
27

N
r. 4

7
 / ju

li 2
0

0
1

D
O

S
S

IE
R

Inleiding

In deze bijdrage zal ik ingaan op de factoren die
een rol spelen bij het bepalen van de reikwijdte
van een due diligence onderzoek bij een over-

name. Ik zal daarbij zowel aan de positie van de koper
als aan de positie van de verkoper aandacht besteden.
Allereerst zal de betekenis van de jurisprudentie
inzake mededelings- en onderzoeksplichten voor de
omvang en kwaliteit van het onderzoek onderzocht
worden.Vervolgens zal ik een aantal redenen bespre-
ken om een zorgvuldig onderzoek in te stellen. Ook
de positie van de verkoper die het due diligence
onderzoek van de koper beperkt komt aan bod.Tot
slot zal onderzocht worden in hoeverre de voorken-
niswetgeving de koper en verkoper bij een beursge-
relateerde transactie beperkingen ten aanzien van de
reikwijdte van het due diligence onderzoek oplegt.

De positie van de koper

Belang van rechtspraak inzake mededelings- en
onderzoeksplichten 

Het veelbesproken Hoog Catharijne-arrest1 is een
belangrijk arrest voor de overnamepraktijk. Het
arrest roept de volgende vragen op:
– heeft een garantie maar zeer betrekkelijke

waarde?; en 
– is de koper beter af met geen of een beperkt due

diligence onderzoek, omdat de omstandigheid dat
hij bij het onderzoek iets over het hoofd ziet
zwaarder weegt dan de mededelingsplicht van de
verkoper?

Voor een goed begrip van het arrest zal ik eerst de
hoofdregels bespreken op het terrein van de medede-
lings- en onderzoeksplichten, zoals geformuleerd
door de Hoge Raad vóór het Hoog Catharijne-
arrest.Vervolgens zal ik een aantal uitspraken bespre-
ken van (lagere) rechterlijke instanties gewezen na
het Hoog Catharijne-arrest.

Overzicht van de belangrijkste regels
In het Baris-Riezenkamp-arrest van 15 november

19572 overwoog de Hoge Raad dat de precontractu-
ele goede trouw onder meer meebrengt dat degene
die overweegt een overeenkomst aan te gaan, tegen-
over de wederpartij gehouden is om binnen redelijke
grenzen maatregelen te nemen om te voorkomen dat
hij onder invloed van onjuiste voorstellingen zijn
toestemming geeft. De koper heeft derhalve een
onderzoeksplicht. Echter, aldus de Hoge Raad, de
omvang van de onderzoeksplicht wordt mede hier-
door bepaald, dat men in de regel mag afgaan op de
juistheid van de door de wederpartij gedane medede-
lingen.

De Hoge Raad hanteerde voorts als algemene
regel dat wanneer een partij voor de totstandkoming
van een overeenkomst aan de wederpartij bepaalde
inlichtingen had behoren te geven teneinde te voor-
komen dat de wederpartij zich omtrent het be-
treffende punt een onjuiste voorstelling zou maken,
de goede trouw er zich in het algemeen tegen zal
verzetten dat eerstbedoelde partij ter afwering van
een beroep op dwaling aanvoert dat de wederpartij
het ontstaan van de dwaling mede aan zichzelf heeft
te wijten.3 In deze regel ligt besloten – aldus de Hoge
Raad in Offringa-Vinck c.s. – dat het enkele feit dat
een partij haar onderzoeksplicht naar bepaalde rele-
vante gegevens verzaakt, niet uitsluit dat de andere
partij terzake van diezelfde gegevens een medede-
lingsplicht heeft. Met andere woorden: als de verko-
per bepaalde informatie had moeten geven, kan hij
behoudens bijzondere omstandigheden niet tegen-
werpen dat de koper door onderzoek de informatie
had kunnen achterhalen.

De mededelingsplicht van de verkoper prevaleert
derhalve boven de onderzoeksplicht van de koper.
Dan moet echter wel vaststaan dat op de verkoper
een mededelingsplicht rust. Bij de beantwoording
van de vraag of de verkoper naar de in het verkeer
geldende opvattingen een mededelingsplicht heeft,
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dan wel mag zwijgen omdat hij erop mag vertrouwen
dat de koper onderzoek doet, moet gelet worden op
alle bijzonderheden van het gegeven geval, maar ook
en vooral daarop dat de hierboven weergegeven regel
juist ertoe strekt ook aan een onvoorzichtige koper
bescherming te bieden.4

Dwaling en wanprestatie
De vraag welke mededelings- en onderzoeks-

plichten op partijen rusten, speelt niet alleen bij dwa-
ling, maar ook bij wanprestatie.5 De meeste schrijvers
zijn van mening dat de regels terzake de verhouding
tussen mededelings- en onderzoeksplichten bij wan-
prestatie en dwaling hetzelfde zijn. Ik sluit mij daarbij
aan. Voor de overnamepraktijk is dat belangrijk,
omdat een koper bij een overname veelal schadever-
goeding zal willen vorderen wegens wanprestatie
opleverende schending van de garanties.

Het Hoog Catharijne-arrest
De feiten in deze zaak waren als volgt. Het ABP

kocht in 1982 van Hoog Catharijne BV de erfpachts-
en opstalrechten met betrekking tot het Hoog Catha-
rijnecomplex. Hoog Catharijne had bepaalde garan-
ties afgegeven, waaronder – kort gezegd – de garantie
dat alle informatie van belang voor de beoordeling
van de waarde is verstrekt en de garantie dat alle infor-
matie is verstrekt omtrent de voorwaarden en over-
eenkomsten met betrekking tot de erfpachts- en
opstalrechten.ABP liet een werkgroep, bestaande uit
een registeraccountant, advocaat en belastingadviseur,
een uitgebreid due diligence onderzoek doen. Daar-
toe had Hoog Catharijne BV haar archief en admini-
stratie opengesteld. In het Groene Boek, samengesteld
door de due diligence werkgroep, was een Raads-
voordracht opgenomen die verwees naar een eerdere
Raadsvoordracht en naar een rapport waarin twee
geldleningen werden genoemd die aan ABP niet
bekend waren. Uit de verwijzing in de Raadsvoor-
dracht die de werkgroep wel had gezien, bleek duide-
lijk dat de eerdere Raadsvoordracht en het rapport
voor de koper relevante informatie bevatten.Toch was
daar geen nader onderzoek naar gedaan.

Het Hof en de Hoge Raad honoreerden het
beroep op de garanties niet. De Hoge Raad paste bij
de uitleg van de garantiebepaling het Haviltex-crite-
rium6 toe: het ging erom welke zin partijen in de
gegeven omstandigheden aan het begrip ‘instaan
voor’ mochten toekennen en om hetgeen zij te dien
aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwach-
ten. Het Hof was volgens de Hoge Raad terecht van
oordeel dat de reikwijdte van de informatieverplich-
ting mede bepaald wordt door hetgeen Hoog Catha-

rijne aan onderzoeksinspanningen mocht verwach-
ten. De volgende omstandigheden speelden daarbij
een rol: het onderzoek door een deskundige werk-
groep en het naar aanleiding daarvan samengestelde
Groene Boek, zodat Hoog Catharijne mocht ver-
wachten dat ABP zou aangeven of en op welke pun-
ten ABP behoefte had aan nadere informatie. Hoog
Catharijne wist niet dat ABP de leningen niet kende,
wist niet hoe belangrijk de kennis ten aanzien van de
toekomstige canonverplichtingen was voor ABP, was
niet op de hoogte van de wijze van waardebepaling
en wist niet dat daarbij te lage toekomstige canonver-
plichtingen in aanmerking waren genomen. Op
grond van deze omstandigheden had het Hof volgens
de Hoge Raad terecht geconcludeerd dat het meer
op de weg van ABP lag om nader onderzoek te doen
dan dat het op de weg van Hoog Catharijne lag
nadere informatie te verstrekken. De Hoge Raad ver-
wierp derhalve het beroep in cassatie tegen het arrest
van het Hof, waarbij het Hof de vorderingen van
ABP had afgewezen.

Moet uit dit arrest de conclusie worden getrokken
dat 
– een garantie maar zeer betrekkelijke waarde

heeft?; en 
– de koper beter af is met geen of een beperkt due

diligence? 

Ik denk het niet.Weliswaar kan de koper niet los
van de omstandigheden altijd een garantie inroepen,
maar daarmee is de garantie niet (zo goed als) waar-
deloos. Ook de conclusie dat het enkele feit dat de
koper c.q. zijn deskundige adviseurs bij het onder-
zoek iets over het hoofd hebben gezien, de medede-
lingsplicht doet vervallen, wordt naar mijn mening
niet gerechtvaardigd door het Hoog Catharijne-
arrest. Het feit dat de koper een onderzoek door des-
kundigen had ingesteld, was slechts een van de
omstandigheden die meespeelden bij het oordeel dat
de onderzoeksplicht prevaleerde. Minstens zo belang-
rijk lijken mij de omstandigheden dat Hoog Catha-
rijne niet wist dat ABP de leningen niet kende, noch
dat en waarom die leningen voor ABP zo belangrijk
waren. Ik denk dat de kans groot is dat de medede-
lingsplicht had geprevaleerd als dat anders was
geweest. En tot slot: van een koper c.q. zijn adviseurs
mag verwacht worden dat zij hun werk zorgvuldig
doen en niet slechts de ter beschikking gestelde
informatie verslaan, maar ook kijken naar documen-
ten waarnaar in die informatie wordt verwezen c.q.
daar vragen over stellen. Geen reden om dan maar
geen onderzoek te doen, maar juist om dat onder-
zoek zorgvuldig te doen.
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Het Hoog Catharijne-arrest is derhalve naar mijn
mening in lijn met de daarvoor door de Hoge Raad
op het terrein van de mededelings- en onderzoeks-
plichten geformuleerde regels.7 Hieronder zal onder-
zocht worden of deze lijn in latere rechtspraak is
doorgezet.

Enkele relevante uitspraken na het Hoog Catharijne-
arrest

In de zaak Heijmerink-Kaufman8 van 23 april
1997, was door Heijmerink een balansgarantie afge-
geven. Heijmerink stelde dat de koper, Kaufman, zich
in alle administratieve en financiële stukken van de
target had verdiept dan wel had kunnen verdiepen.
De Rb. Utrecht was van oordeel dat, voorzover
Heijmerink daarmee wilde betogen dat Kaufman
onjuistheden dan wel onvolledigheden in de balans
had kunnen kennen, waardoor Heijmerink in zoverre
niet aan de balansgarantie zou zijn gehouden, zij
daarmee miskent dat zij voor de juistheid en volle-
digheid van de balans had in te staan (de uitspraak
geeft geen blijk van toetsing aan het Haviltex-crite-
rium). Het enkele feit dat Kaufman eventuele
onjuistheden of onvolledigheden had kunnen ken-
nen, doet hieraan niet af.

In de zaak Van der Wiel-De Vries9 van 17 septem-
ber 1998, stelde de Rb. Rotterdam voorop dat de
garantiebepalingen aan de hand van het Haviltex-cri-
terium moeten worden uitgelegd. De Rechtbank
oordeelde dat de garanties niet kunnen worden
gematigd met een beroep op het achterwege laten
van een onderzoek door de koper. In het licht van de
garanties, die volgens de Rechtbank duidelijk de
betekenis hadden van ‘instaan voor’, rustte op de ver-
koper de verplichting alle relevante informatie te ver-
schaffen, op welke informatie de koper mocht ver-
trouwen. De Vries had niet aangegeven op grond
waarvan desondanks van Van der Wiel een onderzoek
mocht worden verwacht.

Twee maanden later oordeelde de Rb. Rotterdam
in de zaak Van der Vorst-Sistermans10 dat in het alge-
meen een door de koper verricht due diligence
onderzoek niet afdoet aan een door de verkoper
gegeven balansgarantie. Gedaagde had gesteld dat de
garantie niet gold voor feiten die in het due diligence
onderzoek naar voren waren gekomen. Dat was voor
de Rechtbank reden te onderzoeken of dat het geval
was ten aanzien van de geconstateerde fout in de jaar-
rekening (de fiscaal compensabele verliezen waren
voor een te hoog bedrag opgenomen). De Recht-
bank merkte op dat uit het rapport van Arthur
Andersen blijkt dat het onderzoek een beperkt bereik
had. Bovendien, aldus de Rechtbank, was het verschil

in compensabele verliezen in elk geval niet disclosed
in engere zin, nu deze niet door Arthur Andersen was
opgemerkt.

In de zaak Eecen-Stratex11 van 24 december 1998
was in de akte van levering opgenomen dat de verko-
per ervoor instond dat zij die informatie had gegeven
die naar verkeersopvattingen ter kennis van de koper
behoorde te worden gebracht. De Rb. Zutphen oor-
deelde dat de verkoper naar verkeersopvattingen
gehouden was om juiste informatie over de financiële
toestand van de vennootschappen te verstrekken.
Eecen, een beursgenoteerde vennootschap (hetgeen
de Rechtbank overigens niet relevant vindt), mocht
afgaan op de verstrekte gegevens, nu er voor haar op
grond van de concrete omstandigheden geen aanlei-
ding bestond om aan de juistheid daarvan te twij-
felen. De verkoper had haar mededelingsplicht ver-
zaakt door onjuiste informatie ten aanzien van de
resultaten te verschaffen en niet vóór de overname
toen zij wist dat de cijfers niet juist waren, alsnog
reële cijfers te verstrekken. In die omstandigheden
kan de verkoper redelijkerwijs niet Eecen tegenwer-
pen dat zij heeft nagelaten een onderzoek in te stel-
len.

Uit deze uitspraken volgt naar mijn mening dat
het enkele feit dat de koper een onderzoek heeft
gedaan, niet meebrengt dat geen beroep kan worden
gedaan op afgegeven garanties. Ook het enkele feit
dat de koper een onderzoek heeft nagelaten, brengt
niet mee dat geen beroep kan worden gedaan op
afgegeven garanties.Alleen in samenhang met andere
omstandigheden kan dit anders zijn. De medede-
lingsplicht prevaleert derhalve in beginsel. Weten-
schap bij de verkoper was voor en na het Hoog 
Catharijne-arrest een belangrijke omstandigheid.12

Twijfel bij de koper ten aanzien van de juistheid of
volledigheid van de verstrekte informatie kan, in
samenhang met de overige omstandigheden, de
onderzoeksplicht verzwaren. Maar dat is het geval
zowel wanneer een due diligence onderzoek is ver-
richt (Hoog Catharijne) als wanneer dat niet zo is
(Eecen-Stratex).13 Nog steeds geen reden derhalve
om geen onderzoek in te stellen, wel om dat op zorg-
vuldige wijze te doen.

Andere redenen om een zorgvuldig due diligence onderzoek
te doen

Zoals hiervoor uiteengezet is, vormt de jurispru-
dentie geen reden het onderzoek te beperken en
zoveel mogelijk te vertrouwen op garanties.14 Daar
staat tegenover dat het enkele feit dat geen onderzoek
is gedaan, niet betekent dat de koper geen beroep
meer kan doen op garanties of een geschonden
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mededelingsplicht van de verkoper. Er zijn echter
andere redenen waarom het nalaten van een onder-
zoek onverstandig is.

Voorkomen is beter dan genezen
Garanties zijn geen alternatief voor een due dili-

gence onderzoek. De garanties zijn vaak beperkt in
tijd en geld en over de uitleg zullen partijen waar-
schijnlijk twisten. Procedures kunnen lang duren en
verhaal is niet altijd mogelijk. Bovendien ontneemt
een koper die een due diligence onderzoek achter-
wege laat, zichzelf de mogelijkheid om op basis van
due diligence informatie te beslissen al dan niet de
target over te nemen.

Onderzoeksplicht
Zoals hiervoor uiteengezet is, rust op de koper

een zekere onderzoeksplicht. Uit de jurisprudentie
kan naar mijn mening niet geconcludeerd worden
dat bij overnames de onderzoeksplicht in het alge-
meen prevaleert boven de mededelingsplicht.Wel zou
het feit dat tegenwoordig bijna geen overname meer
wordt gedaan zonder due diligence onderzoek, zijn
weerslag kunnen krijgen in de jurisprudentie in die
zin dat op grond van de verkeersopvattingen op de
koper een verzwaarde onderzoeksplicht rust bij een
overname, zonder dat dat overigens hoeft te beteke-
nen dat de prioriteitenregel bij overnames wordt
omgedraaid.

Onbehoorlijke taakvervulling
Het nalaten van een due diligence onderzoek bij

een overname kan wanbeleid van de koper en per-
soonlijke aansprakelijkheid van bestuurders en com-
missarissen op grond van onzorgvuldige taakvervul-
ling opleveren, zoals de enquêteprocedures inzake
Ogem en Verto illustreren.

In 1987 oordeelde de Ondernemingskamer van
het Hof Amsterdam in de Ogem enquêteprocedure15

dat de overname van Beton- und Monierbau AG als
wanbeleid moest worden aangemerkt. Ogem had een
neerwaartse prijscorrectie moeten bedingen, nu zij
geen eigen onafhankelijk onderzoek had ingesteld.
Bijna tien jaar later oordeelde de Ondernemingska-
mer dat Verto verweten kon worden dat zij geen due
diligence onderzoek heeft ingesteld bij de overname
van DRSC.16 Dat de Ondernemingskamer toch niet
tot wanbeleid concludeerde, komt door de bijzon-
dere omstandigheden dat Verto DRSC reeds lang van
nabij kende, DRSC intern als een interessante kandi-
daat werd gezien en Verto beschikte over een rapport,
een jaar oud, waarin de sterke en zwakke punten van
DRSC waren geanalyseerd. Een poging om de

bestuurders en commissarissen veroordeeld te krijgen
wegens onbehoorlijke taakvervulling op grond van
artikel 2:9 BW, strandde op dezelfde bijzondere
omstandigheden.17

De positie van de verkoper
Wat is de positie van de verkoper als hij de

omvang van het onderzoek door de koper wenst te
beperken, bijvoorbeeld bij een auction, of omdat hij
bang is dat de concurrent op de hoogte is van de
bedrijfsgeheimen indien de transactie niet doorgaat,
of omdat hij bang is dat belangrijke werknemers of
klanten weg zullen lopen indien zij horen van de op
handen zijnde overname?

De beperking door de verkoper kan verschillende
vormen aannemen. Zo is het bij een auction gebruike-
lijk dat de eerste groep potentiële kopers slechts zeer
beperkte informatie ontvangt, bijvoorbeeld door
middel van een information memorandum. Meestal pas
na ontvangst van een indicatief bod, en aan de hand
daarvan een selectie van de potentiële kopers, stelt de
verkoper een dataroom samen. De toegang is meestal
beperkt tot een paar weken, soms slechts een paar
dagen. Soms zijn er georganiseerde sessies met het
management en kunnen (een aantal van) de vestigin-
gen worden bezocht, soms is dat er zelfs niet bij.

De verkoper dient zich te realiseren dat een derge-
lijke eenzijdige beperking van de reikwijdte van het
onderzoek zijn mededelingsplicht kan verzwaren. In
de zaak Trimoteur-Sara Lee/DE18, waarover het Hof
Amsterdam op 16 april 1998 oordeelde, kocht Trimo-
teur aandelen in Grada B.V. van Sara Lee/DE.Trimo-
teur ging ervan uit dat een rimblockslijn zou worden
geïnstalleerd. Dit bleek later onmogelijk.Trimoteur
had geen due diligence mogen uitvoeren voor onder-
tekening van de letter of intent. Sara Lee/DE had wel
antwoord op door Trimoteur gestelde vragen gege-
ven, maar Trimoteur mocht niet met het manage-
ment praten om de informatie te toetsen. Het Hof
Amsterdam oordeelde dat deze omstandigheid mee-
brengt dat hoge eisen dienen te worden gesteld aan
de omvang en de kwaliteit van de verschafte infor-
matie.

Indien de verkoper wil voorkomen dat door de
beperking van het onderzoek zijn mededelingsplicht
wordt verzwaard, doet hij er goed aan voor onderte-
kening van de definitieve overeenkomst alsnog de
koper gelegenheid te geven een eigen due diligence
onderzoek te doen. In de Sara Lee/DE-zaak slaagde
het beroep op schending van de mededelingsplicht
uiteindelijk niet, onder meer omdat na onderteke-
ning van de letter of intent geen beletsel meer bestond
om de vestigingen te bezoeken en met het manage-
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ment te spreken. In het Hoog Catharijne-arrest was
aangevoerd dat het onthouden van inzage in de jaar-
rekening 1981, waaronder het accountantsrapport
1981, waarin melding van de twee geldleningen was
gemaakt, niet-nakoming van de informatieplicht
betekende. Het Hof, gesanctioneerd door de Hoge
Raad, was het daar niet mee eens, aangezien er aan-
wijzingen waren dat in de eindfase van de onderhan-
delingen inzage zou zijn verschaft indien ABP
daarom gevraagd zou hebben.

De positie van de koper en verkoper op
grond van voorkenniswetgeving
Hiervoor werd aandacht besteed aan de vrijwillige

beperking van de reikwijdte van het due diligence
onderzoek door de koper en de verkoper. In deze
paragraaf wordt onderzocht in hoeverre de voorken-
niswetgeving beperkingen oplegt.

Indien een beursgenoteerde vennootschap onder-
werp is van een mogelijke overname of zelf over-
weegt een overname te doen, moet rekening worden
gehouden met artikel 46a Wte, dat een ieder verbiedt
voorwetenschap aan een derde mee te delen, anders
dan in de normale uitoefening van zijn werk, beroep
of functie. In het eerste geval kan sprake zijn van het
verschaffen van niet-openbare, koersgevoelige due
diligence informatie aan de potentiële overnemer(s)
in het kader van de voorbereiding op een mogelijk
openbaar bod. In het tweede geval kan sprake zijn van
het verschaffen van dergelijke informatie aan de ver-
koper, indien deze een due diligence onderzoek doet
omdat betaald wordt in een pakket aandelen van de
beursgenoteerde vennootschap. De problematiek
speelt ook bij de voorbereiding van een juridische
fusie tussen twee beursgenoteerde vennootschap-
pen.19

De praktijk ziet zich voor een moeilijk probleem
gesteld. Enerzijds kan niemand zich voorstellen dat
een zo gebruikelijke en gewenste praktijk strafbaar
zou zijn, anderzijds wil niemand graag het risico
lopen onderwerp van een testcase te worden.Welis-
waar heeft de minister bij invoering van de huidige
bepalingen in verband met het opbouwen van een
positie door een overnemer opgemerkt dat de sug-
gestie dat de regeling een belemmering voor overna-
mes zou vormen onjuist is, maar hij voegt daar
meteen aan toe dat die veronderstelling ervan uitgaat
dat de overnemende partij per definitie over voorwe-
tenschap beschikt.20 Met andere woorden: indien de
overnemer geen due diligence heeft gedaan, althans
in het kader daarvan niet over voorwetenschap is
komen te beschikken, is er geen probleem. De minis-
ter voegt daaraan toe: ‘Het door de overnemende partij

verrichten van transacties met gebruik van niet-openbare
informatie, die bijvoorbeeld is verkregen uit een due-dili-
gence-onderzoek, is daarentegen niet toegestaan’. Hiermee
geeft de minister aan dat als de overnemer eenmaal in
het kader van een due diligence onderzoek over
voorwetenschap is komen te beschikken, hij niet
meer aandelen mag bijkopen als voorbereiding op
een openbaar bod.

Deze uitlatingen roepen andere vragen op. Bete-
kent het feit dat de minister als voorbeeld noemt dat
de niet-openbare informatie verkregen is uit een due
diligence onderzoek, dat hij erkent dat de verstrek-
king van niet-openbare due diligence informatie
door de target op zichzelf gebruikelijk en aanvaard-
baar is? En dat het verder bijkopen van aandelen niet
is toegestaan is duidelijk, maar mag de overnemer,
zoals in de overnamepraktijk gebruikelijk is, wel een
letter of intent (ook wel heads of agreement genoemd)
tekenen na het due diligence onderzoek, maar vlak
voor openbaarmaking, waarbij de target en soms ook
een of meer grootaandeelhouders partij zijn? 

De eerste vraag heeft geleid tot een brief van 22
april 1999 van de STE, waarin de STE op verzoek
van een advocaat21 zich heeft uitgelaten over de
geoorloofdheid van het verstrekken van due dili-
gence informatie bij een auction. De redenering van
de STE is als volgt.Artikel 46a verbiedt het meedelen
van voorwetenschap aan een derde. De MvT22 geeft
aan dat onder derde moet worden verstaan eenieder
die niet tot de ingewijden als bedoeld in de Europese
Richtlijn inzake transacties van ingewijden23 be-
hoort. Ingewijden op grond van de Richtlijn zijn
personen die in hoedanigheid als lid van de bestuurs-,
leidinggevende of toezichthoudende organen, van-
wege hun deelneming of omdat zij toegang hebben
tot de informatie vanwege de uitoefening van hun
werk, beroep of functie, over voorwetenschap
beschikken. De STE onderscheidt twee fases bij een
auction: de eerste fase, waarbij een information memo-
randum wordt verstrekt aan een groep potentiële bie-
ders, en de tweede fase waarbij aan een beperkt aantal
bieders die een indicatief bod hebben gedaan, due
diligence informatie wordt verstrekt. Omdat deze
overblijvende kandidaten in de normale uitoefening
van hun bedrijf de mogelijkheden van een overname
aan het onderzoeken zijn, wordt de informatie ver-
strekt aan ingewijden en is er dus geen sprake van
overtreding van artikel 46a. In de eerste fase mag ech-
ter volgens de STE geen koersgevoelige, niet-open-
bare informatie worden verstrekt. Reden hiervoor,
aldus de STE, is dat in deze fase de groep niet beperkt
hoeft te zijn tot de door de target geselecteerde kandi-
daten: iedere eventueel geïnteresseerde kan zich hier-

31

N
r. 4

7
 / ju

li 2
0

0
1

D
O

S
S

IE
R

Het due diligence onderzoek

Dit artikel uit Onderneming en Financiering is gepubliceerd door Boom juridisch en is bestemd voor anonieme bezoeker



bij aansluiten.
Hoe begrijpelijk en gewenst de uitleg van de STE

ook is, juist is deze uitleg naar mijn mening niet. Ook
de geïnteresseerden in de eerste fase zijn immers in
de normale uitoefening van hun bedrijf de mogelijk-
heden van een overname aan het onderzoeken. En als
voor de bieders geldt dat zij de informatie ontvangen
in de normale uitoefening van hun bedrijf, dan geldt
voor de target en haar bestuurders die de informatie
verschaffen, hetzelfde, zowel in de eerste als in de
tweede fase. Nu op grond van artikel 46a het meede-
len van voorwetenschap door degene die dat in de
normale uitoefening van zijn werk, beroep of functie
doet, niet strafbaar is, zou ook in de eerste fase het
verschaffen van informatie geoorloofd zijn.

De STE hanteert een begrijpelijke doelredenering
om te voorkomen dat koersgevoelige informatie bui-
ten een zeer beperkte kring wordt verspreid. In dat
licht moet ook de toevoeging van de STE in de brief
worden gelezen, dat verondersteld wordt dat met de
bieders afgesproken is dat zij de informatie niet
openbaar zullen maken.

De onzekerheid bestaat derhalve nog steeds.Welis-
waar zal indien het Openbaar Ministerie een andere
mening is toegedaan dan de STE, de justitiabele zich
waarschijnlijk met succes op rechtsdwaling kunnen
beroepen, maar zover wil de gemiddelde justitiabele
het niet laten komen. Het is derhalve te hopen dat de
wetgever dit probleem zo spoedig mogelijk oplost.
Helaas voorziet artikel 46a Wte – anders dan artikel
46 Wte – niet in de mogelijkheid om bij algemene
maatregel van bestuur uitzonderingen op het verbod
te maken. Het is te hopen dat bij de door de minister
toegezegde evaluatie in 2002 alsnog wordt voorzien
in de mogelijkheid van uitzonderingen op het tipver-
bod, en wel in het bijzonder ten aanzien van de hier-
voor geschetste gebruikelijke due diligence praktijk.

De tweede vraag is of in het licht van artikel 46
Wte een letter of intent kan worden getekend na een
due diligence onderzoek (aangenomen dat partijen
bij de letter of intent voorwetenschap hebben, ofwel
door het due diligence onderzoek ofwel doordat de
wetenschap dat de ander in beginsel bereid is te
komen tot een transactie, voorwetenschap oplevert).
Artikel 46 Wte bepaalt dat het eenieder verboden is
om, beschikkende over voorwetenschap, een transac-
tie in effecten te verrichten of te bewerkstelligen.Valt
het tekenen van een letter of intent onder het ‘verrich-
ten’ van een transactie (onder het ‘bewerkstelligen’
van een transactie valt het in elk geval niet, aangezien
die term ziet op de gevallen waarin men het ertoe
geleid heeft dat een ander de transactie aangaat)?
Aanvankelijk sprak de in 1987 voorgestelde wetstekst

van ‘verkrijgen of vervreemden’ van effecten. Hoewel
tijdens de parlementaire behandeling niet aan de orde
is gekomen wat daaronder moet worden verstaan,
komt het mij voor dat daaronder niet valt een letter of
intent, waarin allerlei voorwaarden zijn opgenomen.
Om ‘het bewerkstelligen’ van een transactie ook straf-
baar te stellen, werd de formulering gewijzigd in ‘ver-
richten of bewerkstelligen’ van een transactie.Anders
dan ten aanzien van het toevoegen van bewerkstelli-
gen (hetgeen niet relevant is voor de vraag of partijen
een letter of intent kunnen aangaan), werd inhoudelijk
geen wijziging beoogd. De toenmalige minister
merkte op24 dat met ‘verrichten’ gedoeld wordt op de
situatie waarin men zelf de verkrijging of vervreem-
ding tot stand brengt.

Bij invoering van de nieuwe verbodsbepalingen in
1999 is de wetstekst op dit punt niet gewijzigd.25 Dat
de onzekerheid is ontstaan of bijvoorbeeld een voor-
lopige, van de vervulling van voorwaarden afhanke-
lijke overeenkomst, zoals een letter of intent, onder
‘verrichten’ van een transactie moet worden verstaan,
is het gevolg van uitzonderingen die naar aanleiding
van vragen tijdens de parlementaire behandeling in
de wet en het Besluit van 17 december 199826 zijn
opgenomen. Zo roept het opnemen van de uitzonde-
ring ten aanzien van het aangaan van een underwriting
agreement (artikel 1(e) van het Besluit) de vraag op of
alle overeenkomsten waarbij een partij zich voor-
waardelijk vebindt aandelen te nemen, onder de ver-
bodsbepaling valt. Indien dat niet zo is, was immers
voor de underwriting agreement ook geen uitzondering
nodig.

Dit praktijkprobleem kan al voor de evaluatie
opgelost worden door bij algemene maatregel van
bestuur een uitzondering op het verbod van artikel
46 te maken voor het aangaan van een letter of intent,
waarbij het doorgaan van de transactie nog van de
vervulling van voorwaarden afhankelijk is.

Conclusie
De jurisprudentie noodzaakt de koper niet tot het

beperken van het due diligence onderzoek, wel tot
het kritisch en weloverwogen uitvoeren daarvan. Het
uitvoeren van een behoorlijk due diligence onder-
zoek is zelfs geboden om problemen achteraf bij het
verhalen van schade zoveel mogelijk te voorkomen,
te voldoen aan de op de koper rustende onderzoeks-
plicht en wanbeleid van de koper en onzorgvuldige
taakvervulling van bestuurders en commissarissen te
voorkomen. De verkoper dient zich te realiseren dat
een beperking van het due diligence onderzoek zijn
mededelingsplicht kan verzwaren.Wil hij dat voorko-
men, dan doet hij er goed aan de koper voor de over-
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name alsnog in de gelegenheid te stellen een volledig
onderzoek te doen. Koper en verkoper moeten bij
een beursgerelateerde transactie rekening houden
met de voorkenniswetgeving. De STE stelt zich op
het standpunt dat het verstrekken van koersgevoelige
due diligence informatie aan een beperkte groep
potentiële kandidaten die een indicatief bod hebben
uitgebracht, geoorloofd is. De redenering van de STE

acht ik niet waterdicht. Bovendien blijven andere
gevallen onduidelijk. De wetgever zou er goed aan
doen de bestaande onzekerheid zo snel mogelijk weg
te nemen.

Mr. drs. H.H. Kersten is advocaat bij Stibbe te

Amsterdam.
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