijk achten, gaat de voorkeur in een 

acquisitieovereenkomst uit naar de opschortende voorwaarde. 

 

232. Het belang van due diligence bestaat erin dat specifieke problemen kunnen 

geïdentificeerd worden met het oog op opname als opschortende voorwaarde in de 

acquisitieovereenkomst367. Met andere woorden, alvorens de transactie doorgang vindt, 

dienen een aantal knelpunten verholpen te worden.  

 

233. Opschortende voorwaarden in een acquisitieovereenkomst hebben doorgaans 

betrekking op:  

− de goedkeuring van de bevoegde mededingingsautoriteit 

− de toestemming van een bepaalde overheid(sinstantie)368 

− het bekomen van bankfinanciering 

− het bekomen van vergunningen 

− de bevestiging van bepaalde contracten van de doelwitvennootschap om geen gebruik te 

maken van hun recht om een bestaande overeenkomst (bijvoorbeeld een 

kredietovereenkomst of een licentieovereenkomst) te beëindigen op grond van een 

“change of control” clausule. 

− De afwezigheid van een aanzienlijke negatieve evolutie tussen datum van signing en 

closing, de zogenaamde “material adverse change” of “MAC-clause”.  

 

§ 2. Geldigheid 

 

234. Problematischer is de vereiste dat de verwezenlijking van de voorwaarde onzeker dient 

te zijn. Een gebeurtenis die louter afhangt van het toeval, en niet in de macht ligt van een der 

partijen, is onzeker en derhalve geldig (art. 1169 B.W.) De potestatieve voorwaarde - dit is 

                                                 
367 Y. VERLEISDONK, E. JANSSENS en M. WILKENHUYZEN, due diligence, Gent, Larcier, 2007, nr. 389, p. 132. 
368 Indien de doelwitvennootschap een financiële instelling is, is toestemming van de CBFA vereist. Voor de 
energie- en mediasector is eveneens toestemming vanwege de overheid vereist. 
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een gebeurtenis waarvan de verwezenlijking afhangt van de wil van één der partijen – levert 

meer moeilijkheden op369. Indien de voorwaarde slechts gedeeltelijk afhangt van de wil van 

één der partijen, en gedeeltelijk van het toeval of de wil van een derde die niet in de macht ligt 

van een der partijen, spreekt men van een gemengde potestatieve voorwaarde (art. 1171 

B.W.). Is de realisatie daarentegen volledig afhankelijk van de wil van één der partijen, dan 

betreft het een zuiver potestatieve voorwaarde (art. 1170 B.W.). Het eerste geval is geldig 

aangezien een extern element het onzekere karakter waarborgt. De zuiver potestatieve 

voorwaarde daarentegen is ongeldig.  

 

235. Vaak wordt in de letter of intent een clausule opgenomen dat het due diligence 

onderzoek een voor de investeerder bevredigend resultaat dient op te leveren, bij gebreke 

waarvan de onderhandelingen kunnen worden stopgezet of de transactie geen doorgang vindt. 

Teneinde te vermijden dat een dergelijke clausule gekwalificeerd wordt als een zuiver 

potestatieve voorwaarde, verdient het aanbeveling objectieve criteria op te nemen die nader 

omschrijven wat onder een bevredigend resultaat kan worden verstaan370.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
369 M. VAN QUICKENBORNE, “Voorwaarde” in, Bijzondere overeenkomsten, artikelsgewijze commentaar met 
overzicht van rechtsleer en rechtspraak, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 2005, nr. 72, p. 46. 
370 Rb. Hasselt 7 september 1998, V&F 1998, p. 286, waarbij de ontbindende voorwaarde tot een voor de koper 
bevredigend resultaat van het due diligence onderzoek als zuiver potestatief werd beschouwd bij gebreke aan 
objectieve criteria.  
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HOOFDSTUK 4. VERKLARINGEN  EN GARANTIES  
 

§ 1. Bestaansreden 

 

236. Verklaringen en garanties vervullen een cruciale rol bij een geslaagde overname, des 

te meer in geval van een aandelentransactie. Immers, zo de overname geschiedt bij wijze van 

overdracht van aandelen wijzigt de identiteit van de doelwitvennootschap naar buiten toe niet, 

waardoor zij aansprakelijk blijft voor haar passief ten aanzien van derden371. 

 

237. Problematisch daarbij is dat de ontevreden koper volgens de klassieke rechtsspraak en 

doctrine slechts een zeer beperkte wettelijke bescherming geniet372. Aldus wordt dwaling 

omtrent de waarde van de onderneming niet als wezenlijk beschouwd, dient de koper die zich 

op bedrog beroept het bewijs te leveren dat diens medecontractant de bedoeling had hem te 

misleiden, wordt het beroep op de culpa in contrahendo bemoeilijkt door het bewijs van fout 

en causaliteit en strekt de wettelijke vrijwaring voor verborgen gebreken en uitwinning bij 

koop zich niet uit tot het maatschappelijk vermogen in geval van een aandelentransactie373. 

De gevallen waarbij de teleurgestelde koper van een onderneming zich met succes kan 

beroepen op deze gemeenrechtelijke mechanismen zijn derhalve schaars, waardoor 

conventioneel garanties met betrekking tot het vermogen van de vennootschap dienen 

opgenomen te worden.  

 

§ 2. Begripsomschrijving 

 

238. De opname van verklaringen en garanties in de acquisitieovereenkomst komt 

overgewaaid uit de Angelsaksische praktijk waar men spreekt over “representations and 

warranties”374. Hoewel deze “represantations and warranties” een belangrijke inspiratiebron 

                                                 
371 P. VAN HOOGTEN, “Acquisitieovereenkomsten”, DAOR 1990, afl. 16, nr. 31, p. 72. 
372 M. WAUTERS, “garanties bij de overdracht van aandelen”, DAOR 1997, nr. 62, p. 46; P. VAN HOOGHTEN, 
“Dwaling en bedrog bij een overeenkomst tot verkoop van aandelen”, T.R.V. 1992, pp. 100-104; D. VAN 
GERVEN, “Bedrog bij de verkoop van aandelen”, T.R.V. 2005, nr. 118-119, p. 99; A. COIBION, “Quelques 
réflections sur les garanties conventionnelles en matière de cession d’actions et sur l’influence de la pratique 
anglaise”, T.B.H. 2003, nr. 17-21, p. 868-869 en W. DEJONGHE, “De rechtspositie van de overnemer bij de 
verwerving van een onderneming door acquisitie van aandelen”, V&F 1997, nr. 39, p. 94. 
373 Zie hierover titel II. 
374 W. DEJONGHE en W. VAN DE VOORDE, M&A in Belgium, Antwerpen, Kluwer Law International, 2001, p. 
68-70. 
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vormen, dienen partijen er zich van bewust te zijn dat het gebruik van Angelsaksische termen 

niet noodzakelijkerwijze dezelfde rechtsgevolgen teweeg brengt naar Belgisch recht375. 

 

239. Aangezien het voor een buitenstaander niet voor de hand ligt om de verbintenissen en 

passiva van de doelwitvennootschap te kennen en correct in te schatten, bestaat de techniek 

erin dat de verkoper een bepaald feit of toestand waarborgt zoals verondersteld wordt door de 

koper. Indien achteraf blijkt dat dit niet in overeenstemming is met de werkelijkheid, heeft de 

koper recht op schadevergoeding ten gevolge van de inbreuk376. Kortom, verklaringen en 

garanties strekken ertoe de koper te beschermen tegen misbruik van informatieongelijkheid, 

tengevolg waarvan ignorance costs en adverse selection wordt vermeden377.   

 

240. Verklaringen en garanties hebben bijgevolg alleen betrekking op bij de ondertekening 

van de overeenkomst onbekende risico’s378, ten gevolge waarvan verklaringen en garanties 

een algemeen karakter hebben. Gekende risico’s worden immers geacht bij de prijsbepaling 

van de koper in aanmerking genomen te zijn waardoor deze “bekendmakingen” (of 

“disclosures”) worden uitgesloten van de draagwijdte van de verstrekte verklaringen en 

garanties. Evenwel is het mogelijk om voor gekende risico’s waarvan de koper de gevolgen 

niet wenst te dragen specifieke vergoedingsverplichtingen dienaangaande op te nemen 

(“specific indemnities”).  

 

241. Wat al dan niet gekend is, komt tot uiting naar aanleiding van het due diligence 

onderzoek379. Het nut bestaat erin zo veel mogelijk risico’s vooraf te identificeren, teneinde 

het aantal verklaringen en garanties te beperken380. Immers, verklaringen en garanties worden 

zwaar onderhandeld. De koper zal daarbij geen verklaringen en garanties meer dienen te eisen 

voor wat betreft de bevindingen van diens due diligence onderzoek, daar de blootgelegde 

risico’s aan hem bekend zijn. Anderzijds zal de koper wel bijkomende waarborgen eisen voor 

wat betreft beweerde kwaliteiten waarvan op basis van de due diligence onafdoende zekerheid 

heerst381. Daarbij dient bovendien rekening gehouden te worden met de vraag of er in 

voorkomend geval voldoende verhaal voor handen is voor dekking van de volledige schade, 
                                                 
375 Zie daarover : A. COIBION, “Quelques réflections sur les garanties conventionnelles en matière de cession 
d’actions et sur l’influence de la pratique anglaise”, T.B.H. 2003, p. 864-879. 
376 Een inbreuk op een verklaring of garantie geeft derhalve geen aanleiding tot verbreking van de overeenkomst. 
377 Zie hoofdstuk 2 van titel I.  
378 Y. VERLEISDONK, E. JANSSENS en M. WILKENHUYZEN, Due diligence, Gent, Larcier, 2007, nr. 396, p. 134. 
379 Y. VERLEISDONK, E. JANSSENS en M. WILKENHUYZEN, Due diligence, Gent, Larcier, 2007, nr. 395, p. 134. 
380 Men spreekt in dit verband ook wel van “smoke-out”. 
381 M. WAUTERS, “garanties bij de overdracht van aandelen”, DAOR 1997, nr. 65, p. 48. 
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evenals het gegeven dat het due diligence onderzoek niet meer informatie kan opleveren dan 

dewelke ter beschikking gesteld werd. 

 

§ 3. Juridische analyse 

 

242. Verklaringen en garanties zijn juridisch gezien steeds tweeledig gestructureerd: naast 

de eigenlijke waarborg (“warranty”), in essentie datgene wat de verkoper verklaart of 

garandeert382, is voorzien in een schadevergoedingsregeling (“indemnity”) die in werking 

treedt indien een inbreuk werd vastgesteld op de verstrekte waarborg. Daarbij kan reeds 

opgemerkt worden dat verklaringen en garanties geen vaststaande rechtsfiguur vormen met 

vooraf bepaalbare juridische gevolgen383.  

 

243. Partijen dienen er zich bovendien voor te hoeden standaard verklaringen en garanties 

op te nemen, daar in sterke mate rekening dient gehouden te worden met de concrete 

kenmerken van de doelwitvennootschap en haar activiteit. Op basis van de bevindingen van 

het due diligence onderzoek kunnen op maat gesneden waarborgen geredigeerd worden384. 

Zulks bevorderd de efficiënte afwikkeling van de transactie, daar de onderhandelingskost 

wordt beperkt.   

 

A. De waarborg 

 

1. Operationele en juridisch-technische waarborgen  

 

244. Het onderscheid wordt gemaakt tussen operationele waarborgen enerzijds en juridisch-

technische waarborgen (of “basic representations”) anderzijds. Daar waar operationele 

waarborgen betrekking hebben op de financiële, operationele, sociale, fiscale en/of juridische 

toestand van de onderneming, hebben “basic representations” betrekking op de rechtstoestand 

van de overgedragen aandelen en van de verkoper385. Aldus hebben verklaringen en garanties 

doorgaans betrekking op: 

- de eigendom van de aandelen;  

                                                 
382 M. WAUTERS, “garanties bij de overdracht van aandelen”, DAOR 1997, nr. 65, p. 47. 
383 G. RAAYMAKERS , Garanties bij overnames, Boom, Juridische uitgevers, 2002, p. 161. 
384  Y. VERLEISDONK, E. JANSSENS en M. WILKENHUYZEN, Due diligence, Gent, Larcier, 2007, nr. 402, p. 136. 
385 P. LEYS, “Verklaringen en waarborgen in een Belgische overeenkomst tot overdracht van aandelen”, in 
Actualia Vermogensrecht, Brugge, Die Keure, 2005, p. 447.  
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- de afwezigheid van overdrachtsbeperkingen; 

- de geldige oprichting van de doelvennootschap; 

- de afwezigheid van faillissementsvoorwaarden; 

- de balans; 

- de normale voortzetting van de onderneming sinds de laatst gegarandeerde balansdatum; 

- de vrije en onbezwaarde titel en goede staat van de activa; 

- de belangrijkste contracten van de onderneming; 

- milieurechtelijke aangelegenheden en vergunningen; 

- fiscale en socialezekerheidsrechtelijke conformiteit; 

- afwezigheid van geschillen; 

- verzekeringen; 

- … 

 

245. In de mate dat verstrekte waarborgen onderhevig zijn aan waardeschommelingen, 

dient de datum waarop ze werden verstrekt verduidelijkt te worden386. In de praktijk wordt 

daarvoor vaak de datum van ondertekening van de overeenkomst (“signing”) of levering 

(“closing”) genomen.  

 

2. Verklaringen versus garanties 

 

246. Hoewel het onderscheid tussen de verklaring enerzijds en de garantie anderzijds in de 

praktijk niet steeds wordt gemaakt, verwijst een verklaring eerder naar een relatief gegeven 

waarvan de verkoper veronderstelt wordt de juistheid na te gaan, terwijl een garantie verwijst 

naar een absoluut gegeven in die zin dat de verkoper niet noodzakelijkerwijze haar juistheid 

heeft geverifieerd387.  

 

247. Het onderscheid is van grote relevantie daar het de vraag betreft of de verkoper de 

juistheid van het gegeven zonder meer waarborgt (garantie), of slechts bij zijn weten 

(verklaring). In het eerste geval betreft de waarborg immers een resultaatsverbintenis, terwijl 

in het tweede geval de waarborg slechts een middelenverbintenis betreft388. De kwalificatie 

                                                 
386 A. COIBION, “Quelques réflections sur les garanties conventionnelles en matière de cession d’actions et sur 
l’influence de la pratique anglaise”, T.B.H. 2003, nr. 36, p. 874. 
387 F. VAN NUFFEL, “De contractuele bescherming tegen het milieurisico bij overdrachten van ondernemingen en 
van onroerende goederen”, T.M.R. 2005, nr. 50, p. 627. 
388 Y. VERLEISDONK, E. JANSSENS en M. WILKENHUYZEN, Due diligence, Gent, Larcier, 2007, nr. 406, p. 137. 
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van de waarborg tot resultaats- of middelenverbintenis is derhalve afhankelijk van haar 

bewoordingen.  

 

B. De schadevergoeding 

 

248. De schadevergoedingsclausule regelt hoe een inbreuk op de verstrekte waarborg dient 

te worden vergoed. Traditioneel gezien onderscheid men daarbij de actief- of waardegarantie 

van de passiefgarantie389. Bij een actiefgarantie staat de verkoper in voor de minwaarde van 

de aandelen ten gevolge van een waardevermindering van het maatschappelijk vermogen voor 

zover de waardevermindering haar oorsprong vindt in een gegeven voorafgaand aan de 

overdracht, terwijl de verkoper in geval van een passiefgarantie er zich toe verbindt later 

opduikende waardeverminderingen aan de vennootschap te vergoeden390. Het is eveneens 

denkbaar dat de overdrager er zich bij een passiefgarantie toe verbindt vennootschapsschulden 

direct aan diens schuldeisers uit te betalen.  

 

249. De actiefgarantie neemt doorgaans de vorm aan van een algemene balanswaarborg, 

terwijl passiefgaranties bedongen worden met het oog op navorderingen van de fiscus en de 

sociale zekerheid, de afwezigheid van vergunningen, de uitkomst van hangende procedures, 

de geldigheid van intellectuele eigendomsrechten, … 

 

250. Het voornaamste verschil tussen beide betreft de begunstigde van de waarborg. Daar 

waar de vergoeding bij een passiefgarantie toe komt aan de vennootschap, komt de 

vergoeding van de actiefgarantie rechtstreeks toe aan de koper. De passiefgarantie leidt 

derhalve tot herstel in natura (de schade van de koper wordt indirect vergoed), terwijl de 

actiefgarantie op te vatten valt als vergoeding voor geleden schade (de waarborg strekt tot de 

waarde van de overgedragen lidmaatschapsrechten)391. 

 

251. Omtrent de juridische kwalificatie van een passiefgarantie bestaat echter geen 

eensgezindheid. Het kan immers opgevat worden als een beding ten behoeve van een derde 

(art. 1121 B.W.) of als onvolmaakte delegatie. De onvolmaakte delegatie onderscheidt zich 

                                                 
389 Het onderscheid wordt is echter fictief, daar niet alle garanties onder één van beide categorieën kunnen 
worden ondergebracht. Zie: W. DEJONGHE, “De rechtspositie van de overnemer bij de verwerving van een 
onderneming door acquisitie van aandelen”, V&F 1997, nr. 42, p. 95. 
390 A. COIBION, “Quelques réflections sur les garanties conventionnelles en matière de cession d’actions et sur 
l’influence de la pratique anglaise”, T.B.H. 2003, nr. 25-30, p. 871-872. 
391 M. WAUTERS, “garanties bij de overdracht van aandelen”, DAOR 1997, nr. 67, p. 48. 
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van het beding ten behoeve van een derde door zijn zelfstandig karakter: daar waar de belover 

(de verkoper) de excepties uit de onderliggende overeenkomsten kan tegen werpen aan de 

beneficiaris (de vennootschap) kan  de gedelegeerde dergelijke excepties niet tegenwerpen 

aan de delegataris392. Hoewel artikel 1121 B.W. bepaalt dat men slechts kan bedingen ten 

behoeve van een derde wanneer zulks de voorwaarde is van een beding dat men voor zichzelf 

maakt, volstaat het dat de bedinger een persoonlijk belang heeft bij het derdenbeding. Vermits 

de schadevergoeding hem indirect toekomt, is aan deze voorwaarde voldaan393. Problematisch 

is het gegeven dat de verkoper op de hoogte moet gesteld zijn van de intentie van de koper om 

te bedingen voor de doelwitvennootschap. Het is op grond van deze voorwaarde dat het 

derdenbeding al dan niet als geldig zal worden beschouwd. Bovendien ontbreekt het de 

rechtsspraak aan consistentie dienaangaande394. Bemerk hierbij dat, aangezien de 

schadevergoeding toekomt aan de vennootschap, derden, zoals andere aandeelhouders en 

schuldeisers meegenieten van de waarborg. 

 

252. Gelet op de onzekerheid over de geldigheid van de passiefgarantie is het gebruikelijk 

geworden om de vergoeding rechtstreeks toe te kennen aan de koper. Evenwel houdt de 

actiefgarantie het gevaar in dat de vergoeding een aanpassing van de koopprijs uitmaakt, 

waardoor kan geopperd worden dat de koopprijs onvoldoende bepaald is, wat tot nietigheid 

van de transactie leidt395. Om dergelijk risico te ondergraven, dient de actiefgarantie 

uitdrukkelijk aan te geven dat het een schadevergoeding betreft396.  

 

253. Om de bovenvermelde redenen voorziet de schadevergoedingsclausule in de praktijk 

vaak in de keuzemogelijkheid voor de koper om, op het moment waarop hij zich wenst te 

beroepen op de waarborg, de begunstigde van de waarborg te kiezen: ofwel de 

doelwitvennootschap, ofwel zichzelf397. 

 

                                                 
392 I. CORBISIER, “Des vicissitudes affectant le cas échéant une cession d’actions ou de l’omniprésence discrète 
de la cause dans une vision contractualiste de l’entreprise”, R.P.S. 1993, nr. 101, p. 158.  
393 S. VAN CROMBRUGGE, “De rechtsverhouding tussen de koper en verkoper van een controleparticipatie”, 
T.B.H. 1983, p. 192-193. 
394 Rb. Brussel, 6 november 1987, R.P.S. 1988, p. 75, waar het bestaan van een derdenbeding werd verworpen en 
Rb. Brussel, 30 juni 1989, T.B.B.R. 1990, p. 365, waar het bestaan van een derdenbeding in nochtans 
gelijkaardige omstandigheden wel werd aanvaard.  
395 M. WAUTERS, “garanties bij de overdracht van aandelen”, DAOR 1997, nr. 69, p. 49. 
396 A. COIBION, “Quelques réflections sur les garanties conventionnelles en matière de cession d’actions et sur 
l’influence de la pratique anglaise”, T.B.H. 2003, nr. 46, p. 877. 
397 A. COIBION, “Quelques réflections sur les garanties conventionnelles en matière de cession d’actions et sur 
l’influence de la pratique anglaise”, T.B.H. 2003, nr. 26, p. 871. 
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§ 4. Aansprakelijkheidsbeperkingen 

 

254. Bij de opname van verklaringen en garanties hebben de verkoper en de koper 

conflicterende belangen: de verkoper wenst zijn aansprakelijkheid zoveel mogelijk te 

beperken, terwijl de koper de verstrekte waarborg zo ruim mogelijk wenst. Naast de techniek 

van disclosures waarbij de aansprakelijkheid van de verkoper wordt uitgesloten398, zal de 

verkoper zijn aansprakelijkheid zoveel als mogelijk wensen te beperken. Dit kan zowel op het 

niveau van de waarborg, als op het niveau van de schadevergoeding. Nochtans hoeft de 

verkoper niet al te bevreesd te zijn voor geëiste verklaringen en garanties, daar deze hem 

geenszins zullen schaden indien hij te goeder trouw gehandeld heeft399.  

 

A. Op het niveau van de waarborg 

 

1. “Naar beste wetenschap van de verkoper” 

 

255. De toevoeging dat de verkoper bepaalde omstandigheden slechts “naar zijn beste 

wetenschap” (“to the warrantors’ (best) knowledge”) waarborgt, leidt ertoe dat de garantie 

afzwakt van resultaatsverbintenis tot verklaring (middelenverbintenis). De mate van 

zorgvuldigheid van de verkoper zal derhalve doorslaggevend  bij de vraag of hij al dan niet 

gehouden is tot schadevergoeding.  

 

256. Bovendien leidt een dergelijke toevoeging er toe dat de verkoper slechts gehouden is 

tot schadevergoeding voor zover de koper kan bewijzen dat de verkoper “kennis” had van de 

feiten. Aangezien een omkering van de bewijslast nadelig is voor de koper, kan ervoor 

geopteerd worden om de verklaring zo op te stellen dat bepaalde feiten worden gewaarborgd 

“naar beste weten van de verkoper na zorgvuldig onderzoek” (“to the best knowledge after 

due enquiry”), waardoor het bewijs toekomt aan de verkoper400.  

 

257. In dit verband is de Nederlandse zaak Christiaansen / Van Dijk vermeldenswaardig401. 

De verkoper van een woonboerderij verklaarde dat “naar zijn beste weten” de woonboerderij 

                                                 
398 Zie paragraaf 7. 
399 P. VAN HOOGTEN, “Acquisitieovereenkomsten”, DAOR 1990, afl. 16, nr. 31, p. 72. 
400 A. COIBION, “Quelques réflections sur les garanties conventionnelles en matière de cession d’actions et sur 
l’influence de la pratique anglaise”, T.B.H. 2003, nr. 38, p. 875. 
401 HR 28 januari 2000, NJ 2000, p. 575; in dezelfde zin HR 7 september 2007, JOR 2007, p. 291. 
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geen verontreiniging bevatte, terwijl zich achteraf saneringen opdrongen. De Hoge Raad 

oordeelde dat van de verkoper niet kan verwacht worden dat hij zelf een onderzoek diende 

gevoerd te hebben. Indien men onder “naar beste wetenschap” eveneens “behoren te weten” 

verstaat, verliest de toevoeging immers elk nut402. De koper had bijgevolg zelf een onderzoek 

moeten instellen.  

 

258. Het verdient bovendien aanbeveling het subjectieve begrip “kennis” verder te 

verduidelijken403. Omvat het “werkelijke kennis” (“actual knowledge”) en/of toegerekende 

kennis (“imputed knowledge”)? Werkelijke kennis omvat kennis waarvan de verkoper 

effectief op de hoogte is404, terwijl toegerekende kennis informatie betreft van raadgevers van 

de verkoper, zoals diens advocaten, bankier, … Of de verkoper wenst dat hem dergelijke 

kennis wordt toegekend, is vooral van belang wanneer voorafgaand aan de transactie vendor 

due diligence heeft plaats gevonden. Men kan bovendien expliciet verwijzen naar een aantal 

personen, zoals bestuurders of grootaandeelhouders, wiens kennis zal worden toegerekend 

aan de doelwitvennootschap. 

 

2. “Aanzienlijk of belangrijk” 

 

259. Daarnaast is het gebruikelijk dat de verkoper de draagwijdte van de waarborg beperkt 

tot “belangrijke” of “aanzienlijke” inbreuken (“material or substantial breaches”). Teneinde 

discussie te vermijden omtrent wat al dan niet een belangrijke inbreuk is, dient verwezen naar 

te worden een percentage van de koopprijs of het omzetcijfer405. 

 

3. “Buiten het normale verloop der zaken” 

 

260.  Feiten of omstandigheden die hun oorsprong vinden “buiten het normale verloop der 

zaken” (“outside the ordinary course of business”) kunnen eveneens worden uitgesloten van 

                                                 
402 M. BRINK, Due diligence: een beschouwing over het due diligence onderzoek volgens het Nederlands recht, 
Den Haag, Boom Juridische uitgevers, 2009, p. 145. 
403 A. COIBION, “Quelques réflections sur les garanties conventionnelles en matière de cession d’actions et sur 
l’influence de la pratique anglaise”, T.B.H. 2003, nr. 39, p. 875. 
404 Zo de verkoper een rechtspersoon is slaat de notie op de werkelijke kennis van bestuurders en directieleden. 
405 Y. VERLEISDONK, E. JANSSENS en M. WILKENHUYZEN, Due diligence, Gent, Larcier, 2007, nr. 407, p. 138. 
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de draawijdte van de waarborg. COIBION wijst er terecht op dat daarbij niet het statutaire doel 

bepalend mag zijn, maar de werkelijke activiteit van de vennootschap406.  

 

B. Op het niveau van de schadevergoeding 

 

1. Termijn 

 

261. Men kan zich niet meer beroepen op verstrekte verklaringen en garanties na verloop 

van hun contractueel bedongen tijdspanne. De termijn dient in elk geval aan de koper toe te 

laten om, eenmaal controle is verworven, effectief kennis te krijgen van de werking van de 

onderneming. In de regel wordt daarvoor een termijn voorzien van 1 tot 3 jaar407. 

 

262. Vaak verschilt de termijn echter in functie van het domein waarbinnen de waarborg 

strekt. Aldus zullen navorderingen van de fiscus en de sociale zekerheid gewaarborgd worden 

gedurende de termijn waarbinnen kan nagevorderd worden (gemiddeld gezien zo’n 60 

maanden), zullen milieurisico’s doorgaans voor 5 à 10 jaar worden gewaarborgd, … 

 

2. Omvang 

 

263. De schadevergoedingsclausule voorziet quasi steeds in een maximumbedrag ten 

belope waarvan schadevergoeding kan worden betaald en in een minimumbedrag waaronder 

geen schadevergoeding is verschuldigd408.  

 

264. De maximale begrenzing van de aansprakelijkheid van de verkoper, ook wel een “cap” 

genaamd, vormt echter een heikel onderhandelingspunt409. Wanneer de geleden schade 

immers groter is dan de bovengrens, zal de koper zich tevreden dienen te stellen met de 

contractueel bepaalde limiet. In de praktijk lijkt een percentage van 25 à 50 procent van de 

                                                 
406 A. COIBION, “Quelques réflections sur les garanties conventionnelles en matière de cession d’actions et sur 
l’influence de la pratique anglaise”, T.B.H. 2003, nr. 40, p. 875. 
407 B. BELLEN en F. WIJCKMANS, “M&A Survey”, T.R.V. 2008, p. 122. 
408 W. DEJONGHE, “De rechtspositie van de overnemer bij de verwerving van een onderneming door acquisitie 
van aandelen”, V&F 1997, nr. 46, p. 96. 
409 B. DE VUYST, “Dommages pour manque d’informations ou pour information erronée, ‘due diligence’ et ‘data 
rooms’ : la maitrise des risques”, DAOR 2000, nr. 17, p. 82. 
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transactiewaarde gangbaar te zijn410. Het verdient daarbij echter aanbeveling de cap onder 

voorbehoud te stellen van eventuele kwade trouw in hoofde van de verkoper.  

 

265. Bij een ondergrens wordt een aanspraak slecht in aanmerking genomen indien deze 

een bepaalde financiële drempel overstijgt. In de praktijk blijkt, dat afhankelijk van de waarde 

van de transactie, een ondergrens van € 5.000 tot € 200.000 gebruikelijk is411. De ondergrens 

kan bovendien bepaald worden per vergoedingsaanspraak, dan wel voor alle aanspraken 

samen (“aggregate threshold”)412. Het is daarbij niet onbelangrijk op te nemen of de 

ondergrens al dan niet als franchise dient opgevat te worden. Met andere woorden, wordt de 

vergoedingsaanspraak beperkt tot boven de minimumdrempel of wordt alle schade vergoed?  

 

3. Aard van de schade 

 

266. Daarnaast dient eveneens verduidelijkt te worden welke schade wordt vergoed, 

rechtstreekse/onrechtstreekse schade en voorzienbare/onvoorzienbare schade, evenals de 

wijze waarop deze berekend dient te worden.  

 

§ 5. Procedure 

 

267.  Verklaringen en garanties voorzien daarenboven ook in een procedure om zich 

succesvol te beroepen op de waarborg. Aldus dient de koper, vaak op straffe van verval, 

binnen een bepaalde termijn de verkoper op de hoogte te stellen van de vermeende inbreuk, 

vergezeld van een omschrijving van de inbreuk met een evaluatie van de schade. Vaak wordt 

daarbij voorzien in de verplichting voor de koper om de schade te beperken413.  

 

§ 6. Interpretatie  

 

268. Het Hof van Beroep te Brussel oordeelde in een door de rechtsleer unaniem 

bekritiseerde beslissing dat verklaringen en garanties niets meer zijn dan de erkenning van de 

                                                 
410 B. BELLEN en F. WIJCKMANS, “M&A Survey”, T.R.V. 2008, p. 125. 
411 B. BELLEN en F. WIJCKMANS, “M&A Survey”, T.R.V. 2008, p. 124. 
412 A. COIBION, “Quelques réflections sur les garanties conventionnelles en matière de cession d’actions et sur 
l’influence de la pratique anglaise”, T.B.H. 2003, nr. 42, p. 876. 
413 Op grond waarvan de koper bijvoorbeeld de verkoper de mogelijkheid dient te geven om tussen te komen in 
gerechtelijke procedures. 
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wettelijke verplichting tot conforme levering414. Een dergelijke visie houdt immers geen 

rekening met de klassieke leer volgens dewelke vrijwaring in geval van koop geen toepassing 

vindt met betrekking tot het maatschappelijk vermogen in geval van een aandelentransactie415. 

De discussie is van belang voor de vraag of verklaringen en garanties al dan niet restrictief 

dienen geïnterpreteerd te worden. Immers, de restrictieve interpretatie geldt enkel voor 

bedingen die afwijken van het gemeen recht, niet ten aanzien van bedingen die het gemeen 

recht preciseren416. Verklaringen en garanties dienen derhalve beschouwd te worden als 

afwijkingen op het gemeen recht417.  

 

269.  Bijgevolg worden verbintenissen in geval van twijfel overeenkomstig artikel 1162 

B.W. uitgelegd ten voordele van degene die zich verbonden heeft, en ten nadele van degene 

die ze bedongen heeft. De koper van een onderneming die verklaringen en garanties eist heeft 

er bijgevolg alle belang bij om deze zo duidelijk, precies en allesomvattend als mogelijk te 

formuleren418. Termen zoals “belangrijke schendingen” (“material breaches”) of “kennis van 

de verkoper” (“to the best of sellers knowledge”) dienen daarom best afzonderlijk 

gedefinieerd te worden. Evenwel dient men zich te hoeden voor het gevaar dat, naarmate men 

verder preciseert, steeds meer wordt uitgesloten419.  

 

§ 7. Bekendmakingen 

 

270. Verklaringen en garanties hebben geen betrekking op de bij ondertekening van de 

overeenkomst door de koper gekende problemen, daar deze geacht worden reeds verwerkt te 

zijn in de prijsbepaling420. Vermits kennis een subjectief gegeven is, werd een praktijk 

uitgewerkt waarbij de koper zich kan beroepen op verstrekte verklaringen en garanties, tenzij 

uitdrukkelijk voorzien is een duidelijke uitzondering, de zogeheten “bekendmaking” of 

                                                 
414 Brussel 5 juni 1980, R.P.S. 1981, p. 208. 
415 M. WAUTERS, “Garanties bij de overdracht van aandelen”, DAOR 1997, nr. 63, p. 46; S. VAN CROMBRUGGE, 
“De rechtsverhouding tussen de koper en verkoper van een controleparticipatie”, T.B.H. 1983, p. 193-194 en W. 
DEJONGHE, “De rechtspositie van de overnemer bij de verwerving van een onderneming door acquisitie van 
aandelen”, V&F 1997, nr. 49, p. 96. 
416 Cass. 22 maart 1979, Arr. Cass. 1978-79, 860. 
417 Luik 1 april 1992, R.P.S. 1993, p. 107. 
418 WAUTERS werpt daarbij de vraag op in welk opzicht deze visie te verzoenen is met artikel 1602 B.W. dat de 
verkoper verplicht duidelijk te verklaren waartoe hij zich verbindt. Ieder duister of dubbelzinnig beding wordt 
immers tegen de verkoper uitgelegd. Zie: M. WAUTERS, “garanties bij de overdracht van aandelen”, DAOR 
1997, nr. 63, p. 46. 
419 W. DEJONGHE, “De rechtspositie van de overnemer bij de verwerving van een onderneming door acquisitie 
van aandelen”, V&F 1997, nr. 47-51, p. 96-97. 
420 Voor zover geen specifieke vergoedingsverplichtingen dienaangaande overeengekomen zijn. 
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“disclosure”421. De disclosures bestaan uit een reeks van feiten en omstandigheden waarvoor 

de verkoper zijn aansprakelijkheid expliciet uitsluit, wetende dat zij in strijd zijn met gegeven 

verklaringen en garanties422. De verkoper is derhalve gehouden tot schadevergoeding in geval 

van een inbreuk op verklaringen en garanties, met uitzondering van informatie die 

uitdrukkelijk werd “onthuld”. De koper mag immers uitgaan van de juistheid van de 

bedongen verklaringen en garanties waardoor zijn kennis van mindere relevantie is423. De lijst 

van uitzonderingen wordt in de overnameovereenkomst zelf of als bijlage in de zogenaamde 

“bekendmakingsbrief”424.  

 

271. De koper die verklaringen garanties eist met betrekking tot voor hem bij de 

ondertekening van de overeenkomst gekende risico’s waarvan hij weet dat zij een inbreuk 

vormen op de geëiste waarborg, begaat derhalve een precontractuele fout425. 

 

272. Aangezien de disclosures voldoende precies dienen omschreven te worden, is het 

uiteraard vereist dat de verkoper er kennis van heeft. Vandaar het belang van vendor due 

diligence voor de verkoper, teneinde met kennis van zaken de bekendmakingen voldoende 

nauwkeurig te kunnen opstellen426.  

 

273. Het onderscheid wordt gemaakt tussen algemene bekendmakingen, specifieke 

bekendmakingen en de bekendmaking van de dataroom. 

 

A. Algemene bekendmakingen 

 

274. Traditioneel wordt publieke beschikbare informatie uitgesloten uit de reikwijdte van 

verklaringen en garanties. De achterliggende idee bestaat erin dat de koper via de publiek 

beschikbare informatiebronnen perfect kan achterhalen wanneer er sprake is van een inbreuk 

op gegeven verklaringen en garanties427. Wanneer de transactie de grenzen overschrijdt, is het 

van belang uitdrukkelijk te bepalen of buitenlandse openbare registers eveneens onder de 

                                                 
421 P. VAN HOOGTEN, “Acquisitieovereenkomsten”, DAOR 1990, afl. 16, nr. 32, p. 73. 
422 Y. VERLEISDONK, E. JANSSENS en M. WILKENHUYZEN, Due diligence, Gent, Larcier, 2007, nr. 414, p. 139. 
423 B. BELLEN en F. WIJCKMANS, “M&A Survey”, T.R.V. 2008, p. 121. 
424 Ook wel aangeduid als “disclosure letter” of “disclosure schedule”. 
425 Evenwel dient de verkoper het bewijs te leveren van dergelijke kennis in hoofde van de koper, wat niet voor 
de hand ligt. Zie: F. VAN NUFFEL, “De contractuele bescherming tegen het milieurisico bij overdrachten van 
ondernemingen en van onroerende goederen”, T.M.R. 2005, nr. 51, p. 627. 
426 Zie titel II, hoofdstuk 1, § 1 over vendor due diligence. 
427 Voor een overzicht van de belangrijkste publiek beschikbare informatiebronnen: zie titel II, hoofdstuk 1, § 2. 
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notie publiek beschikbare informatie valt, dan wel of zij beperkt is tot welbepaalde 

jurisdicties428. 

 

B. Specifieke bekendmakingen 

 

275. Specifieke bekendmaking zijn enkel van toepassing op welbepaalde verklaringen en 

garanties. Het is wel vereist dat deze voldoende duidelijk en precies zijn, aangezien het 

uitgangspunt blijft dat verklaringen en garanties een algemene strekking hebben waarop 

slechts specifieke uitzonderingen kunnen voorzien worden429. 

 

C. Bekendmaking van de inhoud van de dataroom. 

 

276. Vaak eist de verkoper dat bedongen wordt dat de inhoud van de dataroom geacht 

wordt bekend te zijn aan de koper, in welk geval hij geen beroep kan doen op verklaringen en 

garanties indien hij naar aanleiding van het due diligence onderzoek bepaalde inbreuken op 

verklaringen en garanties kon achterhalen. Vanuit het standpunt van de koper kan dit echter 

onbillijk zijn, onder meer gelet op de tijdsdruk en dat de relevantie van veel informatie in de 

dataroom niet onmiddellijk duidelijk is. De verkoper kan bovendien geneigd zijn het 

probleem als het ware te verdoezelen onder massa’s documenten. De koper heeft er in een 

dergelijk geval alle belang bij het due diligence onderzoek enerzijds te beperken tot datgene 

dat daadwerkelijk kan onderzocht worden en anderzijds op te nemen dat de koper slechts 

“redelijkerwijze” of op “billijke wijze” geacht wordt op de hoogte te zijn van de inhoud van 

de dataroom.  

 

277. In dit verband is de eerder besproken Nederlandse zaak, Hoog Catharijne, wederom 

vermeldenswaardig430. In onderhavige zaak, waar de Hoge Raad oordeelde dat de koper 

onvoldoende onderzoek verricht had, werd immers de garantie verstrekt dat de definitieve 

balans een getrouw beeld gaf en dat er geen andere schulden of verplichtingen zouden zijn 

dan uit de definitieve balans blijkt. Hoewel ontegensprekelijk vaststond dat de 

canonverplichtingen niet opgenomen waren in de balans, werd geen schadevergoeding 

toegekend wegens schending van de garantie. De Hoge Raad stelt dat een garantie dient 

                                                 
428 Y. VERLEISDONK, E. JANSSENS en M. WILKENHUYZEN, Due diligence, Gent, Larcier, 2007, nr. 420, p. 140. 
429 Y. VERLEISDONK, E. JANSSENS en M. WILKENHUYZEN, Due diligence, Gent, Larcier, 2007, nr. 421, p. 141. 
430 HR 22 december 1995, NJ 1996, p. 300. 
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uitgelegd te worden naar hetgeen partijen redelijkerwijze van elkaar mochten verwachten. 

Daar de koper zich naar aanleiding van het due diligence onderzoek kon vergewissen van het 

bestaan van de canonverplichtingen, werd de koper het beroep op de garantie geweigerd431.  

 

278. Daarnaast kan zich de vraag gesteld worden of het due diligence rapport eveneens als 

uitzondering wordt beschouwd op verklaringen en garanties. Aangezien het geen gebruik is 

om inzage in het due diligence rapport te verschaffen aan de verkoper, dient deze vraag 

negatief beantwoord te worden. Uit een rondvraag blijkt dat in 65% van de overnames de 

inhoud van de dataroom wordt beschouwd als onthuld te zijn, terwijl in slechts 7% van de 

overnames het due diligence rapport werd onthuld432.  

 

§ 8. Specifieke vergoedingsverplichtingen  

 

279.  Gekende problemen waarvan de koper het risico aanvaard worden opgenomen in de 

bekendmakingsbrief. Voor gekende problemen waarvan de koper het risico niet aanvaard 

kunnen specifieke vergoedingsverplichtingen worden onderhandeld (“specific 

indemnitities”)433. In voorkomend geval rust op de verkoper de verplichting om in 

welomschreven gevallen de koper schadeloos te stellen. 

 

280. In tegenstelling tot verklaringen en garanties zijn specifieke vergoedingsverplichtingen 

doorgaans niet aan contractuele beperkingen onderworpen434. De clausule bepaalt derhalve 

dat de verkoper gehouden is de koper “euro voor euro” schadeloos te stellen. 

 

§ 9. Betalingsmodaliteiten 

 

281. Het beschikken over een juridische grondslag om schadevergoeding te vorderen is 

weinig zinvol indien de schadevergoeding niet effectief kan bekomen worden (bv. wegens 

insolvabiliteit van de verkoper). Vandaar dat de koper enige zekerheid verlangt, die in de 

overnamepraktijk doorgaans de vorm aan neemt van een geblokkeerde rekening en een 

                                                 
431 M. BRINK, Due diligence: een beschouwing over het due diligence onderzoek volgens het Nederlands recht, 
Den Haag, Boom Juridische uitgevers, 2009, p. 321. 
432 B. BELLEN en F. WIJCKMANS, “De Belgische M&A-index”, T.R.V. 2010, p. 110. 
433 Y. VERLEISDONK, E. JANSSENS en M. WILKENHUYZEN, Due diligence, Gent, Larcier, 2007, nr. 408, p. 138. 
434 Hoewel dit, afhankelijk van de onderhandelingspositie van de verkoper, niet ondenkbaar is. 
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bankgarantie435. In groepsvennootschappen is het niet ondenkbaar dat van de andere 

groepsgeledingen een borgstelling of garantstelling wordt geëist436.  

 

A. Geblokkeerde rekening 

 

282. Bij een geblokkeerde rekening of “escrow-account” wordt een gedeelte van de 

koopprijs (vaak zo’n 10 à 20 procent) gestort op een bankrekening ten voordele van een 

mogelijke schuldeiser van een onderliggende rechtsverhouding437. De rekening staat meestal 

op naam van een neutrale derde, de escrowee genaamd, ofwel op een gemeenschappelijke 

naam van de mogelijke schuldenaar en schuldeiser. Na het zich al dan niet realiseren van de in 

de escrow-overeenkomst vastgelegde modaliteiten438, betaalt de escrowee de gestorte gelden 

(gedeeltelijk) uit aan de verkoper of de koper. De beoordeling of de modaliteiten al dan niet 

vervuld zijn komt toe aan de escrowee439.  

 

283. Deze techniek biedt het voordeel dat de koper nog een stuk van de koopprijs onder 

zich heeft zodat hij zeker is dat hij minstens via dat kanaal vergoed kan worden voor de 

geleden schade. Het is van belang daarbij uitdrukkelijk te bepalen of de schadevergoeding 

beperkt is tot dat bedrag, dan wel of de koper recht heeft op vergoeding van alle geleden 

schade440. Voor de verkoper biedt de escrow account dan weer  de geruststelling dat de koper 

de betrokken bedragen effectief op tafel gelegd heeft en er zich dus geen solvabiliteitsrisico 

stelt441. 

 

284.  De rekening wordt uiteraard slechts geblokkeerd voor een contractueel afgesproken 

periode. In de praktijk is deze veelal gelijk aan de termijn waarover de koper beschikt om 

eventuele inbreuken op de gegeven verklaringen en garanties te verhalen. Ook kan 

                                                 
435 J. VAN LANCKER, “De Escrow Agreement in het kader van overnameovereenkomsten”, V&F 1998, p. 317-
326. 
436 Y. VERLEISDONK, E. JANSSENS en M. WILKENHUYZEN, Due diligence, Gent, Larcier, 2007, nr. 385, p. 131. 
437 Hoewel escrow vele toepassingen kent, wordt, gelet op het onderwerp van dit werkstuk, enkel aandacht 
besteed aan de escrow in de context van bedrijfsovernames. Zie: C. DEHOUCK, “Kan escrow een alternatief voor 
documentair krediet bieden?”, DAOR 2004, p. 10-39. 
438 Veelal betreft dit het akkoord tussen partijen of een definitieve arbitrale of rechterlijke uitspraak. 
439 C. DEHOUCK, “Kan escrow een alternatief voor documentair krediet bieden?”, DAOR 2004, nr. 2, p. 11.  
440 J. VAN LANCKER, “De Escrow Agreement in het kader van overnameovereenkomsten”, V&F 1998, p. 317-
326. 
441 Evenwel heerst er discussie over de tegenwerpelijkheid van de escrow-account ten aanzien van derden. 
Immers, het numerus clausus-beginsel impliceert dat geen zakelijke rechten kunnen worden gecreëerd buiten de 
wetgever om. De tegenwerpelijkheid van de escrow-account wordt evenwel aanvaard door ze als 
kwaliteitsrekening te beschouwen. Zie: C. DEHOUCK, “Kan escrow een alternatief voor documentair krediet 
bieden?”, DAOR 2004, nr. 49-52, pp. 29-32 en verwijzingen aldaar. 
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afgesproken worden dat de geblokkeerde som geleidelijk afneemt naarmate de tijd vordert en 

er zich geen schadegevallen voordoen. Het verdient bovendien aanbeveling op te nemen dat 

de rente toekomt aan de partij die de som uiteindelijk ontvangt. 

 

B. Bankgarantie 

 

285. De bankgarantie is een techniek waarbij de bank er zich onvoorwaardelijk toe verbindt 

een bedrag aan de begunstigde uit te betalen in geval van wanprestatie door diens 

medecontractant442. Het verschil met de escrow account is te vinden bij het gegeven dat de 

verkoper bij een bankgarantie vanaf de eerste dag de volledige beschikking krijgt over de 

koopprijs. In de praktijk verdient de escrow account echter de voorkeur daar een bankgarantie 

vrij duur is en het voor de verkoper als nadeel heeft dat die een zekerheid zal dienen te 

verschaffen443.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
442 D. DE MAREZ, “De beoordeling van het beroep op een bankgarantie op eerste (gemotiveerd) verzoek”, A.J.T. 2000-01, p. 
320-327. 
443 B. BELLEN en F. WIJCKMANS, “M&A Survey”, T.R.V. 2008, p. 134. 
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TITEL  V. 
DUE DILIGENCE IN GENOTEERDE VENNOOTSCHAPPEN 

 

286. Wanneer de effecten van de doelwitvennootschap zijn toegelaten tot de verhandeling 

op een Belgische of buitenlandse gereglementeerde markt444, dient rekening gehouden te 

worden met het keurslijf aan financiële regelgeving. Algemene doelstelling daarbij is het 

verzekeren van de transparantie, de integriteit en de goede werking van de markt door het 

publiek en de houders van effecten op gelijke wijze de nodige informatie ter beschikking te 

stellen, zodoende dat zij de invloed ervan op de positie, het bedrijf en de resultaten van de 

emittent kunnen beoordelen (art. 5 Besluit Periodieke Informatieverplichtingen445). 

Uitgangspunt blijft evenwel dat op de vennootschap geen verplichting rust om informatie 

publiek te maken, behoudens andersluidende wettelijke bepaling. Een algemene verplichting 

inzake transparantie wordt immers niet aanvaard, zelfs niet ten aanzien van genoteerde 

vennootschappen446. 

 

287. Aangezien het aandelenkapitaal in een genoteerde vennootschap sterk verspreid is 

over de zogenaamde “free float”, zal controle vaak slechts verworven kunnen worden door 

middel van een openbaar overnamebod op alle uitstaande stemrechtverlenende effecten van 

de doelwitvennootschap. Desgevallend dient men zich te conformeren aan de Overnamewet447 

en het Overnamebesluit448. Het openbaar overnamebod valt derhalve te onderscheiden van de 

techniek die tot nog toe aan bod is gekomen, meer bepaald de onderhandse overdracht van 

een controleparticipatie waarbij onderhandelingen gevoerd worden met het oog op het sluiten 

van een acquisitieovereenkomst. Daar een volledige bespreking van het openbaar 

overnamebod het opzet van dit werkstuk overstijgt, wordt de regeling enkel toegelicht daar 

waar relevant in het licht van het onderwerp van dit werkstuk (hoofdstuk 1)449. Daarbij kan 

                                                 
444 Voor België betreft het “Eurolist by Euronext”, de “Trading-Facility”-markt, de markt voor afgeleide 
producten van Euronext Brussels en de secundaire buitenbeursmarkt van de lineaire obligaties, de gesplitste 
effecten en de schatkistcertificaten. Zie: de mededeling van 8 maart 2006 van de lijst van de Belgische 
gereglementeerde markten, B.S. 8 maart 2006.  
445 Het koninklijk besluit van 14 november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële 
instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt, B.S. 3 december 2007. 
446 P. VAN OMMESLAGHE,  “L’acquisition du controle d’une société anonyme et l’information de l’acquéreur” , 
in Mélanges R.O. Dalcq, Brussel, Larcier, 1994, p. 597 en B. FERON en B. TAEVERNIER, Principes généraux du 
droit des marchés financiers, Brussel, Larcier, 1997, p. 168-172. 
447 De wet van 1 april 2007 op de openbare overnamebiedingen, B.S. 26 april 2007. 
448 Het koninklijk besluit van 27 april op de openbare overnamebiedingen, B.S. 23 mei 2007. 
449 Voor een bespreking van de vernieuwde overnamereglementering: zie: H. DE WULF en C. VAN DER ELST, 
De Belgische overnamewetgeving na de hervorming van 2007, Antwerpen, Intersentia, 2008; R. FELTKAMP, F. 
BENOIT en G. T’JONCK, De nieuwe OBA-wet. La nouvelle loi OPA, Brussel, Bruylandt, 2008 en Y. DE CORDT, 
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reeds opgemerkt worden dat de overnamereglementering de aan het openbaar overnamebod 

voorbereidende fase, waarin het due diligence onderzoek te situeren valt, niet als dusdanig 

regelt. 

 

288. Daarnaast wordt zich de vraag gesteld of informatie die in de data room ter 

beschikking gesteld wordt aan de kandidaat-koper(s) voorkennis kan uitmaken in de zin van 

artikel 2, 14° van de Wet Financieel Toezicht450. En, in bevestigend geval, in welke mate de 

praktijk van due diligence verzoenbaar is met het verbod op misbruik van voorkennis 

(hoofdstuk 2).  

 

289.  Volledigheidshalve dient daarenboven gewezen te worden op de 

belangenconflictregeling die in genoteerde vennootschappen aanzienlijk verschilt van deze in 

besloten vennootschappen. Bij de beoordeling door het bestuur van het verzoek tot due 

diligence dient niet alleen artikel 523 W.Venn. nageleefd te worden indien een bestuurder 

eveneens verkopend aandeelhouder is, maar eveneens artikel 524 W.Venn. wanneer een 

verkoper een met de genoteerde vennootschap verbonden rechtspersoon is. Evenwel beperk ik 

me er toe dit onderwerp niet verder te behandelen451.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
P. HAMER en P. LAMBRECHT, La réforme de la réglementation sur les offres publiques d’acquisition, Waterloo, 
Kluwer, 2007. 
450 De wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, B.S. 4 
september 2002. 
451 Voor een uitgebreide bespreking daarover zie: Y. VERLEISDONK, E. JANSSENS en M. WILKENHUYZEN, Due 
diligence, Gent, Larcier, 2007, p. 112-124 en verwijzingen aldaar.  
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HOOFDSTUK 1. HET OPENBAAR OVERNAMEBOD  
 

§ 1. Het verplicht versus vrijwillig overnamebod 

 

290. De overnamereglementering onderscheidt het verplicht openbaar overnamebod van het 

vrijwillig openbaar overnamebod. Wanneer men, ten gevolge van eigen verwerving of 

verwerving in onderling overleg452 meer dan 30% van de stemrechtverlenende effecten bezit 

in een vennootschap met statutaire zetel in België waarvan minstens een gedeelte van haar 

stemrechtverlenende effecten is toegelaten tot de verhandeling op een Belgische 

gereglementeerde markt, is men verplicht een openbaar overnamebod uit te brengen op het 

geheel van de stemrechtverlenende effecten en de CBFA daarvan in kennis te stellen (art. 5 

Overnamewet). Het vrijwillig openbaar overnamebod dient uitgebracht te worden op alle 

stemrechtverlenende effecten die nog niet in het bezit zijn van de bieder, op voorwaarde dat 

het bod voldoet aan de voorwaarden bepaald in artikel 3 van het Overnamebesluit453 en de 

CBFA onverwijld in kennis wordt gebracht van de intentie om het bod uit te brengen (art. 5 

Overnamebesluit).  

 

291. De nood aan due diligence is het grootst wanneer de bieder niet bekend is met de 

doelwitvennootschap (bv. als buitenstaander), of er slechts een beperkte band mee heeft (bv. 

als minderheidsaandeelhouder). Vandaar dat veelal geen due diligence onderzoek plaats vindt 

indien de bieder verplicht is een openbaar overnamebod uit te brengen, daar hij, gelet op zijn 

controleparticipatie, reeds via “zijn” bestuurders de facto op de hoogte zal zijn van alle 

vennootschapsinterne informatie of reeds een due diligence onderzoek werd uitgevoerd bij de 

onderhandse verwerving dat aanleiding gaf tot het verplicht overnamebod454. Bovendien kan 

men niet onderuit aan het bod en zal het bod geschieden tegen de wettelijk bepaalde 

minimumprijs455, waardoor due diligence weinig meerwaarde biedt. Bij het vrijwillig 

                                                 
452 De notie wordt verduidelijkt in artikel 1, § 1, 5° van het Overnamebesluit.  
453 Het betreft onder meer de verplichting de voor de verwezenlijking van het bod noodzakelijke middelen 
beschikbaar te maken en te blokkeren, en, in geval van een ruilaanbod, de verplichting om over de als 
tegenprestatie aan te bieden effecten te beschikken of de bevoegdheid te hebben om ze uit te geven of te 
verwerven (art. 3, 2° en 3° Overnamebesluit). De verplichting is bekend als de zogenaamde “certainty of funds”. 
454 Aldus werd geen due diligence onderzoek uitgevoerd bij het verplicht openbaar overnamebod van Eckert & 
Ziegler en SMI op IbT Bebig. Het prospectus is te raadplegen op www.cbfa.be. 
455 Artikel 53 van het Overnamebesluit bepaalt dat de prijs van het verplicht bod minstens gelijk moet zijn aan 
het hoogste van (1) de hoogste prijs, die over een periode van 12 maanden vóór de aankondiging van het bod 
werd betaald voor de betrokken effecten door de bieder of een in onderling overleg handelende persoon en (2) 
het gewogen gemiddelde van de verhandelingsprijzen op de meest liquide markt voor de betrokken effecten over 
de dertig laatste kalenderdagen voor het ontstaan van de biedplicht. 
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openbaar overnamebod daarentegen wordt een indicatief bod ter kennis gebracht aan de 

doelwitvennootschap, gepaard met een verzoek tot due diligence, op grond waarvan kan 

beslist worden om al dan niet een bindend bod uit te brengen456.  

 

§ 2. Het vriendschappelijk versus vijandig overnamebod 

 

292. De bieder is evenwel in sterke mate afhankelijk van de medewerking van het bestuur 

van de doelwitvennootschap om informatie te bekomen. Immers, de vennootschapsrechtelijke 

discretieplicht verzet zich er tegen dat vennootschapsinterne informatie wordt vrijgegeven aan 

derden, tenzij zulks in het belang is van de vennootschap457. Afhankelijk van de visie van het 

bestuur van de doelwitvennootschap dienaangaande wordt het bod als vriendschappelijk of 

vijandig bestempeld458. Zo het bod als vriendschappelijk wordt beschouwd, zal het bestuur de 

nodige medewerking verlenen en vindt, na ondertekening van een 

geheimhoudingsovereenkomst gecombineerd met een standstill459, due diligence plaats460. 

 

293. Wordt het bod echter als vijandig beschouwd, zal de bieder niet in staat gesteld 

worden een due diligence onderzoek uit te voeren461. De vijandige bieder fundeert zijn bod 

derhalve op louter publiek toegankelijke informatie, zonder dat hem de mogelijkheid geboden 

wordt deze zelfs nog maar te verifiëren. Ten aanzien van genoteerde vennootschappen gelden 

echter wel een aantal verruimde openbaarmakingsverplichtingen, zowel periodiek (het 

jaarlijks financieel verslag, het optioneel jaarlijks communiqué, het halfjaarlijks financieel 

verslag en de tussentijdse verklaring), als occasioneel (voorkennis)462, op grond waarvan een 

due diligence beperkt tot openbare informatiebronnen een beter beeld kan opleveren dan in 

besloten vennootschappen.  

 

                                                 
456 Y. VERLEISDONK, E. JANSSENS en M. WILKENHUYZEN, due diligence, Gent, Larcier, 2007, nr. 334, p. 112. 
457 Zie hoofdstuk 2 van titel 2 over de draagwijdte van de vennootschapsrechtelijke discretieplicht. 
458 P. HAMER en D. CONEM, “La procedure d’offre publique d’acquisition, le rôle du conseil d’administration, les 
mesures de défense et la due diligence”, in La reforme de la réglementation sur les offres publiques 
d’acquisition, Waterloo, Kluwer, 2007, nr. 103, p. 103. 
459 De zogenaamde “non-disclosure and abstention agreement of NDAA”. Zie M. BRINK, Due diligence: een 
beschouwing over het due diligence onderzoek volgens het Nederlands recht, Den Haag, Boom Juridische 
Uitgevers, 2009, p. 169. 
460 Aldus vond een uitgebreide due diligence plaats naar aanleiding van het vriendschappelijk openbaar 
overnamebod van Matrix op Docpharma en van Banimmo op Immo-North Plaza. 
461 Evenwel is het niet ondenkbaar dat, onder druk van de aandeelhouders, het bestuur alsnog toestaat een due 
diligence te verrichten. Zie: M. P. NIEUWE WEME, G. VAN SOLLINGE, R. P. TEN HAVE en L. J. HIJMANS VAN 
DEN BERG, Handboek openbaar bod, Kluwer, 2008, p. 578.  
462 Voor een bespreking van de informatieverplichtingen van genoteerde ondernemingen: zie de circulaire van de 
CBFA FMI/2007_02 van 9 december 2009, te raadplegen op www.cbfa.be. 
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294. In dit verband dient bovendien gewezen te worden op artikel 34 van het Besluit 

Periodieke Informatieverplichtingen dat bepaalt dat het jaarverslag een opsomming en, in 

voorkomend geval, een toelichting dient te geven bij een aantal elementen voor zover zij van 

aard zijn gevolgen te hebben in geval van een openbare overnamebieding463. Het betreft: 

− de kapitaalstructuur, in voorkomend geval, onder vermelding van de verschillende soorten 

aandelen en, voor elke soort aandelen, van de rechten en plichten die eraan verbonden zijn 

en het percentage van het geplaatste kapitaal dat erdoor wordt vertegenwoordigd; 

− wettelijke of statutaire overdrachtsbeperkingen; 

− houders van effecten met bijzondere zeggenschapsrechten, inclusief beschrijving; 

− het mechanisme voor de controle van enig aandelenplan voor werknemers wanneer de 

zeggenschapsrechten niet rechtstreeks door de werknemers worden uitgeoefend; 

− wettelijke of statutaire stemrechtbeperkingen;  

− regels voor de benoeming en vervanging van de leden van het bestuursorgaan en voor de 

wijziging van de statuten van de emittent; 

− de bevoegdheden van het bestuursorgaan, met name wat de mogelijkheid tot uitgifte of 

inkoop van aandelen betreft; 

− belangrijke overeenkomsten waarbij de emittent partij is en die in werking treden, 

wijzigingen ondergaan of aflopen in geval van een wijziging van controle over de emittent 

na een openbaar overnamebod, alsmede de gevolgen daarvan, behalve indien zij zodanig 

van aard zijn dat openbaarmaking ervan de emittent ernstig zou schaden; deze afwijkende 

regeling is niet van toepassing indien de emittent specifiek verplicht is tot 

openbaarmaking van dergelijke informatie op grond van andere wettelijke vereisten; 

− tussen de emittent en haar bestuurders of werknemers gesloten overeenkomsten die in 

vergoedingen voorzien wanneer, naar aanleiding van een openbaar overnamebod, de 

bestuurders ontslag nemen of zonder geldige reden moeten afvloeien of de tewerkstelling 

van de werknemers beëindigd wordt. 

Doelstelling van de regeling is om de transparantie te bevorderen van de door de emittent 

opgezette beschermingsconstructies464, waardoor een vijandige bieder een minimale 

bescherming krijgt. Men is echter geheel terecht niet zo ver willen gaan om due diligence 

verplicht te stellen bij openbare overnamebiedingen, daar het vennootschapsbelang primeert 

op het belang van de bieder.  

                                                 
463 De verplichting vloeit voort uit artikel 10 van de richtlijn 2004/25/EG van het Europees Parlement en de Raad 
van 21 april 2004 betreffende het openbaar overnamebod. 
464 Circulaire van de CBFA FMI/2007_02 van 9 december 2009, p. 20. 
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§ 3. Het voorwaardelijk overnamebod 

 

295. Het vrijwillig openbaar overnamebod geschiedt vaak onder de voorwaarde dat de due 

diligence leidt tot een voor de bieder genoegdoenend resultaat. In dit verband dient gewezen 

te worden op artikel 17, 3° van het Overnamebesluit, dat bepaalt dat het bod slechts mag 

worden ingetrokken wanneer, buiten de wil van de bieder om, niet is voldaan aan een door de 

CBFA toegelaten voorwaarde van het bod, die de kennisgeving aan de CBFA van het 

voornemen om een bod uit te brengen voorkomt. Daar de bepaling enkel van toepassing is op 

de gestanddoeningsvoorwaarden van het bod, levert artikel 17, 3° van het Overnamebesluit 

geen problemen op. De voorwaarde dat de due diligence leidt tot een voor de bieder 

genoegdoenend resultaat is immers een voorwaarde tot het uitbrengen van een bod, waardoor 

de bepaling geen toepassing vindt465. Evenwel dient men er zich voor te behoeden dat de 

voorwaarde niet als zuiver potestatief kan beschouwd worden466. 

 

§ 4. Gelijke behandeling 

 

296. Eerder is het vraagstuk van gelijke behandeling inzake informatieverstrekking in 

besloten vennootschappen reeds aan bod gekomen467. Naar aanleiding van een openbaar 

overnamebod dient evenwel rekening gehouden te worden met een aantal bijzonderheden 

dienaangaande.  

 

A. Informatieverstrekking aan de tegenbieder(s) 

 

297. De doelwitvennootschap dient zich goed te beraden alvorens informatie in het kader 

van een due diligence ter beschikking gesteld wordt, zelfs aan een “bevriende” bieder468. 

Artikel 40, § 2 van het Overnamebesluit bepaalt immers dat, inzake de informatieverstrekking 

door de doelvennootschap, de bieder, de tegenbieder en de hogere bieder op voet van 

gelijkheid dienen behandeld te worden. De onderliggende idee is dat een “level playing field” 

                                                 
465 M. P. NIEUWE WEME, G. VAN SOLLINGE, R. P. TEN HAVE en L. J. HIJMANS VAN DEN BERG, Handboek 
openbaar bod, Kluwer, 2008, p. 474. 
466 Zie hoofdstuk 3 van titel IV. 
467 Zie hoofdstuk 2 van deze titel.  
468 D. NAPOLITANO en M. WYCKAERT, “Is er leven na de beurs?: introductie tot de ‘going private’-operatie naar 
Belgisch recht”, T.R.V. 2002, nr. 63, p. 188 en M. P. NIEUWE WEME, G. VAN SOLLINGE, R. P. TEN HAVE en L. 
J. HIJMANS VAN DEN BERG, Handboek openbaar bod, Kluwer, 2008, p. 593-595.  
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de concurrentie stimuleert, waardoor een hogere biedprijs kan bekomen worden469. Bijgevolg 

dient de doelwitvennootschap dezelfde (due diligence) informatie ter beschikking te stellen 

aan alle bieders, inclusief degenen die zij als vijandig beschouwd470. Evenwel kunnen  

modaliteiten, zoals geheimhouding en fasering van de informatie, in aanmerking genomen 

worden471.  

 

B. Informatieverstrekking aan de effectenhouders 

 

298. In de context van het openbaar overnamebod rijst de vraag of de aandeelhouders van 

de doelwitvennootschap het recht hebben dezelfde (due diligence) informatie te ontvangen als 

de bieder, niet in het minst wanneer de bieder meederheidsaandeelhouder is. Noch de 

overnamereglementering, noch een algemeen principe inzake transparantie leggen echter een 

dergelijke verplichting op472. Het verschil in behandeling kan derhalve gerechtvaardigd 

worden op grond van het gegeven dat de effectenhouders zich in andere omstandigheden 

bevinden dan de bieder(s), daar hen een uitstapmogelijkheid geboden wordt, evenals dat het 

vennootschapsbelang erbij gebaat is dat de informatie vertrouwelijk blijft.  

 

299. Bovendien worden de belangen van de aandeelhouders in voldoende mate 

gewaarborgd door het prospectus en de memorie van antwoord, die beide goedgekeurd dienen 

te worden door de CBFA473. 

 

1. Het prospectus 

 

300. Het prospectus vermeldt de voorwaarden van het bod en bevat de nodige gegevens om 

de effectenhouders van de doelvennootschap in staat te stellen zich een gegrond oordeel te 

                                                 
469 Voor een kritische bemerking over de wenselijkheid van een dergelijke uitzondering, zie : O. CLEVENBERGH, 
“La communication d’informations confidentielles dans le cadre des “due diligence”, en particulier dans le cas 
des sociétés cotées”, T.B.H. 2005/2, nr. 38, p. 134. 
470 Aldus werd naar aanleiding van het openbaar overnamebod op Innogenetics bij wijze van due diligence 
dezelfde informatie ter beschikking gesteld aan de vijandelijke tegenbieder Gen-probe als aan het bevriende 
Solvay. Het Prospectus is te raadplegen op www.cbfa.be. 
471 M. P. NIEUWE WEME, G. VAN SOLLINGE, R. P. TEN HAVE en L. J. HIJMANS VAN DEN BERG, Handboek 
openbaar bod, Kluwer, 2008, p. 595. 
472 Het bestaan van een algemene verplichting tot transparantie wordt overigens niet aanvaard. Zie: P. VAN 
OMMESLAGHE, “L’acquisition du controle d’une société anonyme et l’information de l’acquéreur”  , Mélanges 
R.O. Dalcq, Brussel, Larcier, 1994, p. 597 ; B. FERON en B. TAEVERNIER, Principes généraux du droit des 
marchés financiers, Bruxelles, Larcier, 1997, p. 168-172. 
473 O. CLEVENBERGH, “La communication d’informations confidentielles dans le cadre des “due diligence”, en 
particulier dans le cas des sociétés cotées”, T.B.H. 2005/2, nr. 44, p. 136. 



Titel V. Due diligence in genoteerde vennootschappen 

 122 

vormen over de verrichting, rekening houdende met de eigenschappen van de bieder, van de 

doelvennootschap, van de effecten waarop het bod slaat en, in geval van een ruilbod, van de 

als tegenprestatie aangeboden effecten (art. 3, § 1 Overnamewet). Wanneer informatie uit de 

due diligence doorslaggevend is, kan de CBFA derhalve eisen dat deze informatie dient 

opgenomen te worden in het prospectus474. 

 

2. De memorie van antwoord 

 

301. De memorie van antwoord wordt opgesteld door het bestuursorgaan van de 

doelwitvennootschap en omvat het met redenen omklede standpunt omtrent het bod (art. 24, § 

1, 3° Overnamewet). Overeenkomstig artikel 28, § 1, 1° en 2° van het Overnamebesluit dient 

daarbij rekening gehouden te worden met (1) de belangen van de effectenhouders, (2) de 

belangen van de schuldeisers, (3) de belangen van de werknemers in het licht van de 

werkgelegenheid en (4) de strategische doelstellingen van de bieder voor de 

doelvennootschap en haar vermoedelijke gevolgen voor haar resultaten, werkgelegenheid en 

vestigingsplaatsen475. Sedert de Tractebel zaak is duidelijk geworden dat de 

belangenconflictregeling niet van toepassing is op bestuurders belast met het opstellen van de 

memorie van antwoord die de bieder in feite vertegenwoordigen476. Niet onbelangrijk daarbij 

is dat het andersluidende standpunt van individuele bestuurders afzonderlijk dient vermeld te 

worden (art. 29, § 1 Overnamewet), evenals of de bestuurders, in hun hoedanigheid van 

effectenhouders, zelf op het bod zullen ingaan, dan wel of de effectenhouders die zij in feite 

vertegenwoordigen ingaan op het bod (art. 28, § 2 Overnamebesluit). De bescherming bestaat 

erin dat het bestuur bij het opstellen van de memorie van antwoord rekening zal houden met 

alle relevante gegevens, inclusief informatie die niet voor de aandeelhouders toegankelijk is.  

 

§ 5. Resultaatsverwerking 

 

302. Due diligence werd gedefinieerd als een redelijk en zorgvuldig onderzoek met het oog 

op risicobeheersing. In het kader van een onderhandse overdracht werd reeds verduidelijk hoe 

risicoallocatie conventioneel kan geschieden, dan wel hoe zij bij gebreke daarvan dient 

                                                 
474 Y. VERLEISDONK, E. JANSSENS en M. WILKENHUYZEN, Due diligence, Gent, Larcier, 2007, nr. 344, p. 115. 
475 In de praktijk wordt daarbij gebruikt maakt van een advies van een onafhankelijk financieel deskundige, een 
zogenaamd “fairness opinion”. Zie N. VAN CROMBRUGGE, “rechten en plichten van bestuurders bij 
onderhandelingen over de overname van hun vennootschap”, DAOR 2003, p. 12. 
476 C. CROES, “Het openbaar ruilbod op Tractebel: de rechtspraktijk herademt”, T.R.V. 2001, p. 107-112, noot 
onder Brussel 19 januari 2001. 
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verwacht te worden477. In het kader van een openbaar overnamebod is de positie van de bieder 

in dit verband heel precair. Bij gebreke aan een duidelijk te onderscheiden wederpartij, 

kunnen immers geen verklaringen en garanties, bijkomende voorwaarden en modaliteiten 

geëist worden478. Een beroep op de wilsgebreken, wettelijke vrijwaring of precontractuele 

fout zal evenmin soelaas bieden. Due diligence vormt derhalve het enige wapen tegen 

teleurstellingen achteraf, in de zin dat op basis van de resultaten van het due diligence 

onderzoek kan besloten worden geen openbaar overnamebod uit te brengen of dat 

blootgelegde risico’s reeds in rekenschap genomen worden bij de bepaling van de biedprijs.  

 

303. Het belang van een grondig uitgevoerd due diligence onderzoek kan in dergelijk geval 

niet genoeg onderstreept worden. Nochtans belet dit gegeven niet dat in de praktijk, zo het 

bestuur van de doelwitvennootschap weigert een due diligence toe te staan, alsnog een 

openbaar overnamebod wordt uitgebracht. Gevallen waarbij geen due diligence werd 

uitgevoerd zijn het vijandig overnamebod van Mittal op Arcelor en dat van Belgacom op 

Telindus. Een beperkte due diligence, vaak uitsluitend gericht op verificatie van publieke en 

financiële gegevens, vond plaats naar aanleiding van het openbaar overnamebod van Belgian 

Nylon Industries op Associated Weavers, van Autogrill op Carestel, van Norddeutsche 

Affinerie op Cumerio en bij het inmiddels berucht geworden openbaar overnamebod van het 

bankenconsortium RFS (Royal Banc of Scotland, Fortis en Santander) op ABN AMRO479. In 

dergelijk geval is het ten zeerste aan te raden om de weigering tot due diligence of de geringe 

diepgang uitdrukkelijk op te nemen in het prospectus, teneinde mogelijke aansprakelijkheid 

wegens onvolledige of misleidende informatie ten aanzien van de effectenhouders op grond 

van artikel 21 van de Overnamewet te vermijden480. 

 

304. Eerder werd de stelling verdedigd dat het achterwege laten van of onzorgvuldig 

uitgevoerd due diligence onderzoek aanleiding kan geven tot bestuurdersaansprakelijkheid in 

hoofde van de rechtspersoon die optreedt als koper481. Voor wat betreft het openbaar 

                                                 
477 Zie titel III en IV. 
478 M. BRINK, Due diligence: een beschouwing over het due diligence onderzoek volgens het Nederlands recht, 
Den Haag, Boom Juridische uitgevers, 2009, p. 164; P. VAN OMMESLAGHE, L’acquisition du controle d’une 
société anonyme et l’information de l’acquéreur, Mélanges R.O. Dalcq, Brussel, Larcier, 1994, p. 603. 
479 De prospectussen zijn te raadplegen op de website van de CBFA, www.cbfa.be, onder de link openbare 
overnamebiedingen.  
480 Aldus vermeldt het prospectus van het openbaar overnamebod Mittal zich enkel gebaseerd heeft op publiek 
toegankelijke informatie betreffende Arcelor, en derhalve het gevaar bestaat dat Mittal zich mogelijkerwijze 
blootstelt aan ongekende risico’s. 
481 Zie hoofdstuk 5 van titel I. 
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overnamebod is enige nuancering echter op zijn plaats. De mogelijkheid dat het bestuur 

aansprakelijk gesteld wordt voor een mislukt overnamebod waarbij due diligence werd 

geweigerd of slechts in beperkte mate werd toegestaan is niet echt bevorderend voor het 

zakelijk verkeer, des te meer daar fusies en overnames een centrale rol vervullen in de 

economie. Daarbij stellen dat bestuurdersaansprakelijkheid uitgesloten is, kan evenmin de 

bedoeling zijn. De feitelijke omstandigheden, niet in het minst het gedrag van het 

bestuursorgaan, zullen daarbij doorslaggevend zijn.  
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HOOFDSTUK 2. VOORKENNIS  
 

§ 1. Begripsomschrijving 

 

305. De notie voorkennis wordt omschreven als (1) elke niet openbaar gemaakte informatie 

die (2) nauwkeurig is, (3) rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking heeft op één of meer 

emittenten van financiële instrumenten of op één of meer financiële instrumenten, en (4) die, 

indien zij openbaar zou worden gemaakt, de koers van deze financiële instrumenten of deze 

van daarvan afgeleide financiële instrumenten aanzienlijk zou kunnen beïnvloeden (art. 2, 14° 

Wet Financieel Toezicht). Informatie wordt derhalve als voorkennis beschouwd indien zij 

cumulatief beantwoordt aan volgende vier voorwaarden. 

 

A. Niet openbaar gemaakte informatie 

 

306. Het criterium om uit te maken of bepaalde informatie al dan niet openbaar is, betreft 

de vraag naar de beschikbaarheid van de desbetreffende informatie voor het 

beleggerspubliek482. Informatie is derhalve openbaar indien de markt de mogelijkheid 

gekregen heeft om ze te evalueren en te absorberen483. De discussie rijst evenwel of de 

informatie toegankelijk dient te zijn voor alle investeerders, dan wel of het volstaat indien het 

geïnteresseerde publiek er kennis van heeft484.  

 

B. Nauwkeurige informatie 

 

307. Informatie wordt geacht nauwkeurig te zijn indien zij betrekking heeft op een situatie 

of gebeurtenis die bestaat, heeft bestaan of waarvan redelijkerwijze mag worden aangenomen 

dat zij zal ontstaan en indien zij specifiek genoeg is om er een conclusie uit te trekken omtrent 

de mogelijke invloed van bovenbedoelde situatie of gebeurtenis op de koers van financiële 

instrumenten of van daarvan afgeleide financiële instrumenten (art. 2, 14°, lid 5 Wet 

Financieel Toezicht). Concreet betekent dit dat de informatie een bepaalde specificiteit of 

                                                 
482 Onder het beleggerspubliek dient een kennerspubliek verstaan te worden. Zie M. TISON en F. RAVELINGIEN, 
“Misbruik van voorwetenschap in Belgisch recht”, in Belgisch kapitaalmarktenrecht op de Europese leest, 
Antwerpen, Intersentia, 2007, nr. 9, p. 353. 
483 K. GEENS en M. WAUTERS, “Insider trading en andere vormen van marktmisbruik” in Financiële wetgeving. 
De tussenstand 2004, Kalmthout, Biblo, 2005, p. 397. 
484 J. DE VOGELE, “De bestuurder van een naamloze vennootschap en diens individuele rechten op informatie: 
controlerecht en discretieplicht”, DAOR 2007, p. 15. 
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inhoud dient te hebben op grond waarvan een redelijk handelend belegger een conclusie kan 

nemen betreffende het verdere koersverloop. Het is echter niet vereist dat de informatie zeker 

is, maar geruchten op zich volstaan niet485.  

 

C. Informatie m.b.t. één of meer (emittenten van) financiële instrumenten 

 

308. Verder is vereist dat de informatie rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking heeft op 

één of meer (emittenten van) financiële instrumenten. De bepaling viseert derhalve zowel 

vennootschapsinterne als vennootschapsexterne informatie en zelfs algemene 

marktinformatie486. Informatie die uitsluitend betrekking heeft op het gedrag van de emittent 

is vennootschapsintern, terwijl informatie die betrekking heeft op de emittent of zijn 

financiële instrumenten vennootschapsextern is487. Onder algemene marktinformatie dient 

informatie van economische, politieke, sociale, wetenschappelijke … aard verstaan te 

worden488.  

 

D. Koersgevoelige informatie 

 

309. Tot slot is vereist dat, indien de informatie openbaar zou worden gemaakt, de koers 

van deze financiële instrumenten of deze van daarvan afgeleide financiële instrumenten 

aanzienlijk zou kunnen beïnvloeden. De beoordeling gebeurt aan de hand van de “reasonable 

investor test”: er dient nagegaan te worden of een redelijk handelende belegger naar 

waarschijnlijkheid van de informatie zou gebruik maken om er zijn beleggingsbeslissing 

minstens ten dele op te baseren (art. 2, 14°, lid 4 Wet Financieel Toezicht).  Onder de notie 

redelijk handelend belegger dient men een normaal en zorgvuldig professioneel geplaatst in 

dezelfde omstandigheden te verstaan489. De appreciatie gebeurt op basis van de feitelijke 

omstandigheden op het moment van de betrokken handeling, zonder rekening te houden met 

de latere werkelijke evolutie490. Het volstaat bijgevolg dat de koersbeïnvloeding slechts 

                                                 
485 M. TISON en F. RAVELINGIEN, “Misbruik van voorwetenschap in Belgisch recht”, in Belgisch 
kapitaalmarktenrecht op de Europese leest, Antwerpen, Intersentia, 2007, nr. 10, p. 354. 
486 Parl. St. Kamer 2001-02, DOC 50 1842/001, p. 39. 
487 D. DEVOS, "Les opérations d’initiés en droit positif belge”, Bank. Fin. 1991, p. 460.  
488 Zoals het rentebeleid, aanslagen, … Zie: J. VAN LANCKER en K. VERDOODT, “Nieuwe regels inzake 
marktmanipulatie en misbruik van voorkennis”, T.R.V. 2003, p. 58.  
489 M. TISON en F. RAVELINGIEN, “Misbruik van voorwetenschap in Belgisch recht”, in Belgisch 
kapitaalmarktenrecht op de Europese leest, Antwerpen, Intersentia, 2007, nr. 17, p. 358. 
490 J. DE VOGELE, “De bestuurder van een naamloze vennootschap en diens individuele rechten op informatie: 
controlerecht en discretieplicht, DAOR 2007, p. 18. 
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potentieel is, in de zin dat men voor de openbaarmaking een zekere graad van 

waarschijnlijkheid kon verwachten dat de koers ten gevolge van de bekendmaking zou 

fluctueren. Het gegeven dat de bekendmaking naderhand een daadwerkelijke koerswijziging 

heeft te teweeg gebracht, betekent niet noodzakelijkerwijze dat de informatie als 

koersgevoelig dient beschouwd te worden491. Omgekeerd zal de bekendmaking die geen 

koersbeweging tot gevolg gehad heeft, niet automatisch het potentieel koersbeïnvloedend 

karakter ontkrachten. De nadruk ligt dus niet op de omvang van het potentiële koersverschil, 

maar wel op de eigenheid van de informatie om de beslissingen van de beleggers te kunnen 

beïnvloeden, zelfs al is het effect op de koers in werkelijkheid onbestaande492.  

 

310. Informatie die ter beschikking gesteld wordt in de data room kan aan de 

begripsomschrijving voldoen, aangezien zij (1) niet openbaar is, vermits de informatie enkel 

toegankelijk is voor de potentiële koper, (2) voldoende nauwkeurig kan zijn, (3) doorgaans 

van vennootschapsinterne aard is en (4) mogelijkerwijze een koersbeïnvloedend effect heeft. 

Er valt op te merken dat voorkennis niet gelijk valt te stellen met vertrouwelijke informatie, 

zoals klantenlijsten en het businessplan, daar dergelijke informatie veelal onvoldoende 

nauwkeurig is of niet koersgevoelig is493. De kwalificatie tot voorkennis dient bovendien 

afzonderlijk gemaakt te worden per document494.  

 

§ 2. Onmiddellijke openbaarmaking 

 

311. Artikel 10, § 1, lid 1 van de Wet Financieel Toezicht verplicht de emittent om 

voorkennis die rechtstreeks op hem betrekking heeft onmiddellijk openbaar te maken. 

Evenwel is uitstel van openbaarmaking mogelijk , zij het op eigen verantwoordelijkheid van 

de emittent, wanneer die van oordeel is dat (1) de onmiddellijke openbaarmaking zijn 

rechtmatige belangen kan schaden, (2) het uitstel van openbaarmaking de markt niet dreigt te 

misleiden, (3) de vertrouwelijkheid van de informatie kan gewaarborgd worden, hetgeen 

impliceert dat de personen die toegang hebben tot de dataroom gehouden zijn door hun 

beroepsgeheim of een geheimhoudingsovereenkomst hebben aangegaan, en (4) de CBFA 
                                                 
491 J. VAN LANCKER en K. VERDOODT, “Nieuwe regels inzake marktmanipulatie en misbruik van voorkennis”, 
T.R.V. 2003, p. 59. 
492 K. GEENS en M. WAUTERS, “Insider trading en andere vormen van marktmisbruik” in Financiële wetgeving. 
De tussenstand 2004, Kalmthout, Biblo, 2005, p. 393. 
493 K. GEENS en M. WYCKAERT, “Discretie of transparantie in het vennootschapsbelang”, in Van alle markten: 
liber amicorum Eddy Wymeersch, Antwerpen, Intersentia, 2008, p. 537-538. 
494 D. NAPOLITANO en M. WYCKAERT, “Is er leven na de beurs?: introductie tot de ‘going private’-operatie naar 
Belgisch recht”, T.R.V. 2002, nr. 58, p. 187. 
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onverwijld in kennis gesteld wordt van het uitstel (art. 10, § 1, lid 3 en lid 6 Wet Financieel 

Toezicht). Overeenkomstig artikel 32 van het K.B. van 14 november 2007 dient daarenboven 

de toegang tot deze informatie ontzegd te worden aan andere personen dan diegenen die uit 

hoofde van de uitoefening van hun functie deze informatie nodig hebben en dienen de 

personen die toegang hebben tot de informatie op de hoogte te zijn van de sancties verbonden 

aan het misbruik ervan. De onmiddellijke openbaarmaking viseert echter geen voorkennis die 

onrechtstreeks betrekking heeft op de emittent, hoewel het me eerder uitzonderlijk lijkt dat 

dergelijke voorkennis tot uiting komt naar aanleiding van de due diligence.  

 
§ 3. Het verbod van handel met voorkennis 

 

312. Naar aanleiding van het due diligence onderzoek kan derhalve voorkennis worden 

meegedeeld de potentiële koper met het oog op de verwerving en overdracht van financiële 

instrumenten, ware het niet dat het verbod van handel met voorkennis verbiedt om (1) 

voorkennis mee te delen aan derden en (2) financiële instrumenten waarop de voorkennis 

betrekking heeft te verhandelen495. Het kan toch niet de bedoeling zijn dat een zo gewenste 

praktijk marktmisbruik zou uitmaken496? 

 

A. Mededelingsverbod 

 

313. Het is aan eenieder die over informatie beschikt waarvan hij weet of zou moeten weten 

dat het voorkennis betreft, verboden deze voorkennis aan iemand anders mede te delen, tenzij 

dit gebeurt binnen het kader van de normale uitoefening van zijn werk, beroep of functie (art. 

artikel 25, § 1, 1°, b en art. 40, §2, 1° Wet Financieel Toezicht )497. Inbreuken worden zowel 

strafrechtelijk als administratief gesanctioneerd498.  

 

                                                 
495 M. TISON en F. RAVELINGIEN, “Misbruik van voorwetenschap in Belgisch recht”, in Belgisch 
kapitaalmarktenrecht op de Europese leest, Antwerpen, Intersentia, 2007, nr. 35, p. 368. 
496 Zie eveneens overweging 29 van de Preambule van Richtlijn 2003/6/EG van het Europees Parlement en de 
Raad van 28 januari 2003 betreffende handel met voorwetenschap en marktmanipulatie (marktmisbruik): “Het 
hebben van toegang tot voorwetenschap over een andere onderneming en het aanwenden ervan in het kader van 
een openbaar overnamebod met het oog op het verwerven van de zeggenschap over deze onderneming of om een 
fusie met deze onderneming voor te stellen, mag op zich niet als handel met voorwetenschap worden 
aangemerkt”. 
497 De administratieve en strafrechtelijke delictsomschrijving in zake het meedelen van voorkennis zijn volledig 
gelijkaardig. 
498 respectievelijk artikel 36, § 2 en 40, § 6 van de Wet Financieel Toezicht. 
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314. Het Hof van Justitie heeft zich in de zaak Grongaard en Bang uitgesproken over de 

draagwijdte van de uitzondering499. Aldus is vereist (1) dat er tussen de mededeling en de 

uitoefening van het beroep, functie of werkzaamheid een zeer nauwe band bestaat en dat (2) 

de mededeling strikt noodzakelijk is voor de uitoefening van dat beroep, functie of 

werkzaamheid. Het Hof voegde er aan toe dat de uitzondering op het mededelingsverbod 

strikt geïnterpreteerd dient te worden, dat elke mededeling het risico op misbruik van 

voorkennis verhoogt en dat rekening moet gehouden worden met de gevoeligheid van de 

informatie500.  

 

315. De vraag hoe de mededeling naar aanleiding van een due diligence onderzoek in de 

uitzondering valt in te kleden, is reeds aan bod gekomen in de rechtsleer, zij het daterend van 

vóór bovenvernoemd arrest. CLEVENBERGH argumenteert dat de mededeling van voorkennis 

in het kader van het due diligence onderzoek geschiedt binnen de normale uitoefening van het 

bestuursmandaat, daar het gebruikelijk is geworden om tot due diligence over te gaan in 

dergelijke transacties, op voorwaarde dat de transactie zelf verantwoord is op grond van het 

vennootschapsbelang en dat deze beslissing collegiaal binnen de raad van bestuur werd 

genomen501. Wanneer de mededeling van de voorkennis echter geschiedt aan de 

aandeelhouder die de bestuurder in feite vertegenwoordigt, voltstaat een stilzwijgende 

toestemming van de raad van bestuur502. NAPOLITANO en WYCKAERT stellen daarenboven 

dat de mededeling overeenkomstig “de regels van de kunst” dient te gebeuren503. Meer 

bepaald dient het bestuur de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen, gaande van het afsluiten 

van een geheimhoudingsovereenkomst, het vermijden van geruchten, het faseren van de 

informatie, enz.  

 

                                                 
499 H.v.J. 22 november 2005, C-384/02, Jur. H.v.J. 2005, I, 9939. 
500 M. TISON en F. RAVELINGIEN, “Misbruik van voorwetenschap in Belgisch recht”, in Belgisch 
kapitaalmarktenrecht op de Europese leest, Antwerpen, Intersentia, 2007, nr. 42, p. 372. 
501 O. CLEVENBERGH, “La communication d’informations confidentielles dans le cadre des “due diligence”, en 
particulier dans le cas des sociétés cotées”, T.B.H. 2005/2, nr. 14, p. 123. 
502 VAN OMMESLAGHE is echter de mening toegedaan dat de mededeling van voorkennis aan een aandeelhouder 
die de bestuurder in feite vertegenwoordigt, niet past binnen de normale uitoefening van het bestuursmandaat. 
Enkel informatie die geen voorkennis uitmaakt kan in deze visie meegedeeld worden. Zie: P. VAN 
OMMESLAGHE, L’acquisition du controle d’une société anonyme et l’information de l’acquéreur, Mélanges R.O. 
Dalcq, Brussel, Larcier, 1994, 602. Zelf sluit ik aan bij de visie van CLEVENBERGH: indien men aanvaard dat een 
bestuurder die een aandeelhouder in feite vertegenwoordigt informatie mag meedelen aan die aandeelhouder, 
mits stilzwijgende of uitdrukkelijke toestemming, valt de mededeling van voorkennis onder de uitoefening van 
zijn bestuursmandaat. Zie hierover: hoofdstuk 2 van titel II. 
503 D. NAPOLITANO en M. WYCKAERT, “Is er leven na de beurs?: introductie tot de ‘going private’-operatie naar 
Belgisch recht”, T.R.V. 2002, nr. 61-62, p. 187. In dezelfde zin: K. GEENS, “Voorkennis: strafbaar zonder 
gebruik?”, in De nieuwe beurswetgeving, Kalmthout, Biblo, 1991, p. 436. 
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316. De discussie vloeit voort uit het verschil in tekst tussen de Nederlandstalige en de 

Franstalige versie. Daar waar de Nederlandstalige tekst het heeft over ‘het kader van de 

normale uitoefening van zijn werk’, heeft de Franse tekst het over ‘le cadre normal de 

l’exercice de son travail’ en dus niet over ‘le cadre de l’exercice normal de son travail’504. De 

vraag is derhalve of de wet enkel vereist of er een band is tussen de mededeling en de 

uitoefening van het bestuursmandaat, of  spreekt de wet zich eveneens uit over de manier 

waarop het werk, beroep of functie dient uitgeoefend te worden? Het belang is niet te 

onderschatten: het betreft de vraag of verzuim aan zorgvuldigheid al dan niet misbruik van 

voorkennis uitmaakt. Aangezien de mededeling niet verder mag reiken dan strikt noodzakelijk 

is voor de uitoefening van het beroep, functie of werkzaamheid, lijkt de visie van 

NAPOLITANO en WYCKAERT me meest conform te zijn aan de voorwaarden die het Hof heeft 

verwoord. Derhalve maakt het meedelen van voorkennis naar aanleiding van het due diligence 

onderzoek geen misbruik van voorkennis uit, indien het gebruikelijke procédé van 

geheimhouding, niet-concurrentie, fasering van de informatie, ... is gerespecteerd.  

  

317. Wanneer voorkennis waarvan openbaarmaking is uitgesteld overeenkomstig artikel 10, 

§ 1 van de Wet Financieel Toezicht,  wordt meegedeeld aan een derde in het kader van de 

normale uitoefening van het werk, beroep of functie, moet die voorkennis tegelijkertijd 

openbaar gemaakt worden, tenzij voornoemde derde een geheimhoudingsplicht heeft, 

ongeacht of die gebaseerd is op wet- of regelgeving, statutaire bepalingen of een 

overeenkomst (art. 10, § 1, lid 4 en 5 Wet Financieel Toezicht). Gelet op de ondertekening 

van een geheimhoudingsovereenkomst en het wettelijk beroepsgeheim van de onderzoekers 

alvorens toegang verleend wordt tot de data room, kan voorkennis waarvan openbaarmaking 

is uitgesteld derhalve meegedeeld worden naar aanleiding van het due diligence onderzoek.  

 

D. Verhandelingsverbod 

 

318. Het is aan ieder die over informatie beschikt waarvan hij weet of zou moeten weten 

dat het voorkennis betreft verboden om financiële instrumenten505 waarop de voorkennis 

betrekking heeft (pogen) te verkrijgen of te vervreemden (art. 25, § 1, 1°, a en 40, § 1 Wet 

                                                 
504 Eigen cursivering.  
505 De notie wordt verduidelijkt in art. 2, 1° Wet Financieel Toezicht. Bemerk dat het verhandelingsverbod enkel 
toepassing vindt in geval van een aandelentransactie en niet bij een activatransactie.  
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Financieel Toezicht). De vraag rijst of de doelstelling van due diligence, namelijk de 

verwerving van effecten, niet onmogelijk gemaakt wordt door bovenstaand verbod. 

 

319. Aangezien de CBFA vooralsnog geen gebruik gemaakt heeft van haar bevoegdheid op 

grond van artikel 30, 2° van de Wet Financieel Toezicht om een reglement uit te vaardigen 

dat de voorwaarden bepaalt waaronder courante marktpraktijken, zoals de informatie-

uitwisseling die plaatsvindt naar aanleiding van het due diligence onderzoek met het oog op 

verwerving en overdracht van genoteerde effecten, al dan niet een inbreuk vormt, wordt via 

interpretatie nagegaan of due diligence verzoenbaar is met het verbod van handel met 

voorkennis506. Verschillende Europese beurswaakhonden, zoals de Franse COB507, de Britse 

FSA508 en de Nederlandse AFM509, hebben echter wel gebruik gemaakt van de bevoegdheid 

om een reglement uit te vaardigen aangaande due diligence, waarin de voorwaarden werden 

bepaald opdat de praktijk verzoenbaar wordt geacht te zijn met de reglementering inzake 

voorkennis. Het is echter aan te raden de CBFA op informele wijze op de hoogte te brengen 

van de contacten met een kandidaat-koper510. 

 

320. Over de vraag of er een causaal verband moet bestaan tussen het bezit van voorkennis 

en het handelen, is de nodige inkt gevloeid. De strafrechtelijke delictsomschrijving vereist 

immers dat men ‘gebruik’ gemaakt heeft van de voorkennis (art. 40, § 1 Wet Financieel 

Toezicht), terwijl onder de administratieve delictsomschrijving het woord ‘gebruik’ niet als 

                                                 
506 De CBFA raadt evenwel aan een due diligence onderzoek uit te voeren. Zie : jaarverslag CBF, 1992-1993, p. 
100-103.  
507 Recommandation COB n° 2003-01 du 6 novembre 2003 relative à la transmission d’informations priviligiées 
préalablement à des opérations de cession de participations significatives dans des sociétés cotées sur un marché 
réglementé, Bulletin mensuel COB octobre 2003, p. 2. Opdat due diligence verzoenbaar zou zijn met de 
reglementering in zake voorkennis dient voorafgaandelijk een geheimhoudingsovereenkomst ondertekend te 
worden, moet de potentiële koper blijk geven van ‘un intérêt sérieux d’acquérir’ en mag de ter beschikking 
gestelde informatie niet determinerend zijn voor de koopintentie, maar mag er slechts toe strekken hun 
koopintentie te bevestigen. De markt dient bovendien geïnformeerd te worden over de gevolgde procedure en, 
indien voorkennis aan het licht komt, dient deze niet openbaar gemaakt te worden zo dit gerechtvaardigd is in het 
belang van de vennootschap. Wanneer meerdere kandidaat-kopers toegang hebben tot de data room, dient de 
gelijkheid van de bieders gerespecteerd te worden of, in geval van een openbaar bod, dient het publiek in kennis 
gesteld te worden van elk belangrijk gegeven op grond waarvan de bieder zijn bod uitbrengt en kennis van 
gekregen heeft in de data room.   
508 Code of Market conduct, FSA Handbook, release 031, May 2004.  
509 Beleidsregel 03-01 van de AFM inzake de toepassing van de artikelen 46 en 46a Wet toezicht effectenverkeer 
1995 bij het polsen van (potentiële) aandeelhouders in het kader van het verrichten van transacties. De 
mededeling van voorkennis naar aanleiding van een openbaar overnamebod is mogelijk mits ondertekening van 
een NDAA, het polsen van grootaandeelhouders zich beperkt tot diegenen waarvan het voor de bieder 
noodzakelijk is om te weten of ze al dan niet op het bod wensen in te gaan en de meegedeelde voorkennis 
openbaar wordt gemaakt. De beleidsregel werd inmiddels opgeheven en vervangen door een interpretatie die 
echter geen wijzigingen toebrengt. Zie M. BRINK, Due diligence: een beschouwing over het due diligence 
onderzoek volgens het Nederlands recht, Den Haag, Boom Juridische Uitgevers, 2009, p. 165-169. 
510 Y. VERLEISDONK, E. JANSSENS en M. WILKENHUYZEN, Due diligence, Gent, Larcier, 2007, nr. 341, p. 114. 
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dusdanig is terug te vinden (art. 25, § 1, 1°, a Wet Financieel Toezicht). Aan de discussie of 

een oorzakelijk verband al dan niet vereist is onder het administratieve luik511, lijkt nu een 

einde gekomen te zijn met de Spector zaak512. Het Hof van Justitie oordeelde immers dat wie 

handelt en over voorkennis beschikt, geacht wordt daarvan gebruik gemaakt te hebben, 

behoudens tegenbewijs. Daar waar onder de strafrechtelijke delictsomschrijving het aan het 

Openbaar Ministerie is om aan te tonen dat gebruik gemaakt werd van de voorkennis, is het 

onder de administratieve delictsomschrijving derhalve aan de betrokkene om aan te tonen dat 

hij geen gebruik gemaakt heeft van de voorkennis. Het verschil tussen de administratieve en 

strafrechtelijke delictsomschrijving is derhalve te vinden in een omkering van de bewijslast.  

 

321. De uitweg om financiële instrumenten te verwerven ondanks het gegeven dat 

voorkennis aan het licht is gekomen naar aanleiding van het due diligence onderzoek, bestaat 

er bijgevolg in om geen gebruik te maken van de voorkennis, of ze eventueel openbaar te 

maken513. Om te bewerkstelligen dat men geen gebruik maakt van de voorkennis is vereist dat 

de kandidaat-koper de beslissing reeds voorafgaand aan de due diligence genomen heeft om 

tot verwerving over te gaan, of althans daadwerkelijk de bedoeling daartoe had514.   

 

322. Voor wat betreft het administratieve luik is evenwel voorzien in een 

uitzonderingsbepaling in artikel 25, §2, lid 2 van de Wet Financieel Toezicht. Luidens deze 

bepaling geldt het verhandelingsverbod niet voor transacties die worden verricht ter 

uitvoering van een verbintenis tot verwerving of vervreemding van financiële instrumenten 

indien deze verbintenis opeisbaar is geworden en voortvloeit uit een overeenkomst die werd 

gesloten vooraleer de betrokken persoon over de relevante voorkennis beschikte. Het is 

derhalve vereist dat de transactie verricht wordt ten gevolge van een opeisbare verbintenis die 

reeds bestond vooraleer men over de voorkennis beschikte, waarbij men geen enkele 

                                                 
511  De afwezigheid van een oorzakelijk verband leidt er toe dat wie over voorkennis beschikt geen transactie 
mag verrichten, zelfs indien de transactie niet zou ingegeven zijn door de voorkennis. Men spreekt derhalve over 
een absoluut verbod. Zie: K. GEENS en M. WAUTERS, “Insider trading en andere vormen van marktmisbruik” in 
Financiële wetgeving. De tussenstand 2004, Kalmthout, Biblo, 2005, p. 419; M. TISON en F. RAVELINGIEN, 
“Misbruik van voorwetenschap in Belgisch recht”, in Belgisch kapitaalmarktenrecht op de Europese leest, 
Antwerpen, Intersentia, 2007, nr. 37, p. 368; J. VAN LANCKER en K. VERDOODT, “Nieuwe regels inzake 
marktmanipulatie en misbruik van voorkennis”, T.R.V. 2003, p. 60. 
512 H.v.J. 23 december 2009, T.B.H. 2010, afl. 3, p. 281. 
513 O. CLEVENBERGH, “La communication d’informations confidentielles dans le cadre des “due diligence”, en 
particulier dans le cas des sociétés cotées”, T.B.H. 2005/2, nr. 26 p. 127. 
514 Dit kan blijken uit de letter of intent, of eventueel een openbaar bod.  
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keuzevrijheid mag hebben betreffende het al dan niet uitvoeren van de transactie515. In de 

context van due diligence kan men zich succesvol beroepen op deze uitzondering indien 

voorafgaandelijk is bepaald dat de due diligence zal geschieden onder de ontbindende 

voorwaarde dat het onderzoek leidt tot een bevredigend resultaat516. De voorwaarde dient 

objectief geformuleerd te worden opdat men over geen enkele keuzevrijheid beschikt bij het 

al dan niet uitvoeren van de transactie517. Aldus wordt men in staat gesteld financiële 

instrumenten te verwerven, zelfs al beschikt men achteraf over voorkennis. Wanneer niet 

voldaan is aan de voorwaarde, wordt de overeenkomst ontbonden. Derhalve wordt weliswaar 

gebruik gemaakt van de voorkennis, maar niet met het oog om financiële instrumenten te 

verwerven maar met het oog om financiële instrumenten niet te verwerven. De 

delictsomschrijving sanctioneert immers niet degene die over voorkennis beschikt en zich 

onthoudt van het verwerven of overdragen van financiële instrumenten. Wanneer men echter, 

ondanks het vervuld zijn van de ontbindende voorwaarde, alsnog de financiële instrumenten 

wenst te verwerven, kan men steeds de desbetreffende voorkennis openbaar maken zodoende 

dat zij haar niet-openbaar karakter verliest en derhalve geen voorkennis meer uitmaakt.  

 

323. Hoewel enkel de administratieve delictsomschrijving uitdrukkelijk voorziet in een 

dergelijke uitzondering, lijkt de techniek me eveneens bruikbaar te zijn onder de 

strafrechtelijke delictsomschrijving. Bovendien stelt het probleem zich daar in mindere mate, 

daar de bewijslast rust op het openbaar ministerie.  

 

§ 4. Het bestaan van het due diligence onderzoek als voorkennis? 

 

324. De vraag rijst bovendien of het bestaan van het due diligence onderzoek als dusdanig 

voorkennis uitmaakt. Daarvoor dient het onderscheid gemaakt te worden tussen onderhandse 

transacties enerzijds, en controleverwerving bij wijze van een openbaar overnamebod.  

 

325. Van onderhandse transacties kan aangenomen worden dat het due diligence onderzoek 

als dusdanig geen voorkennis uitmaakt, daar het bestaan van de onderhandelingen reeds 

gemeld dient te worden vanaf het ogenblik dat redelijkerwijze kan aangenomen worden dat de 

                                                 
515 M. TISON en F. RAVELINGIEN, “Misbruik van voorwetenschap in Belgisch recht”, in Belgisch 
kapitaalmarktenrecht op de Europese leest, Antwerpen, Intersentia, 2007, nr. 41, p. 372. 
516 O. CLEVENBERGH, “La communication d’informations confidentielles dans le cadre des “due diligence”, en 
particulier dans le cas des sociétés cotées”, T.B.H. 2005/2, nr. 21, p. 126. 
517 De herkwalificatie tot zuiver potestatieve voorwaarde impliceert immers een keuzevrijheid.  
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transactie kans op slagen heeft518. Dit is reeds het geval vanaf de ondertekening van de letter 

of intent, waardoor de mogelijkheid van de transactie reeds openbaar is gemaakt, en derhalve 

geen voorkennis meer uitmaakt. Bovendien is het zelfs niet wenselijk het bestaan van het due 

diligence onderzoek openbaar te maken, mits openbaarmaking van het verdere verloop van de 

onderhandelingen speculatie kan voeden519. 

 

326. In de context van een openbaar overnamebod geschiedt due diligence nadat een 

indicatief bod ter kennis is gebracht aan de doelwitvennootschap, maar alvorens een bod 

openbaar wordt gemaakt. Strikt gezien maakt dit voorkennis uit die onmiddellijk openbaar 

dient gemaakt te worden, maar er wordt aangenomen dat artikel 5 van het Overnamebesluit, 

dat stelt dat geen openbaar overnamebod mag uitgebracht worden alvorens goedkeuring door 

de CBFA, primeert op de reglementering inzake voorkennis als lex specialis520. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
518 Evenwel is uitstel van openbaarmaking mogelijk. O. CLEVENBERGH, “La communication d’informations 
confidentielles dans le cadre des “due diligence”, en particulier dans le cas des sociétés cotées”, T.B.H. 2005/2, 
nr. 35, p. 132-133 en N. VAN CROMBRUGGE, “rechten en plichten van bestuurders bij onderhandelingen over de 
overname van hun vennootschap”, DAOR 2003, p. 24. 
519 D. NAPOLITANO en M. WYCKAERT, “Is er leven na de beurs?: introductie tot de ‘going private’-operatie naar 
Belgisch recht”, T.R.V. 2002, p. 194. 
520 J.-M. NELISSEN GRADE, “Het openbaar bod: zes jaar ervaring” in De regulering van het beursapparaat, 
Brugge, Die Keure, 1997, p. 112 en D. NAPOLITANO en M. WYCKAERT, “Is er leven na de beurs?: introductie tot 
de ‘going private’-operatie naar Belgisch recht”, T.R.V. 2002, p. 195  
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TITEL 6 .  
CONCLUSIE  

 

327. Met deze masterproef heb ik getracht de juridische aspecten welke in min of meerdere 

mate samenhangen met het fenomeen due diligence te schetsen. Daarbij werd evenwel enkel 

aandacht besteed aan het due diligence onderzoek zoals ontwikkeld in de fusie- en 

overnamepraktijk. 

 

328. Hoewel vendor due diligence nog te vaak als optioneel wordt beschouwd, is gebleken 

dat de voordelen ervan in ruime mate bijdragen tot een efficiënte afwikkeling van de 

transactie. De bekommernis dat vendor due diligence te verkopers gezind zou zijn, kan 

verholpen worden door het due diligence rapport over te dragen aan de koper, waarop de 

onderzoekers die de due diligence uitgevoerd hebben door deze laatste contractueel kunnen 

aangesproken worden in geval van gebrekkige uitvoering.  

 

329. Of het bestuur van de doelwitvennootschap al dan niet toestaat een due diligence te 

verrichten, wordt, gelet op de vennootschapsrechtelijke discretieplicht, bepaald in functie van 

het vennootschapsbelang. Wanneer een openbaar overnamebod als vijandig wordt 

bestempeld, impliceert dit derhalve dat de bieder niet in staat gesteld zal worden een due 

diligence te verrichten. Zo de transactie echter gerechtvaardigd is in het belang van de 

vennootschap, stelt het bestuur, na ondertekening van een geheimhoudingsovereenkomst, 

informatie ter beschikking in de dataroom aan de investeerder aan de hand van de due 

diligence checklist. Daarbij mag echter niet uit het oog verloren worden dat due diligence 

maatwerk vormt, rekening houdende met de wensen van de opdrachtgever en de 

bijzonderheden eigen de sector van de doelwitvennootschap en de aard van de transactie.  

 

330. Ons recht kent, met uitzondering van het openbaar overnamebod, geen specifieke 

regeling kent met betrekking tot de overdracht van een onderneming. De controleverwerving 

wordt derhalve beheerst door het algemeen verbintenissenrecht en koop, maar evenzeer door 

andere rechtstakken gaande van het vennootschapsrecht, arbeidsrecht, fiscaal recht, 

boekhoudrecht, mededingingsrecht, milieurecht, ...  

 

331. De juridische kwalificatie van due diligence werd gevonden in de precontractuele 

informatieverplichtingen, die naar Belgisch recht afgebakend worden aan de hand van de 
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leerstukken van vrijwaring voor uitwinning en verborgen gebreken, de precontractuele fout en 

de wilsgebreken dwaling en bedrog. Bij de bepaling van de reikwijdte van de 

informatieverplichtingen rustend op de betrokken partijen zullen de bijzondere 

omstandigheden van het geval bepalend zijn. Nalatigheid terzake leidt in hoofde van de koper 

tot verlies van recht, terwijl nalatigheid in hoofde van de verkoper leidt tot gehoudenheid tot 

schadevergoeding of ontbinding van de transactie. 

 

332. Ondanks het gegeven dat de grondslag werd gevonden in het verbintenissenrecht, 

dient aan het fenomeen due diligence echter een eigen plaats toegekend te worden in het 

leerstuk van de precontractuele informatieverplichtingen. De eigen dynamiek van overnames 

en fusies brengt immers met zich mee dat due diligence dient onderscheiden te worden van 

het vereiste onderzoek bij het aangaan van andere transacties. De verklaring daarvoor is te 

vinden in de complexiteit van de transactie, de grote financiële belangen die er mee gepaard 

gaan, het gegeven dat dergelijke transacties zich niet makkelijk ongedaan laat maken en dat 

schadebegroting niet steeds voor de hand ligt. Naar aanleiding van fusies en overnames is, 

vanuit de overweging dat het beter is eventuele problemen vooraf te ontdekken, bijgevolg een 

grotere zorgvuldigheid vereist. Via de algemene zorgvuldigheidsplicht, waarbij het gedrag 

van de investeerder wordt beoordeeld in functie van een normaal en zorgvuldig persoon 

geplaatst in dezelfde omstandigheden, wordt derhalve een grotere zorgvuldigheid vereist dan 

het geval is bij andere soorten van transacties. Kortom, due diligence verleent voor een 

bijzondere categorie aan transacties, meer bepaald fusies en overnames, een eigen inhoud aan 

de invulling van de precontractuele informatieplichten 

 

333. Aangezien een normaal en zorgvuldig investeerder naar aanleiding van een fusie of 

overname een due diligence onderzoek zal uitvoeren, leidt nalatigheid dienaangaande niet 

alleen tot risicoaanvaarding, maar zou evenzeer aanleiding dienen te geven tot 

aansprakelijkheid in hoofde van de bestuurders van de investerende vennootschap. Het ware 

derhalve wenselijk dat de Belgische Corporate Governance Code uitdrukkelijk zou voorzien 

dat het achterwege blijven van een due diligence getuigt van onbehoorlijk bestuur. 

Voorbehoud dient evenwel gemaakt te worden voor het geval de investeerder reeds vertrouwd 

is met de doelwitvennootschap, bijvoorbeeld in geval van een management buy-out, of het 

geval waarbij het openbaar overnamebod als vijandig werd bestempeld, voor zover de 

weigering tot due diligence of de beperkte omvang ervan werd opgenomen in het prospectus. 

Het achterwege laten van vendor due diligence geeft echter geen aanleiding tot 
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aansprakelijkheid in hoofde van de bestuurder van de verkopende vennootschap, hoewel een 

evolutie dienaangaande bezig is.  

 

334. Op basis van de bevindingen van het due diligence onderzoek wordt de opportuniteit 

van de voorgenomen transactie beoordeeld en wordt onderhandeld over de transactiestructuur, 

de prijs, voorwaarden, verklaringen en garanties, disclosures en specifieke 

vergoedingsverplichtingen. Wanneer de onderneming behept is met zware risico’s kan de 

voorkeur er aan gegeven worden slechts welbepaalde activa over te nemen en 

probleempunten kunnen als ontbindende of opschortende voorwaarde opgenomen worden. Bij 

verklaringen en garanties, die betrekking op bij de ondertekening van de overeenkomst 

onbekende risico’s, is de verkoper gehouden tot schadevergoeding indien blijkt dat deze niet 

in overeenstemming zijn met de werkelijkheid. Gekende risico’s waarvan de koper de 

gevolgen evenwel aanvaard worden opgenomen als disclosure, terwijl voor gekende risico’s 

waarvan de koper de gevolgen niet wenst te aanvaarden specifieke vergoedingsverplichtingen 

kunnen opgenomen worden.  

 

335. Verklaringen en garanties vervullen een cruciale rol in geval van een 

aandelentransactie, daar de wettelijke vrijwaringsregeling zich niet uitstrekt tot het 

maatschappelijk vermogen. Nochtans, gelet op het gegeven dat dergelijke clausules ten nadele 

van de koper worden geïnterpreteerd en de transactiekost de hoogte in jagen, ware het 

wenselijk dat de wettelijke vrijwaringsregeling rekening houdt met de economische realiteit 

waarbij de overnemer zeggenschap krijgt over het maatschappelijk vermogen via een 

aandelentransactie.  

 

336. Wanneer het target echter een beursgenoteerde vennootschap betreft, en de overname 

geschiedt bij wijze van een openbaar overnamebod op al haar stemrechtverlenende effecten, is 

de positie van de bieder erg precair. Bij gebreke aan een duidelijk te onderscheiden 

wederpartij, biedt het gemeen recht geen toevlucht en kunnen verklaringen en garanties 

evenmin gevraagd worden. Het belang van een uitgebreide due diligence is in dergelijk geval 

niet genoeg te benadrukken, daar op basis van de bevindingen van het onderzoek besloten kan 

worden geen bod uit te brengen, dan wel de risico’s reeds in rekenschap te nemen bij de 

biedprijs. Problematisch daarbij is dat, zo het bod als vijandig wordt bestempeld, de bieder 

niet in staat gesteld zal worden een due diligence uit te voeren. Aangezien het 

vennootschapsbelang terecht primeert op de belangen van de bieder, kan het echter niet de 
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bedoeling zijn om due diligence verplicht te stellen in geval van een openbaar bod. De 

oplossing werd derhalve gevonden door bijzondere informatieverplichtingen op te leggen aan 

emittenten ten aanzien van het geheel van de effectenhouders en het publiek, zowel periodiek 

(voornamelijk transparantie in zake beschermingsconstructies) als occasioneel (voorkennis).   

 

337. In genoteerde vennootschappen rijst tot slot de vraag in welke mate de praktijk van 

due diligence verzoenbaar is met de reglementering in zake misbruik van voorwetenschap. 

Daarbij werd duidelijk dat de mededeling van voorkennis aan de investeerder naar aanleiding 

van een due diligence geschiedt binnen het kader van de normale uitoefening van het 

bestuursmandaat, voor zover de mededeling geschiedt volgens de “regels van de kunst”, en 

dat het verhandelingsverbod geen toepassing vindt wanneer de investeerder de verbintenis 

heeft aangegaan onder de ontbindende voorwaarde dat de due diligence leidt tot een 

bevredigend resultaat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  139  

BIBLIOGRAFIE 
 

BELLEN, B. en WIJCKMANS, F., “M&A Survey”, T.R.V. 2008, p. 113-130. 

BELLEN, B. en WIJCKMANS, F., “De Belgische M&A-index”, T.R.V. 2010, p. 104-116. 

BOLLEN, M., “Precontractuele aansprakelijkheid voor het afspringen van onderhandelingen, 
in het bijzonder m.b.t. een acquisitieovereenkomst”, T.B.B.R. 2003, p. 136-160. 
 

BOLLEN, M., “Due diligence – voorbereiding overdracht van een onderneming – checklist, in 
Bijvoorbeeld. Modellen voor het bedrijfsleven, Mechelen, Kluwer, 2003, losbl.  
 

BRINK, M., Due diligence. Een beschouwing over het due diligence onderzoek volgens het 
Nederlands recht, Den Haag, Boom Juridische Uitgevers, 2009, 547 p. 
 

BRULARD, Y., D’AOUT , O., LEJUSTE, T., MARKO, J. en CLAES, M., L’acquisition d’une 
société en pratique. Aspects économiques, juridiques et fiscaux, Leuven, Anthemis, 2008, 370 
p. 
 

BYTTEBIER, K., Fusies en overnames, Brugge, Die Keure, 2006, 355 p. 

CARLIER, E., “Concurrentie tijdens en na de arbeidsrelatie”, in Sociale praktijkstudies nr. 15, 
Mechelen, Kluwer, 2003, 174 p. 
 

CLEVENBERGH, O., “La communication d’informations confidentielles dans le cadre des ‘due 
diligence’, en particulier dans le cas des societétés cotées”, T.B.H. 2005, afl. 2, p. 115-138. 
 

COIBION, A., “Le dol en matiere de conventions de cession d’actions. La revanche de 
l’ingénu”, T.B.H. 2001, p. 46-54. 
 

COIBION, A., “Quelques réflexions sur les garanties conventionnelles en matière de cession 
d’actions et sur influence de la pratique anglaise”, T.B.H. 2003, afl. 10, p. 864-879. 
 

COLAERT, V. en VAN DYCK, T., “MiFID en de gedragsregels. Een nieuw juridisch kader voor 
beleggingsdiensten”, T.B.H. 2008, p. 226-279. 
 

CORNELIS, L., “Het aanbod bij het tot stand komen van overeenkomsten”, T.B.H. 1983, p 6-
47. 
 

CORNELIS, L., “La responsabilité précontractuelle, conséquence éventuelle du processus 
précontractuel”, T.B.B.R. 1990, p. 391-427. 
 

DE BAUW, F. en DUPLAT, M., “Emission d’euro-obligations et devoir de due diligence du 
banquier chef de file. Observations à propos de l’arrêt Confederation Life”, Bank. Fin. R. 
2003, p.136-144. 
 

DE BOECK, A., Informatierechten en -plichten bij de totstandkoming en uitvoering van 
overeenkomsten: grondslagen, draagwijdte en sancties, Antwerpen, Intersentia, 2000, 572 p. 
 

DE BONDT, W., “Redelijkheid en billijkheid in het contractenrecht”, T.P.R. 1984, p. 95-125. 
 

DE BONDT, W., “De invloed van de nalatigheid van de bedrogene op de vordering tot 
nietigverklaring en/of de vordering tot schadeloosstelling”, T.P.R. 1986, p. 1183-1124. 
 

DE BONDT, W., “Precontractuele aansprakelijkheid” in Recht halen uit aansprakelijkheid, 
Gent, Mys en Breesch, 1993, p. 149-156. 



Bibliografie 

 140 

 

DE CORDT, Y., L’egalite entre actionnaires, Brussel, Bruylandt, 2004, 1050 p. 
 

DE GEEST, G., Economische analyse van het contracten- en het quasi-contractenrecht. Een 
onderzoek naar de wetenschappelijke waarde van de rechtseconomie, Antwerpen, Maklu, 
1994, 568 p. 
 

DE GOBERT, D. en KAYSER, J., “Le regime international des garanties dans les contrats de 
vente d’actions”, DAOR 2008, afl. 88, p. 356-362. 
 

DEHOUCK, C., “Kan escrow een alternatief voor documentair krediet bieden?”, DAOR 2004, 
p. 10-39. 
 

DEJONGHE, W. en CORYNEN, M., “De rechtspositie van de overnemer van de overnemer bij 
de verwerving van een onderneming door acquisitie van aandelen”, V & F 1997, p. 85-98. 
 

DEJONGHE, W. en VAN DE VOORDE, W., M&A in Belgium, Den Haag, Kluwer Law 
International, 2001, 228 p. 
 

DEMEULENAERE, B. en PAUWELIJN, M., “Acquisities van vennootschappen: technieken en 
pitfalls”, in Omgaan met vennootschappen: regulering en rechtspraktijk, Antwerpen, Maklu, 
2002, p. 129-170. 
 

DE VOGELE, J., “De bestuurder van een naamloze vennootschap en diens individuele rechten 
op informatie: controlerecht en discretieplicht”, DAOR 2007, p. 3-53. 
 

DEVOS, D., “La notion de vices cachés dans la vente d’actions”, T.B.H. 1988, p. 52-58. 
 

DE VUYST, B., “Dommages pour manque d’informations ou pour information erronée, ‘due 
diligence’ et ‘data rooms’ : la maitrise des risques”, DAOR 2000, p. 80-83. 
 

DE WULF, H., Taak en loyauteitsplicht van het bestuur in naamloze vennootschappen, 
Antwerpen, Intersentia, 2002, 910 p. 
 

DE WULF, H. en VAN DER ELST, C., De Belgische overnamewetgeving na de hervorming van 
2007, Antwerpen, Intersentia, 2008, 420 p.  
 

DIEUX, X., “Les garanties en matière de cession d’actions -  pour un retour au droit commun” 
in Essays on contemporary corporate and finance law, Brussel, Bruylant, 2003, 713 p. 
 

DIRIX ., E., “Gentlemen’s agreements en andere afspraken met onzekere rechtsgevolgen”, 
R.W. 1985-86, p. 2120-2146. 
 

FERON, B. en MEUNIER, J., “La ‘double casquette’ de l’administrateur de société anonyme”, 
J.T. 2000, p. 689-698. 
 

FONTAINE, M., Droit des contrats internationaux, Analyse et rédaction des clauses, Brussel, 
Bruylandt, 2003, 715 p. 
 

FRANCOIS, A., “Het wankele evenwicht tussen vennootschaps- en groepsbelang”, T.R.V. 
1994, p. 221-238. 
 

FRANCOIS, A., Vennootschapsbelang, Antwerpen, Intersentia, 1999, 795 p. 
 

FRERIKS., D., “Onderzoeks- en mededelingsverplichtingen het contractenrecht”, T.P.R. 1992-
94, p. 1187-1260. 
 



Bibliografie 

 141 

GERARD, P., “De la connaissance personnelle par l’acheteur du risque d’éviction”, R.C.J.B. 
1983, p. 360-379. 
 

GEENS, K., “Voorkennis: strafbaar zonder gebruik?”, in De nieuwe beurswetgeving, 
Kalmthout, Biblo, 1991, 490 p. 
 

GEENS, K. en WAUTERS, M., “Insider trading en andere vormen van marktmisbruik”, in 
Financiele wetgeving. De tussenstand 2004, Kalmthout, Biblo, 2005, 479 p. 
 

GEENS, K. en WIJCKAERT, M., “Discretie of transparantie in het vennootschapsbelang”, in 
Van alle markten: liber amicorum Eddy Wymeersch, Antwerpen, Intersentia, 2008, 1149 p. 
 

HAMER, P. en CONEM, D., “La procedure d’offre publique d’acquisition, le rôle du conseil 
d’administration, les mésures de défence et la due diligence”, in La réforme de la 
réglementation sur les offres publiques d’acquisition, Waterloo, Kluwer, 2007, 385 p. 
 

HOLZHAUER, R.W., Inleiding rechtseconomie, Arnhem, Gouda Quint, 1995, 335 p. 
 

LAGA, H., “Het gelijkheidsbeginsel in het vennootschaps- en effectenrecht”, R.W. 1991-92, p. 
1161-1180. 
 

LEYS, P., “Verklaringen en waarborgen in een Belgische overnameovereenkomst tot 
overdracht van aandelen”, in Actualia Vermogensrecht, Brugge, Die Keure, 2005, p 447–456. 
 

MARYSSE, S., “Due diligence onderzoek, bedrog en culpa in contrahendo”, T.B.B.R. 2009, p. 
257-263. 
 

NAPOLITANO, D. en WIJCKAERT, M., “Is er leven na de beurs?: introductie tot de ‘going 
private’-operatie naar Belgisch recht”, T.R.V. 2002, p. 161-197. 
 

NELISSEN GRADE, J.M., “Het openbaar bod: zes jaar ervaring”, in De regulering van het 
beursapparaat, Brugge, Die Keure, 1997, 487 p. 
 

NIEUWE WEME, M. P., VAN SOLLINGE, G., TEN HAVE, R.P. en HIJMANS VAN DEN BERG, 
L.J., Handboek openbaar bod, Deventer, Kluwer, 2008, 1242 p. 
 

JILLSON, R., Due diligence, disclosures and warranties in the corporate acquisitions practice, 
Londen, Graham and Trotman, 1992, 221 p. 
 

SCHRANS, G., “De progressieve totstandkoming der contracten”, T.P.R. 1984, p. 1-32. 
 

SIMONT, L., “L’égalité entre actionnaires de la société anonyme”, Rev. soc. 1997, p. 234-253.  
 

SLAGTER, W.J., “Het due diligence-onderzoek”, T.V.V.S. 1994, p. 225-230. 
 

STEENNOT, R. en DEJONGE, S., Handboek Consumentenbescherming en Handelspraktijken, 
Antwerpen, Intersentia, 2007, p. 454-473. 
 

TILLEMAN , B., “De plicht tot geheimhouding en discretie van bestuurders”, T.R.V. 1992, p. 
277-289. 
 

TILLEMAN , B. en VERBEKE, A., Bijzondere overeenkomsten in kort bestek, Antwerpen, 
Intersentia, 2006, 321 p. 
 

TISON, M. en RAVELINGIEN , F., “Misbruik van voorwetenschap in Belgisch recht”, in 
Belgisch kapitaalmarktenrecht op de Europese leest, Antwerpen, Intersentia, 2007, 440 p. 
 



Bibliografie 

 142 

VAN BAEL, J., “Fusies en splitsingen”, in Notariële praktijkstudies, Deurne, Kluwer, 1993, 
528 p. 
 

VAN CROMBRUGGE, N., “Rechten en plichten van bestuurders bij de onderhandelingen over 
de overname van hun vennootschap”, DAOR 2004, p. 8-36. 
 

VAN CROMBRUGGE, S., “De rechtsverhouding tussen de koper en de verkoper van een 
controleparticipatie”, R.D.C.1983, p. 188-221.  
 

VAN DER ELST, L., “De waardebepaling van een onderneming”, in Fusies en overnames: 
kopen of verkopen van een onderneming: hoe en aan welke prijs, Zellik, Roularta books, 
1998, p. 12-79. 
 

VAN GERVEN, W., Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2006, 719 p. 
 

VAN HOOGHTEN, P., “Acquisitieovereenkomsten”, DAOR 1990, afl. 16, p. 59-78. 
 

VAN HOOGHTEN, P., “Dwaling en bedrog bij een overeenkomst tot verkoop van aandelen”, 
T.R.V. 1992, p. 100-104. 
 

VAN LANCKER, J., “De Escrow Agreement in het kader van overnameovereenkomsten”, V & 
F 1998, p. 317-326. 
 

VAN NUFFEL, F., “De contractuele bescherming tegen milieu risico’s bij overdrachten van 
ondernemingen en van onroerende goederen”, T.M.R. 2005, p. 614-633. 
 

VAN OEVELEN, A., “Juridische verhoudingen en aansprakelijkheid bij onderhandelingen over 
commerciële contracten”, DAOR 1990, afl. 14, p. 43-63. 
 

VAN OMMESLAGHE, P., “L’acquisition du controle d’une société anonyme et l’information de 
l’acquéreur”, in Mélanges R.O. Dalcq, Brussel, Larcier, 1994, p. 591-610. 
 

VAN QUICKENBORNE, M., “Voorwaarde” in, Bijzondere overeenkomsten, artikelsgewijze 
commentaar met overzicht van rechtsleer en rechtspraak, Antwerpen, Kluwer 
Rechtswetenschappen, 2005, p. 1-162. 
 

VERLEISDONK, Y., JANSSENS, E. en WILKENHUYSEN, M., Due diligence, Gent, Larcier, 
2007, 163 p. 
 

VERLINDEN, M. en VERNIMME, I., “IP-aandachtspunten in het kader van een due diligence”, 
IRDI 2008, afl. 4, p. 331-338. 
 

WAUTERS, M., “Garanties bij overdracht van aandelen”, DAOR 1997, p. 17-55. 
 

WILMS, W., “Het recht op informatie in het verbintenissenrecht. Een grondslagenonderzoek”, 
R.W. 1980-81, p. 490-520. 
 

WYMEERSCH, E., “Het recht van vennootschapsgroepen”, in Rechtspersonenrecht, Gent, Mys 
& Breesch, 1999, 528 p. 
 

 
 
 


